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Abstrakt 

Uppsatsen är en språkjämförande studie av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk. 

Den tar utgångspunkt i de tre prepositionerna på, i och till (til) som är identiska till 

formen i både svenska och danska och som därmed kan förväntas vara 

överensstämmande även i funktionen. Materialet utgörs dels av svenska och danska 

grammatikor, dels även av två romaner (en svensk och en dansk) och deras 

översättningar till respektive grannspråk. Målet har varit att undersöka hur 

prepositionerna används både som befintlighets- och riktningsmarkörer i förhållande till 

rekommenderat prepositionsbruk. Jag har även haft en förmodan om att det finns en viss 

divergens såväl som konvergens i det svenska och danska prepositionsbruket vilket jag 

har analyserat med hjälp av aspekter av den kognitiva semantiken. Jag har även sökt 

fastställa vilka svårigheter man kan påvisa ur ett översättningsperspektiv. 

 Resultatet av min undersökning visar att speciellt valet mellan i och på som 

befintlighetsmarkörer är problematiskt både inom respektive språk men även att det 

finns betydande skillnader mellan svenskan och danskan. Där på dominerar i svenskan 

gör danskan även stort bruk av i för befintlighet vilket ofta kan skapa interferens i ett 

översättningssammanhang. Ursprungsbetydelsen av i som varande inneslutande 

återfinns även i danskans bruk av denna preposition vid många tillfällen (till exempel i 

fraser som rör nöjeslokaler, fordon och institutioner) där på i stället dominerar i 

svenskan.  Divergerande bruk finner vi även i danskans val av till för befintlighet och 

ett väsentligt större bruk av ledsagande rumsadverb både vid befintlighets- och 

riktningsmarkering. Både forskningslitteratur om grannspråken och den svensk-danska 

lärobokslitteraturens framställning av ett oproblematiskt och konvergerande 

prepositionsbruk har därmed visat sig något missvisande och uppsatsens resultat pekar i 

stället på att fler språkjämförande studier i svensk-danskt prepositionsbruk behövs.      

 

Nyckelord 
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Engelsk titel 
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1 Inledning 

Likheterna mellan svenska och danska är så pass stora att man med viss rätt skulle 

kunna hävda att det i själva verket inte handlar om två separata språk utan i stället om 

dialekter eller varieteter. Den gemensamma språkhistoriska bakgrunden med sedermera 

divergerande utveckling, först och främst uttalsmässigt, gör att vi numera uppfattar 

svenska och danska som grannspråk. Det finns även nyare undersökningar som visar en 

starkt förminskad grannspråksförståelse, speciellt hos ungdomar, vilket tyder på att den 

uttalsmässiga divergensen har ökat såpass mycket att man numera möjligen kan hävda 

att svenska och danska i stället bör uppfattas som främmande språk (se Zola Christensen 

2017:13-14). Oansett om man betraktar de två språken som dialekter, grannspråk eller 

främmande språk så finner man fler likheter än skillnader och på det stora hela har vi 

fortfarande en välfungerande interskandinavisk språkförståelse och kommunikation. 

Men på grund av språkens närhet och övergripande likformighet på de flesta punkter, 

både när det gäller ordförråd och grammatiska konstruktioner, förleds man lätt till att ta 

fel i användningen av skenbart lätta och likartade ord.   

Speciellt prepositionsbruket har visat sig problematiskt där samma prepositioner 

ofta används olika i svenskan och danskan. Som exempel kan tas att man i Danmark går 

på posthuset men i banken, medan man i Sverige går på/till banken/posten. I Danmark 

går man i byen medan man i Sverige går på stan (se grammatisk studie i kapitel 4). Det 

man uppfattar som logiskt och självklart på ett språk är alltså inte nödvändigtvis lika 

logiskt och självfallet på ett annat språk liksom prepositionsbruket heller sällan ser ut att 

vara helt konsekvent inom samma språk. Den medfödda eller med tiden utvecklade 

språkkänslan som säger oss att i, på eller till passar bäst till antingen posten, banken 

eller stan är inte alltid till någon hjälp i en översättningssituation – inte heller mellan två 

grannspråk som svenska och danska. Det kan finnas speciellt hög risk för att språkliga 

strukturer och formord ovetandes råkar överföras mellan två språk som liknar varandra 

så mycket som svenska och danska.  

Då det saknas en språkjämförande studie som problematiserar divergenserna i det 

skandinaviska prepositionsbruket är mitt mål att undersöka om det är möjligt att dra upp 

några generella riktlinjer för användningen eller om det finns ett överordnat mönster  

som kan vara till hjälp i grannspråksundervisning. Jag föreställer mig även att en kritiskt 

jämförande analys av prepositionsbruket kan vara till nytta för översättare som arbetar 

med danska och svenska i och med att det sätter fokus på ett något försummat 

undersökningsområde.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka prepositionsbruket i svenska och danska ur ett 

jämförande perspektiv med inriktning på de spatiala prepositioner som är identiska till 

formen och som därmed kan förväntas vara i stora drag överensstämmande mellan de 

två grannspråken. Jag vill försöka besvara följande tre frågeställningar: 

 Hur används prepositionerna på, i och till (til) som befintlighets- och 

riktningsmarkörer i respektive språk som det framkommer i två samtida romaner. 

 Hur förhåller sig prepositionsbruket i romanerna till de riktlinjer som framställs i 

olika grammatikor och läroböcker? 

 Vilka specifika svårigheter kan fastställas ur ett översättarperspektiv när det gäller 

val av preposition?    

 

2 Material och metod 
Mitt primära material utgörs av två nyskrivna deckare – en svensk och en dansk. 

Skönlitterära texter har valts både för att avgränsa materialet men även för att jag har en 

förmodan om att språkliga nyanser och översättningsval är större än i annan 

journalistisk och mer vardaglig prosa. Förutom romanerna har jag även anlitat 

böckernas respektive översättningar till grannspråket för att få en överblick över 

prepositionsbruket med dess skillnader och likheter. Översättningarna har också 

granskats med hänsyn till eventuell interferens som kan bidra till att belysa specifika 

svårigheter i prepositionsval och divergenser i prepositionsbruket grannspråken 

emellan. Kortare citat från både romaner och översättningar återges i 

”överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet” 

enligt paragraf 22 i Svenska Lagens upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  

 Precis som det är väsentligt att granska prepositionsbruket i originalspråk har det 

varit likaledes avgörande för min studie att undersöka vilka svårigheter som kan tänkas 

uppstå för översättare av respektive språk. Romanernas användning av prepositioner har 

jämförts med rekommenderat prepositionsbruk i svenska och danska grammatikor. 

Materialet till min undersökning består därmed av tre delar: 1. Svenska och danska 

grammatikor och ordböcker, 2. Två deckare i originalspråk – en svensk och en dansk, 

och 3. Romanernas översättningar till respektive grannspråk.  
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2.1 Primärt material: Romanerna 

Jag har valt två relativt nyskrivna deckare av Jens Lapidus och Jussi Adler-Olsen 

eftersom jag anser att språket däri är någorlunda vardagligt och okonstlat om än litterärt 

och därmed till stor del liknar ett samtida språkligt uttryck. Deckargenrens enorma 

popularitet i allmänhet och de utvalda författarna i synnerhet har även påverkat mitt val 

av litteratur, där speciellt Jens Lapidus storstadsslang är ett tydligt exempel på hur 

språket i deckare i hög grad både reflekterar men även kan tänkas påverka vår tids 

populärkulturella språk. Ytterligare en orsak till att just deckare har valts är att Mari 

Bacquin och Robert Zola Christensen (2011a; 2011b) har fokuserat på deckargenren i 

två studier om interferens och typiska problem i översättningar mellan svenska och 

danska. De två deckare jag har valt är Jens Lapidus Top Dogg (2017), översatt till 

danska Top Dog (2018) av Agnete Dorph Stjernfelt, och Jussi Adler-Olsens Selfies 

(2016) översatt till svenska Selfies (2017) av Leif Jacobsen.  

 När det gäller analysen av prepositionsbruket i romanerna har jag först noterat alla 

förekomster av prepositionerna till, i och på med tydliga spatiala användningar. Jag har 

därför omedelbart sållat bort alla exempel där dessa prepositioner har en annan 

betydelse, till exempel kollokationer, fasta uttryck, tidsuttryck och mer abstrakt bruk, 

som inte klart åsyftar befintlighet (här inkluderas även placering) eller riktning. Gränsen 

mellan abstrakt och spatialt prepositionsbruk är ofta flytande och öppen för tolkning. 

Som exempel kan nämnas att jag inte inkluderar formuleringar med sinnesuttryck, till 

exempel lyssna på, tänka på eller titta på, samt uttryck med röst/tal (säga, berätta, 

skrika exempelvis) som är svåra att tydligt placera i kategorierna befintlighets- eller 

riktningsmarkörer. Jag har även valt att ignorera alla kroppsuttryck eller fraser med 

tankeverksamhet, till exempel: ont i huvudet, smärtan i låret, tankarna i huvudet och 

det ekade i huvudet eftersom användningen uppfattas mer abstrakt än specifikt spatial 

när det gäller en tydlig A-referent i relation med en B-referent. Likaså har 

rumsprepositioner i överförd betydelse (till exempel: koppla eller leda till) och adressat 

(till exempel: prata, säga, ge, lämna, sälja till) exkluderats även om betydelsen ofta 

gränsar till det spatiala bruket.       

 En utförlig definition av begreppet spatiala relationer samt deras huvudsakliga 

användningsområden följer i min genomgång av grammatikornas begreppsförklaringar i 

kapitel 4. Översättningen används för att notera förekomster av sammanfall och 

divergenser. Vid avslutad genomläsning av romanerna görs schemauppställningar av 

förekomsten av de undersökta prepositionerna i deras olika funktioner samt 
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översättningar vilka bifogas som bilagor. I analysdelen jämförs både sammanfall och 

divergenser, samt eventuell förekomst av interferens i översättningarna, på bakgrund av 

grammatikornas beskrivningar med aspekter från den kognitiva semantiken som 

supplement.  

 

2.2 Övrigt material: Grammatikor och ordböcker 

För en omfattande översikt när det gäller svenskt prepositionsbruk använder jag mig av 

Svenska Akademiens Grammatik (SAG tillgänglig online) och Prepositionsboken av Per 

Montan och Håkan Rosenqvist (2013). När det gäller det danska prepositionsbruket har 

jag först och främst anlitat Den Danske Ordbog (DDO tillgänglig online), Danish: A 

Comprehensive Grammar (Lundskær-Nielsen & Holmes 2010) och Håndbog i Nudansk 

(Gaalberg Jacobsen & Stray Jørgensen 2013).   

 

3 Bakgrund och teori             

Jag utgår från den traditionella grammatiken med Svenska Akademiens Grammatik 

(SAG) som huvudsaklig referens då den fortfarande ligger till grund för det mesta av 

språkundervisningen och därmed även grannspråksundervisningen. Undersökningen 

görs ur ett kontrastivt perspektiv då jag jämför två språk med avseende på 

prepositionskonstruktioner på svenska och danska. Jag har även använt mig av de 

aspekter av den kognitiva semantiken som berör rumsliga relationer i grammatiska 

strukturer. Innan jag tittar närmare på vad grammatikor och ordböcker föreskriver och 

beskriver beträffande svenskt och danskt prepositionsbruk ges en kort översikt över 

tidigare forskning i språkjämförande studier, grannspråksstudier, lärobokslitteratur, 

översättningsproblematik med bland annat frågan om transfer och falska vänner, samt 

en kort genomgång av den kognitiva semantikens teorier om prepositionsbruk.    

 

3.1 Språkjämförande studier 

Även om det inte har gjorts några jämförande studier av svensk-danskt prepositionsbruk 

finns det flera undersökningar om grammatiska aspekter, däribland prepositioner, i 

språkligt jämförande syften från ett svenskt delperspektiv. I Svenska i kontrast 

undersöker Roger Källström svenskans grammatik från ett tvärspråkligt perspektiv och 

identifierar här specifikt prepositionerna i och på som varande problematiska för en 

andraspråkstalare: ”Att skilja mellan i och på är inte alltid så enkelt, och det är inte 

lättare om man har ett förstaspråk […] där i och på motsvaras av samma preposition” 
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(2012:89˗90). Svenskans ofta ”ologiska” användning av just dessa två prepositioner (i 

den spatiala betydelsen) framhävs som en betydande svårighet: ”Varför är vi på bio men 

i skolan? Och hur kan vi gå på bio och i skolan, när grundbetydelsen hos både i och på 

innehåller komponenten ʼbefintlighetʼ och inte ʼriktning tillʼ?” (ibid. 90). Källström 

beskriver härmed en grundbetydelse hos dessa två prepositioner som befintlighets- och 

placeringsmarkör, vilket betyder att det är speciellt funktionen som riktningsmarkör 

som är problematisk eller mer idiomatisk i sin användning. Det är även i denna funktion 

som jag förväntar se flest avvikelser mellan svenska och danska. 

Witold Maciejewski har undersökt rumsuppfattningen i svenskan och polskans 

prepositionsbruk. I sin språkjämförande studie resonerar han, bland annat, att 

avsaknaden av en allmän lokativ preposition (som engelskans at) är en bidragande orsak 

till problem när det gäller att välja mellan i och på som befintlighetsmarkör: ”Både 

svenska och polska möter samma problem när den allmänna betydelsen ändå skall 

uttryckas, något som yttrar sig i det vaga och semantiskt ogrundade valet mellan det 

tredimensionella i […] och det tvådimensionella på” (2000:155) som i följande 

exempel: ”Pappa är (någonstans) på/i fabriken […] eller – stilistiskt olika – på och vid 

(anställd i/på/vid)” (ibid.) vilket tyder på att även användningen av i och på som 

befintlighetsmarkör kan vara problematisk och mångtydig. Maciejewskis undersökning 

pekar på att den ”naturliga geometrin” (som torde gälla i rumsliga uppfattningar och i 

förlängning de spatiala prepositionerna) är ”språkspecifik” snarare än allmängiltig 

(ibid.:152). Denna språkspecifika geometri ser dessutom ut att sträcka sig även till två 

så pass närbesläktade språk som svenskan och danskan. 

I masteruppsatsen Polysemin hos prepositioner. En språkjämförande 

korpusundersökning undersöker Annika Engdahl fem vanliga svenska prepositioner 

samt deras översättningar till engelska i abstrakta uttryck. Hennes undersökning visar 

”att det finns en omfattande polysemi kring prepositionsbruket, prepositionerna används 

i väldigt många betydelser” (2017:2) vilket gör att detta är en speciellt svår ordklass att 

lära sig. Härav kan man lätt dra slutsatsen att prepositionernas polysemi existerar i mer 

eller mindre grad även mellan gränserna i grannspråken men inte nödvändigtvis med 

överlappande betydelser. Liksom Maciejewski påpekar Engdahl att avsaknaden av en 

allmän lokativ på svenskan betyder att några specifika prepositioner, med annars mer 

tydligt tvådimensionella placeringsbetydelser, får ta på sig fler roller likt engelskans at. 

I Engdahls studie ses detta tydligast med på och i som visar sig fungera som 

ekvivalenter til engelskans at med 42 respektive 18 procent (Engdahl 2017:42˗43). Av 
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detta kan dessutom konkluderas att svenskan använder på betydligt mer än i som mer 

generell placeringspreposition.     

I en jämförande studie av tolv germanska språk diskuterar Michael Dunn, Fiona 

Jordan och Asifa Majid huruvida det är möjligt att utskilja semantiska system i 

närbesläktade språk. De konkluderar att: 1. Betydelsen av formord, såsom prepositioner, 

övervägande bestäms av språkinterna faktorer (språkhistoria och kultur) som påverkar 

deras användning (2015:4). 2. De spatiala prepositionernas semantik var det som 

uppvisade störst variation av de undersökta ordsystemen (ibid.:14). Det kan därför inte 

vara osannolikt att anta att det även förekommer en viss variation bland grannspråken 

svenska och danska trots deras gemensamma språkhistoriska bakgrund.      

 

3.2 Grannspråksstudier – svenska och danska 

Det finns flera studier som utforskar interskandinavisk språkförståelse och svensk-

danska kommunikationsmönster där förvånansvärt få av dessa innehåller referenser till 

språkliga variabler och grammatiska olikheter. I sin avhandling om språklig 

ackommodation i dansk-svenska samtal nämner Karin Ridell endast att 

prepositionsbruket inte alltid överensstämmer mellan danska och svenska (2008:68) och 

konstaterar att idiomatiskt felaktiga prepositionskonstruktioner förekommer ibland när 

svensk vårdpersonal pratar med danska kollegor och/eller äldre personer på en dansk 

arbetsplats (ibid.: 78). Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin har likaledes väldigt lite 

att säga om prepositioner och har valt att helt och hållet bortse från formord i sin 

undersökning av ungdomars interskandinaviska grannspråksförståelse i utvalda texter, 

eftersom ”formorden i stor utsträckning är identiska i de nordiska språken” (2005:39). 

Lite senare skriver dock författarna att ”formord (konjunktioner, prepositioner, adverb 

etc.) kan ställa till problem vid språkförståelse” (ibid.:83˗84), dock utan att närmare 

förklara vad dessa problem består av.  

 Mari Bacquin och Robert Zola Christensen identifierar däremot betydande 

divergenser i prepositionsbruket i två studier av översättningar svenska och danska 

emellan.  

Skillnaden mellan danska och svenska kollokationer ligger ofta i hur vi 

använder prepositioner. […] När danskarna går til fest, går svenskarna på 

fest. På svenska heter det vidare att man som regel sportar tre gånger i 

veckan där det på danska i reglen är tre gange om ugen. […] Anledningen 

till att det blir det ena eller andra går inte systematiskt att förklara, och det är 

generellt ett av de grammatiska moment som är svårast att lära ut och in i ett 

främmande språk. Det handlar som regel om en successiv automatisering i 

språkinlärningsprocessen där känslan eller örat slutligen reagerar på ett 
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felaktigt val, men mellan närliggande språk som danska och svenska tycks 

det alltså vara lättare att acceptera en alternativ uttrycksform. (Bacquin & 

Zola Christensen 2011b:160) 

Författarnas undersökningar berör först och främst kollokationer och idiomatiska 

uttryck. De framhåller till exempel att ”svenskan använder prepositionen på i ett flertal 

kollokationer där danskan i stället har i” (ibid.). Som exempel härpå nämns att i 

”Danmark går du i biografen eller i teateret, medan man i Sverige går på bio eller på 

teater” (ibid.). Frågan är dock om dessa två exempel verkligen kan kategoriseras som 

kollokationer snarare än spatialt riktningsmarkerande prepositionsbruk även om 

prepositionerna på och i har en mer målfokuserad (snarare än kollokativ) betydelse än 

prepositionen till (se kapitel 4). Jag vill även mena att ett annat anfört exempel på 

kollokation passar bättre i kategorin placeringsmarkör: ”have penge i banken” kontra 

”ha pengar på banken” (Bacquin & Zola Christensen 2011a:3) då det beskriver 

befintlighet eller placering för pengarna. I sådant fall kan man även förmoda att det 

övriga spatiala prepositionsbruket likaledes innehåller betydande divergenser mellan 

svenskan och danskan.   

 

3.3 Lärobokslitteraturens framställning av prepositioner 

Även om Zola Christensen i ovanstående undersökningar konstaterar väsentliga 

skillnader i prepositionsbruket är detta inget som berörs särskilt i hans lärobok i danska 

för svenskar där speciellt det spatiala användningsområdet framställs som relativt 

oproblematiskt och sammanfallande till skillnad från det idiomatiska bruket: 

På dansk, som på de fleste andre sprog, er det vanskeligt at give eksakte 

regler for, hvilket forholdsord der skal vælges, eftersom deres 

anvendelsesområder hverken er systematiserede eller faste. Dansk og svensk 

har imidlertid i stor udstrækning sammenfald af præpositionsforbindelser. 

Det gælder først og fremmest, når der angives konkrete, fysiske relationer og 

forflytninger […] Når det gælder billedlig tale og faste udtryk synes 

forskellene mellem dansk og svensk større. (Zola Christensen 2017:65˗66) 

Det är därmed endast prepositionsbruket i kollokationer (eller det som uppfattas som 

kollokationer av Zola Christensen) som anses utgöra ett mindre problem. 

 I läroboken Danska. Grundbog i dansk for studerende ved svenske universiteter 

framställs prepositionsbruket likaledes som oproblematiskt eller överensstämmande:  

Forholdsord på dansk og svensk er i stort omfang sammenfaldende. De 

opfører sig ofte helt identisk på dansk og svensk og volder derfor i 

almindelighed slet ikke problemer […] Danske og svenske præpositioner er 

teknisk set helt identiske som ordklasse og nogle af de hyppigt 
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forekommende danske forholdsord opfører sig heldigvis helt ens. Det gælder 

præpositioner som i, på, til […]. (Købmand Petersen 2015:211˗212) 

Även Bjarne Købmand Petersen anser således att skillnader i prepositionsbruket endast 

förekommer i fasta uttryck, kollokationer och vid temporal användning. Ulf Telemans 

Svenska för danskar (2013) tar inte alls upp prepositionsbruket så det uppfattas 

uppenbarligen inte som problematiskt.  

 I lärobokslitteraturen finns alltså inga indikationer på att det spatiala 

prepositionsbruket skulle kunna utgöra ett problem. En av orsakerna till att man förleds 

dra slutsatsen att de spatiala prepositionernas betydelse till stor del är sammanfallande 

kan bero på transfer (språklig interferens från modersmålet i ett främmande språk) och 

så kallade falska vänner (ord i båda språken som är identiska eller liknar varandra men 

som har skilda betydelser) som dessutom kan utgöra ett problem i översättningar 

språken emellan.  

 

3.4 Transfer, falska vänner och översättningsproblematik 

Frågan om transfer berör inte endast interskandinavisk kommunikation, 

grannspråksinlärning, tvåspråkighet och översättning men är ett allmänt förekommande 

fenomen i all slags andraspråksinlärning och översättning. I sin studie av tvåspråkighet i 

Sverige observerar Jarmo Lainio: 

[…] uttalsnyanser, betydelser, grammatiska drag och delar av strukturer 

överförs från ett språk till ett annat. Detta fenomen kallas transfer. Transfer 

är effekter av att drag i det språk som man lärt sig först påverkar 

användningen av det som man lär sig senare. […] I en tidigare fas av 

forskningen kallades dessa överföringar ofta interferens, eftersom man 

trodde att att något tidigare inlärt försvårar, interfererar med, inlärningen av 

något som lärs in senare. (Jarmo 2013:285) 

Eftersom benämningen interferens fortfarande tycks vanligt förekommande, och bland 

annat används av Bacquin och Zola Christensen, använder jag mig av båda begreppen 

synonymt utan någon värdeladdning. 

 Lainio förklarar vidare att man förutom negativ transfer även pratar om positiv 

transfer ”som innefattar fenomen i ett språk som underlättar inlärningen av ett annat, 

t.ex. att ett ord eller en struktur som finns i det egna språket också finns i det språk man 

försöker lära sig” (ibid.). När det gäller svenska och danska torde den positiva transfern 

dominera vilket också gör att den negativa transfern kan bli särskilt svår att urskilja och 

få bukt med. I sin analys av transfer och spatiala referenser pekar Scott Jarvis och 

Terence Odlin på en betydande förekomst av både språkligt morfologiska hybridformer 
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och förenklingstendenser hos svensk- och finsktalande andraspråksinlärare i engelska 

(2000:537˗541). Man kan lätt dra slutsatsen att det samma gäller för svensk- och 

dansktalande som kan förmodas förenkla prepositionsbruket då det till största delen 

(och vid en flyktig blick) ser ut att överensstämma. 

 Det är just eftersom det ofta verkar så lätt att översätta mellan svenska och danska 

som det tvärtom blir så svårt: ”Som översättare löper man större risk för interferens än 

på språk som är längre ifrån varandra. Eftersom orden enskilt förekommer på båda 

språken kan översättare vara mindre känsliga för att sammansättningen på målspråket 

inte är den rätta” (Bacquin & Zola Christensen 2011a:4). Man kan alltså inte alltid lita 

på sin egen språkkänsla (som ofta lurar även tvåspråkiga) och gör därmed ibland 

misstag som inte skulle förekomma i en ”svårare” översättningssituation: ”Problemet är 

att man inte ställer sig de nödvändiga frågor som man vanligtvis skulle ha gjort med ett 

främmande språk. Man kalkerar utan tanke på om orden finns, används på samma sätt, 

betyder detsamma eller har samma stilnivå på målspråket” (Bacquin & Zola Christensen 

2011b:158).  

 En av svårigheterna i både grannspråkskommunikation och översättning handlar 

om de så kallade falska vännerna eller lömska likheterna. I sin lärobok i svenska för 

danskar förklarar Ulf Teleman:     

Risken med sådana ord är alltså att man som dansk språkinlärare tror att man 

vet vad de betyder. Detta är en förståelig och rimlig reaktion, eftersom det ju 

finns så många andra danska ord som har direkt motsvarighet i svenskan. I 

vissa fall är den falska vännens betydelse helt avvikande i alla delbetydelser, 

som när sv. rolig alltid betyder något helt annat än da. rolig. I andra fall är 

det bara en delbetydelse som avviker som när da. bakke visserligen kan 

betyda detsamma som sv. backe ʼskræntʼ men också kan ha en helt annan 

betydelse, nämligen samma som sv. bricka. Eller omvänt: sv. affär kan ha 

samma betydelse som da. affære fastän det vanligen motsvarar da. butik. 

(Teleman 2008: 131) 

När det gäller de spatiala prepositionerna är det just dessa avvikelser i delbetydelser 

som är problematiska och som även försvårar en sammanfattande uppställning av 

likheter samt olikheter i prepositionsbruket. Till skillnad från innehållsorden är 

prepositionerna relativt få och kännetecknas därmed av sin multifunktionalitet eller 

polysemi i och med att de måste spela många olika roller. Dessutom är prepositionerna 

oerhört frekventa grammatiska formord som genom sina multipla användningsområden 

gör att även kontext kan få betydelse för den precisa betydelsen. Man kan förmoda att 

det är just den höga frekvensen av de allra mest vanliga prepositionerna, samt det 

skenbara sammanfallet i betydelsen, som gör att risken för inferens är lätt att förbise. 
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Formord som prepositioner gör helt enkelt inte lika mycket väsen av sig som 

innehållsord och kan därför förbigå översättarens annars så skarpa öga.  

Man skulle kunna tro att eftersom två så pass närliggande språk som danska och 

svenska använder sig av till stor del likadana prepositioner så borde användningen även 

följa någorlunda samma mönster. Detta är dock långt ifrån alltid tillfället, något som har 

undersökts inte minst inom den kognitiva semantiken: ”Det rumsliga sättet att 

åskådliggöra världen är allmänmänskligt och går över kulturgränserna, men det sker inte 

på samma sätt i olika språk” (Bacquin & Zola Christensen 2011a:3). Hur tankarna och i 

förlängningen språket väljer att tolka de mentala intrycken och de kroppsliga 

upplevelserna får även stor betydelse för valet av de spatiala relationerna. 

 

3.5 Kognitiv semantik, rumsliga relationer och polysemi 

En grundläggande tanke inom den kognitiva semantiken är att ”tanken är kroppsligt 

förankrad” (Vogel 2011:53). Språket är i förlängning därav förankrat i kroppsliga 

erfarenheter som skapar mönster baserade på denna förståelse av omvärlden. Som 

exempel kan tas rörelsemönstret utgångspunkt-väg-mål (ibid.:55) vilket har stor 

betydelse för det spatiala prepositionsbruket. Om målet är viktigare än vägen passar 

oftast på bättre än till i svenskan. Det är till exempel inte det samma att gå på bio som 

att gå till bion liksom det på danska heter att gå i biografen samt att gå til biografen: 

”Olika prepositioner kan innebära olika tolkningar. Vi läser på danska, svenska och 

engelska, men letar efter fenomen i språken. Man går i skolan, men på en specifik 

skola” (Bacquin & Zola Christensen 2011a:3).  

 Ett annat problem med de spatiala prepositionerna är den polysemiska 

användningen av på, till och i som varande både riktnings- och befintlighetsmarkörer. I 

den kognitiva semantiken talar man om prototyper som betecknar ett ords mest 

huvudsakliga betydelse eller ”den nivå som är kognitivt mest grundläggande” (Vogel 

2011:34). Vi skulle till exempel lätt kunna hävda att prototypen för på är befintlighet 

eller placering på en tvådimensionell yta; prototypen för i är befintlighet i en 

tredimensionell behållare; och prototypen för till är riktning eller mål för en rörelse. 

Dessa prepositioner, liksom många andra, uppträder dock i en mängd andra 

förhållanden, vilket gör dem i högsta grad polysema eller multifunktionella. Till 

skillnad från innehållsorden tvingas relativt få prepositioner beskriva ett stort antal 

förhållanden vilket ofta gör användningen svåröverskådlig och svårbeskrivlig (för att 

inte tala om svåröversättlig): 
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Prepositionerna däremot är dels jämförelsevis få och har i sin grundfunktion 

dels jämförelsevis få relationer att beteckna. När det som för rumsliga 

relationer gäller så basala och varandra så uteslutande betydelser som ʼmålʼ, 

ʼriktmärkeʼ och ʼbefintlighetʼ, blir det förstås dess mer påfallande när en och 

samma preposition i ett och samma språktillstånd täcker dem alla. […] De är 

[…] till följd av att de just är relationsord starkt kontextberoende till tolkning 

och användning och för därför semantiskt sett en högst ostadig tillvaro (man 

frestas nästan säga: trolös). De har helt enkelt en flexibel multifunktionalitet. 

(Wendt 2003:402) 

Bo-A. Wendt har speciellt studerat multifunktionaliteten hos prepositionen till som även 

undersökts ur ett språkhistoriskt perspektiv. Författaren konstaterar en 

betydelseutveckling som tar utgångspunkt i ursprungsbetydelsen för till som mål eller 

rumslig slutpunkt för rörelse eller förflyttning (ibid.:398) som ju även är prepositionens 

grundläggande mening i våra dagar. Han finner dock andra betydelser under perioden 

1500-1700-talet där till använts som riktmärke där vi numera föredrar mot eller åt. Än 

mer intressant framstår upptäkten att till även förekommit med befintlighetsbetydelse 

där vi nu föredrar prepositionerna i, på, vid eller hos (ibid.:400). 

 Ett grundläggande problem i valet av spatial preposition består av valet mellan i 

och på som befintlighetsmarkör. I en studie av just dessa prepositioner i engelskan 

(motsvarande in och on) med utgångspunkt i den kognitiva psykologin konkluderas att i 

oftast uppfattas ha en stark positionskontrollerande relation (location control relation) 

medan på har en svagare markering. Detta betyder att positionen i är stabilare än på som 

lättare kan förflyttas: ”With a containment relation, movements is less likely to dislodge 

the located object than with a support location” (Coventry & Garrod 2004:144). Detta 

ser vi till exempel med exemplet “han sitter i soffan” som ofta är mer idiomatiskt rätt än 

“på soffan” som vi uppfattar som än mer osäker och ytlig placering, som om man lätt 

kan ramla av soffan. Denna förklaring kan även förklara varför vi bor i en stad och ett 

land men på en gata. Vi rör oss kognitivt från en större och stabilare placering till en 

mindre (stabil) yta. Man kan även föreställa sig att denna förklaring ligger bakom varför 

vi går i skolan men på en bestämd skola, eftersom den generella skolgången är 

tidsmässigt längre och stabilare än i det andra exemplet. Samma tendens finner vi 

danskan där man ”går i skole” men ”på sprogskole.” Enligt Den Danske Ordbog 

handlar det även om regelbundenhet: ”i bruges ved angivelse af regelmæssig 

tilstedeværelse på et sted” (DDO).  

 Ytterligare en anledning till skillnaden mellan i och på kan finnas i huruvida vi 

betraktar en placeringsyta som något det placerade objektet har kontroll över eller inte. 

Denna uppfattning av kontroll eller inte kontroll beror ofta på ytans storlek. 
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For example, in English one can be in or on a bus or plane, but one has to be 

in a car. Vehicles afford location control, but also can be conceptualized as 

containers or supporting surfaces. In English, the application of on relates to 

the size and the length to width ratio of such vehicles. Large long vehicles 

are more easily regarded as supporting surfaces, but small objects with a low 

height to width ratio are more usually regarded as containers. (Coventry & 

Garrod 2004:82). 

Det vill säga att bussen eller planet rör sig oberoende av passageraren vilket inte gäller i 

tillfället med bilen. Man kan därför säga att på har en mer rörlig och fri position där 

objektet kan röra sig utan att fordonet stannar eller ändrar kurs. Däremot passar i bättre i 

situationer där trajektorn (subjektet eller A-referenten) och landmärket (objektet eller 

B-referenten) står i ett funktionellt beroendeförhållande: ”[…] in was judged to be more 

appropriate and is used more frequently to describe the relationship between a located 

and reference object when the two are functionally linked” (ibid.:81). Det samma gäller 

i svenskan där man sitter ”i bilen” men man kan vara i eller på ett flygplan eller buss 

medan det (återigen) är en starkare tendens till att använda i än på i danskan. 

För att få en mer heltäckande beskrivning av prepositionernas olika 

användningsområden och funktioner i svenskan och danskan ska vi fortsättningsvis titta 

närmare på vad grammatikor och ordböcker föreskriver.  

 

4 Grammatisk studie 

I det här kapitlet undersöks de spatiala prepositionernas huvudsakliga användningar 

som befintlighets-, placerings- och riktningsmarkörer så som de beskrivs och förklaras i 

några av de grammatikor och ordböcker som berör det svenska och danska språket.  

 

4.1 Svenska grammatikor och ordböcker 

Den främsta källan till min grammatiska studie över svenskans prepositionsbruk är 

Svenska Akademiens Grammatik (SAG) som ger en uttömmande beskrivning av det 

svenska språket och dess grammatik uppdelat i fyra volymer. Jag har även konsulterat 

Prepositionsboken (Montan & Rosenqvist 2013) och har till stor del följt den senare 

bokens redogörelse för de spatiala prepositionernas indelningsmönster. 

 SAG beskriver de spatiala prepositionernas huvudsakliga användningsområde 

som beskrivande ”hur en referent A förhåller sig i rummet till en annan referent B” 

(1999:686). Vidare fastställs tre huvudgrupper beroende på: A-referentens befintlighet, 

riktning och väg i förhållande till B-referenten. Samma indelning görs i 
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Prepositionsboken och används därmed även i denna studie även om huvudgruppen väg 

inte är av intresse i detta sammanhang och därför heller inte har berörts.        

 

4.1.1 Befintlighet (eller placering) 

SAG identifierar tre typer av befintlighet: 1. inre eller yttre befintlighet, 2. belastning 

(kontakt) och 3. orientering, där det är främst de två första punkterna som är av intresse 

för min undersökning. Eftersom prepositioner i funktionen placeringsmarkör 

sammanfaller med målet för placeringen (inre eller yttre befintlighet) analyseras detta 

inte separat. 

 Vid inre befintlighet är objektet (B-referenten) oftast tredimensionell ”eller 

uppfattas som sådan” (SAG 1999:687) där subjektet (A-referenten) omsluts helt eller 

delvis i det som även kan kallas för behållare (container) inom den kognitiva 

semantiken. Gemensamt för alla exempel på inre befintlighet är att i används som 

preposition. Några anförda exempel är: ”Lotta [A] sitter i stolen [B]” och ”blommorna 

[A] i vasen [B]” (ibid.) där man speciellt kan notera att det första exemplet inte handlar 

om varken tredimensionalitet eller omslutning i ordens traditionella mening men snarare 

om hur ytor uppfattas kognitivt. Stolen må antas ha en viss mjukhet för att det inte ska 

passa bättre med på i detta tillfälle. Likaså kan man påpeka att i exemplet med vasen så 

kan det mycket väl vara så att största delen av blommorna rent av befinner sig utanför 

behållaren som i gengäld har kontroll över dess innehåll från en psykologiskt semantisk 

tolkning. Det kan även handla om befintlighet i ett område som inte nödvändigtvis 

uppfattas som tredimensionellt, till exempel: ”socker i kaffet, fågeln i trädet och arbeta i 

skogen” (SAG 1999:688). I andra tillfällen uppfattas B-referenten ”mer eller mindre 

metaforiskt som tredimensionell” (ibid.) i sin omslutning av A-referenten, till exempel 

när det rör sig om bebyggda eller kuperade områden: ”i Asien, i England och i fjällen 

(men på fjället)” (ibid.). Det finns även exempel på att vissa tvådimensionella ytor 

betraktas som inneslutande subjektet: ”i marginalen, i kanten, i tv-rutan” (ibid.). 

Prepositionsboken väljer i stället definitionen volym snarare än inre befintlighet med 

tilläggen ”stad, land, världsdel, värld” för prepositionen i (Montan & Rosenqvist 

2013:11). 

 När det gäller yttre befintlighet är  det avgörande för valet av preposition huruvida 

A-referenten belastar B-referenten, där belastning framför allt anges med på. Utan 

belastning används andra prepositioner: ”Manualen ligger på datorn [Manualen belastar 

datorn]” men däremot ”Manualen ligger vid datorn [Manualen belastar någonting annat 
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än datorn]” (SAG 1999:689). SAG påpekar även att uttrycket belastning förutsätter 

kontakt, till exempel: ”Per sitter på cykeln. En bok på golvet” (ibid.: 690). Kontakten 

kan vara med eller utan fästanordningar och även innebära en metaforisk belastning: 

”tavlan på väggen” (fästanordning), ”skorna på fötterna” (skulle lika gärna kunna 

uppfattas som inneslutning även om skorna i detta tillfälle uppfattas som sittande fast på 

fötterna), ”molnen på himlen” (som likaledes skulle kunna tolkas befinna sig omgiven 

eller innesluten av himlen), ”fläcken på tapeten” (möjligen metaforisk men även tydligt 

befintlighetsmarkerande). 

 Montan & Rosenqvist nämner inte grad av belastning men enbart begreppet yta 

med tillägget ”en ö, en halvö” för användningen av på (2013:10). Till begreppet yta hör 

även större geografiska ytor, till exempel: ”Jag bor på Storgatan. Min bil står på 

parkeringsplatsen” eller ”på slätten” och ”på torget” (ibid.). Författarna inkluderar även 

begreppet ”platser med aktivitet” som ett användningsområde för prepositionen på: 1. 

arbete (jag är på arbetet, jag jobbar på en fabrik), 2. studier (min dotter läste på 

universitet med undantagen i grundskolan, i förskolan osv.), 3. kommersiella och 

officiella lokaler (på biblioteket, på banken, på biblioteket, på Åhléns, på hotell, på ett 

sjukhus med undantagen i affären, i kiosken, i kyrkan, i fängelse), 4. kollektivtrafik (på 

tåg, på buss), 5. nöjen, bjudning (på teatern, på restaurang, på diskotek, på fotboll, på 

fest), 6. kurs, möte, 7. ledighet (på lunch, på kafferast, på semester), 8. resa (på utflykt 

och även andra liknande kortare resor; på landet, på stan), 9. tele- och datamedier (på 

TV, på nyheterna, på nätet, på telefon) där befintlighet på en yta som involverar en 

person (animat B-referent) utgör undantaget med prepositionen hos (Montan & 

Rosenqvist 2013:12˗13).   

Valet mellan på och i för befintlighet är inte alltid lätt. Delvis kan valet av 

preposition vara en tolkningsfråga (hur situationen eller ytor uppfattas psykologiskt 

eller kognitivt) men det kan också handla om att två- och tredimensionalitet uppfattas 

olika i relation till olika B-referenter av till synes oförklarliga orsaker. Om jag sitter i 

gräset innebär det kanske att gräset är högt och ser ut att omge mig, medan om jag sitter 

på gräset är det kanske nyklippt. Om jag sitter i en stol är den mjuk (omslutande) och 

om jag sitter på en stol är den hård (plan yta) även om gränsen mellan de två är vag och 

kanske uppfattas lite olika från person till person. SAG poängterar även att på används 

lexikalt även vid klar inre befintlighet om B-referentens funktion är det viktiga, till 

exempel ”på banken” (1999:691). Likaså används på snarare än i om ett ortnamn (även 
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ögrupper) uppfattas som geografiskt och inte administrativt, till exempel på/i Island 

(ibid.).  

 Befintlighet som rör gator, vägar och torg har alltid prepositionen på men i kan 

användas om själva körbanan avses (mitt i gatan). Dock finns det en lång rad 

områdesbeteckningar där prepositionerna i hög grad är lexikaliserade vid det enskilda 

substantivet. Återigen konstateras att på dominerar vid byggnader eller lokaler med 

specialiserad funktion eller vid motsvarande egennamn (på Volvo eller på Palladium). 

Man befinner sig ”i staden (geografiskt eller administrativt område)” men ”på stan 

(lexikaliserat för staden som offentligt rum i motsats till hemmet)” (SAG 1999:692). 

Även det divergerande prepositionsbruket vid transportmedel (på båten, på/i tåg, i 

bilen) uppfattas av SAG som lexikaliserat och alltså utan någon av de bakomliggande 

orsakerna som undersöktes i det förra kapitlet med hjälp av den kognitiva semantiken. 

 

4.1.2 Riktning                    

Prepositioner för riktning anger först och främst rörelsens ”uppnådda eller avsedda 

mål.” En rörelses mål anges inte alltid med riktningsprepositionen till men ofta även 

med befintlighetsprepositionen på eller mer sällan med i. Det är också vanligt att 

precisera riktningen för rörelsen med tillägg av ett adverb (till exempel ut/in/fram till). 

När målets funktion är viktigare än platsen används normalt prepositionen på i 

kombination med verbet gå (SAG 1999:700). Om jag går till bion är rörelsen och vägen 

viktigare än målet till skillnad från om jag går på bio där filmföreställningen (aktiviteten 

eller händelsen vid målplatsen) är viktigast. I Prepositionsboken föreslås att till används 

som riktningsmarkör vid frågan vart? och att på används om riktningen avser ”nöje, 

bjudning, kurs, möte, ledighet, resa” (Montan & Rosenqvist 2013:17) vilket stämmer 

bra överens med beskrivningen av målets funktion som det mest väsentliga vid valet av 

på i stället för till. Dock bör till användas vid svar på frågan ”hur kommer man dit?” 

(ibid.), det vill säga att färden till platsen för (bland annat) nöjet eller kursen vill 

framhävas fram för aktiviteten på plats. 

 

4.2 Danska grammatikor och ordböcker 

Varken Danmarks motsvarighet till SAG Grammatik over det danske sprog (Hansen & 

Heltoft 2011) eller Dansk Grammatik (Holm Christensen & Zola Christensen 2016) 

innehåller en översikt eller problematisering av prepositionsbruket. Det kan vara en 

indikation på att de danska prepositionernas beteende till stor del anses lexikaliserat, 
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svårgreppbart eller rent av svårförklarligt: ”Spørgsmål om den rette brug af 

præpositioner kan ikke behandles samlet, men må tages fra tilfælde til tilfælde” 

(Galberg Jacobsen & Stray Jørgensen 2013:477). Dock innehåller Håndbog i Nudansk 

(ibid.) ett relevant avsnitt om valet mellan i och på som refereras till. Den främsta källan 

till detta avsnitt består annars av Den Danske Ordbog (DDO) tillgänglig online 

(https://ordnet.dk/ddo) som förutom betydelseangivning även innehåller viktig 

grammatisk upplysning under respektive uppslagsord. Jag har även konsulterat Danish. 

A Comprehensive Grammar (Lundskær-Nielsen & Holmes 2010).  

 

4.2.1 Befintlighet (eller placering) 

Liksom i svenskan skiljer man i danskan mellan inre och yttre befintlighet och 

belastning eller kontakt vid val av i och på. Inre befintlighet, ofta i tredimensionella 

placeringar, markeras alltid med i om det innebär hel eller delvis omslutning av A-

referenten, det vill säga ”indenfor et afgrænset rum eller område; omgivet af” till 

exempel: ”i huset; ligge i sengen” (DDO).1 Mjuka ytor uppfattas alltså omslutande 

precis som i svenskan. När A-referenten är i fysiskt kontakt med tvådimensionella ytor, 

både vertikala och horisontala, används däremot prepositionen på. Likaså när något 

uppfattas som en del av något annat och i betydelsen av ”med tilknytning til” (DDO)2, 

till exempel ”håndtaget på døren” eller ”på himlen” precis som i svenskans 

prepositionsbruk. Även vid geografisk beliggenhet har danskan samma kriterier som 

svenskan, det vill säga att i används ”sammen med navne på større landområder 

(undtagen øer og halvøer), stater, byer og visse centralt beliggende gader til angivelse af 

placering” (DDO)3. Här kan även noteras att prepositionsbruk vid gatunamn inte bara är 

problematiskt i förhållande till svenskan som konsekvent använder sig av på men även 

följer ett svårförklarligt mönster i danskan. Generellt rättesnöre är att gatunamn som 

slutar på -gade föregås av i medan övriga gatunamn föregås av på – även de tre centrala 

gatorna i Köpenhamn vars namn slutar på -brogade, det vill säga att man bor på 

Vesterbrogade men i Vestergade. Det kan dock inte kallas en hundraprocentig regel 

men snarare en stark tendens där divergerande bruk i viss grad kan accepteras:  

Spørgsmålet om hvornår man bruger i og på ved gadenavne (i eller på 

Købmagergade mv.), er et særligt problem. Også her er der forskellige 

tendenser. Én af dem er at man bruger på ved brede færdselsårer med relativt 

                                                 
1 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=i,5&query=i (punkt 1) 
2 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=p%C3%A5,2&query=p%C3%A5 (punkt 3)  
3 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=i,5&query=i (punkt 1.a) 
 

https://ordnet.dk/ddo
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=i,5&query=i
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=p%C3%A5,2&query=p%C3%A5
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=i,5&query=i
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lav eller sparsom bebyggelse, fx på H.C. Andersens Boulevard, og i ved 

smallere gader der er indesluttet af høje huse, fx i Hyskenstræde. En anden er 

at efterleddet -vej i særlig grad kalder på på, fx på Værnedamsvej, mens        

-gade især kalder på i, fx i Smallegade. Også her krydser tendenserne 

hinanden. (Galberg Jacobsen & Stray Jørgensen 2013:501) 

Detta tyder på att bruket av i som den föredragna prepositionen vid placeringar som 

uppfattas som inneslutande är mer omfattande eller utvidgat i danskan än i svenskan.  

 Denna tendens till att i används i något högre grad än i svenskan vid placering 

eller befintlighet konstateras även vid en undersökning av den utvidgade betydelsen av 

begreppet ytor i en direkt jämförelse med uppställningen i Prepositionsboken från 

föregående avsnitt: 

1. Arbete (följer till största delen svenskans mönster: jeg er på arbejde, jeg arbejder 

på en fabrik, dock i et firma). 

2. Studier (likadant: jeg læser på universitetet, jeg går på sprogskole, jeg er i skole, 

jeg er i børnehave/vuggestue, se även diskussionen i avsnitt 3.5). 

3. Kommersiella och officiella lokaler (sammanfall: på biblioteket, på hotel, på et 

hospital, i forretningen/butikken, i kiosken, i kirke, i fængsel; divergenser: i 

banken, i Illums/Magasin). 

4. Kollektivtrafik (helt divergerande prepositionsbruk: i et tog, i en bus). 

5. Nöjen, bjudning (sammanfall: på restaurant, på diskotek; divergenser: i teateret, 

i biografen, til fodbold, til fest). Här ser vi att även prepositionen til kan 

användas om befintlighet i danskan, något som är otänkbart i svenskan förutom i 

lexikaliserade uttryck från äldre språkbruks genitivkonstruktioner, såsom att sitta 

till bords. Mer specifikt används til för att ange någon typ av (nöjes)aktivitet där 

man själv deltar mer eller mindre aktivt, enligt Den Danske Ordbog: ”ved 

angivelse af et arrangement hvor man indfinder sig for at deltage” eller ”ved 

angivelse af en aktivitet som man regelmæssigt deltager i” (DDO).4 Till exempel 

”til koncert” (sv. på konsert) eller “til træning/fitness” (sv. på gymmet). 

6. Kurs, möte (sammanfall: på kursus; divergens: jeg er til et møde). 

7. Ledighet (sammanfall: på ferie; divergens: til frokost, eller prepositionslöst: jeg 

holder pause). 

8. Resa (sammanfall: på tur/udflugt, på landet; divergenser: i byen). 

9. Tele- och datamedier: sammanfall: på nettet; divergenser: i nyhederne, i 

fjernsynet, i telefon).  

                                                 
4 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til (punkt 6 och 6.b) 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til
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4.2.2 Riktning       

Ännu större divergenser i svenskans och danskans prepositionsbruk finner vi i 

betydelsen som riktningsmarkörer. Om svenskan konsekvent använder sig av till,  

förutom när aktiviteten på plats vill framhävas då i stället på väljs, kan man i danskan 

hitta konstruktioner med både på, till och i. Speciellt i som ensam riktningsmarkör, 

snarare än i kombination med ett adverb, verkar helt främmande för en svensktalande. 

Precis som i svenskan används til som markör för ”bevægelse i retning mod og med mål 

i” (DDO)5 när rörelsen har ett specifikt mål eller slutdestination eller ”med 

bestemmelsessted eller endepunkt i; med retning mod” (DDO),6 med andra ord: ”To a 

specific place: Jeg rejser til Nice/Pisa i morgen, Bussen/flyet/toget til Oslo, Gå hen til 

nærmeste hjørne” (Lundskær-Nielsen & Holmes 2010:7.2.11.1). Om aktiviteten är 

viktigare än rörelsen eller vägen till målet används oftast befintlighetsprepositionen som 

kan vara antingen i, på eller til. Om jag ”går til biografen” vill jag betona att jag 

kommer till fots snarare än att jag tar bussen (till exempel) till bion. Däremot ”går jeg tit 

i biografen” (vana eller fokus på aktivitet) på samma sätt som ”jeg sidder i biografen” 

(befintlighet eller placering). Befintlighetsprepositionen används även i tillfällen då 

rörelsen eller vägen till målet är minst lika viktigt som målet, speciellt vid utelämnat 

huvudverb efter hjälpverb, till exempel: jeg skal i skole/banken/biografen/byen nu; jeg 

skal på restaurant/biblioteket i morgen, eller jeg skal til lægen/fest/middag hos Jens på 

fredag.  

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns avsevärda divergenser i det 

svenska och danska prepositionsbruket samtidigt som de mer förväntade 

konvergenserna likaledes förekommer. Det torde i alla fall vara uppenbart att det är 

deciderat felaktigt att hävda att prepositionsbruket till största delen sammanfaller, följer 

samma mönster eller är oproblematiskt. Detta blir ännu mer tydligt i den analysdel av de 

undersökta romanerna samt deras översättningar som nu följer.  

 

5 Analyser av prepositionsbruket i två romaner 

I följande kapitel analyserar jag prepositionsbruket i de två romanerna Top Dogg av 

Jens Lapididus (2017), översatt till danska av Agnete Dorph Stjernfelt och Selfies av 

Jussi Adler-Olsen (2016) översatt till svenska av Leif Jacobsen. Jag har först noterat alla 

                                                 
5 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til (punkt 1) 
6 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til (punkt 1.a) 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=til,3&query=til
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förekomster av de undersökta prepositionerna i romanerna och sedan jämfört med 

översättningarna. Hur förhåller sig prepositionsbruket i de två deckarna till 

grammatikornas beskrivning av de spatiala prepositionerrnas användning? Sammanfall 

och divergenser diskuteras på bakgrund av ovanstående genomgång av rekommenderat 

prepositionsbruk och slutligen granskas översättningarna kritiskt med hänsyn till 

interferens. Jag har speciellt fokuserat på att fastställa vilka specifika svårigheter man 

kan urskilja ur ett översättarperspektiv när det gäller val av preposition. 

 Varje bilaga i uppsatsens avslutande del innehåller separata tabeller för respektive 

preposition i de olika funktionerna (befintlighet och riktning, med eller utan 

beledsagande adverb) med en lista över hur prepositionerna har översatts samt en 

uppräkning av antal förekomster av prepositionernas översättning.  

 

5.1 Top Dogg 

Prepositionsbruket i originaltexten analyseras parallellt med översättningen där speciell 

vikt läggs vid divergenser. Jag har undersökt prepositionerna separat i deras 

huvudsakliga funktioner som varande befintlighets- och riktningsmarkörer och har 

därmed gjort separata uppställningar (se även bilagor A-C) för varje preposition. Sist 

följer en utvärdering av översättningsproblematik. 

 

5.1.1  Prepositionsbruk och översättning av på i Top Dogg 

Inledningsvis kan konstateras att på används övervägande som befintlighetsmarkör, 

med 1024 förekomster, och i mindre grad som riktningsmarkör med 95 förekomster. 

Översättningen visar på relativt stort sammanfall, med 761 förekomster av på som 

befintlighetsmarkör och 57 förekomster av på som riktningsmarkör, men även på ett 

överraskande mångfald i de översatta prepositionerna. Detta är speciellt 

anmärkningsvärt bland befintlighetsmarkörerna där på även har översatts med i, til, 

over, af, fra, ad, ved, hos, for, via och under förutom när prepositionen är struken eller 

en fri (prepositionslös) översättning förekommer. Som riktningsmarkörer ser vi förutom 

på även översättningar med til i, ad och over. 

 Den mest överraskande användningen av på (både i original och översättning) är 

en hög förekomst av befintlighetsmarkeringen i förhållande till mjuka ytor, som soffa 

och säng, vilket möjligen kan förklaras som ett stilgrepp från författarens sida. Man kan 

föreställa sig att valet av på, snarare än det omslutande i, bidrar till en känsla av 
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osäkerhet, vilket kan lämpa sig till specifika beskrivningar. För övrigt följer 

prepositionsbruket det mönster som vi sett i ovanstående grammatiska studie. 

 Den stora mångfalden när det gäller översättningen av på tyder på ett mer 

komplext prepositionsbruk i danskan vilket även framkommer av den höga andelen av 

oöversatta eller fritt översatta prepositionsuttryck (88 tillfällen). Om vi tittar närmare på 

de fritt översatta passagererna kan man konstatera att på används mindre ofta i danskan 

som generell eller allmän lokativ än i svenskan. Några exempel: ”på insidan” 

(indenfor), ”tonårskillar grapplade på golvet” (gulvet var fyldt af...), ”när de varit klara 

på restaurangen” (da de forlod restauranten), ”som att åka på utflykt till någon 

djurpark” (som at besøge en dyrepark), ”på gatan i Stockholm” (her i Stockholm), ”in 

på stället kom...” (ind trådte...), ”på baksidan” (omme bagved), där man speciellt kan 

notera en hög förekomst av adverb i stället för prepositionsuttryck. Preposition kan 

dessutom ofta utelämnas i danskan där den är nödvändig i svenskan. Som exempel kan 

tas att man i svenskan befinner sig på ett ställe men i danskan är man et sted. Samtliga 

prepositionslösa översättningar av på i texten är i kombination med just ställe eller sted.      

 Utöver de fria eller icke-översatta prepositionsfraserrna finner vi som förväntat 

översättningar med i och til som följer det mönster vi såg i den grammatiska studien. 

Till exempel: på et tåg (i et tog) och på fest (til fest). Det finns även ett fåtal exempel på 

alternativa prepositioner med hos, over, af, och fra. Till exempel: ”på Leijon” ´(hos 

Leijon), ”vinflaskor strösslade på alla andra ytor” (vinflasker strøet ud over samtlige 

tilgængelige overflader), ”botten på kastrullen” (bunden af gryden), och ”kollegorna på 

Leijon” (kollegerne fra Leijon), där man kan notera att prepositionsuttryck i 

genitivbetydelser konstrueras med på i svenskan men af i danskan eller med s-genitiv 

som i ”under skjortan på honom” (under hans skjorte).   

 När det gäller interferens och annan översättningsproblematik märks först och 

främst en haltande konsekvens i valet mellan i och på. Spciellt problematiska framstår 

prepositionsvalen vid namn på gator, flygplats, byggnader, firmor och liknande. Även 

om översättaren väljer att konsekvent bevara de svenska gatunamnen, till exempel 

Hantverkargatan (i stället för en omskrivning till Hantverkargade) och därmed använder 

samma preposition som på svenska (på), när i hade passat bättre med ändelsen -gade, 

finner vi ett exempel på ”i Polhemsgatan” mot slutet av boken. Vi finner även fåtalet 

exempel på interferens (eller inkonsekvens) där översättningen annorstädes är korrekt. 

Till exempel: på arresten, på telefon, på bussen, på gruset och på Fortem Capital där 

korrekt preposition är i på danska. Likaledes finner vi två exempel på i Arlanda men ett 
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omnämnande av på Arlanda, där flygplatser kräver prepositionen i på danska (i 

lufthavnen, i Kastrup Lufthavn) till skillnad från svenskans på en flygplats. Det samma 

gäller för arenan Globen (både i/på Globen) där i är det korrekta på danska. 

Översättaren har mer eller mindre konsekvent använt sig av prepositionen på för 

konstruktioner med advokatbyrån Leijon. Detta val kan försvaras genom att man i 

Danmark arbetar på et advokatkontor men i et advokatfirma. Denna inkonsekvens i 

danskan ligger möjligen till grund för att översättningen mot slutet plötsligt även gör 

bruk av både i (tre tillfällen) och hos (ett tillfälle). Vi ser även exempel på interferens 

vid två olika prepositionsanvändningar med få raders mellanrum då på fritids översätts 

både på/i fritteren där i är den korrekta prepositionen.  

 

5.1.2 Prepositionsbruk och översättning av i i Top Dogg          

Prepositionen i används precis som på övervägande som befintlighetsmarkör i boken 

med 1187 förekomster. Av 111 exempel på i som riktningsmarkörer används de flesta 

(104) tillsammans med ett adverb som preciserar rörelsen, till exempel in/ind eller 

ut/ud. Det är ännu större sammanfall i översättningarna med i än med på – 996 

förekomster av i som befintlighetsmarkör och 101 förekomster av i som 

riktningsmarkör där 95 är med adverb och endast 6 står ensamma utan adverb. De få 

tillfällen då i används på svenska utan riktningsadverb är när funktionen eller målet för 

rörelsen är viktigare än vägen (se föregående kapitel), till exempel: gå i parterapi, gå i 

trean, gå i skolan, alla exempel efter verbet gå. Det kan möjligen hävdas att dessa 

exempel gränsar till fasta uttryck eller kollokationer.  

 Det finns en del exempel på att i används parallellt med på, till exempel i/på 

soffan och i/på sängen där differentiereringen antingen är en fråga om stil 

(kontextberoende) eller helt enkelt används synonymt. Detta gäller även bruket av både 

i och på telefon. Även om skillnaderna i svenskt och danskt prepositionsbruk är något 

mindre när det gäller i än med på, är det möjligt att urskilja några generella tendenser 

samt ett par tillägg till den grammatiska översikten i föregående kapitel. Där det på 

svenska finns en tendens till att förstärka rumsliga förhållanden med prepositionsfraser 

är detta ofta onödigt (eller utelämnat) på danska, till exempel: ”bar vapen i händerna” 

(bar våben), ”i vilket rum Chamon lå” (hvor Chamon lå), ”satte sig rakt upp i stolen” 

(rettede sig pludselig op). ”I rummet” översätts ofta endast med adverbet der liksom 

rumsadverb används mer frekvent än i svenska tillsammans i prepositionsfraser för 

befintlighet eller placering, till exempel översätts i ofta inde(n) i eller oppe i. 
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Genitivkonstruktioner är även vanligare på danska än i svenska: ”lugnaste rösten i norra 

Europa” (Europas roligste stemme), ”många år i fängelse” (mange års fængsel) och 

”ensammast i världen” (verdens ensomste menneske). 

Divergenser ses först och främst i befintlighetsbetydelse: ”i en operationssal” (på 

en operationsstue). Här differentieras det alltså mellan på en stue (på sjukhus) och i en 

stue (vardagsrum i hemmet) med hjälp av prepositionen på kontra i. På liknande sätt 

finner vi ett exempel på kaffe på kanden (generellt) men kaffen i termokanden 

(specifikt). När en lampa hänger i taket översätts detta i boken med både i/fra loftet 

liksom i knäet översätts både i/på skødet där båda varianter är idiomatiskt korrekta. Val 

av preposition till tele- och datamedier tycks mer komplicerat än vad som framkom i 

den grammatiska översikten i kapitel 4. Även om på telefon dominerar i svenskan 

liksom det heter i telefon på danska ser vi även exempel på annat bruk när det inte berör 

själva telefonsamtalet, till exempel: ”dolde sitt nummer i telefonen” (skjulte sit nummer 

på telefonen). Detta kan jämföras med ett exempel på annan skriftlig information där 

svenskan använder i i kontrast med danskans på: ”i hans brottsregister” (på hans 

straffeattest). Vi ser även samma uppdelning i prepositionsbruket när det gäller 

datamedier: ”i sociala medier” (på de sociale medier), vilket betyder att svenskan 

föredrar det tredimensionella i för text medan danskan lika gärna använder sig av det 

mer tvådimensionella på.   

 Översättningen av prepositionen i i romanen är över lag fri från interferens även 

om det finns några få exempel på en viss inkonsekvens och vacklande i valet mellan i 

och på. Vid ett tillfälle översätts i Emilias rum till i Emilas kontor och lite senare i 

kontorsrummet med i kontoret där på kontor är det korrekta på danska. Vi finner även 

ett blandat bruk av i/på tillsammans med placering i bil: i baksätet översätts överlag 

som på bagsædet eller på passagersædet men vid ett tillfälle väljs i stället i sædet 

(vilket är grammatiskt korrekt) men senare även på sædet vilket är mindre idiomatiskt 

riktigt.        

 

5.1.3 Prepositionsbruk och översättning av till i Top Dogg 

Både den förhållandevis låga förekomsten av till i tydlig spatial funktion samt frånvaron 

av interferens i översättningen tyder på att till är den minst problematiska av de 

undersökta prepositionerna. I svenskan används till övervägande som riktningsmarkör 

med eller utan adverb. Romanens enda exempel på befintlighetsmarkering med till skall 

möjligen förstås som riktningsangivning även om det åtföljs av positionsverbet vara. 
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Översättningen tar fasta på det stationära placeringsangivandet med hjälp av 

prepositionen hos: ”när hon varit över till farmors hus” (været inde hos farmor) där till 

inte är en möjlighet på danska. 

 Som riktningsmarkörer ser vi att bruk utan adverb dominerar med 196 

förekomster mot 94 exempel i sällskap med olika rumsadverb även om dessa kan 

variera något mellan svenska och danska. Till exempel översätts fram till ofta hen til 

eller over til. Det är även anmärkningsvärt att danskan ofta har ett ledsagande 

rumsadverb där svenskan endast har en preposition, till exempel: ”Kan du komma till 

mitt kontor?” (Kan du komme ind på mit kontor?), ”Z gik till baren” (Z gik hen til 

baren) eller ”åka till nåt vatten” (køre ud til noget vand). Riktningsmarkering är 

likaledes ofta översatt med befintlighet på danska, till exempel: ”gått till de där 

jätteklubbarna” (været rundt på klubberne) och vi ser även att riktning kan antydas på 

danska utan hjälp av någon preposition, till exempel: et sted hen, något som inte är 

möjligt på svenska som saknar det allomfattande adverbet hen (riktning) samt henne 

(position). Vi finner även fåtalet prepositionslösa fraser i översättningen både med et 

sted men även i exemplet ”nå till himlen” (nå himlen). I övrigt följer både det svenska 

och danska prepositionsbruket de mönster som sammanfattades i den grammatiska 

översikten i kapitel 4.       

 

5.2 Selfies 

Prepositionsbruket i originaltexten analyseras parallellt med översättningen där speciell 

vikt läggs vid divergenser. Jag har undersökt prepositionerna separat i deras 

huvudsakliga funktioner som varande befintlighets- och riktningsmarkörer och har 

därmed gjort separata uppställningar (se även bilagor D-F) för varje preposition. Sist 

följer en utvärdering av översättningsproblematik. 

 

5.2.1 Prepositionsbruk och översättning av på i Selfies 

Liksom i Top Dogg används på huvudsakligen som befintlighetsmarkör i den danska 

romanen med 833 förekomster i jämförelse med 84 exempel som riktningsmarkörer. 

Även om översättningen visar på stort sammanfall i användningen finner vi återigen ett 

betydande mångfald och speciellt när på används som befintlighetsmarkör: 647 

exempel med på, 82 med fri översättning, 63 översättningar med i, följt av enstaka 

förekomster av över, genom, vid, till, via, bakom, utmed, med, mot, från, under, om, åt 

och längs. När det gäller översättningen av på som riktningsmarkör kan man först och 
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främst notera en hög förekomst av till (30) mot 42 exempel på på och några få 

översättningar med i (alla tillsammans med riktningsadverb, till exempel in i). På 

används i danskan i långt högre grad än i svenskan som riktningsmarkör, till exempel: 

”Går du på centret” (Gå till socialen) och ”kommer hun ind på arbejde” (kommer hon 

till jobbet). Svenskans övervägande bruk av på som befintlighetsmarkör kan även ligga 

till grund för att riktningsmarkeringar vid flera tillfällen har översatts till befintlighet, 

till exempel: ”gå på værtshus” (ragga män på krogen). 

 Som befintlighetsmarkör noteras att på ofta översätts till i, till exempel: ”på 

havnen” (i hamnen), ”på hjørnet” (i hörnet), ”på badeværelset” (i badrummet), ”midt på 

vejen” (mitt i gatan) samt ”på afdødes bopæl” (i den avlidnas bostad) och att mjuka ytor 

(som soffa och säng) oftare uppfattas omslutande på svenska än i danskan och därmed 

ibland översätts till i när originaltexten har på. Även placering i gräs översätts oftast 

med prepositionen i på svenska, till exempel: ”hun lå på græsset” (hon låg där i gräset). 

 Översättningsproblematik förekommer först och främst genom ett vacklande bruk 

av i och på vid omnämnande av polishuset eller ”Huset” (Politigården eller Gården på 

danska). Där originaltexten konsekvent använder prepositionen på, ser vi översättningar 

både med i och på, till exempel: ”på Gården” (inne på Huset/här i huset/i Huset) och 

”på Politigården” (i/på polishuset). Val av rätt preposition vid stadsdelar är liksom med 

gatunamn ett problematiskt område i danskan. Här kan man urskilja ett mönster som 

handlar om huruvida ett område innehåller ändelsen ”bro” eller ”berg” eller rent fysiskt 

har en broförbindelse. Detta är således anledningen till att man befinner sig ”på 

Vesterbro/Østerbro,/Frederiksberg/Amager” även om det hade varit mer logiskt att 

använda sig av prepositionen i vilken även används vid övriga stadsdelar eller 

geografiskt större områden. Översättaren till Selfies har här konsekvent valt att behålla 

den danska prepositionen, i detta tillfälle på. Slutligen kan nämnas ett par tillfällen av 

interferens vid placering i bilsäte där danskan använder på medan i är idiomatiskt mer 

korrekt på svenska, till exempel: ”på passagersædet” (i/på passagersätet).         

 

5.2.2 Prepositionsbruk och översättning av i i Selfies 

Liksom på svenska är i den mest frekventa spatiala prepositionen i danskan med 1101 

noterade förekomster i den undersökta romanen som befintlighetsmarkörer och 101 som 

riktningsmarkörer. Även om sammanfallet i prepositionsbruket som befintlighetsmarkör 

är högt med 901 översättningar till i finner vi även 94 tillfällen med på samt ett fåtal 

exempel med inom, under, genom, mot, till, vid, ur, av, med och från förutom 81 fritt 
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eller inte översatta förekomster. Återigen framstår valet mellan i och på som det 

svåraste grannspråken emellan, både inom det egna språket och i förlängning även i 

översättningen. Samtliga exempel med gator eller gatunamn har översatts korrekt med 

på även där i används på danska: ”i en gade” (på en gade), ”i sidegaderne” (på 

sidogatorna) och ”i Webersgade” (på Webersgade). Eftersom svenskan uteslutande 

använder prepositionen på vid gatunamn tycks detta inte utgöra något problem för en 

översättare medan stadsdelar och andra geografiska platser däremot är något mer 

problematiska. Där vi tidigare såg att översättningen av prepositioner vid stadsdelar 

konsekvent följde danskan finner vi ett exempel på att ”i Nordvest” översatts till ”på 

Nordvest” och även att ”i Jylland” översätts både med i och på.  

Några beaktansvärda divergenser i prepositionsbruket när det gäller i och på som 

inte redan nämnts i ovanstående grammatiska studie är: ”i en afdeling” (på en 

avdelning), ”i et kontor” (på ett kontor) även om översättaren vid ett tillfälle skriver ”i 

kontoret” för att några rader senare återgå till på. Man kan även notera ”i 

drabsafdelingen” (på våldsroteln), ”i Middelhavet” (på Medelhavet) samt ”i radion” (på 

radion). Danskans ofta irrationella bruk av både i och på ses även i val av preposition 

till teve. Om det heter ”på teve” (eller TV) på svenska återfinns både ”i fjernsynet” och 

”i/på TV” i Selfies. Slutligen kan nämnas att man på svenska kan vara anställd vid eller 

inom en myndighet där i är den vanligast förekommande prepositionen på danska. 

 Även om i som riktningsmarkör oftast åtföljs av adverb, liksom i Top Dogg, 

förekommer även 11 exempel på ensamstående i där långt de flesta översatts med till 

förutom 11 exempel med till tillsammans med ett spatialt adverb. Till exempel: ”hun 

skulle i skole” (till skolan), ”hun kørte vognen direkte i vaskehallen” (till biltvätten) och 

”søge ind i politiet” (in till polisen) men även att adverb saknas på svenska ”førte 

hybridnet ind i folks huse” (fördelade fiberkablarna till de olika lägenheterrna) eller att 

adverb i stället saknas på danska ”gik tilbage i stuen” (gick tillbaka ut i 

vardagsrummet). Att i används som riktningsmarkör på svenska utan åtföljande adverb 

är relativt ovanligt och det förekommer endast två exempel på detta i översättningen 

”kørt i grøften” (kört i diket) och ”komme i skole” (gå i skolan) där det första exemplet 

kan sägas ligga på gränsen till en kollokation och det andra är exemplet har emfas på 

målet (skola) snarare än vägen dit.    
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5.2.3 Prepositionsbruk och översättning av prepositionen til i Selfies 

Med 23 förekomster av til som befintlighetsmarkörer och 287 som riktningsmarkörer är 

prepositionen den minst använda i spatiala sammanhang i danskan liksom i svenskan. 

Dock finner vi en större mångfald i översättningarna samt en högre förekomst av til som 

befintlighetsmarkör vilket tyder på att danskans användning av denna preposition är 

både mer komplex och varierad än i svenskan. Speciellt beaktansvärt är att den svenska 

versionen innehåller inte mindre än 8 olika översättningar av endast 23 förekomster. 

Översättaren har även alternerat mellan olika prepositioner vid samma 

prepositionsfraser i danskan. Om ”til samtalerne” översatts till ”under samtalen” har ”til 

skole-hjem-samtalen” blivit ”i/under utvecklingssamtalet.” I enlighet med tidigare 

grammatiska översikt används til vid möte (här synonymt med samtal), arrangemang 

eller fester: ”til jubilæumsfest” (på återträff med sin gamla klass) och ”til fødselsdag (på 

födelsedag) eller andra organiserade aktiviteter eller utflykter: ”til yoga” (på yogan), ”til 

auktion” (på auktion), til frisøren (hos frisören) och ”til en runde” (på en runda) samt 

”til behandling” (under behandling). Även vid kriminell aktivitet används prepositionen 

til på danska: ”hun var med til røveriet” (hon var med om rånet). Det finns endast två 

tillfällen med prepositionssammanfall vid befintlighet: ”hjemme til aftensmad” (hemma 

till kvällsmaten) och ”smækkede mobilen til øret” (satte mobilen till örat) varav det 

första exemplet även kan tolkas som tidsangivning eller tidsmässig gräns och det andra 

exemplet möjligen kan uppfattas alternativt som riktnings- eller placeringsmarkerande.  

 När det gäller riktningsmarkerande prepositionsbruk föreligger i hög grad 

konvergens med vissa undantag först och främst vid förekomst av ledsagande 

rumsadverb. Återigen kan vi konstatera att danskan har en högre förekomst av 

rumsadverb i prepositionsfraser där svenskan ofta saknar motsvarande adverb. Till 

exempel: ”hen til dig” (till dig), ”komme med ind til en afhøring” (följa med på/till 

förhör), ”gå ned til Metroen” (ta sig till Metron) och ”på vej ned til stationen” (på väg 

mot stationen) och ”flyttet ud til” (flyttat till). Det är även värt att notera att den mer 

generella riktningsanvisningen ”til side” konsekvent översätts med ”åt sidan” förutom 

vid ett tillfälle då det blivit ”till sidan” i ett av fåtalet exempel på interferens. Ett annat 

exempel på inkorrekt översättning är ”på vej ud til hoveddøren” (på väg ut genom 

dörren) där ”på väg till ytterdörren” (utan adverb) hade varit mer korrekt. Här är det 

möjligen danskans mer omfattande bruk av rumsadverb som bidragit till uppfattningen 

av en passage snarare än riktning. 



  
 

27 

 Avslutningsvis konstateras att romanernas prepositionsbruk till stor del följer det 

rekommenderade språkbruket. Man kan dock urskilja en något mer komplex 

användning med större frihet i valet där flera olika möjligheter förekommer antingen 

synonymt eller med stilskapande effekt. Befintlighetsmarkering sker övervägande med 

på och i (både på svenska och danska) där främst placering i förhållande till mjuka ytor 

överraskade med en hög andel av prepositionen på. Vi såg även att danskan i långt 

större grad använder rumsadverb tillsammans med preposition vid befintlighet än 

svenskan men även att beledsagande rumsadverb är oerhört frekventa vid 

riktningsmarkering i båda språken. Till används som förväntat även vid 

befintlighetsmarkering i danskan där översättningen utvisade stor variation. Till sist kan 

man spekulera över huruvida den stora andelen fria eller icke-översatta 

prepositionsfraser beror på osäkerhet omkring skillnader eller inte i prepositionsbruket 

eller om det i stället handlar om val som grundas i konstnärlig frihet.     

 

6 Diskussion och sammanfattning 

Avsikten med uppsatsen var både att studera det rekommenderade prepositionsbruket i 

grammatikor och att jämföra detta med den faktiska användningen i de analyserade 

romanerna samt deras översättningar. Jag utgick från en förmodan om att det finns 

betydligt flera divergenser i prepositionsbruket än vad som framkommer i 

lärobokslitteraturen grannspråken emellan. Jag räknade därmed även med att dessa 

skillnader skulle kunna medföra svårigheter ur ett översättarperspektiv med därtill 

följande interferens eller språklig transfer. Till skillnad från grannspråksstudiers och 

lärobokslitteraturens framställning av svensk-danskt prepositionsbruk som varande 

oproblematiskt och till största delen konvergerande har min undersökning tvärtemot 

påvisat betydande divergenser i användningen av spatiala prepositioner. Analysen av de 

två romanerna samt deras översättningar följde till stor del det rekommenderade bruket 

som beskrivet i svenska och danska grammatikor men bjöd även på ett par 

överraskningar och tillägg. Som förväntat visade sig valet mellan i och på vara det mest 

komplicerade och det var även här som översättningarna innehöll flest exempel på 

interferens och inkonsekvens. Vi kan konstatera att valet mellan på och i i mångt och 

mycket rättar sig efter det betydelseskiljande rörelsemönstret utgångspunkt-väg-mål 

som används i den kognitiva semantiken. Det betyder att på/i i beskrivningar av 

rumsliga förhållanden får mer specifik kontra allmän betydelse. Både i svenskan och 

danskan ses detta i kontrastparet ”att gå på universitet” men ”att gå i skolan” till 
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exempel till skillnad från paret på/till i kontrastförhållandet mål-väg där på framhäver 

målet och till betonar vägen, till exempel: ”att gå på bio” men ”att gå till bion.” I just 

detta tillfälle har vi i svenskan och danskan liknande urskiljningsmönster allmän-

specifik som visar sig i valet av preposition. Dock väljer vi långt ifrån alltid samma 

prepositioner för att göra denna differentiering. Danskan använder i långt högre grad 

prepositionen i både i förhållande till svenskans befintlighetsmarkering men även som 

riktningsmarkör. 

 Ett vacklande bruk av i/på vid mjuka ytor i de analyserade romanerna visar även 

på en mer komplicerad eller mångtydig användning än vad som framkommer i 

grammatikorna. Med hjälp av den kognitiva semantikens analys av 

positionskontrollerande relationer där på har en svagare markering kan jag konkludera 

att valet av på där i hade varit förväntat kan användas som ett stilgrepp för att förmedla 

en känsla av otrygghet eller ovisshet. I följande exempel från Top Dogg ser vi att 

sängens mjukhet utmålas som något negativt vilket kontrasteras med prepositionen på: 

”Roksana satt kvar på sängen. Rummets luftkonditionering var högljudd. Sängen var 

oskön, alldeles för mjuk. Det kändes som att hon höll på att sjunka ner till golvet.” I 

Selfies ser vi också exempel på att tillstånd av rus, utmattning eller medvetslöshet 

accentueras med på för sängplacering: ”Der lå hun halvt bevidstløs på sengen, fuldt 

påklædt med åben mund og makeuppen smurt ud over hele puden og lignede en luder.” 

Motsatt förmedlar i en mer omslutande eller skyddande relation även om det inte kan 

uteslutas att i och på ofta även används synonymt utan någon större nyansskillnad.   

I genomgången av den kognitiva semantikens tolkning av i och på som varande 

stabila eller rörliga (i bilen/på tåget) konstaterade vi att i förmedlar större kontroll över 

fordonet än vad på gör. Eftersom danskan ofta använder i där svenskan har på kan man 

möjligen dra slutsatsen att danskan ofta föredrar den preposition som representerar en 

både stabilare, inneslutande och kontrollerande uppfattning av både position och 

riktning. Danskans mer omfattande bruk av i där svenskan föredrar på förekommer i fler 

sammanhang än endast vid fordonsplacering, bland annat i det blandade bruket på/i vid 

gatunamn där i används för smalare gator som i högre grad är inneslutna av de 

omgivande husen än vid gator som är bredare, större och som har mer sparsam 

bebyggelse. Likaledes använder danskan i snarare än svenskans på i prepositionsfraser 

med institutioner som daghem, bank, varuhus, teater, bio, teve och telefon, där man kan 

förmoda att samma trygghetsskapande formulering är önskvärd.  
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En av de största skillnaderna mellan svenskt och danskt prepositionsbruk fann vi i 

danskans bruk av till vid befintlighetsmarkering där svenskan hellre använder sig av i, 

på, under, om, hos och endast undantagsvis till i mestadels stelnade 

genitivkonstruktioner. Med hjälp av Bo A. Wendts undersökning av svenskans 

utvidgade bruk av till under 1500-1700-talet fick vi en möjlig förklaring även till att 

danskans till ofta har just denna utökade innebörd. På grund av de skandinaviska 

språkens nära släktskap skulle man möjligen kunna dra slutsatsen att det danska 

prepositionsbruket är mer språkhistoriskt arkaiskt än svenskan eller åtminstone att det 

danska och svenska prepositionsbruket (liksom det övriga språkbruket) tidigare har varit 

ännu mer likartat än det nu är. Den utvidgade betydelsen av till trängdes med åren 

tillbaka i Sverige medan den istället behölls i Danmark. Som exempel på att till används 

som befintlighetsmarkör i danskan kan nämnas att man i Danmark är til fest eller til 

koncert medan man i Sverige är på fest eller på konsert, där vi återigen ser att på 

dominerar i svenskan där danskan alltså har ett mer varierat (eller komplicerat) 

prepositionsbruk 

Ur ett översättningsperspektiv kan jag fastslå att en lägre frekvens av interferens 

förekommer vid de tillfällen där svenskan och danskan har stort sammanfall i 

prepositionsbruket, först och främst vid användning av till som riktningsmarkör eller 

där det i det ena språket endast finns en otvetydig prepositionsmöjlighet, som till 

exempel vid svenska gatunamn som alltid åtföljs av prepositionen på till skillnad från 

danskans komplicerade bruk av både i och på. Speciellt svårt tycks det mångomfattande 

bruket av på i svenskan vara för en dansk översättare som lätt kan förledas att använda 

samma preposition där i oftare är den mer idiomatiskt korrekta prepositionen som 

befintlighetsmarkör.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns fler konvergenser än 

divergenser i det dansk-svenska spatiala prepositionsbruket även om de existerande 

skillnaderna inte bara är svårtolkade och svårförklarliga utan även kan ställa till förtret 

för både översättare och grannspråksinlärare. Det återstår onekligen mycket forskning 

på området ur ett språkjämförande perspektiv. Jag anser att ett mer omfattande arbete 

med övriga spatiala prepositioner saknas. Även det abstrakta prepositionsbruket, som 

otvivelaktigt är ännu mer komplext och där fler divergenser mellan svenska och danska 

förekommer, behöver undersökas och analyseras av framtida språkforskare. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Top Dogg (på) 
av Jens Lapidus (2017), översatt till Top Dog av Agnete Dorph Stjernfelt (2018) 

Översättning av prepositionen på från svenska till danska. 

Sammanlagt 1024 förekomster av på som befintlighetsmarkörer samt 95 förekomster 

som riktningsmarkörer (med eller utan riktningsadverb) i den svenska originaltexten. 

 

 

 

 

på  (befintlighetsmarkör) 
på 761 
i 105 
inte/fritt översatt 88 
til 24 
utan preposition 18 
fra 6 
ved 6 
af 
over 
hos 
ad 
for 
via 
under 

5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

på (riktningsmarkör) 
på 57 
til 20 
inte/fritt översatt 9 
i 5 
ad 3 
over 1 



  
 

II 

Bilaga B Top Dogg (i) 
av Jens Lapidus (2017), översatt till Top Dog av Agnete Dorph Stjernfelt (2018) 

Översättning av prepositionen i från svenska till danska. 

Sammanlagt 1187 förekomster av i som befintlighetsmarkörer samt 111 förekomster 

som riktningsmarkörer i den svenska originaltexten. 

 

 

 

 

i  (befintlighetsmarkör) 
i 996 
inte/fritt översatt 116 
på 42 
af 8 
fra 6 
gennem 4 
ved 
under 
for 
hen over 
inden for 
via 
mod 
med 
til 

4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i (med adverb) (riktningsmarkör) 
i  95 
inte/fritt översatt 4 
på 2 
ad 1 
til 
mod 

1 
1 

i (utan adverb) (riktningsmarkör) 
i 6 
mod 1 



  
 

III 

Bilaga C Top Dogg (till) 
av Jens Lapidus (2017), översatt till Top Dog av Agnete Dorph Stjernfelt (2018) 

Översättning av prepositionen till från svenska till danska. 

Sammanlagt 1 förekomst av till som befintlighetsmarkör samt 290 förekomster som 

riktningsmarkörer i den svenska originaltexten. 

 

 

 

 

till  (befintlighetsmarkör) 
hos 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

till (utan adverb) (riktningsmarkör) 
til  115 
inte/fritt översatt 40 
til (med adverb) 25 
utan preposition 5 
i 
på 

5 
4 

på (med adverb) 2 

till (med adverb) (riktningsmarkör) 
til 89 
inte/fritt översatt 3 
i (med adverb) 1 
i (utan adverb) 1 



  
 

IV 

Bilaga D Selfies (på) 
av Jussi Adler-Olsen (2016), översatt till Selfies av Leif Jacobsen (2017) 

Översättning av prepositionen på från danska till svenska. 

Sammanlagt 833 förekomster av på som befintlighetsmarkörer samt 84 förekomster 

som riktningsmarkörer (med eller utan riktningsadverb) i den danska originaltexten. 

 

 

 

 

på  (befintlighetsmarkör) 
på 647 
inte/fritt översatt 82 
i 63 
mot 11 
till 6 
under 4 
med 
från 
vid 
utmed 
åt 
via 
över 
genom 
bakom 
om 
längs 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

på (riktningsmarkör) 
på 42 
till 
i 

30 
6 

inte/fritt översatt 5 
mot 1 



  
 

V 

Bilaga E Selfies (i) 
av Jussi Adler-Olsen (2016), översatt till Selfies av Leif Jacobsen (2017) 

Översättning av prepositionen i från danska till svenska. 

Sammanlagt 1101 förekomster av i som befintlighetsmarkörer samt 101 förekomster 

som riktningsmarkörer (med eller utan riktningsadverb) i den danska originaltexten. 

 

 

 

 

i  (befintlighetsmarkör) 
i 901 
på 94 
inte/fritt översatt 81 
vid 6 
inom 3 
mot 3 
genom 
under 
till 
av 
med 
från 
ur 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i (med adverb) (riktningsmarkör) 
i  
till 

68 
11 

inte/fritt översatt 4 
mot 3 
på 2 
genom 
nerför 

1 
1 

i (utan adverb) (riktningsmarkör) 
till 
i 
inte/fritt översatt 

7 
2 
1 

åt 1 



  
 

VI 

Bilaga F Selfies (til) 
av Jussi Adler-Olsen (2016), översatt till Selfies av Leif Jacobsen (2017) 

Översättning av prepositionen til från danska till svenska. 

Sammanlagt 23 förekomster av til som befintlighetsmarkörer samt 287 förekomster som 

riktningsmarkörer (med eller utan riktningsadverb) i den danska originaltexten. 

 

 

 

 

til  (befintlighetsmarkör) 
på 
under 
inte/fritt översatt 
om 
till 
i 

6 
5 
3 
3 
2 
2 

hos 
mot 

1 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til (utan adverb) (riktningsmarkör) 
till  76 
inte/fritt översatt 22 
åt 13 
utan preposition 4 
till (med adverb) 
för 

2 
1 

på 
med 

1 
1 

til (med adverb) (riktningsmarkör) 
till  
till (utan adverb) 

106 
31 

inte/fritt översatt 20 
utan preposition 3 
mot  
genom 
på 
på (utan adverb) 
i 
över (utan adverb) 

2 
1 
1 
1 
1 
1 


