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Tankar kring kring
En diakron studie av prepositionsbruket vid kognitions-
verb
Av CHRISTIAN WALDMANN och MARLENE 
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Abstract
Waldmann, Christian, christian.waldmann@lnu.se, Associate Professor, Department of Swedish,
Linnaeus University; Johansson Falck, Marlene, marlene.johansson.falck@umu.se, Associate Pro-
fessor, Department of Language Studies, Umeå University: “Thinking around: On the usage of the
Swedish preposition kring ‘around’ with cognition verbs”. Språk och stil NF 27, 2017, pp. 96–128.
This article deals with the usage of Swedish prepositions with cognition verbs. Our main focus is
on the usage of the preposition kring ‘around’. The study is done within the framework of Cogni-
tive Linguistics, and the notions of trajectory (TR) and landmark (LM) are used to describe the re-
lationships involved. Questions asked are 1. Has the usage of kring with cognition verbs changed
over time? If so, how? and 2. Has the preposition usage with the cognition verbs filosofera ‘philo-
sophize’, fokusera ‘focus’, forska ‘research’, fundera ‘contemplate’, reflektera ‘reflect’, resonera
‘reason’, spekulera ‘speculate’, and tänka ‘think’ changed over time? If so, how? 
 The study is based on news texts from the period of 1923–2012 from the Korp Corpus. Taken
together, the investigated data contains 3.7 million sentences and 56 million tokens of press texts.
 Our results show that changes in the usages of the prepositions are specific to each verb rather
than following an overall trend. Throughout the period, the verbs fokusera, fundera, reflektera,
spekulera and tänka are used with prepositions that suggest that people’s thoughts (TR) are di-
rected down towards, or into, abstract topics (LM). The verbs filosofera, forska, and resonera, on
the other hand, are used with prepositions that suggest thinking (TR) around abstract topics (LM).
There is an increase in the usage of kring with resonera, and a decrease in the usage of kring with
fokusera.
Keywords: cognition verbs, cognitive linguistics, diachronic change, kring, mental representations,
news texts, prepositions, Swedish.

1. Inledning
Bruket av prepositionen kring har under en längre tid varit föremål för
diskussioner, inte bara bland språkvårdare, forskare och lärare utan också
Tack till Kungliga Vitterhetsakademien och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för finansiering
av Johansson Falcks akademiforskartjänst (KAW 2009.0295) under tiden för studien.

http://www.kva.se/sv/Om-akademien/Akademinyheter/nr-2-2014/Debattartikel-om-meriteringstjansterna/
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bland den språkintresserade allmänheten. I dessa diskussioner har kring inte
sällan utmålats som ett modeord som i allt större utsträckning ersätter mer
vedertagna prepositioner såsom i, om, på och över. Några illustrerande
exempel ges i (1)–(3) (våra kursiveringar), där kring används i stället för i,
om eller på i (1), i stället för i eller om i (2) och i stället för över i (3). Ytter-
ligare ett exempel ges i (4) där kring, på ett till synes motsägelsefullt sätt,
används i stället för på för att beteckna någons tankemässiga fokus på nå-
gonting.

(1) Det menar doktor Magnus Ranstorp som de senaste 20 åren har forskat
kring terrorism, med speciellt fokus på islamistisk extremism. 
(Nerikes Allehanda, 24 juni 2015, http://na.se/nyheter/orebro/1.3039221-
forskaren-sapo-agerar-inte-godtyckligt-)

(2) Och vem som blir trea där är i nuläget vanskligt att spekulera kring. 
(Sveriges Radio, 11 maj 2015, 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid =2688&grupp=9154&
artikel=6162618)

(3) Artikelförfattarna är dock kritiska till de sätt många skotska lärare reflekte-
rar kring sin undervisning. 
(Skolverket, 17 mars 2014, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forsk-
ning/didaktik/relationer-larande/reflektion-i-ensamhet-inte-effektivt-for-skol-
utveckling-1.216486)

(4) […] diskussionerna kommer att fokusera kring hur avtalet kan bli dyna-
miskt och långsiktigt, så att det bidrar till att hålla den globala temperatur-
ökningen under två grader.
(http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/sverige-vard-for-
dialog-infor-klimatmotet-i-paris/)

Frågan kvarstår dock om bruket av kring verkligen har förändrats. Har dess an-
vändningsområde utökats över tid, och har bruket av kring i så fall ökat på be-
kostnad av andra prepositioner? 

Trots intresset för bruket av kring har detta uppmärksammats sparsamt i ti-
digare forskning. Lyly (1997) genomförde en lexikografisk undersökning av
prepositionsbruket i samband med verbet forska, med särskilt fokus på prepo-
sitionerna i, kring, om och på, i ett material från Språkbanken bestående fram-
förallt av presstext (Press 65, Press 76, DN 87, GP 94, Press 95, Press 96) men
också av tidskriften Forskning och framsteg och riksdagsdebatter från 1978
och 1979. Undersökningen visade att prepositionerna i, om och på används del-
vis överlappande tillsammans med verbet forska. Kring, däremot, har en vidare
betydelse än övriga prepositioner och används därför inte överlappande med
dessa med verbet forska. Studien drar dock inga slutsatser om den kronologiska
ordningen för de olika prepositionerna. Lyly menar att användningen av på till-

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/utbildningsdag-kring-cannabis-och-natdroger.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/utbildningsdag-kring-cannabis-och-natdroger.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/utbildningsdag-kring-cannabis-och-natdroger.aspx
https://www.miun.se/utbildning/kurser/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/kulturgeografi/kulturgeografi-gr-a-nord-och-syd-utvecklingsgeografins-grunder-75-hp/kursplan
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sammans med verbet forska är tämligen ny och framförallt sker i mer vardag-
liga sammanhang.

Frisendal (2010) undersöker betydelserna hos kring i ett material bestående
av svensk presstext från Språkbanken och Presstext som sträcker sig från 1965
till 2008. Studien visar bl.a. att kring används i liknande betydelser under hela
perioden, men att bruket av kring ökade i abstrakt betydelse (från 36 % 1965
till 61 % 2008) jämfört med bruket av kring i spatial betydelse (från 36 % år
1965 till 22 % år 2008). Frisendal studerade också en undergrupp till den ab-
strakta användningen där verbet/substantivet som kopplar ihop kring med dess
rektion betecknar en aktivitet som refererar till kommunikation, undersökande
eller tänkande. Bruket av kring i denna betydelse ökade från 27 % 1965 till
43 % 2008. Frisendals studie gör emellertid inga jämförelser med bruket av
mer vedertagna prepositioner under samma period.

Även Einarsson (2009) noterar i sin undersökning av talad och skriven
svenska från 60- och 70-talen en ökning av bruket av kring i abstrakt betydelse.
Han menar vidare att ökningen av abstrakta kring troligen främst har skett på
bekostnad av den mer vedertagna prepositionen om (vars konkreta betydelse är
densamma som hos kring). Eftersom Einarsson endast fann ett 15-tal belägg på
abstrakta kring i sitt longitudinella material är det angeläget att undersöka hans
observation i relation till ett mer omfattande longitudinellt material.

Sammanfattningsvis ger tidigare forskning visst stöd till föreställningen att
bruket av kring har ökat i abstrakta kontexter. Huruvida denna ökning skett på
bekostnad av andra prepositioner är dock fortfarande oklart.

Denna studies övergripande syften är att empiriskt undersöka påståendet att
prepositionen kring har ökat på bekostnad av mer vedertagna prepositioner i
abstrakta sammanhang samt att empiriskt kartlägga det till synes motsägelse-
fulla bruket av kring för att beteckna någons tankemässiga fokus på någonting
(som i exempel 4 ovan). Följande forskningsfrågor har varit vägledande genom
studien:

1. Har bruket av kring med kognitionsverb förändrats över tid? I så fall, på
vilket sätt?

2. Har prepositionsvalet för enskilda kognitionsverb förändrats över tid? I
så fall, på vilket sätt?

Vi genomförde därför en omfattande undersökning dels av bruket av kring till-
sammans med verb som refererar till kognitiva aktiviteter (kognitionsverb),
dels av prepositionsbruket vid ett urval av kognitionsverben. Vårt fokus på ett
antal specifika verb gjorde det möjligt att jämföra bruket av kring med bruket
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av andra prepositioner i samma kontext. Valet att studera kontexter där kring
föregås av just kognitionsverb grundas på att dessa, per definition, inleder fra-
ser som betecknar kognitiva, och därmed abstrakta, aktiviteter.

I denna artikel presenterar vi resultaten från undersökningen samt diskuterar
bruket av kring i abstrakta sammanhang. Artikeln är strukturerad enligt föl-
jande: I avsnitt 2 skisseras de relevanta semantiska aspekterna hos prepositio-
nen kring, och tidigare forskning om kring ges en närmare presentation. I av-
snitt 3 beskrivs det undersökta materialet och metoden. Resultaten presenteras
i relation till tidigare forskning i avsnitt 4. Avslutningsvis diskuteras resultaten
i avsnitt 5.

2. Bakgrund
Vår undersökning har genomförts inom ett kognitivt lingvistiskt ramverk, och
begreppen trajektor (TR) och landmärke (LM) används för att beskriva de
rumsliga relationer som betecknas av prepositionerna. Vi tänker oss alltså att
språkbruk speglar språkares mentala representationer (se Langacker 1987;
2002) och att språkares bruk av just prepositioner säger någonting om hur de
begrepp som ingår i dessa representationer förhåller sig till varandra. Sålunda
speglar satsen bollen är på bordet en mental representation där någon förestäl-
ler sig en boll på ett bord och satsen bollen är under bordet en mental represen-
tation där någon föreställer sig en boll under ett bord. Med TR avses den enhet
i en mental representation som rör sig eller befinner sig någonstans (i våra ex-
empel bollen) och med LM den referenspunkt som används för att lokalisera
denna enhet (i våra exempel bordet) (se Langacker 1987 s. 217). TR och LM
är därmed synonyma med A- och B-referenter i Svenska Akademiens gramma-
tik (SAG, Teleman m.fl. 1999 s. 686).

Av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) framgår att (om)kring har använts
under en lång tid för att beteckna konkreta rumsliga förhållanden. Både SAOB
och SAG (1999 s. 697, 705) redogör för betydelserna hos kring. Som illustreras
i bild 1 används kring exempelvis för att beteckna att en TR befinner sig utefter
sidan eller sidorna på ett LM bildande en sluten figur (se a) eller att en TR be-
finner sig på ömse sidor om ett LM (se b). Vidare kan kring beteckna att en TR
rör sig i en bana runt ett LM (se c), att en TR rör sig åt olika håll från ett LM
som omsluts av denna rörelse (se d), eller att en TR rör sig i krök eller vinkel
från en punkt utanför någonting till en punkt på andra sidan (se e).
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Bild 1. Sammanfattande illustration av några konkreta betydelser hos kring. I
samtliga illustrationer befinner sig TR inom det mörkare, yttre området medan
LM utgör den ljusare mittpunkten eller kärnan som på något sätt omges av TR.
Exempelmeningarna är hämtade ur SAOB.

I samtliga fall i bild 1 betecknar kring en relation där TR befinner sig utan-
för, och på så sätt antingen omger, omsluter eller på något sätt begränsar det
område där LM befinner sig. I exempel (5) nedan samlades de nyfikna (TR)
utanför brandhuset (LM), medan barnen (TR) i (6) kravlade runt avlopps-
dikena (LM) (och inte direkt i dessa). De rumsliga förhållandena i (5) kan
jämföras med dem i illustration (a) eller (b) i bild 1 och de rumsliga relatio-
nerna i (6) med dem i (c). I motsats till illustrationerna (a) och (b) är dock
TR i exempel (6) i rörelse (jfr med illustration c). Notera att illustrationerna
i bild 1 inte gör anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av betydel-
serna hos kring.
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(5) Nyfikna samlas kring brandhus.
(Svenska Dagbladet, 25 september 2015, http://www.svd.se/nyfikna-sam-
las-kring-brandhus)

(6) Barn kravlade kring öppna avloppsdiken.
(Göteborgsposten, 15 maj 2005)

Förutom i dessa konkreta betydelser kan kring också användas i abstrakta be-
tydelser för att beteckna mer eller mindre bildliga förhållanden, (7)–(8). Även
dessa bygger på rumsliga relationer där en TR tänks röra sig eller befinna sig
omkring ett LM. I exempel (7) betonar kring vad som beskrivs som dikternas
(som här utgör TR) kretsande rörelse runt en människas död (här LM) och i ex-
empel (7) är motståndet (TR) byggt runt en viss typ av oro (LM). 

(7) Dikterna i den senaste samlingen kretsar kring en älskad människas död. 
(Svenska Dagbladet, 6 juni 1996)

(8) Motståndet var byggt kring oron för haverier, terrorangrepp, plutonium-
stöld och radioaktiviteten. 
(Göteborgsposten, 1976)

I motsats till bruket av kring i konkreta sammanhang (se bild 1) används kring
i abstrakta sammanhang inte uteslutande för att beteckna rumsliga förhållanden
där TR befinner sig utanför LM. Som framgår av exempel (9)–(11) används
kring här även i till synes mindre naturliga sammanhang där man kan förvänta
sig att TR befinner sig inom ett LM:s tankemässiga fokus. I (9) utlovade Läns-
styrelsen i Kalmar under en utbildningsdag om cannabis och nätdroger

(9) […] konkreta exempel på hur man kan diskutera kring cannabis.
(http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/utbildningsdag-
kring-cannabis-och-natdroger.aspx)

En kursplan vid Mittuniversitetet anger som kursinnehåll
(10) […] en bred orientering kring frågor rörande områdens ekonomiska och so-

ciala skillnader.
(https://www.miun.se/utbildning/kurser/ekonomi-juridik-samhalle-och-
turism/kulturgeografi/kulturgeografi-gr-a-nord-och-syd-utvecklingsgeo-
grafins-grunder-75-hp/kursplan)

Samma kursplan anger som lärandemål att studenten ska kunna
(11) […] diskutera kring vilka faktorer som påverkar områdens sociala och eko-

nomiska möjligheter.

Wellander (1973 s. 163) påpekar att bruket av kring i sådana här sammanhang
»kan vara berättigat om meningen är att framhålla att den följande framställ-
ningen så att säga kretsar omkring ämnet utan att gå in på dess egentliga kärn-
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punkt». Han noterar dock att kring även används i sammanhang där det inte fö-
religger någon sådan mening. Exempelvis torde det knappast vara avsikten i
våra exempel (9)–(11) att diskuterandet och orienteringen inte ska beröra re-
spektive kärnpunkter cannabis, frågor rörande områdens ekonomiska och
sociala skillnader och vilka faktorer som påverkar områdens sociala och eko-
nomiska möjligheter. På motsvarande sätt torde det inte heller vara avsikten i
exempel (1)–(3) ovan att forskandet inte ska beröra kärnpunkten terrorism, att
spekulerandet inte ska beröra vem som blir trea eller att reflekterandet inte ska
beröra sin undervisning.

Vissa språkare skulle kanske anföra att valet av just kring öppnar upp för en
bredare syn på ämnet som innefattar inte bara ämnets kärnpunkt utan även re-
laterade aspekter som kan vara relevanta i de aktuella sammanhangen, och att
det därför är fullt möjligt att forska, spekulera, reflektera, diskutera och ge en
orientering kring ett ämne samtidigt som dess kärnpunkt berörs.

En alternativ förklaring till bruk av kring i abstrakta sammanhang som (7)–
(11) ovan är att kring här använts för att betona det sätt på vilket vissa abstrakta
ämnen närmas. Kanske är det känsligheten i ämnet en älskad människas död i
(7) som är förklaringen till att dikterna kretsar kring detta ämne snarare än an-
griper det på ett mer direkt sätt. Likaledes är det möjligt att det är komplexite-
ten, och därmed svårgripbarheten, hos ämnen som oron för haverier, terror-
angrepp, plutoniumstöld och radioaktiviteten i (8), bruket av cannabis i (9),
frågor rörande områdens ekonomiska och sociala skillnader i (10) och fakto-
rer som påverkar områdens sociala och ekonomiska möjligheter i (11) som
motiverar bruket av kring i samband med ämnen som dessa. Det förefaller med
andra ord även möjligt att bruket av kring i abstrakta sammanhang som dessa
kan vara motiverat av upplevelsen att vissa abstrakta ämnen är svårgripbara.
Vårt forskande, spekulerande, resonerande och diskuterande runt dessa ämnen
kan därför ses som de mer eller mindre lyckade tankemässiga försök (TR) att
beröra ett svårgripbart, eller känsligt ämne (LM) (se bild 2).

Bruket av kring i sammanhang där man inte bara förväntar sig beröring av
utan snarare fokus på kärnpunkten framstår dock som mer motsägelsefullt. I
exempel (4) ovan skrev Regeringskansliet den 28 maj 2015 i ett pressmedde-
lande om Sveriges värdskap för ett dialogmöte inför klimatmötet i Paris att dis-
kussionerna kommer att fokusera kring hur avtalet kan bli dynamiskt och lång-
siktigt. Och på Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida kan man läsa att dess
kommitté i en debattartikel i Dagens Nyheter den 2 april

(12) […] beslutade att fokusera kring meriteringstjänsten. 
(http://www.kva.se/sv/Om-akademien/Akademinyheter/nr-2-2014/Debatt-
artikel-om-meriteringstjansterna/)
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Bild 2. Tankemässig aktivitet kring
ett diffust, känsligt eller svårgrip-
bart ämne.
Till skillnad från de tidigare diskuterade exemplen som endast förutsatte berö-
ring av en kärnpunkt definierar verbet fokusera en väl avgränsad kärnpunkt på
vilken ett fokus riktas. I exemplen (4) och (12) förutsätts ett fokus på diskus-
sionernas och artikelns kärnpunkter. Med andra ord implicerar verbet fokusera
i dessa exempel att mötets diskussioner kommer att gå in på och hålla sig till
den egentliga kärnpunkten hur avtalet kan bli dynamiskt och långsiktigt, så att
det bidrar till att hålla den globala temperaturökningen under två grader och
att kommittén i sin artikel kommer att gå in på och hålla sig till kärnpunkten
meriteringstjänsten. Det krav på fokus på kärnpunkten som verbet fokusera
medför står i skarp kontrast till de rumsliga relationer som kring betecknar. Det
innebär fokus på ett omslutet område (se samtliga LM i bild 1) snarare än på de
områden som befinner sig utanför dessa (samtliga TR i bild 1).

Sannolikt är det just kombinationen av ett verb som fokusera, som definierar
en väl avgränsad kärnpunkt på vilken fokus riktas, med en preposition som
kring, i vars centrala betydelse ingår ’avsaknad av beröring med en kärnpunkt’,
som bryter mot många språkares intuition. Grünbaum (2001 s. 159) skriver sär-
skilt om bruket av kring tillsammans med verbet fokusera att »[…] betydel-
serna av brännpunkt och kring [inte går] att förena». Huruvida prepositionen
kring kan öppna upp för en bredare syn på ämnet som inte bara innefattar äm-
nets kärnpunkt utan även relaterade, relevanta aspekter i sammanhang som
förutsätter fokus på kärnpunkten, på samma sätt som i sammanhang som förut-
sätter beröring av en kärnpunkt, är därför mer oklart. Tidigare forskning säger
inte något om bruket av kring i abstrakt betydelse där det förutsätts fokus på en
kärnpunkt (dvs. i betydelsen där TR befinner sig helt och hållet innanför LM:s
yttre gräns). Hur bruket av kring ser ut i sammanhang som i våra exempel (4)
och (12) ovan är alltså fortfarande oklart.
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Bild 3. Fokusera på (heldragen
linje) och fokusera kring (streckad
linje)
Det förefaller dock möjligt att även det till synes onaturliga bruket av verbet
fokusera tillsammans med kring i exempel (4) och (12) går tillbaka till hur språ-
kare upplever sig närmandet av vissa abstrakta ämnen. Båda dessa exempel
handlar även de om komplexa skeenden (dvs. diskussioner som syftar till att
fokusera kring hur avtalet kan bli dynamiskt och långsiktigt respektive en kom-
mittés fokus […] kring en meriteringstjänst) där ämnen som kan te sig svåra att
omfatta behandlas. Möjligen är det just detta faktum som ligger bakom bruket
av frasen fokusera kring i dessa sammanhang. Som illustreras av bild 3 kan nå-
gons fokus på ett mer väldefinierat ämne upplevas som mer precist än någons
fokus på ett mer diffust sådant. I det väldefinierade, mer fokuserade fallet, torde
frasen fokusera på vara bäst lämpad att beteckna den tankeprocess som sker,
men i det mer diffusa ter sig frasen fokusera kring som ett lämpligt alternativ. 

Som antytts ovan är tidigare forskning om bruket av kring sparsam. Frisen-
dals (2010) studie om bruket av kring i svensk presstext under perioden 1965
till 2008 undersöker i vilka sammanhang kring brukas samt om bruket av kring
förändrats över tid. Med utgångspunkt i en kognitiv semantisk teori där bild-
scheman användes för att illustrera de mentala representationer som ligger till
grund för den betydelse vi tillskriver kring identifierar hon 15 olika betydelser
i det undersökta urvalet. En gemensam nämnare för så gott som alla dessa be-
tydelser är avsaknaden av omedelbar beröring av en kärnpunkt. Frisendal be-
skriver detta fokus med att en TR befinner sig utanför ett LM:s yttre gräns och
omsluter och/eller rör sig runt eller in mot LM, dock utan att korsa LM:s gräns.
Likt Wellander (1973) och SAG (1999 s. 689) finner dock Frisendal i sitt ma-
terial även exempel på kring som används i betydelser där TR befinner sig in-
nanför LM:s yttre gräns. I en av dessa betydelser befinner sig TR såväl utanför
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som innanför LM:s yttre gräns (13), och i en annan i Frisendals material tämligen
ovanlig betydelse befinner sig TR helt och hållet innanför LM:s yttre gräns (14).

(13) Företaget har vägrat förhandla kring lönerna.
(14) Kring torget blir det marknad med bland annat försäljning av hantverk.

(Frisendal 2010 s. 45, 50)

Den förstnämnda betydelsen exemplifierad i (13) påträffades enbart i abstrakt1

betydelse och motsvarar våra exempel på betydelsen ’beröring av en kärn-
punkt’ i (1)–(3) och (9)–(11) ovan. Den sistnämnda betydelsen exemplifierad i
(14) påträffades enbart i spatial2 betydelse, men borde, enligt Frisendal, även
vara möjlig i abstrakt betydelse. Den abstrakta betydelsen torde motsvara våra
exempel på betydelsen ’fokus på en kärnpunkt’ i (4) och (12) ovan.

Frisendal kartlägger även förekomsten av kring i de 15 olika betydelserna
vid fem olika tidpunkter – 1965, 1987, 1995, 2004 och 2008. Hennes resultat
visar att alla betydelser fanns representerade vid samtliga tidpunkter i materia-
let och att bruket av vissa betydelser inte förändrades märkbart under perioden
1965–2008. Exempelvis låg bruket av kring i betydelsen där TR befinner sig
helt och hållet innanför LM:s yttre gräns (se exempel (14) ovan) konstant på 0–
0,6 % genom hela undersökningsperioden.

Den betydelse som var vanligast genom hela undersökningsperioden kan be-
skrivas med ett bildschema där TR omsluter LM på alla sidor och har kontakt
med LM. Det är också denna betydelse som har ökat mest (från strax under
30 % 1965 till strax över 50 % 2008), särskilt i abstrakt användning. I den ab-
strakta användningen saknas ofta tydliga avgränsningar i TR:s befintlighet och/
eller rörelse, vilket inte sällan leder till flertydighet. En stor del av de abstrakta
kan tolkas som att TR befinner sig både utanför och innanför LM:s yttre gräns
såsom i exempel (13) ovan. Användningen av kring i denna betydelse (’berö-
ring av en kärnpunkt’) ökade under perioden och är, enligt Frisendal, numera
väl etablerad i standardspråket.

I samtliga ovan angivna exempel innehållande kring där avsikten att beröra
eller fokusera på kärnpunkten finns, dvs. exempel (1)–(4) och (9)–(13), rekom-
menderade Wellander (1973) att en mer vedertagen preposition används, t.ex.
forska i/om/på, spekulera i/om, reflektera över, orientering i, fokusera på och
förhandla om. Emellertid tyder det ökade bruket av kring i abstrakt betydelse
noterat av Frisendal (2010) och Einarsson (2009) på att denna rekommendation

1 En användning kategoriserades som abstrakt om både TR och LM refererade till abstrakta före-
teelser.
2 En användning kategoriserades som spatial om både TR och LM refererade till spatiala företeel-
ser.
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kommit på skam. Noteras bör också att vid verbet diskutera, som i exempel (9)
och (11), handlar det inte om att kring har använts i stället för en annan prepo-
sition, utan snarare om att kring har tillkommit i en annars prepositionslös kon-
struktion, dvs. diskutera cannabis och diskutera vilka faktorer.

Mot bakgrund av att bruket av kring i abstrakta sammanhang förefaller ha
ökat är det intressant att få en djupare förståelse för hur detta bruk ser ut. Fram-
förallt abstrakta sammanhang som förutsätter beröring av eller fokus på en
kärnpunkt framstår som angelägna att undersöka. 

I denna artikel presenterar vi resultaten från en omfattande undersökning av
bruket av kring i abstrakt betydelse med särskilt fokus på betydelserna ’berö-
ring av en kärnpunkt’ och ’fokus på en kärnpunkt’ vid verb som refererar till
kognitiva aktiviteter.

3. Metodologi

3.1 Material
Materialet som ligger till grund för denna undersökning består av presstext från
perioden 1923–2012 och har hämtats från Korp vid Språkbanken vid Göte-
borgs universitet (Borin, Forsberg & Roxendal 2012). Totalt omfattar det un-
dersökta materialet 3 711 026 meningar och 56 032 346 tokens.

Vi valde presstext för att språket riktar sig till allmänheten samtidigt som det
har särskilda krav på sig att vara korrekt och riktigt. Det torde därför represen-
tera någon form av allmängiltigt skriftspråk eller standardskriftspråk. Vidare
består presstext av en mängd olika genrer som behandlar många olika ämnen,
t.ex. ledare, kultur, nöje, sport, ekonomi och nyhetsartiklar. Genre- och ämnes-
mångfalden borde därför borga för en språklig bredd som inkluderar många
olika stilnivåer. Eftersom presstext representerar ett någorlunda formellt skrift-
språk förväntar vi oss inte att eventuella språkliga nymodigheter blir synliga ti-
digast i vårt material. Det är troligare att en språklig nymodighet blir synlig i
vårt material först efter att den har etablerat sig i talspråket och i mindre for-
mella skriftspråkliga genrer. En undersökning av bloggtexter och andra infor-
mella texttyper på nätet torde därför resultera i en annan bild av bruket av kring
än den vi kommer att presentera i denna artikel.

Perioden 1923–2012 valdes eftersom vi ville blottlägga eventuella utveck-
lingstendenser med särskilt fokus på perioden från mitten av 1900-talet till bör-
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jan av 2000-talet. Startpunkten 1923 markerar den tidigaste korpusen med
presstext vid Språkbanken. Data samlades in från följande korpusar vid sju
olika tidpunkter under perioden 1923–2012: ORDAT: Svenska Dagbladets års-
bok 1923–1958, Press 65, Press 76, DN 1987, Press 96, GP 2005 och GP 2012.
En översikt över innehåll samt information om antal meningar och tokens i re-
spektive korpus återfinns i tabell 1. Eftersom dataexcerperingen visade att an-
talet belägg var få i de två tidigaste korpusarna har vi valt att slå samman dessa
till en datapunkt som sträcker sig från 1923–1965. I den fortsatta framställ-
ningen kommer vi att referera till denna datapunkt som Press 1923–1965.

Tabell 1. Översikt över materialet.

Av tabell 1 framgår att innehållet i de olika korpusarna vid de olika datapunk-
terna inte är detsamma. Exempelvis innehåller Press 1923–1965 och Press
1976 artiklar från flera större dagstidningar, medan Press 1996 innehåller artik-
lar från Göteborgsposten och Svenska Dagbladet, och DN 1987, GP 2005 och
GP 2012 enbart innehåller artiklar från Dagens Nyheter respektive Göteborgs-
posten. Det är dock vår övertygelse att dessa innehållsskillnader inte påverkar
jämförbarheten och möjligheten att blottlägga utvecklingstendenser negativt,
eftersom samtliga korpusar består av större, väletablerade svenska dagstid-
ningar.

Korpus Innehåll  Antal 
 meningar

Antal 
tokens

ORDAT: 
Svenska Dagbla-
dets årsbok 1923–
1958

25 årgångar av Svenska Dagbladets årsbok 
1923–45, 1948 och 1958

71 484 1 525 129

Press 65 Artiklar från Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning, Svenska Dagbladet, Stockholmstid-
ningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dag-
bladet

53 624 1 120 332

Press 76 Artiklar från Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning, Svenska Dagbladet, Stockholmstid-
ningen, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dag-
bladet

89 175 1 351 080

DN 1987 Dagens Nyheter 364 226 5 122 237
Press 96 Artiklar från Göteborgsposten och Svenska 

Dagbladet
449 148 6 530 515

GP 2005 Artiklar från Göteborgsposten 1 406 044 23 191 048
GP 2012 Artiklar från Göteborgsposten 1 277 325 17 192 005
TOTALT 3 711 026 56 032 346
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Av tabellen framgår också att korpusarna vid de olika tidpunkterna inte är
lika stora till antal meningar och tokens. Vi har valt att undersöka samtliga kor-
pusar i sin helhet i stället för att göra storleksmässigt jämförbara urval ur de
olika korpusarna. En undersökning av korpusarna i sin helhet torde resultera i
en rättvisare beskrivning av det faktiska prepositionsbruket vid de olika tid-
punkterna.

3.2 Metod
För att besvara studiens syften med tillhörande forskningsfrågor genomfördes
två olika sökningar i korpusarna. I den första sökningen excerperades samtliga
belägg på kring. Vi avgränsade sökningen till att endast omfatta kring som di-
rekt föregicks av ett verb. Totalt resulterade denna sökning i 1 878 belägg. Ef-
ter en manuell granskning, där belägg som inte utgjorde kombinationer av
verb+kring samt belägg som förekom flera gånger exkluderades, återstod
1 838 belägg. I tabell 2 visas hur de verb+kring-kombinationer som ingick i
analysen fördelas på respektive tidpunkt.

Tabell 2. Antal belägg på verb+kring-kombinationer.

Eftersom tidigare forskning pekar mot att bruket av prepositionen kring har
ökat i abstrakta kontexter var vi intresserade av hur utbrett detta bruk är i en så
abstrakt domän som kognitiva aktiviteter och hur bruket av kring har förändrats
i denna domän under perioden fram till 2012. Resultaten från vår sökning ana-
lyserades därför med avseende på om verbhandlingen refererade till en kogni-
tiv aktivitet eller inte. Beläggen klassificerades antingen som kognitionsverb
eller övriga verb.

För att kartlägga hur prepositionsbruket ser ut vid kognitionsverb gjordes ett
urval bestående av de sju kognitionsverb som uppvisade de högsta frekven-
serna i den första sökningen. Eftersom vi var intresserade av prepositioner som
definierar relationen mellan TR och LM var en styrande princip vid urvalet av

Tidpunkt Antal belägg
Press 1923–1965 62
Press 1976 50
DN 1987 157
Press 1996 218
GP 2005 683
GP 2012 668
TOTALT 1 838
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verben att prepositionsfrasen som inleddes av kring i den första sökningen
skulle fungera som ett prepositionsobjekt (PO) till verbet. Med andra ord inklu-
derade vi i vår andra sökning enbart kognitionsverb som selekterar kring-
inledda PO. De sju verb som mest frekvent selekterade kring i den första sök-
ningen är följande (antal förekomster i vår första sökning anges inom parentes):
forska (72), fundera (58), resonera (49), spekulera (34), tänka (22), filosofera
(10) och reflektera (8). Eftersom vi också var intresserade av betydelsen ’fokus
på en kärnpunkt’ adderade vi till dessa sju verb även verbet fokusera (som hade
3 förekomster i den första sökningen).

Den andra sökningen som genomfördes i korpusarna utgick från verbens
stamform – filosofera, fokusera, forska, fundera, reflektera, resonera, speku-
lera och tänk – och formulerades så att samtliga belägg som börjar med stam-
formen excerperades. Detta genererade totalt 42 620 belägg, varav många inte
var relevanta för vår undersökning av prepositionsbruket vid kognitionsverb.
Samtliga belägg granskades därför manuellt, och belägg som inte innehöll nå-
got av ovanstående kognitionsverb exkluderades, t.ex. belägg innehållande
substantivet forskare, participen tänkt, hjälpverbet tänka och spekulera i eko-
nomisk betydelse. Vidare exkluderades belägg där de åtta kognitionsverben
inte selekterade ett PO och, i de fall som samma belägg förekom flera gånger,
dubbletter.

Efter exkludering av irrelevanta belägg återstod totalt 10 914 belägg inne-
hållande verb+PO, vilka ingick i analysen. I tabell 3 ges en översikt över hur
dessa kombinationer av verb+PO fördelas på respektive verb och tidpunkt.

Tabell 3. Antal belägg på verb+PO.

Mot bakgrund av föreställningen att bruket av kring i abstrakt betydelse – och
särskilt i betydelserna ’beröring av en kärnpunkt’ och ’fokus på en kärnpunkt’
– har ökat på bekostnad av mer vedertagna prepositioner var vi intresserade av
vilka prepositioner som inledde prepositionsobjekten till de åtta verben samt

Verb Press 
1923–1965

Press 1976 DN 1987 Press 1996 GP 2005 GP 2012

filosofera   0   0   1    4   17    8
fokusera   0   0   5   67  427  334
forska   5   6  37   51  155  184
fundera  37  48 227  445 1574 1266
reflektera  10   2   7   35  118  115
resonera   8   3   8   21   59   66
spekulera   8  13  35   56  220  125
tänka 126 118 340  628 2151 1744
TOTALT 194 190 660 1307 4721 3842
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hur distributionen av dessa prepositioner ser ut under perioden fram till 2012.
Resultaten från sökningen analyserades därför med avseende på vilka preposi-
tioner som inledde prepositionsobjekten till respektive verb och de olika pre-
positionernas frekvens vid respektive verb och tidpunkt. För att analysera om
en viss distribution var konstant eller förändrades över tid använde vi Pearsons
chi-två-test (2). Signifikansnivån sattes till p < 0,05.

4. Resultat
Inledningsvis presenteras i avsnitt 4.1 resultaten från vår undersökning av hur
utbrett bruket av kring är med kognitionsverb och huruvida detta bruk har för-
ändrats under andra halvan av 1900-talet och början av 2000-talet. Därefter re-
dovisas i avsnitt 4.2 resultaten från undersökningen av prepositionsvalet i PO
till kognitionsverben filosofera, fokusera, forska, fundera, reflektera, resonera,
spekulera och tänka i perioden 1923–2012. Bruket av kring vid kognitionsverb
i nämnda period behandlas specifikt i avsnitt 4.3. Slutligen ges en sammanfatt-
ning av resultaten i avsnitt 4.4.

4.1 Kring och kognitionsverb
Förekomsten av prepositionen kring tillsammans med kognitionsverb och öv-
riga verb presenteras i figur 1. Av figuren framgår att andelen kognitions-
verb+kring har ökat under perioden. Av de verb som används med kring vid de
två tidigaste datapunkterna – Press 1923–1965 och Press 1976 – utgör kogni-
tionsverben en försvinnande liten andel: 1,6 % (1/62) respektive 2,0 % (1/50).
I DN 1987 och Press 1996 har andelen kognitionsverb+kring ökat till 10,8 %
(17/157) respektive 11,5 % (25/218), och i GP 2005 och GP 2012 har andelen
ökat ytterligare till 16,4 % (112/683) respektive 20,4 % (136/668). Den ökning
av andelen kognitionsverb+kring som skett mellan Press 1923–1965 och GP
2012 är signifikant (p < 0,001).

Några illustrerande exempel på kring som används tillsammans med kogni-
tionsverb ges i (15)–(18).

(15) Boken om Jokkmokk ger också allt som är värt att veta kring kommunens
bebyggelse, kultur och arbetsliv, dess klimat, växt- och djurliv och inte
minst om samernas renskötsel och livsföring.
(Press 65)
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Figur 1. Bruket av kring tillsammans med kognitionsverb och övriga verb.
(16) De har forskat kring formaldehydreaktorer. 
(DN 1987)

(17) För den som är road av att fantisera kring gamla fornminnen kan det säkert
vara trevligt att segla till vikingarnas öar i Wahlqvists kölvatten.
(Press 96)

(18) Statsvetaren och socialdemokraten Ulf Bjereld gör statusuppdatering på
Facebook för att problematisera kring begreppet etnicitet.
(GP 2012)

I (19)–(22) ges några exempel på kring som används med övriga verb.
(19) Striden kring denna utställning påminde om den, som för ett par decennier

sedan stod kring Isaac Grünewalds.
(Svd 23–58)

(20) Tingsås kyrka i Kronobergs län har av en privatperson erbjudits en tavla fö-
reställande apostlarna som samlats kring jungfru Marias rosenfyllda grav
sedan hon upptagits till himmelen.
(Press 76)

(21) Priset lär ha stannat kring 10 miljoner kronor, varav den ena hälften skulle
erläggas före turneringen och den andra efter.
(Press 1996)

(22) Samtidigt innebär det att resecentrum stänger som senast klockan 22 när
Pressbyrån stänger, en tid som känns snål när vinden viner kring perronger-
na.
(GP 2005)
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Våra resultat antyder alltså att kring i allt större utsträckning används med verb
som refererar till kognitiva aktiviteter under andra halvan av 1900-talet och
början av 2000-talet och att denna ökade användning verkar ha börjat på
1980-talet. Frågan är dock om den ökande andelen kognitionsverb+kring av
samtliga verb som används med prepositionen kring reflekterar en verklig ök-
ning av bruket av kring inom kategorin kognitionsverb, eller om ökningen bara
är ett resultat av en generell ökning i bruket av kognitionsverb i förhållande till
övriga verb i dagspress under den aktuella perioden. Eftersom vi inte har stu-
derat bruket av kognitionsverb i förhållande till övriga verb separat från bruket
av kring kan vi inte ge något svar på frågan om bruket av kognitionsverb har
ökat generellt i dagspress under perioden. Däremot är det viktigt att notera att
våra resultat faller väl in i den bild som framkommer i Frisendal 2010, nämli-
gen att bruket av kring med kognitionsverb har ökat under andra halvan av
1900-talet. Den sammantagna bilden gör därför troligt att det har skett en verk-
lig ökning i användandet av kring i abstrakt betydelse, och särskilt tillsammans
med kognitionsverb. Frågor som då uppstår är om det ökade bruket av kring
tillsammans med kognitionsverb är generell och om ökningen har skett på be-
kostnad av andra mer vedertagna prepositioner. Dessa frågor behandlas nedan.

4.2 Prepositionsbruk vid kognitionsverb i perioden 1923–2012
För samtliga kognitionsverb i denna delstudie (filosofera, fokusera, forska, fun-
dera, reflektera, resonera, spekulera och tänka) används, vid sidan av kring,
flera andra prepositioner för att inleda PO. Vilka prepositioner som används
och vilken/vilka som är vanligast varierar mellan olika verb och tidpunkter. För
flera verb – fokusera, fundera, reflektera, spekulera och tänka – är en eller flera
prepositioner vanligast genom hela perioden utan större förändringar i distribu-
tion. För de resterande verben – filosofera, forska och resonera – finns en va-
riation i vilken preposition som är vanligast för att inleda ett PO mellan olika
tidpunkter. Dessa två grupper av prepositioner behandlas i tur och ordning.

Valet av preposition i PO till fundera och tänka uppvisar knappt någon va-
riation utan en eller flera prepositioner dominerar genom hela den undersökta
perioden. Följande prepositioner har använts för att inleda PO till fundera: i,
kring, om, på, runt och över. En översikt över prepositionernas distribution pre-
senteras i figur 2. Prepositionerna i, om och runt förekommer endast med några
enstaka belägg och kan därför betraktas som tämligen marginella som inledare
av PO till verbet fundera. För i påträffades totalt 22 belägg (2 i DN 1987, 1 i
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Press 1996, 14 i GP 2005 och 5 i GP 2012), för om påträffades totalt 6 belägg
(1 i Press 1976, 1 i DN 1987 och 4 i GP 2012) och för runt påträffades totalt 2
belägg (1 i GP 2005 och 1 i GP 2012). Resterande prepositioner – kring, på och
över – framstår dock som mer etablerade. 

Under hela den undersökta perioden är på och över de vanligaste preposi-
tionerna att inleda PO till fundera. Andelen på-inledda PO uppgår till 62,2 %
(23/37) i Press 1923–1965, 60,4 % (29/48) i Press 76, 64,3 % (146/227) i DN
1987, 59,8 % (266/445) i Press 96, 68,3 % (1075/1574) i GP 2005 och 63,4 %
(803/1266) i GP 2012. Tendensen för på-inledda PO är att andelen ökar mellan
Press 1923–1965 och GP 2012, trots tillfälliga minskningar i Press 76 och Press
96. En signifikansberäkning bekräftar att ökningen är signifikant (p < 0,05).

Andelen över-inledda PO uppgår till 37,8 % (14/37) i Press 1923–1965,
35,4 % (17/48) i Press 76, 32,6 % (74/227) i DN 1987, 37,8 % (168/445) i Press
96, 28,9 % (455/1574) i GP 2005 och 32,7 % (414/1266) i GP 2012. Till skill-
nad från på-inledda PO är tendensen att andelen över-inledda PO minskar mel-
lan Press 1923–1965 och GP 2012. En signifikansberäkning bekräftar att
minskningen är signifikant (p < 0,05).

Samtidigt som andelen över-inledda PO minskar och andelen på-inledda PO
ökar uppvisar distributionen av kring-inledda PO inte några förändringar under
perioden (se avsnitt 4.3 nedan för detaljer). Det verkar alltså som att ökningen
i användningen av på-inledda PO sker på bekostnad av över-inledda PO.

Liksom för fundera uppvisar valet av preposition i PO till tänka knappt nå-
gon variation. Följande prepositioner påträffades som inledare av PO: kring,
om, på, runt och över. En översikt över prepositionernas distribution presente-
ras i figur 3. Både runt och över förekommer endast med några enstaka belägg
och kan därför sägas vara ytterst marginella. Prepositionen runt påträffades en-
dast en gång, i GP 2012, medan över påträffades totalt 4 gånger (2 i Press
1923–1965, 1 i GP 2005 och 1 i GP 2012). Övriga prepositioner – kring, om
och på – verkar dock tämligen etablerade som inledare av PO till tänka.

På-inledda  PO  är  vanligast  genom  hela  perioden,  och  utgör  94,4  %
(119/126) i Press 1923–1965, 97,5 % (115/118) i Press 76, 99,4 % (338/340) i
DN 1987, 99,2 % (623/628) i Press 96, 98,1 % (2110/2151) i GP 2005 och
96,0 % (1675/1744) i GP 2012. Tendensen för på-inledda PO är att andelen
ökar mellan Press 1923–1965 och GP 2012. En signifikansberäkning bekräftar
att ökningen är signifikant (p < 0,001).

Andelen om-inledda PO uppgår till 4,0 % (5/126) i Press 1923–1965, 2,5 %
(3/118) i Press 76, 0,6 % (2/340) i DN 1987, 0,5 % (3/628) i Press 96, 1,3 %
(29/2151) i GP 2005 och 1,9 % (34/1744) i GP 2012. Tendensen för om-inledda
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Figur 2. Prepositioner som inleder PO till fundera.

Figur 3. Prepositioner som inleder PO till tänka.
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PO är att andelen minskar mellan Press 1923–1965 och GP 2012. En signifi-
kansberäkning bekräftar att minskningen är signifikant (p < 0,01).

Samtidigt som andelen på-inledda PO ökar och andelen om-inledda PO
minskar ökar även andelen kring-inledda PO under perioden (se avsnitt 4.3
nedan för detaljer). Eftersom på-inledda redan är så dominerande framstår
dock alla förändringar som tämligen marginella i sammanhanget.

I motsats till fundera och tänka uppvisar fokusera, reflektera och spekulera
viss variation i valet av preposition i PO, främst i de tidsperioder där de tidi-
gaste beläggen påträffades. 

De första 5 beläggen på fokusera med tillhörande PO påträffades inte förrän
i DN 1987. Vid de följande tidpunkterna har antalet belägg ökat avsevärt. Föl-
jande prepositioner användes för att inleda PO i den undersökta perioden: i,
kring, mot, om, på, till och vid. En översikt över prepositionernas distribution
presenteras i figur 4. Prepositionerna i, mot, om, till och vid förekommer endast
med några enstaka belägg och kan därför betraktas som tämligen marginella
som inledare av PO till verbet fokusera. För i påträffades 2 belägg (1 i GP 2005
och 1 i GP 2012), för mot 2 belägg (2 i Press 1996), för om 1 belägg (GP 2005),
för till 3 belägg (2 i DN 1987 och 1 i Press 1996) och för vid 1 belägg (GP
2005). Även för kring påträffades endast några enstaka belägg.

På är den preposition som dominerar under hela perioden, med undantag för
i DN 1987 då de få beläggen resulterar i en något avvikande distribution. I
Press 1996 utgör på-inledda 91,0 % (61/67) av prepositionsobjekten, i GP 2005
99,1 % (423/427) och i GP 2012 99,7 % (333/334). Med andra ord har på stärkt
sin ställning som den vanligaste prepositionen att inleda PO till verbet foku-
sera.

Följande prepositioner användes för att inleda PO till reflektera i den under-
sökta perioden: kring, på, runt och över. En översikt över prepositionernas dist-
ribution presenteras i figur 5.

På-inledda PO påträffades endast vid de två tidigaste tidpunkterna där de ut-
gör 50 % (5/10) i Press 1923–1965 och 50 % (1/2) i Press 1976. På motsva-
rande sätt påträffades runt- och kring-inledda PO endast vid de två senaste tid-
punkterna där de utgör 0,9 % (1/118) respektive 7,6 % (9/118) i GP 2005 och
2,6 % (3/115) respektive 3,5 % (4/115) i GP 2012.

Från och med DN 1987 är över den vanligaste prepositionen att inleda ett PO
till reflektera. Andelen över-inledda PO uppgår till 50,0 % (5/10) i Press 1923–
1965, 50,0 % (1/2) i Press 1976, 100 % (7/7) i DN 1987, 100 % (35/35) i Press
1996, 91,5 % (108/118) i GP 2005 och 93,9 % (108/115) i GP 2012. Om Press
1923–1965, Press 1976 och DN 1987 exkluderas p.g.a. de få beläggen är ten-



116 Christian Waldmann & Marlene Johansson Falck

Figur 4. Prepositioner som inleder PO till fokusera.

Figur 5. Prepositioner som inleder PO till reflektera.
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densen för över-inledda PO att andelen minskar mellan Press 96 och GP 2012.
Denna minskning sammanfaller med uppkomsten av runt- och kring-inledda
PO i GP 2005 (se avsnitt 4.3 nedan för detaljer). En signifikansberäkning visar
dock att minskningen av över-inledda PO inte är signifikant.

För verbet spekulera har följande prepositioner använts för att inleda PO i
den undersökta perioden: i, kring, om, på och över. En översikt över preposi-
tionernas distribution presenteras i figur 6. Prepositionen på påträffades endast
en gång, i Press 1976, och kan därför sägas vara ytterst marginell tillsammans
med spekulera. Övriga prepositioner förekommer så gott som under hela den
undersökta perioden och verkar vara mer eller mindre etablerade som inledare
av PO till spekulera. 

Valet av preposition i PO till spekulera är tämligen stabilt under hela perio-
den och uppvisar endast en marginell variation. Med undantag för i Press
1923–1965 där andelen över-inledda PO utgör 37,5 % (3/8), en snedvridning
som sannolikt beror på att det totala antalet belägg är få, är de vanligaste pre-
positionerna i följd av om i hela den undersökta perioden. Andelen i-inledda
PO uppgår till 37,5 % (3/8) i Press 1923–1965, 69,2 % (9/13) i Press 76, 71,4 %
(25/35) i DN 1987, 67,9 % (38/56) i Press 96, 76,4 % (168/220) i GP 2005 och
76,0 % (95/125) i GP 2012. Om vi exkluderar Press 1923–1965 och Press 1976
p.g.a. de få beläggen är tendensen för i-inledda PO ändå att andelen ökar något
mellan DN 1987 och GP 2012, trots en tillfällig minskning i Press 96. En sig-
nifikansberäkning visar dock att förändringen inte är signifikant.

Andelen om-inledda PO uppgår till 25,0 % (2/8) i Press 1923–1965, 23,1 %
(3/13) i Press 76, 14,3 % (5/35) i DN 1987, 26,8 % (15/56) i Press 96, 15,5 %
(34/220) i GP 2005 och 14,4 % (18/125) i GP 2012. Trots en tillfällig ökning i
Press 96 är ändå tendensen att om-inledda PO minskar något mellan DN 1987
och GP 2012. Dock är denna förändring inte signifikant.

På samma sätt som för i- och om-inledda PO är distributionen av kring-in-
ledda PO stabil mellan DN 1987 och GP 2012 (se avsnitt 4.3 nedan för detal-
jer). Uppkomsten av kring-inledda PO i DN 1987 verkar alltså inte ha påverkat
förekomsten av de mer vedertagna prepositionerna i och om.

Till skillnad från de ovan beskrivna prepositionerna uppvisar filosofera, forska
och resonera förändringar när det gäller vilken preposition som är vanligast för
att inleda PO. För filosofera är beläggen med PO tämligen få vid alla tidpunkter,
och därför kan inga säkra slutsatser om utvecklingstendenser dras. Det går inte
heller att skönja någon entydig preferens i prepositionsval, utan möjligheterna att
välja olika prepositioner för att inleda PO verkar tämligen stora. Följande prepo-
sitioner har använts för att inleda PO till filosofera i den undersökta perioden:
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Figur 6. Prepositioner som inleder PO till spekulera.

Figur 7. Prepositioner som inleder PO till filosofera.
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kring, om, runt och över. Prepositionen runt påträffades endast en gång, i GP
2012. En översikt över prepositionernas distribution presenteras i figur 7.

I Press 96 utgör över-inledda 50,0 % (2/4) av prepositionsobjekten och
om-inledda resterande 50,0 % (2/4). I GP 2005, då de första beläggen på
kring-inledda PO påträffades, har andelen över- och om-inledda PO minskat till
23,5 % (4/17) respektive 23,5 % (4/17). I GP 2012 utgör andelen av över- och
om-inledda PO vardera 25,0 % (2/8). Samtidigt som andelen över- och om-
inledda PO har minskat i GP 2005 och GP 2012 utgör kring- och runt-inledda
PO tillsammans ca 50,0 % vid dessa tidpunkter. Med andra ord verkar kring ha
etablerat sig som en tämligen vanlig och stabilt förekommande preposition att
inleda PO till verbet filosofera (se avsnitt 4.3 nedan för detaljer).

För verbet forska kan en tydlig utveckling i prepositionsval skönjas där pre-
ferensen har förändrats över tid. Följande prepositioner användes för att inleda
PO i den undersökta perioden: efter, i, inom, kring, om, på, runt, utifrån och
över. En översikt över prepositionernas distribution ges i figur 8. Prepositio-
nerna efter, inom, runt, utifrån och över förekommer endast med några enstaka
belägg, och dessa kan därför betraktas som tämligen marginella som inledare
av PO till verbet forska. För efter påträffades 2 belägg (1 i DN 1987 och 1 i
Press 1996), för inom 10 belägg (1 i Press 1996, 7 i GP 2005 och 2 i GP 2012),
för runt 3 belägg (1 i GP 2005 och 2 i GP 2012), för utifrån 1 belägg (1 i GP
2005) och för över 1 belägg (1 i Press 1976). Resterande prepositioner – i,
kring, om och på – är däremot tämligen vanliga och stabilt förekommande. 

På är den enda preposition vars distribution inte förändras under perioden.
Andelen på-inledda PO uppgår till 16,7 % (1/6) i Press 1976, 10,8 % (4/37) i
DN 1987, 5,9 % (3/51) i Press 96, 20,6 % (32/155) i GP 2005 och 17,4 %
(32/184) i GP 2012. Om vi exkluderar Press 1923–1965 och Press 1976 p.g.a.
de få beläggen visar en signifikansberäkning att distributionen av på-inledda
PO inte förändras signifikant mellan DN 1987 och GP 2012. 

Fram till och med GP 2005 är i-inledda PO vanligast, men dessa uppvisar
samtidigt en gradvis minskande frekvens. Andelen i-inledda PO uppgår till
100 % (5/5) i Press 1923–1965, 66,7 % (4/6) i Press 76, 32,4 % (12/37) i DN
1987, 41,2 % (21/51) i Press 96 och 30,3 % (47/155) i GP 2005. Dessa har
minskat ytterligare till 16,3 % (30/184) i GP 2012, då om-inledda PO har blivit
vanligast. Trots en tillfällig ökning i Press 96 är ändå tendensen att i-inledda
PO minskar mellan DN 1987 och GP 2012. En signifikansberäkning bekräftar
att minskningen är signifikant (p < 0,001). 

De första beläggen på om-inledda PO påträffades i DN 1987 där dessa utgör
21,6 % (8/37). Andelen om-inledda PO ligger därefter tämligen stabilt på
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27,5 % (14/51) i Press 1996 och 24,5 % (38/155) i GP 2005 för att sedan öka
till 52,7 % (97/184) i GP 2012. En signifikansberäkning bekräftar att den ök-
ning i andelen om-inledda PO som sker mellan DN 1987 och GP 2012 är sig-
nifikant (p < 0,001).

Samtidigt som andelen i-inledda PO minskar och andelen om-inledda PO
ökar minskar även andelen kring-inledda PO mellan DN 1987 och GP 2012.
Även om kring framstår som en väl etablerad preposition för att inleda PO till
forska redan i DN 1987 har kring-inledda PO med tiden blivit ovanligare till
förmån för om-inledda PO (se avsnitt 4.3 nedan för detaljer).

Av vår undersökning att döma förefaller det inte längre finnas fog för
Lylys (1997) påstående att användningen av på tillsammans med verbet
forska är tämligen ny och framförallt sker i mer vardagliga sammanhang. Av
figur 8 framgår visserligen att bruket av på är nyare än bruket av i, men sam-
tidigt är på inte nyare än varken om eller kring. Vidare är samtliga belägg
hämtade från dagspress, vilket knappast utgör vardagliga sammanhang. Vår
studie antyder snarare att på sedan 70–80-talet är en väletablerad preposition
att inleda PO till forska, och att prepositionen används i fler sammanhang än
vardagliga.

Även för verbet resonera kan en tydlig förändring i prepositionsval skönjas
i den undersökta perioden. Följande prepositioner användes för att inleda PO:
Figur 8. Prepositioner som inleder PO till forska.
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Figur 9. Prepositioner som inleder PO till resonera.
i, kring, om, runt och över. En översikt över prepositionernas distribution ges i
figur 9. För över påträffades endast 2 belägg (1 i Press 1996 och 1 i GP 2012),
och denna kan därför betraktas som marginell som inledare av PO till resonera.
Även i och runt påträffades endast ett fåtal gånger, men dessa förekommer, till
skillnad från över, med någon form av kontinuitet och kan därför sägas vara nå-
gotsånär etablerade som inledare av PO till resonera. 

Fram till och med GP 2005 är om-inledda PO vanligast, men dessa uppvisar
samtidigt en minskning under perioden. Andelen om-inledda PO uppgår till
87,5 % (7/8) i Press 1923–1965, 100 % (3/3) i Press 76, 75,0 % (6/8) i DN
1987, 76,1 % (16/21) i Press 96, 52,5 % (31/59) i GP 2005 och 39,4 % (26/66)
i GP 2012. Om vi exkluderar Press 1923–1965, Press 1976 och DN 1987 p.g.a.
de få beläggen bekräftar en signifikansberäkning att den minskning i andelen
om-inledda PO som sker mellan Press 1996 och GP 2012 är signifikant (p <
0,05).

Samtidigt som om-inledda PO minskar ökar andelen kring-inledda PO
mellan Press 96 och GP 2012. Prepositionen kring har alltså inte bara etable-
rat sig som en preposition som inleder PO till resonera, utan den verkar också
ha ökat på bekostnad av den mer vedertagna prepositionen om och blivit den
vanligaste prepositionen att inleda PO i GP 2012 (se avsnitt 4.3 nedan för de-
taljer).
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4.3 Bruket av kring vid kognitionsverb i perioden 1923–2012
Av vår undersökning av prepositionsobjekten till de åtta kognitionsverben
framgår att kring har börjat användas vid sidan av mer vedertagna prepositioner
under slutet av 1900-talet eller början av 2000-talet. För sju av åtta kognitions-
verb – filosofera, forska, fundera, reflektera, resonera, spekulera och tänka –
verkar kring också ha etablerat sig som en preposition av flera som kan inleda
PO. För verbet fokusera verkar kring-inledda PO inte ha etablerat sig i den un-
dersökta perioden eftersom endast 6 belägg påträffades. 2 belägg påträffades i
DN 1987, 3 i Press 96 och 1 i GP 2005. Detta gör det också svårt att se några
tendenser i bruket av kring-inledda PO för fokusera.

De första kring-inledda prepositionsobjekten uppkommer vid lite olika tid-
punkter för respektive verb. De allra tidigaste beläggen i det undersökta mate-
rialet påträffades med resonera i Press 65 och fundera i Press 76. För verben
forska och spekulera påträffades de första beläggen i DN 1987, och för tänka i
Press 1996. För verben filosofera och reflektera påträffades de första kring-
inledda prepositionsobjekten så sent som i GP 2005. För samtliga verb påträf-
fades även belägg på kring-inledda PO vid de tidpunkter som följde de första
beläggen.

Hur bruket av kring-inledda PO har utvecklats i den undersökta perioden
skiljer sig för de olika verben. För filosofera och reflektera är det svårt att se
några tydliga utvecklingstendenser eftersom beläggen på kring-inledda PO en-
dast påträffades i de två sista materialen. För båda verben går det dock att
skönja en minskning i andelen kring-inledda PO mellan GP 2005 och GP 2012.
Med filosofera minskar andelen kring-inledda PO från 52,9 % (9/17) i GP 2005
till 37,5 % (3/8) i GP 2012, och med reflektera minskar kring-inledda PO från
7,6 % (9/118) i GP 2005 till 3,5 % (4/115) i GP 2012.

För både filosofera och reflektera är det också intressant att notera att
runt-inledda PO används parallellt med kring-inledda. Betydelsefokus hos
både runt och kring är att dessa betecknar konstruktioner där TR befinner sig,
eller rör sig, utanför LM (se bild 1). Följaktligen är de båda prepositionerna
i stort sett synonyma med varandra. För filosofera påträffades endast 1 belägg
på ett runt-inlett PO, i GP 2012. Om runt- och kring-inledda PO räknas till
samma kategori, på basis av att de har samma grundbetydelse, utgör dessa
tillsammans 50 % (4/8) av alla PO i GP 2012. På motsvarande sätt påträffades
för reflektera 1 runt-inlett PO i GP 2005 och 3 i GP 2012. Om runt- och
kring-inledda PO räknas till samma kategori framstår minskningen mellan
GP 2005 och GP 2012 som tämligen marginell: från 8,5 % (10/118) till 6,1 %
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(7/115). Med andra ord har bruket av prepositioner som betecknar konstruk-
tioner där TR befinner sig utanför LM – här runt och kring – inte minskat för
verbet filosofera mellan GP 2005 och GP 2012 och endast minskat marginellt
för reflektera.

Med verben fundera och spekulera har bruket av kring-inledda PO inte föränd-
rats under perioden. Andelen kring-inledda PO är stabil och oförändrad i förhål-
lande till övriga PO. För fundera uppgår andelen kring-inledda PO till 2 % (1/48)
i Press 1976, 1,8 % (4/227) i DN 1987, 2,2 % (10/445) i Press 96, 1,8 % (29/
1574) i GP 2005 och 3,1 % (39/1266) i GP 2012. En signifikansberäkning visar
att andelen kring-inledda PO inte uppvisar några signifikanta förändringar under
perioden. För spekulera uppgår andelen kring-inledda PO till 11,4 % (4/35) i DN
1987, 1,8 % (1/56) i Press 1996, 3,6 % (8/220) i GP 2005 och 8,8 % (11/125) i
GP 2012. Även i detta fall visar en signifikansberäkning att distributionen av
kring-inledda PO inte har förändrats signifikant under perioden.

För forska har bruket av kring-inledda PO minskat under perioden. De första
beläggen på kring-inledda PO påträffades i DN 1987 där dessa utgör 32,4 %
(12/37) av alla PO. Därefter minskar andelen kring-inledda PO till 21,6 %
(11/51) i Press 1996, 18,7 % (29/155) i GP 2005 och slutligen till 11,4 %
(21/184) i GP 2012. En signifikansberäkning bekräftar att andelen kring-
inledda PO minskar signifikant mellan DN 1987 och GP 2012 (p < 0,01). Om
beläggen på runt-inledda PO (1 i GP 2005 och 2 i GP 2012) inkluderades i
samma kategori som de kring-inledda kvarstår en minskning från 19,4 %
(30/155) i GP 2005 till 12,5 % (23/184) i GP 2012. Även med runt-inledda PO
inkluderade är minskningen mellan DN 1987 och GP 2012 signifikant (p <
0,05).

För de två resterande verben – resonera och tänka – har bruket av kring-
inledda PO ökat i den undersökta perioden. För resonera påträffades i Press
1923–1965 och DN 1987 endast 1 belägg på ett kring-inlett PO vid vardera tid-
punkten. Därefter sker en ökning i bruket av kring-inledda PO mellan Press 96
och GP 2012. Andelen kring-inledda PO uppgår till 14,3 % (3/21) i Press 96,
37,3 % (22/59) i GP 2005 och 48,5 % (32/66) i GP 2012. En signifikansberäk-
ning bekräftar att andelen kring-inledda PO ökar signifikant i denna period
(p < 0,05). För verbet tänka påträffades de första beläggen på kring-inledda PO i
Press 96, där de utgör 0,3 % (2/628) av prepositionsobjekten. Därefter ökar an-
delen kring-inledda PO till 0,5 % (11/2151) i GP 2005 och 1,9 % (33/1744) i GP
2012. En signifikansberäkning bekräftar att denna ökning är signifikant (p <
0,001).

Sammanfattningsvis visar undersökningen att bruket av kring som inledare
av PO till verbet fokusera liknande de i exempel (4) och (12) ovan förekommer,
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men denna kombination är alltjämt ytterst ovanlig i vårt material under hela pe-
rioden. Inte heller fundera, spekulera, forska, filosofera eller reflektera visar på
en uppgång av PO som inleds med kring över tid. Bruket av kring med fundera
och spekulera är oförändrat i perioden medan bruket med forska till och med
minskar i perioden. Även med filosofera och reflektera verkar bruket av kring
minska något över tid, även om tendensen inte är lika tydlig eftersom belägg på
kring endast förekommer vid de två sista tidpunkterna. De enda PO där kring
ökat i användning över tid är de som selekteras av verben resonera och tänka.

Med andra ord kan vi, i likhet med Einarsson (2009) och Frisendal (2010),
konstatera att kring någon gång under tidsperioden 1923–2012 verkar ha etab-
lerat sig som en preposition som kan inleda PO till alla de undersökta kogni-
tionsverben utom fokusera. Dock används kring marginellt eller i begränsad
omfattning med flera av dessa verb vid den sista tidpunkten (forska, fundera,
reflektera, spekulera och tänka). För dessa verb står alltså de vedertagna pre-
positionerna starka ännu 2012, i enlighet med Wellanders (1973) rekommen-
dation. Det är endast vid verben filosofera och resonera som kring fortfarande
används i någon större utsträckning ännu 2012.

4.4 Sammanfattning
Vår undersökning av prepositionsbruket vid kognitionsverben filosofera, foku-
sera, forska, fundera, reflektera, resonera, spekulera och tänka visar att ut-
vecklingstendenserna i prepositionsvalet i PO inte är generella. Uppkomsten av
kring som inledare av PO till de undersökta verben påverkar prepositionsbruket
för vissa verb men inte för andra (se tabell 4 och 5). Verben fokusera, fundera,
reflektera, spekulera och tänka konstrueras framförallt tillsammans med pre-
positioner som antyder att tankeprocessen riktas ner mot eller in i det abstrakta
ämne som utgör LM (se tabell 4). Språkaren fokuserar på, funderar på, reflek-
terar över, spekulerar i och tänker på LM. Dessa prepositioner, som utgör de
vanligaste för dessa verb under hela undersökningsperioden, är markerade med
fetstil i tabell 4. Vid fokusera, fundera, spekulera och tänka är bruket av de
vanligaste prepositionerna tämligen stabilt under hela undersökningsperioden,
något som indikeras i tabellen genom att bruket av de vanligaste prepositio-
nerna antingen ökar (+) eller är oförändrat. Vid reflektera förefaller dock bru-
ket av den vanligaste prepositionen i viss mån minska (-) till förmån för kring
och runt som antyder fokus utanför LM. För verbet reflektera samverkar
minskningen av den vanligaste prepositionen med uppkomsten (^) av kring och
runt i slutet av undersökningsperioden. Prepositionen kring ökar även vid ver-



Tankar kring kring 125
bet tänka. Denna ökning verkar dock ske på bekostnad av prepositionen om
som i likhet med kring innebär fokus utanför LM.

Tabell 4. De vanligast förekommande prepositionerna vid verben fokusera,
fundera, reflektera, spekulera och tänka i perioden 1923–2012 med ökningar
(+) och minskningar (-) i distributionen inom parentes. Asterisk anger stati-
stiskt signifikanta förändringar.

Verben filosofera, forska och resonera konstrueras i stor utsträckning tillsam-
mans med prepositioner som antyder att tankeprocessen även riktas utanför det
abstrakta ämne som utgör LM (se tabell 5). Språkaren filosoferar om/kring,
forskar om/kring och resonerar om/kring LM. I tabell 5 är de vanligaste prepo-
sitionerna markerade med fetstil. Tabellen visar att det har skett en förändring
i vilken preposition som är vanligast för respektive verb under perioden 1923–
2012. Den vanligaste prepositionen för respektive verb inledningsvis anges i
kolumn 1, medan den vanligaste prepositionen under senare delen av perioden
anges i kolumn 2. Vid filosofera har uppkomsten (^) av kring resulterat i att
över och om, som inledningsvis är de vanligaste prepositionerna, inte längre är
de vanligaste prepositionerna i slutet av undersökningsperioden. Vid resonera
har det ökade bruket av kring resulterat i att om förlorar sin position som den
vanligaste prepositionen. Vid forska, däremot, har det ökade bruket av om re-
sulterat i att i förlorar sin position som den vanligaste prepositionen. Även bru-
ket av kring minskar till förmån för om.

Tabell 5. De vanligast förekommande prepositionerna vid verben filosofera,
forska och resonera i perioden 1923–2012 med ökningar (+) och minskningar
(-) i distributionen inom parentes. Asterisk anger statistiskt signifikanta föränd-
ringar.

Verb Preposition
fokusera på
fundera på (+)*, över (-)*
reflektera över (-), kring (^), runt (^)
spekulera i (+), om (-)
tänka på (+)*, kring (+)*, om (-)*

Verb 1 2
filosofera över (-)

om (-)

=> kring (^)

forska i (-)* => om (+)*

kring (-)*
resonera om (-)* => kring (+)*
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5. Diskussion
Resultaten av vår undersökning visar att bruket av kring i samband med kogni-
tionsverb har förändrats under perioden 1923–2012. Av alla verb som direkt
följdes av prepositionen kring har andelen kognitionsverb ökat från 1,6 % re-
spektive 2,0 % i de två tidigaste tidpunkterna till 16,4 % respektive 20,4 % i de
två senaste tidpunkterna.

Vidare visar en undersökning av prepositionsvalet i prepositionsobjekt till
åtta kognitionsverb att bruket av kring inte förändras med verben fundera och
spekulera, minskar med forska och ökar med resonera och tänka. Våra resultat
ger alltså inget entydigt stöd till föreställningen att bruket av kring skulle ha
ökat generellt sett för alla verb. Inte heller ger våra resultat något entydigt stöd
till Einarssons (2009) slutsats att kring skulle ha ökat på bekostnad av om. I vår
undersökning är det verben filosofera, resonera och tänka som uppvisar en ut-
veckling där kring uppkommer eller ökar samtidigt som om minskar. Av dessa
uppvisar dock endast resonera en entydig utveckling där kring ökar på bekost-
nad av den mer vedertagna prepositionen om. Uppkomsten av kring med filo-
sofera är också parallell med en ökning av runt och en minskning av över, och
ökningen av kring med tänka är parallell med en ökning av på. En komplice-
rande omständighet är dessutom att verbet forska uppvisar den motsatta ut-
vecklingen, dvs. kring minskar till förmån för om. Bilden är alltså betydligt mer
komplex än tidigare noterat och utvecklingstendenserna specifika för varje en-
skilt verb.

Utvecklingstendenserna i prepositionsvalet bland de kognitionsverb som in-
går i vår studie följer dock vissa mönster. Intressant nog är det just verbet foku-
sera som är mest resistent mot bruk av kring i efterföljande PO. Detta är det
verb i vår studie som normalt sett inte är förknippat med en relation där TR be-
finner sig utanför LM.

Det är också intressant att notera att uppkomsten/ökningen av kring har skett
på bekostnad av om vid verben filosofera, resonera och tänka men att tenden-
sen är den motsatta vid verbet forska. Gemensamt för verben filosofera, reso-
nera och tänka är att dessa betecknar tankeprocesser där det förefaller rimligt
att det abstrakta ämne som utgör LM ibland är diffust eller på annat sätt är svårt
att ringa in. I sammanhang som dessa ter sig kring som en lämplig preposition
för att spegla den tankeprocess som sker (se bild 2 ovan). Även det ämne någon
forskar om kan tänkas ha denna karaktär. Vid verbet forska gäller dock att den
aktivitet verbet betecknar har som mål att gå till botten med det specifika pro-
blem som LM utgör. Vid detta verb torde därför målet vara att omfatta LM sna-
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rare än att röra sig kring LM. Alltså framstår om som en mer adekvat preposi-
tion än kring i detta sammanhang.

Även verben fundera och tänka har parallella utvecklingstendenser i prepo-
sitionsvalen i de fall de följs av ett PO. Båda dessa verb kan användas för att
ange vart någon riktar sina tankar, och vid båda dessa verb ökar bruket av pre-
positionen på. Fundera, som historiskt sett även användes i betydelsen ’upp-
föra (ngt) från grunden; börja bygga (ngt); utföra grundläggningsarbetet till
(ngt)’ (SAOB), förefaller starkast förknippat med ett vertikalt närmande av
LM. Vid detta verb används, förutom på, även prepositionen över, som i likhet
med på antyder ett vertikalt närmande av LM. Bruket av över minskar något i
perioden 1923–2012 men är trots detta betydande även vid den sista tidpunkten
i det undersökta materialet.

Vid verbet tänka, däremot, förekommer vid sidan av det ökade bruket av på
även en ökning av bruket av kring. Bruket av kring vid tänka, liksom vid ver-
ben filosofera, reflektera och resonera, förefaller lämpat som beteckning för en
tankemässig verksamhet där någon verkligen begrundar, överlägger och reso-
nerar om ett abstrakt ämne, dvs. vid den typ av tankemässig verksamhet vi för-
knippar med verb som dessa. Denna aspekt understryks av att även prepositio-
nen runt vinner mark vid reflektera och resonera.

En generellt intressant observation är att för de verb där kring- och runt-
inledda PO förekommer uppvisar dessa liknande distributioner genom att kring
verkar vara föregångaren som banar vägen för runt. Detta gäller verben filoso-
fera, forska, fundera, resonera och tänka, där de första beläggen på runt i samt-
liga fall påträffas efter att de första beläggen på kring har påträffats. Vid verbet
reflektera påträffas de första beläggen på kring och runt vid samma tidpunkt.
Dock verkar kring, åtminstone inledningsvis, brukas mer frekvent än runt. Mot
bakgrund av att dessa prepositioner är förknippade med samma typ av rumsliga
relation, dvs. en relation där TR på något sätt omsluter eller omger LM, är det
kanske inte särskilt anmärkningsvärt att de uppkommer ungefär samtidigt.

Avslutningsvis vill vi än en gång understryka att våra resultat baseras på tid-
ningstexter. Om samma undersökning gjorts på mer informella skriftspråkliga
genrer såsom t.ex. bloggtexter eller på talspråk skulle bilden möjligen sett an-
norlunda ut. Exempelvis är det möjligt att kring etablerats som inledare av PO
till verbet fokusera i talspråk eller i mindre formellt skriftspråk även om våra
resultat antyder att så inte är fallet. Det är också rimligt att anta att vi kommer
att se ytterligare förändringar i prepositionsbruket vid kognitionsverben filoso-
fera, fokusera, forska, fundera, reflektera, resonera, spekulera och tänka över
tid. En hypotes är att prepositionen kring kommer att fortsätta vinna mark i
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sammanhang där abstrakta ämnen av en komplex, känslig eller svårgreppbar
natur avhandlas. 
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