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1. Inledning1
Under den senaste tvŒhundraŒrsperioden har det svenska ordfšrrŒdet
fšrŠndrats i oerhšrt snabb takt. Ser man enbart pŒ ordfšrrŒdet i snŠv
mening, uppsŠttningen ord oavsett flertydighet etc., kan man fŒ en fšrsta
uppfattning om omfattningen av dessa fšrŠndringar genom att konsultera CD-versionen av Nationalencyklopedins ordbok (NEO), utgiven
1995Ð96. Det visar sig att šver hŠlften av de drygt 60.000 uppslagsorden i NEO inte Šr belagda fšre 1800! Av dessa relativa nyord Šr i sin
tur mer Šn hŠlften belagda fšrsta gŒngen under 1800-talet och nŒgot
mindre Šn hŠlften under 1900-talet. FŒr man gŒ efter detta grova mŒtt
skulle alltsŒ det svenska ordfšrrŒdet ha fŒtt ett minst lika stort tillskott
under 1800-talet som under 1900-talet.
Mot detta tillskott till det svenska ordfšrrŒdet svarar givetvis ett betydande bortfall, ord som av en eller annan anledning fšrsvunnit ur
ordfšrrŒdet. Omfattningen av denna ÓorddšdÓ Šr nŒgot svŒrare att fŒ ett
snabbt Ð och ens ungefŠrligt Ð besked om, men en mšjlighet Šr att jŠmfšra NEO:s lemmauppsŠttning med lemmauppsŠttningen i Dalins ordbok, utgiven 1850Ð55 och innehŒllande ca 60.000 uppslagsord. Ett
mycket grov berŠkning tyder pŒ att minst 50% av uppslagsorden hos
Dalin saknas i NEO. SŒdana iakttagelser kan tyda pŒ att det stora
tillskottet till ordfšrrŒdet motsvaras av ett ungefŠr lika stort bortfall.
Detta Šr i sŒ fall intressant; en nŠrliggande hypotes vore annars att ett
mer komplicerat samhŠlle krŠver ett stšrre ordfšrrŒd Ð ocksŒ ett stšrre
allmŠnprŒkligt ordfšrrŒd.
€ven om man enbart hŒller sig till ordfšrrŒdet i snŠv mening, finns
sjŠlvfallet en mŠngd problem med den hŠr typen av enkel statistik. Det
grundlŠggande problemet Šr vad som menas med att ett ord tillhšr det
svenska ordfšrrŒdet. Detta problem, som kan kallas lexikaliserings1

Denna rapport Šr en reviderad och utškad version av de relevanta delarna av den
projektansškan som lŠmnades in till Riksbankens jubileumsfond (kulturfonden) i
juni 1999 och senare bedšmdes positivt. Den fšreliggande versionen har dragit nytta
av synpunkter i sakkunnigutlŒtandena (av Hans-Peter Naumann, Erik Andersson och
Hans Jonsson) liksom sjŠlvfallet av ingŒende diskussioner inom projektets forskargrupp. I denna ingŒr utom fšrf. Yvonne Cederholm, Monica Haglund-Dragic, Hans
Landqvist, Sven Lange, Thorwald Lorentzon, Carl-Erik Lundbladh, Susanne Mankner, David Mighetto, Mall StŒlhammar och Lars Wollin. Rapporten Šr den fšrsta i en
planerad rapportserie frŒn projektet, vars namn fšrkortas ORDAT (jfr nedan).
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problemet, diskuteras lŠngre fram i uppsatsen. Ett annat problem Šr att
nyord trots allt har olika vikt. I nŒgon mening mŒste ett nyord som visar
sig bli hšgfrekvent anses viktigare Šn ett som fšrblir lŒgfrekvent, och
det innebŠr dŠrfšr en fšrenkling att enbart ta hŠnsyn till antalet nyord.
OcksŒ detta problem diskuteras senare.
Under hela perioden 1800Ð2000 tillfšrs svenskan nya ord pŒ i huvudsak tre sŠtt: genom lŒn, genom (inhemsk) sammansŠttning och genom
(inhemsk) avledning. Det finns ytterligare nŒgra marginella mšjligheter,
men hŠr bortser vi frŒn dem liksom frŒn hybrider mellan inhemsk ordbildning och ordbildning baserad pŒ frŠmmande mšnster. Fšrdelningen
mellan lŒn och inhemsk ordbildning vŠxlar och beror pŒ en mŠngd faktorer, sŒsom sprŒkvŒrdsideologi och den relativa graden av kulturellt inflytande frŒn frŠmst Frankrike, Tyskland och England/USA. VŠrt att
notera Šr, att Šven om det tyska kulturinflytandet fšre fšrsta vŠrldskriget
kanske var lika starkt som det engelsk-amerikanska inflytandet vid
1900-talets slut, var den tyska pŒverkan pŒ det svenska ordfšrrŒdet av
delvis annan art Šn den engelska nu, beroende pŒ den mycket nŠra
strukturella slŠktskapen ÐÊinte minst vad gŠller avlednings- och sammansŠttningsmorfologi ÐÊmellan tyskan och svenskan.
Men ordfšrrŒdet fšrŠndras pŒ flera andra sŠtt Šn genom att nya ord
skapas. En viktig typ av fšrŠndring Šr betydelseutveckling, en annan typ
fšrŠndring av ords lexikala syntax: valens, selektionsregler m.m. Vidare
bšr rena frekvensfšrŠndringar noteras: om ett tidigare ovanligt ord fŒr
kraftigt škad frekvens Ð eller vice versa Ð kan det betraktas som en sŠrskild typ av lexikal fšrŠndring. Extremfallen Šr givetvis orddšd resp.
uppkomst av nya ord.
Det ordfšrrŒd som hittills diskuterats har huvudsakligen fšrutsatts
tillhšra allmŠnsprŒket. Men i en samlad bild av den lexikala utvecklingen ingŒr ocksŒ utvecklingen av fackterminologier. Inte minst Šr
samspelet mellan fackterminologier och det allmŠnsprŒkliga ordfšrrŒdet
av stort intresse; det sker ju hela tiden ÓlŒnÓ i bŒda riktningarna.
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2. Projektet ORDAT: delomrŒden
2.1 Inledning: švergripande syfte
Projektet ORDAT (Det svenska ordfšrrŒdets utveckling frŒn artonhundra till tjugohundra) syftar till att kartlŠgga fšrŠndringarna i det
svenska ordfšrrŒdet under de senaste tvŒhundra Œren, med hŠnsyn tagen
till de aspekter som beršrdes kort i inledningen. Fšljande huvudomrŒden
urskiljs sŒlunda:
¥ De frŠmmande sprŒkens (engelska, tyska, franska och andra
romanska sprŒk, latin, grekiska, švriga sprŒk) allmŠnna bidrag
till utvecklingen av det svenska ordfšrrŒdet.
¥ BetydelsefšrŠndringar.
¥ Utvecklingslinjer inom ordbildningen.
¥ Utvecklingslinjer inom den lexikala syntaxen
¥ (FšrŠndringar av) ordfrekvenser.
¥ Lexikal utveckling inom nŒgra facksprŒk.

2.2 LŒnorden
2.2.1 Kvantitativa aspekter
Under olika delar av perioden har tre lŒngivande sprŒk varit dominerande eller ytterst betydelsefulla: franskan under 1800-talet, sŠrskilt dess
fšrra del, tyskan under 1800-talet och bšrjan av 1900-talet och engelskan under slutet av 1800-talet och under hela 1900-talet. FrŒn mitten av
1900-talet Šr engelskan helt dominerande som lŒngivande sprŒk; mer Šn
80% av de nya lŒnord om fšrtecknas i Nyord i svenskan frŒn 40-tal til
80-tal (NYORD 1, 1986) har engelskt ursprung.
SŒdana mer eller mindre kvantitativa pŒstŒenden lŒter sig formuleras
utifrŒn gŠngse handbšcker. Tack vare moderna orddatabaser som OSA-
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databasen (databasversionen av Svenska Akademiens ordbok, se avsnitt
3 nedan) och NEO-databasen kan de numera fšrfinas en del, och detta Šr
en av projektets mest vŠsentliga uppgifter. Antalet lŒnord exempelvis
per tioŒrsperiod, frŒn olika sprŒk, sŒdant det framgŒr av SAOB/OSA och
andra sekundŠrkŠllor, ger dŠrvid en god bild av utvecklingen, lŒt vara att
man mŒste bortse frŒn att olika lŒnord har olika vikt.
Fšr att illustrera en mšjlig arbetsgŒng tŠnker vi oss hŠr att intresset
fokuseras pŒ tyska lŒnord under den tidsperiod som bŠst tŠcks av
SAOB/OSA, nŠmligen 1800-talet (ord med begynnelsebokstav t.o.m. s.;
jfr nedan). Med hjŠlp av OSA-databasen kan man lŠtt ta fram listor šver
alla ord som innehŒller fšrkortningen Óty.Ó i den etymologiska parentesen. Viktigast Šr hŠr de ord dŠr Óty.Ó fšregŒs av nŒgon av prepositionerna av, till eller efter (Óav ty. ...Ó etc.), eftersom detta i de flesta fall
bšr innebŠra ett direkt pŒstŒende om tysk proveniens. Dock mŒste alla
sŒdana uppgifter kontrolleras, dels pŒ grund av att OSA-databasen inte
Šr hundraprocentigt korrekt, dels eftersom inte ens ett sŠkerstŠllt Óav ty.Ó
med full visshet innebŠr tysk proveniens (man kan t.ex. tŠnka sig en
etymologi som innehŒller uttrycket Óav ty. xx el. eng. yyÓ). MŒlet Šr att
ta fram sŒ lŒngt mšjligt korrekta listor šver ord som av SAOB hŠvdas ha
tysk (etc.) proveniens. Ett fšrbehŒll mŒste dock gšras: tyska lŒnord i
SAOB som missas vid OSA-sškningen (t.ex. pŒ grund av fel vid den
optiska inlŠsningen av SAOB) Šr mycket svŒra att spŒra, om de Šven
skulle saknas i NEO-databasen.
SAOB ger ocksŒ i mŒnga fall antydningar om mšjlig tysk proveniens,
oftast genom formeln Ójfr ty.Ó. I de flesta fall Šr det frŒga om mšjliga
šversŠttningslŒn, t.ex. ÓrundfrŒga ... jfr ty. RundfrageÓ. I sjŠlva verket
Šr dessa ord betydligt fler Šn orden med sŠker tysk proveniens, och det
finns troligen inte tid att kontrollera korrektheten av OSA-listorna i detta
fall. Men Šven antalet sŒdana ord bšr tas med i bilden av den tyska
pŒverkan pŒ svenskan under olika perioder, givetvis med vederbšrliga
reservationer med hŠnsyn till osŠkerheten (stickprov antyder en felandel
pŒ ca 10%). Kanske kan man ocksŒ laborera med ett enkelt viktningssystem, sŒ att t.ex. ord med mšjlig tysk proveniens tilldelas 1 poŠng och
ord med sŠker tysk proveniens 2 poŠng (jfr Malmgren 2000).
I avsnitt 3 nedan diskuteras olika mšjligheter att komplettera OSAdatabasen, dels nŠr det gŠller 1900-talets ordfšrrŒd, dels nŠr det gŠller
den del av 1800-talsordfšrrŒdet som har begynnelsebokstav tÐš.
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2.2.2 Kvalitativa aspekter
Det finns en mŠngd frŒgor av icke-kvantitativ art som knyter sig till
studiet av inlŒning av ord. €ven om inte alla kan studeras i projektet,
Œtminstone inte pŒ djupet, kan det vara vŠrt att formulera de viktigaste
av dem hŠr.
Fšr det fšrsta bšr lŒnorden indelas pŒ vedertaget sŠtt i ordlŒn och
begreppslŒn, begreppslŒnen i sin tur i betydelselŒn och šversŠttningslŒn (se t.ex. Edlund & Hene 1992:33Ð35). En intressant, och subtilare, form av lexikal pŒverkan ligger mera pŒ frekvensplanet: mŒnga
svenska ord har pŒ senare Œr Ð och sŠkert ocksŒ tidigare Ð blivit vanligare genom engelsk pŒverkan, ofta i šversatta texter (t.ex. anlŠnda som
schablonšversŠttning av arrive, Gellerstam 1989). Denna typ av lexikal
pŒverkan kan kallas statistiska lŒn, eller i det aktuella exemplet statistiska anglicismer.
En vanlig iakttagelse Šr att de olika lŒngivande sprŒken tillhandahŒller lŒnord frŒn olika begrepps- och ŠmnesomrŒden. Det Šr t.ex. vŠlbekant att kokkonstterminologin hŠmtat mŒnga ord frŒn franskan, att
den inlŒnade sportterminologin domineras av engelskan och att lŒnord
med mer eller mindre filosofisk karaktŠr ofta kommer frŒn tyskan. Man
har ocksŒ iakttagit en social skiktning; det var troligen i hšgre grad
ÓfintÓ att anvŠnda franska lŒnord Šn tyska och senare engelska. Med tillgŒng till mer eller mindre kompletta lŒnordslistor kan man utan tvivel
fšrfina denna typ av iakttagelser en hel del. €ldre studier har dessutom
mšjligen betonat ŠmneomrŒdesaspekten vŠl mycket, pŒ bekostnad av
mer egentligt semantiska aspekter. T.ex. bšr kategorier som ord fšr
sinnestillstŒnd, sŠgeverb m.m. beaktas mera.
En annan viktig frŒga Šr varfšr ord lŒnas in. MŒnga tidigare studier
(jfr t.ex. Graedler 1998:220, fšr norskan) tyder pŒ att det i majoriteten
av fall Šr frŒga om att finna ett uttryck fšr en ny, inte tidigare benŠmnd,
fšreteelse. Samtidigt Šr det kŠnt att ord i stor utstrŠckning lŒnas in ocksŒ
dŠr liktydiga ord redan finns i mottagarsprŒket. €r det dŒ i fšrsta hand
fšr att det lŒngivande sprŒket har hšg prestige eller spelar ocksŒ andra
faktorer in, t.ex. att lŒnordet kan ge škade mšjligheter att bilda hela
ordfamiljer? T.ex. bildades orden genomsnitt och genomsnittlig som
tyska šversŠttningslŒn ca 1880 trots att orden medeltal och medelvŠrde
fanns att tillgŒ, mšjligen dŠrfšr att det var obekvŠmt att bilda adjektiv
till dessa ord. I andra fall poŠngen vara att det nya lŒnordet ger mšjlighet till subtila semantiska och stilistiska nyanseringar och kanske nya
konstruktionstyper. Ett par exempel kan vara jobb (ca 1850) trots arbete,
starta (1878) trots bšrja; jfr starta/bšrja lektionen men bara starta
bilen.

6
Ytterligare en vanlig iakttagelse (bl.a. Graedler 1998:218Ð220) Šr att
om ett ord i det lŒngivande sprŒket Šr flertydigt, sŒ fšljer oftast endast
en av dessa betydelser med vid inlŒningen. En beslŠktad frŒga Šr i
vilken grad kŠllsprŒksbetydelsen hos det inlŒnade ordet modifieras i lŒntagarsprŒket.
NŠr ordet vŠl Šr inlŒnat, anpassas det ofta fonetiskt och ortografiskt.
Hur djupgŒende Šr denna anpassningsprocess under olika perioder och i
hur stor utstrŠckning Šr graden av anpassning avhŠngig av det lŒngivande sprŒket? Det Šr nog ingen djŠrv gissning att franska lŒnord generellt
sett anpassas mest (t.ex. balkon/balkong, buljon/buljong och det fšrsvenskade uttalet av ord pŒ -ment) och tyska minst. Det Šr ocksŒ troligen
sŒ, att ju stšrre den allmŠnna behŠrskningen av det lŒngivande sprŒket
Šr, desto mindre kan man anpassa (t.ex. typen eng. guide > gajd blir allt
ovanligare i takt med att den allmŠnna behŠrskningen av engelska blir
allt bŠttre).
Det inlŒnade ordet ska ocksŒ inpassas i svenskans bšjnings- och
ordbildningssystem. Det Šr vŠlkŠnt att sŒ gott som alla inlŒnade verb gŒr
in i fšrsta konjugationen och att inlŒnade adjektiv bšjs som den stora
majoriten inhemska adjektiv (om de alls bšjs). Reglerna fšr inplacering
av nyare engelska substantiv i det svenska deklinationssystemet Ð inklusive genustilldelning Ð Šr grundligt undersškta (Kuhn 1985; fšr
norskan nŠrmast heltŠckande i Graedler 1998 Ð svensk-norska jŠmfšrelser kan vara av intresse), men motsvarande regler fšr tyska och franska (och Šldre engelska) substantiviska lŒnord Šr nŒgot mindre klara.
OcksŒ inpassningen av lŒnorden i det svenska ordbildningssystemet fšrtjŠnar ett nŠrmare studium (jfr lampfot men firma f e s t, b a r n bok/smŒbarnsbok men kanske scoutbok/pojkscout(?s)bok; senilitet men
smarthet etc.).
Av annan typ Šr den komplicerade frŒgan om lŒnordens kanaler in i
svenskan. €ven hŠr finns vissa ÓetableradeÓ sanningar, t.ex. att franska
lŒnord ofta introducerades i samhŠllets šversta skikt (det gŠller ju i
fšrsta hand 1800-talet, sŠrskilt tidigt 1800-tal) och sedan Ósipprade nerÓ
till švriga samhŠllsklasser, att tyska lŒnord i stor utstrŠckning kom in
med (šversatt och ošversatt) litteratur och att USA-emigrationen hade
stor betydelse fšr spridningen av engelska lŒnord. Viktig bakgrundskunskap i sammanhanget Šr naturligtvis vilket av sprŒken som under
olika perioder Šr fšrsta skolsprŒk. Av sŠrskilt intresse Šr šversŠttningar
som kŠlla till lexikal pŒverkan (jfr ovan och Gellerstam 1989, Wollin
1994).
Vidare Šr naturligtvis sprŒksamfundets (och enskilda gruppers) attityd till lŒnord under olika perioder av stort intresse. Perioder av purism
Ð sŠrskilt vissa delar av 1800-talet Ð vŠxlar med perioder med en mer
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pragmatisk instŠllning till lŒnorden. Det vore intressant att undersška i
hur hšg grad fšrsšk att styra lŒnordsinflšdet har lyckats, gŠrna i viss
mŒn under jŠmfšrelse med utfallet av liknande fšrsšk i t.ex. Tyskland
och Frankrike.
I ovanstŒende ofullstŠndiga katalog šver intressanta aspekter pŒ
lŒnordsinflšdet i svenskan har huvudsakligen engelskan, tyskan och
franskan tjŠnat som exempel pŒ lŒngivande sprŒk. Och det kan inte fšrnekas, att dessa tre sprŒk tillsammans ÐÊom man bortser frŒn latin och
grekiska, som har en mer speciell stŠllning Ð spelar en helt dominerande
roll bland de sprŒk som svenskan lŒnat frŒn under 1800- och 1900-talet.
Men det innebŠr pŒ inget sŠtt att andra sprŒk fŒr negligeras. OcksŒ spanskan, italienskan, hollŠndskan, danskan, norskan och mŒnga andra sprŒk
har lŠmnat mycket viktiga bidrag till svenskans ordfšrrŒd, och detta
mŒste sjŠlvfallet beskrivas i projektet.
2.3 (Huvudsakligen inhemsk) ordbildning
GrŠnsen mellan inhemsk ordbildning och ordbildning under frŠmmande
pŒverkan (liknande šversŠttningslŒnen i fšregŒende avsnitt) Šr inte alltid
lŠtt att dra, och det Šr heller inte alltid mšjligt att avgšra om ett ord av
avledningstyp skapats i svenskan eller lŒnats in i sin helhet. Trots titeln
behandlas i detta avsnitt i stort sett alla ord av avledningstyp som
Œtminstone teoretiskt skulle kunna vara bildade i svenskan och som
troligen Šr analyserbara fšr de flesta svenska sprŒkbrukare. SŒ Šr sannolikt en stor majoritet av alla ord pŒ -ism i svenskan i verkligheten direkt
inlŒnade (t.ex. impressionism, socialism, konservatism), men eftersom
suffixet -ism ingŒr i svenskans lexikon skulle de i de flesta fall kunnat
bildas i svenskan, och de kan analyseras av flertalet svenskar; de behandlas dŠrfšr som avledningar, Šven om de i fšrekommande fall ocksŒ
bšr tas upp under rubriken ÓLŒnordÓ. (Naturligtvis kan samma resonemang fšras kring šversŠttningslŒn, och i en del framstŠllningar, t.ex.
Graedler 1998, rŠknas inte heller šversŠttningslŒn som lŒnord.)
2.3.1 Avledning
En beskrivning av den svenska derivationsmorfologins historia under de
senaste 200 Œren bšr i princip ge fšljande uppgifter om varje (viktigare)
prefix och suffix. Jfr Skautrup (1953:passim) och Sšderberghs (1964)
ytterst grundliga beskrivning av suffixet -mŠssig:s utveckling under
drygt 200 Œr.
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¥ (uppskattad) produktivitet under skilda delperioder; ev.
begrŠnsningar pŒ basmorfemet (semantiska, morfologiska,
pragmatiska, jŠmte ev. fšrŠndringar šver tid hŠrvidlag)
¥ betydelsebeskrivning, med sŠrskild hŠnsyn till ev. nybildade
betydelser under perioden
¥ bedšmning av i vilken grad ordbildningsprocessen Šr inhemsk
¥ de viktigaste exempelorden till resp. affix jŠmte Œrtal fšr fšrsta
belŠgg
Fšr projektet Šr de intressantaste affixen de som pŒ nŒgot sŠtt fšrŠndras
under perioden. Flera av de mest basala affixen, t.ex. -ande och -het, Šr
troligen mycket stabila och dŠrfšr av mindre intresse, eftersom de redan
Šr vŠl beskrivna i synkrona ordbildningslŠror. Den viktigaste diakrona
svenska ordbildningslŠran Šr WessŽn (1965); den lŠgger dock i ganska
hšg grad tonvikten vid Šldre svenska och kan vad gŠller utvecklingen
under de senaste Œrhundradena inte mŠta sig med ordbildningsavsnitten i
Skautrups danska sprŒkhistoria, som pŒ mŒnga sŠtt borde kunna utgšra
en fšrebild fšr vŒr beskrivning. Det problematiska med WessŽn (1965),
Œtminstone frŒn vŒrt projekts synpunkt, Šr bl.a. att man sŠllan vet vilket
Œrhundrade i nysvensk tid man befinner sig i.
Intressant Šr att det knappast introduceras nŒgot viktigt nytt suffix
under perioden, om man bortser frŒn -mŠssig, som egentligen Šr belagt
sedan mitten av 1700-talet men blir riktigt produktivt fšrst efter 1800
(Sšderbergh 1964). Ett hyggligt produktivt suffix bšrjar dock upptrŠda i
skrift fšrst i slutet av 1800-talet, nŠmligen -is (tjockis etc.); det Šr dock
klart stilmarkerat som vardagligt. I švrigt inskrŠnker sig nyheterna pŒ
suffixomrŒdet i stort sett till mer eller mindre ÓtekniskaÓ morfem (t.ex.
frŒn den kemiska terminologin) och till semantiska morfem (efterleder)
som blivit sŒ produktiva att de Ð enligt en vanlig men diskutabel uppfattning Ð Ósjunkit nedÓ till suffix (t.ex. -enlig, -riktig och -vŠnlig).
Detta innebŠr givetvis inte att nŠstan ingenting hŠnder med de svenska suffixen mellan 1800 och 2000. SŒlunda anvŠnds primŠrt nomen
agentis-bildande suffix som -are, -or och -šr mycket oftare Šn fšre 1800
fšr att bilda icke personbetecknande, sŠrskilt instrumentbetecknande
substantiv. Suffixet -eri utvecklar en pejorativ betydelse (skriverier),
antagligen som en fšljd av att dess basmorfem i mŒnga tidigare fall haft
pejorativ stilvalšr. Femininbildande suffix som -inna och -ska anvŠnds
allt mindre mot slutet av 1900-talet, uppenbarligen som en fšljd av
kŠnda trender i samhŠllsutvecklingen. Allt svagare produktivitet visar
ocksŒ viktiga suffix som -skap och -sam (hittills sista viktiga nybildning, lšnsam, 1930). Detta enbart som nŒgra exempel ur hšgen pŒ
utvecklingar som i mšjligaste mŒn bšr beskrivas av projektet.
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Bortsett frŒn ett fŒtal centrala prefix (be-, fšr-, o-, sam-) domineras
det svenska prefixbestŒndet av latinskt och grekiskt material (anti-, de-,
hyper-, pre-, re- etc.). Denna dominans fšr prefix av klassiskt ursprung
blir troligen lŒngt mer markerad under 1800-talet Šn tidigare, till stor del
sŠkert som en fšljd av den moderna vetenskapens och teknikens behov
av exakta och konnotationsfria termer. HŠr Šr problemet inhemsk ordbildning kontra direkt inlŒning naturligtvis akut; vid mŒnga klassiska
prefix Šr frŒgan snarast om det gŒr att belŠgga en enda ordbildning som
Šgt rum inom svenskans ram. Ett teoretiskt problem Šr om vissa
ÓtyngreÓ klassiska prefix (t.ex. hyper-) verkligen Šr prefix Ð eller en
sorts semantiska morfem.
En sorts mellanting mellan prefix och sammansŠttningsfšrleder Šr
ocksŒ fšrstŠrkande ordbildningselement som jŠtte-. De Šr synnerligen
tacksamma som beskrivningsobjekt eftersom mŒnga av dem snabbt slits
ut och ersŠtts av nya Ð hŠr Šr alltsŒ ett omrŒde dŠr mycket hinner hŠnda
under en 200-Œrsperiod (jfr Skautrup 1968:250Ð251).
En intressant ordbildningstyp Ð grŠnsfall mellan sammansŠttning och
avledning Ð som blir frekvent frŒn och med slutet av 1800-talet (t.ex.
Johannisson 1964), inte minst i tidningssprŒk med dess krav pŒ kompression, Šr den s.k. retrograda avledningen (bŠttre term kanske med
Thorell 1981 regressiv avledning). SŠrskilt sammansatta verb som
maskinskriva Šr ofta bildade pŒ detta sŠtt: fšrst bildas sammansŠttningen
maskinskrivning och fšrst dŠrefter ÓbaklŠngesÓ motsvarande verb.
OcksŒ adjektiv kan bildas pŒ detta sŠtt, t.ex. troligen livsglad till livsglŠdje. Processen bšr kunna studeras dels med hjŠlp av SAOB:s dateringar (substantivet bšr vara belagt tidigare Šn verbet resp. adjektivet),
dels med hjŠlp av korpusarna i SprŒkbanken (se nedan; en intressant
frŒga Šr: bildas mšjligen verbets passiva former fšre de aktiva?). Intressant Šr att denna ordbildningstyp tycks vara vanligare i svenskan Šn i
tyskan; šver huvud taget bšr jŠmfšrelser mellan svenskans och tyskans
avlednings- och sammansŠttningsmorfologi vara fruktbara.
Parentetiskt kan det nŠmnas, att en aktuell sprŒkvŒrdsfrŒga, frŒgan om
-ning- eller -ing-allomorf vid frŠmmande (huvudsakligen engelska)
verbstammar (mobbing/mobbning, ranking/rankning, t.ex. GrŸnbaum
1999), har en intressant koppling till kategorin retrograd avledning. Den
mer ÓsvenskaÓ allomorfen Šr utan tvekan -ning, men problemet Šr att
verbalsubstantivet lŒnats in fšrst med den frŠmmande -ing-allomorfen,
varefter verbet sŒ smŒningom bildats genom retrograd avledning. NŠr
verbet vŠl existerar, bšr motsvarande verbalsubstantiv enligt svenska
ordbildningsregler skapas med -ning-allomorfen, men det innebŠr dŒ en
krock med en redan existerande -ing-variant. Problemet blir Šnnu stšrre
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genom att -ing-varianten kan fšrekomma i mŒnga vŠletablerade sammansŠttningar (t.ex. ranking i rankinglista, rankingtabell).
Det kan vara intressant att studera denna typ av frŒgor som exempel
pŒ hur medveten styrning av den lexikala utvecklingen, pŒ ordbildningens omrŒde eller pŒ andra omrŒden, kan bedrivas (och lyckas/misslyckas). Det mest storstilade, och inte helt misslyckade, fšrsšket till
sŒdan styrning under hela projektperioden Šr som bekant Viktor Rydbergs fšrsšk pŒ 1870-talet att utmšnstra stora grupper av vŠl etablerade
tyska lŒnord (Holm 1918).
Derivationsmorfologin bšr ocksŒ studeras med utgŒngspunkt i en
semantisk kategorisering. Den enklaste kategoriseringen Šr den klassiska i determinativa och kopulativa sammansŠttningar. Men den bšr
fšrfinas en del; kategorier som nomen agentis/patientis, aktiva/ passiva
(verbaladjektiv m.m.), klassificerande/karakteriserande (adjektiv), kausativa och inkoativa (verb) m.m. bšr vara anvŠndbara.
2.3.2 SammansŠttning
SammansŠttning beskrivs ofta ytterst kortfattat i diakrona ordbildningslŠror (men lŒngt mer ingŒende i Skautrup 1953 och 1968 Šn i
WessŽn 1965), och gŠrna med huvudinriktningen pŒ grŠnsfall mellan
sammansŠttning och avledning och pŒ formella aspekter som fogemorfemets utseende. Kanske betraktas sammansŠttningarna som en helt
šppen kategori som det Šr svŒrt att formulera (diakrona) generaliseringar om. Men inom projektet hoppas vi kunna visa att sammansŠttning
faktiskt Šr en mycket intressant kategori, ocksŒ diakront i den meningen
att viktiga fšrŠndringar har Šgt rum under den senaste 200-Œrsperioden.
NŒgra frŒgestŠllningar och hypoteser fŒr illustrera detta.
Det Šr vŠlkŠnt att de allra flesta svenska sammansŠttningar Šr nominala, dvs. har substantivisk slutled (t.ex. Sšderbergh 1971). Och det Šr
mšjligt att nominala sammansŠttningar kan bildas i svenskan i stort sett
utan restriktioner, bortsett frŒn att en redan existerande sammansŠttning
eller avledning kan blockera bildningen av en teoretiskt mšjlig synonym
(t.ex. gšr existensen av orden bollkalle och bollpojke att bildningen
*bollman Šr felaktig). DŠremot torde bildningen av verbala och adjektiviska (och participiella) sammansŠttningar vara behŠftad med rŠtt starka
restriktioner, som dock varierar under 200-Œrsperioden. Fšr de verbala
sammansŠttningarna gŠller, som framgŒr av fšregŒende avsnitt, att
mŒnga av dem Šr bildade via en ÓomvŠgÓ. BetrŠffande adjektiviska och
participiella sammansŠttningar Šr det Ð vid studium av OSA-databasen Ð
pŒfallande hur mŒnga nya grupper som har bildats under de senaste 100
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eller 200 Œren. Skautrup (1968:267) gšr samma iakttagelse vad gŠller
participiella sammansŠttningar i danskan. NŒgra exempel pŒ sŒdana
relativt nya, och i varje fall hyggligt produktiva, participiella efterleder
Šr -baserad (fšrsta kŠnda sammansŠttning ombordbaserad 1937),
-betonad (kŠnslobetonad 1891, intressant nog som psykologisk term)
och -intresserad (konstintresserad 1892). En rimlig hypotes tycks alltsŒ
vara, att restriktionerna mot adjektiviska och participiella sammansŠttningar Šr svagare under slutet av 1800-talet och 1900-talet Šn tidigare.
Kanske hŠnger det i sŒ fall ihop med en vŠxande motvilja mot vŠnstertunga konstruktioner (jfr hennes av konst intresserade man och det
bekvŠmare hennes konstintresserade man), eller med den vŠlkŠnda
ÓstrŠvan till kompressionÓ som anses vara en fšljd bl.a. av den moderna
tidningspressens framvŠxt. De vŠlkŠnda ÓpseudosuffixenÓ -riktig,
-vŠnlig och -nŠra, som varit sŠrskilt produktiva efter andra vŠrldskriget,
passar vŠl in i bilden. …ver huvud taget Šr švergŒngen frŒn semantiskt
morfem till affix en mycket intressant fšreteelse som bšr studeras
nŠrmare.
En annan typ av sammansŠttningar vars frekvens troligen škat kraftigt under perioden Šr tre- och flerledade sammansŠttningar. Sškning i
OSA-databasen visar t.ex. att mer Šn tre gŒnger sŒ mŒnga flerledade
sammansŠttningar har bildats under 1800-talet som under 1700-talet.
Detta Šr en utveckling som lŠtt lŒter sig fšrklaras av samhŠllets škade
komplexitet, som medfšr krav pŒ uttryck fšr allt finare distinktioner (jfr
avsnitt 3).
Intressant Šr att tvŒledade sammansŠttningar ibland tycks bildas inte
pŒ det naturligaste sŠttet utan genom en sorts utbrytning ur lŠngre
(flerledade) sammansŠttningar. Detta Šr i sŒ fall en parallell till de
tidigare diskuterade retrograda avledningarna (som kanske kan kallas
retrograd sammansŠttning). Ett exempel som anfšrs i NYORD 1 Šr
dagligvara, som troligen Šr bildat inte som en konventionell sammansŠttning utan som en utbrytning ur det lŠngre dagligvaruhandel. Ett
nŠrmare studium av SAOB:s dateringar (fall dŠr en tvŒledad sammansŠttning har en senare datering Šn en flerledad som den formellt utgšr en
del av) kan ge en uppfattning om hur vanlig denna fšreteelse Šr.
En intressant kategori, i grŠnsomrŒdet mellan ordbildningslŠran och
syntaxen, Šr s.k. fšrledsbestŠmning (typen varm korvgubbe eller,
mindre išgonenfallande, svensk sprŒkvŒrd). Denna fšreteelse, som utan
tvekan blivit vanligare under 1900-talet, Šr mycket vŠl beskriven av
forskningen (•kermalm 1965 m.fl.) och i vŠxlande grad kritiserad av
sprŒkvŒrden. Mšjligen har den tidigare nŠmnda uppkomsten av mŒnga
flerledade sammansŠttningar stimulerats av en šnskan att undvika fšrledsbestŠmning.
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2.4 BetydelsefšrŠndring
BetydelsefšrŠndringar indelas traditionellt i metaforiska fšrŠndringar
(baserade pŒ likhet mellan den ursprungliga och den nya referenten) och
metonymiska fšrŠndringar (baserade pŒ samband mellan den ursprungliga och den nya referenten). Vissa forskare, t.ex. Warren (1992),
urskiljer ytterligare typer, bl.a. specialisering och implikation, som
dock andra forskare fšr till kategorin metonymi. I likhet med mŒnga
andra forskare rŠknar Warren (1992:25Ð27) i stort sett inte s.k. troper
(t.ex. ironi och šverdrift) som egentliga (lexikaliserade) betydelsefšrŠndringar.
Fšr att pŒ ett sŒ heltŠckande sŠtt som mšjligt beskriva huvudtendenserna i svensk betydelseutveckling under de senaste 200 Œren
kommer vi att behšva anvŠnda oss av olika metoder (och teorier). Ett
angreppssŠtt, som visat sig mycket fruktbart, Šr det som tillŠmpas i StŒlhammar (1997) Ð det bygger pŒ tanken om en sorts tematiska metaforer
eller ÓhypermetaforerÓ, t.ex. tillvaron som ett rum, som genererar en
mŠngd enskilda metaforer Ð och som i lyckliga fall kan ge insikter om
metaforer som uttryck fšr en rŒdande tidsanda. Exempelvis Šr det knappast nŒgon tillfŠllighet att det svenska allmŠnsprŒket under senare Œr
berikats med en mŠngd ekonomiska metaforer (mŠnskligt kapital, allt Šr
produkter etc.). Det vore mycket intressant att pršva denna metod pŒ
nŒgra av periodens Šldre skeden ÐÊoch mšjligen pŒvisa t.ex. att den
industriella revolutionen fŒr konsekvenser fšr metaforbruket eller att
militŠrt fŠrgad metaforik vŠxer sig stark under de bŒda vŠrldskrigen och
perioden dŠremellan.
SjŠlvfallet Šr det omšjligt att identifiera alla betydelsefšrŠndringar
som fšrekommit under en viss period. Men det kanske Šr mšjligt att
med nŒgon stickprovsmetod fŒ en god ersŠttning fšr denna ÓtotalaÓ bild
av utvecklingen. Warren (1992) Šr ett mycket intressant fšrsšk i den
riktningen. Warrens undersškning bygger bl.a. pŒ excerpering av ett par
engelska nyordsordbšcker, som vid sidan av nya ord Šven tar upp nya
betydelser. De ca 1000 nya betydelser Ð och det bšr vara frŒga om
nŠstan alla viktiga betydelsefšrŠndringar som registrerats under den tid
ordboken tŠcker ÐÊsom Warren fŒr fram delar hon sedan upp i de ovan
nŠmnda kategorierna: metaforiska och metonymiska betydelsefšrŠndringar samt implikationer och specialiseringar. Som vŠntat visar det
sig att metaforisk betydelsefšrŠndring Šr vanligast.
Warrens undersškning Šr troligen en av de empiriskt mest vŠlgrundade undersškningar av betydelsefšrŠndring som nŒgonsin genomfšrts.
Det finns gynnsamma fšrutsŠttningar fšr att gšra en liknande undersškning av det nyaste svenska ordfšrrŒdet. €ven NYORD 1Ð2 fšrtecknar
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vid sidan av egentliga nyord betydelsefšrŠndringar av existerande ord
(intrŠffade under perioden 1945Ð99), dessutom med Œrtal fšr fšrsta
belŠgg. En excerpering av NYORD verkar ge mellan 500 och 1000
betydelsefšrŠndringar, som kan kategoriseras enligt Warrens modell.
Det skulle ge en relativt heltŠckande bild av betydelseutvecklingar inom
det svenska ordfšrrŒdet under stšrre delen av efterkrigstiden. Det skulle
ocksŒ ge mšjligheter till jŠmfšrelser med motsvarande utveckling i
engelskan. En liknande undersškning av betydelsefšrŠndringar under
nŒgon del av 1800-talet Šr tyvŠrr inte mšjlig, men kanske kan man fŒ
fram nŒgon sorts stickprov genom selektiv excerpering av SAOB (det
gŒr dock Šnnu sŒ lŠnge inte att sška pŒ kategorier som ÓbildligtÓ i OSAdatabasen).
Ett helt annat angreppssŠtt, som ocksŒ kommer att tillŠmpas i projektet, utgŒr inte frŒn ord utan frŒn betydelser. Med denna thesauristiska
infallsvinkel Šr Bring (1930) ett sjŠlvklart hjŠlpmedel, och tack vare att
Šven Dahlgrens fšrteckning šver fšrŒldrade ord i svenskan frŒn 1916
har begreppsklassificerats enligt Brings (=Rogets) system (Lange 1992)
kan utvecklingen šver mer Šn 100 Œr av sŒdana begreppsklasser studeras
(vilka ord inom begreppsklassen dšr resp. tillkommer, blir begreppsklassen mer/mindre ÓfinmaskigÓ etc.?).
VŠrdefullt vore ocksŒ att studera nŒgra enskilda typer av betydelsefšrŠndring (sŒvŠl metonymisk som metaforisk) mer i detalj. Bland
mŒnga mšjliga exempel kan nŠmnas švergŒngen frŒn klassificerande till
karakteriserande betydelse hos adjektiv (ekonomisk Õsom har att gšra
med ekonomiÕ > ÕsparsamÕ), uppkomsten av en sorts kausativ betydelse
hos mŒnga adjektiv (desperat Õsom kŠnner desperationÕ > Õsom orsakar
desperationÕ) eller uppkomsten av en personbetecknande betydelse hos
egenskapsbetecknande ord (fšrmŒga Õperson med (stor) fšrmŒgaÕ etc.).
En speciell typ av betydelsefšrŠndring, som mŒnga modala adverb
undergŒtt, beskrivs av Ljunggren (1939). Typen kan exemplifieras av
adverbet sŠkert, som Šnnu pŒ 1800-talet verkligen betydde Õhelt sŠkertÕ
men nu snarast betyder ÕnŠstan sŠkert, troligenÕ.
Vissa typer av lexikal fšrŠndring kan ses bŒde som betydelsefšrŠndring och som fšrŠndring i resp. ords lexikala syntax. Det gŠller
t.ex. fšrŠndringar av vissa verbs valensegenskaper (t.ex. švergŒng frŒn
intransitivitet till transitivitet). Det gŠller ocksŒ ordklassšvergŒngar,
t.ex. adjektivering av substantiv (t.ex. synd) SŒdana fšrŠndringar
behandlas nedan i avsnittet ÓLexikal syntaxÓ.
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2.5

Lexikal syntax: valens, selektionsregler, kollokationer,
ordklassšvergŒngar

Med valens menas pŒ vedertaget sŠtt obligatoriska och viktiga fakultativa bestŠmningar till verb, adjektiv och substantiv. Typiska valensbestŠmningar till verben Šr objekt (Šven prepositionsobjekt), predikativ
och vissa adverbial (t.ex. (resa) till Stockholm), till adjektiv vissa
ÓobjektÓ och prepositionsadverbial (t.ex. (trogen) sin švertygelse, (arg)
pŒ ngn, (stolt) šver ngt), till substantiv vissa prepositionsattribut (t.ex.
(begravningen) av NN, (kung) av Sverige). En taxonomi šver olika typer
av valensbestŠmningar har etablerats i samband med arbetet pŒ NEO Ð i
NEO ges fšrhoppningsvis relativt fullstŠndiga valensuppgifter vid alla
verb, adjektiv och substantiv Ð och kan anvŠndas i projektet.
Med selektionsregler menas de semantiska egenskaperna hos verbens, adjektivens och ÐÊi mindre utstrŠckning ÐÊsubstantivens s.k.
aktanter, t.ex. verbens (typiska) subjekt och objekt och adjektivens
(typiska) huvudord och valensbestŠmningar. FšrŠndringar av selektionsregler kan ofta uppfattas som en sorts metaforer (t.ex. en person diskuterar > artikeln diskuterar kan uppfattas som metaforisk anvŠndning av
diskutera eller som personifikation av artikel) men betraktas hŠr som en
lexikalisk-syntaktisk fšrŠndring.
Kollokationer Šr en intressant kategori, Šven det det rŒder stor
oenighet om hur termen kollokation ska definieras (jfr nedan). I detta
avsnitt utgŒr vi frŒn en intuitiv uppfattning och ett typiskt exempel,
nŠmligen vŠcka uppseende. En viktig skillnad mellan kollokationsteori
och vanlig syntaktisk teori Šr att kollokationsteorin s.a.s. vŠnder pŒ
perspektivet och betraktar verbbestŠmningen, uppseende, som det
primŠra och det syntaktiska huvudordet, vŠcka Ð den s.k. kollokatorn Ð
som det sekundŠra. Det typiska fšr en kollokation Šr att kollokatorn i
viss mŒn Šr ofšrutsŠgbar eller ÓgodtyckligÓ; mŒnga andra verb Šn vŠcka,
t.ex. gšra, kunde anvŠnts fšr att uttrycka betydelsen Õorsaka, ŒstadkommaÕ, men det Šr bara ett som Šr idiomatiskt och det mŒste lŠras in
ÓlexikaltÓ (kollokationer Šr naturligtvis ŠndŒ nŒgot helt annat Šn idiom).
Med detta synsŠtt Šr alltsŒ valet av kollokatorn vŠcka (fšr att uttrycka
ÕŒstadkommandeÕ-betydelsen) en lexikal egenskap hos substantivet uppseende.
OrdklassšvergŒngar Šr helt enkelt lexikaliserad anvŠndning av ord
enligt ett annat ordklassmšnster Šn det ursprungliga.
De viktigaste utvecklingstendenserna pŒ alla dessa omrŒden av den
lexikala syntaxen bšr beskrivas av projektet, sŠrskilt i den mŒn generaliseringar kan formuleras. Det mŒste dock understrykas, att nŒgot som
liknar fullstŠndighet kanske Šr Šnnu mindre tŠnkbart hŠr Šn vid de tidi-
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gare typerna av fšrŠndring. Bl.a. Šr det Šnnu sŒ lŠnge svŒrt att sška efter
de hŠr aktuella kategorierna i OSA-databasen Ð och inte heller sškning i
SprŒkbankens korpusar Šr sŠrskilt lŠtt. HŠr nedan diskuteras dels nŒgra
vŠlkŠnda fšrŠndringar under perioden, dels nŒgra hypoteser om eventuella eller sannolika fšrŠndringar (som helst omfattar hela grupper av
ord).
En av de viktigaste fšrŠndringarna inom verbsyntaxen gŠller passivering av bitransitiva verb. Fšre slutet av 1800-talet var endast den ena av
de bŒda nu mšjliga passiveringarna av satser av typen man tillerkŠnde
honom segern tillŒten, nŠmligen segern tillerkŠndes honom. Fr.o.m.
denna tid bšrjar den andra passiveringen, han tillerkŠndes segern, bli
vanlig, men den ger upphov till livlig debatt och motarbetas lŠnge av
sprŒkvŒrden (jfr Wellander 1939:296). Naturligtvis Šr detta en typ av
fšrŠndring som lika gŠrna kan beskrivas i en diakron grammatik som i
en lexikalt inriktad framstŠllning (som vŒr), men eftersom det trots allt
handlar om en mycket begrŠnsad mŠngd verb kan nog typen anses ligga
inom vŒrt projekts intressesfŠr.
Flera typer av ordklassšvergŒngar Šr vanliga under perioden, och till
stor del noggrant beskrivna av forskningen. Adjektivering av particip
(t.ex. fšrgrymmad) beror i mŒnga fall pŒ att alla verbformer utom participformen blivit obsoleta (t.ex. fšrgrymma, fšrgrymmar etc. Ð men fšrklaringen till att nŠstan alla former inom ett verbparadigm dšr ut Šr inte
uppenbar) men kan Šven ha andra orsaker (Lindroth 1906, Malmgren
1990). Adjektivering av substantiv upptrŠder ofta vid substantiv som
gŠrna fungerar som predikativ (t.ex. synd, Ljunggren 1939). Adjektivering av adverb, inte minst adverb avledda med suffixen -vis och -lunda
(en gradvis fšrŠndring, en annorlunda fšrestŠllning), Šr en fšreteelse
som verkar bli vanlig i slutet av 1800-talet; i varje fall diskuteras den
flitigt i sprŒkvetenskaplig litteratur frŒn fšrra sekelskiftet.
FšrŠndringar av valenstyp bšr till dels kunna studeras med hjŠlp av
ett par ordbšcker som ger sŒdana uppgifter, NEO fšr det sena 1900-talet
och Almqvists ordboksfragment frŒn 1840-talet (jfr nedan). Det finns
nŒgra kŠnda fall av transitivering av intransitiva verb, t.ex. stranda
(stranda fšrhandlingarna, 1960-talet) Ð hur vanligt Šr detta? Vissa
adjektiv tycks pŒ senare tid lŠttare Šn tidigare ta bestŠmningar utan
preposition (glad šver att han kom > glad att han kom). Fšr substantiven gŠller bl.a. att objektiv genitiv Ð som mŒste betraktas som valensbestŠmning Ð blir alltmer obsolet under perioden och ersŠtts med prepositionsattribut (Herrens fruktan > fruktan fšr Herren).
Som exempel pŒ mšjlig fšrŠndring av selektionsregler kan adjektiv
som primŠrt betecknar en inre mŠnsklig egenskap, t.ex. klok, vŠnlig,
lycklig, tjŠna. Numera kan de fritt kombineras med substantiv som
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betecknar (produkter av) mŠnskliga aktiviteter (t.ex. ett klokt svar, ett
vŠnligt brev) och i vissa fall substantiv fšr tid e.d. (lyckliga Œr), men har
det alltid varit sŒ? Och Šr inte konstruktionstypen artikeln diskuterar
vanligare nu Šn tidigare?
Stickprov i de Šldre korpusarna tyder pŒ att kollokatorer i mŒnga fall
bytts ut; bl.a. verkar det som om verbet gšra i mŒnga fall ersatts som
kollokator av semantiskt mer preciserade verb (gšra uppseende > vŠcka
uppseende, gšra anfall > gŒ till anfall). Intressant vore det vidare att
studera hur valet av kollokatorer vid etableringen av ett facksprŒk gŒr
till. NŠr exempelvis idrottsterminologin bšrjar byggas upp i slutet av
1800-talet, introduceras en mŠngd abstrakta substantiv som krŠver kollokatorer: rekord, (spelet) fotboll, straff. Numera Šr de vedertagna kollokationerna sŠtta/slŒ rekord, spela fotboll (men hos icke fotbollskunniga ofta sparka fotboll), lŠgga/skjuta en straff. Men valet av kollokatorer var inte sjŠlvklart, bl.a. tycks kollokationsvarianten avlŠgga
rekord ha fšrekommit.
2.6 FrekvensfšrŠndringar inom ordfšrrŒdet
I historiska ordbšcker som SAOB ges ovŠrderliga uppgifter om Œrtal fšr
fšrsta belŠgg av nya ord och betydelser, men dŠremot Šr det ofta svŒrt
att fŒ en uppfattning om hur vanliga dessa novationer Šr Ð eller nŠr de
blir vanliga. SŒdana uppgifter fŒr dock sŠgas ingŒ i en fullstŠndig
beskrivning av ett ords utveckling under en viss period. Den forskning
som bedrivits pŒ omrŒdet har hittills frŠmst inriktats pŒ frekvensfšrŠndringar hos formorden, t.ex. icke, Šven, jŠmvŠl (Engdahl 1962), men
frekvensfšrŠndringar hos innehŒllsorden Šr ocksŒ av stort intresse.
Eftersom de fšrsta svenska frekvensordbšckerna inte publicerades
fšrrŠn pŒ 1930-talet, och de fšrsta vetenskapligt tillfredsstŠllande
frekvensordbšckerna inte fšrrŠn i bšrjan av 1970-talet (Nusvensk
frekvensordbok, AllŽn 1970, 1971 m.fl.), Šr det dock inte sŒ lŠtt att ge en
diakron beskrivning av frekvensfšrhŒllanden inom det svenska ordfšrrŒdet. €ven om det hade funnits tillfredsstŠllande korpusar šver 1800talssvenskan Ð vilket det inte gšr Ð skulle de egentligen behšva lemmatiseras fšr att ge bekvŠmt Œtkomliga frekvensuppgifter. Den kunskap
som kan utvinnas i projektet mŒste dŠrfšr nšdvŠndigtvis bli fragmentarisk.
En mšjlighet Šr kanske att utgŒ frŒn t.ex. de tusen vanligaste orden i
Nusvensk frekvensordbok; dessa ord kan sŠgas utgšra en sorts svensk
basvokabulŠr vid 1960-talets mitt. Deras frekvenser 1965 kan jŠmfšras
dels med deras frekvenser i 1930-talets svenska, dels med de frekvens-
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uppgifter som kan tas fram i de tillgŠngliga korpusarna šver 1800-talssvenska. Hur mŒnga av orden i denna basvokabulŠr Šr helt nya (detta Šr
en intressant frŒga Ð med all sŠkerhet Šr andelen nyord inom basvokabulŠren mycket lŠgre Šn andelen nyord inom hela vokabulŠren, men hur
mycket lŠgre Šr den?) och hur mŒnga av dem har undergŒtt vŠsentliga
frekvensfšrŠndringar under perioden? En sŒdan undersškning bšr
givetvis kompletteras med en undersškning som kronologiskt gŒr Œt
andra hŒllet, dvs. utgŒr frŒn en Ð visserligen nšdvŠndigtvis provisorisk Ð
basvokabulŠr fšr 1800-talssvenskan, upprŠttad pŒ grundval av de Ð alltfšr smŒ Ð 1800-talskorpusarna. Dessutom Šr det intressant att studera
hur stor del av den moderna basvokabulŠren som undergŒtt betydelsefšrŠndringar eller lexikalisk-syntaktiska fšrŠndringar under perioden.
Alldeles klart Šr att en stor mŠngd nya partikelverb har bildats med
utgŒngspunkt i basvokabulŠrens enkla verb (t.ex. ligga i 1876, ligga
bakom 1934).
2.7 Utvecklingen av nŒgra fackterminologier
Ett mindre antal fackterminologier kommer inom projektet att bli fšremŒl fšr relativt ingŒende diakrona beskrivningar, som tŠcker hela eller
en stšrre del av perioden. Det gŠller bl.a. boktryckarterminologin, den
juridiska terminologin, den matematiska terminologin och den politiska
terminologin.
DŠrtill bšr, enligt mšnster frŒn Skautrup (1953, 1968) ett lite stšrre
antal Ódiakrona fackterminologiska skisserÓ utarbetas. SŒdana kan
bygga pŒ OSA-databasen och NEO och Šven om de inte kan gŒ pŒ
djupet ÐÊvilket det inte finns tid till Ð kan de ses som en sorts hypoteser i
vŠntan pŒ mer ingŒende studier.
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3. Teoretiska švervŠganden
Projektets allmŠnna teoriram hŠmtas frŒn Teleman (1985) och bygger pŒ
antagandet att sprŒkfšrŠndringar kan ses som produkter av (Šndrade)
samhŠllsfšrhŒllanden och att sprŒkfšrŠndringar i sin tur medfšr fšrŠndringar i kommunikationen som kan leda till samhŠllsfšrŠndringar Ð som
i sin tur kan leda till nya sprŒkfšrŠndringar etc. Telemans modell har
visat sig fruktbar inom det s.k. NYSS-projektet (Nysvensk sprŒkhistoria
i ett samhŠllsperspektiv) och bšr vara minst lika anvŠndbar inom ett
renodlat lexikalt projekt; att lŒnordsinflšdet pŒverkas av samhŠllsfšrhŒllanden Šr t.ex. uppenbart. Mšjligen kan man sŠga att den fšrsta delen
av Telemans modell (samhŠllsfšrhŒllanden > sprŒkfšrŠndringar) Šr mer
sjŠlvklart relevant Šn den andra (sprŒkfšrŠndringar > kommunikationsfšrŠndringar > (ev.) samhŠllsfšrŠndringar), som pŒminner nŒgot om
den omstridda Sapir-Whorf-hypotesen. Den kanske viktigaste konsekvensen fšr projektet av Telemans modell Šr att den nšdvŠndigtvis leder
till en šppenhet fšr utomsprŒkliga fšrklaringar till lexikala fšrŠndringar
Ð vilket dock ingalunda innebŠr att inomsprŒkliga fšrklaringar a priori
avvisas. Flera exempel pŒ lexikala fšrŠndringar som bšr ha stimulerats
av samhŠlleliga fšrŠndringar har diskuterats i det fšregŒende.
Projektets olika delomrŒden krŠver vart och ett speciella teoretiska
švervŠganden (och i vissa fall begreppsbestŠmningar).
Helt centralt fšr projektet Šr det redan nŠmnda lexikaliseringsproblemet. Vad menas med att ett ord Šr lexikaliserat, eller att en viss
betydelse av ett ord Šr lexikaliserad? Fšr det fšrsta kan man tala om
lexikalisering bŒde pŒ individnivŒ (jfr kompetens) och inom sprŒksamfundet (jfr langue). Att ett ord Šr lexikaliserat hos en enskild sprŒkbrukare innebŠr att det ingŒr i sprŒkbrukarens mentala lexikon; om det
t.ex. Šr en sammansŠttning behšver sprŒkbrukaren inte skapa den utan
kan Óta framÓ den direkt ur sitt ordfšrrŒd, och om det Šr frŒga om en
lexikaliserad metaforisk anvŠndning behšver sprŒkbrukaren inte ÓgŒ
omvŠgenÓ šver ordets egentliga betydelse (dvs. lexikaliserad metafor Å
bleknad metafor). Om ett ord Šr lexikaliserat hos en stor majoritet av
sprŒkbrukarna, kan det sŠgas vara lexikaliserat inom sprŒksamfundet,
tillhšra langue. NŠr man sŠger att ett ord Šr lexikaliserat, Šr det vanligen
detta senare man menar.

19
Enligt en alternativ uppfattning om lexikalisering av sammansŠttningar betyder lexikalisering i stort sett att sammansŠttningarna Šr
ogenomskinliga, Óicke-dekomponerbaraÓ (Bakken 1998:61). Inom vŒrt
projekt ses detta Ð i linje med bl.a. Inghult (1975:116Ð117) Ð snarare
som ett av flera kriterier pŒ lexikalisering Šn som definition. Det Šr,
enligt detta synsŠtt, sant att ogenomskinliga sammansŠttningar Šr lexikaliserade, men omvŠndningen gŠller inte: alla lexikaliserade sammansŠttningar Šr inte ogenomskinliga.
Centrala inom en annan del av projektet Šr termerna metafor och
metonym. HŠr krŠvs ytterligare begreppsavgrŠnsning, kanske relaterad
till Warrens (1992) antagande att det gŒr att sŠrskilja centrala
(ÓcriterialÓ) och perifera betydelsekomponenter hos ord. Metaforisk
anvŠndning innebŠr Œtminstone ofta undertryckande eller utbyte av en
central betydelsekomponent, metonymisk anvŠndning dŠremot tillŠgg
av en central betydelsekomponent (och nedgradering av ursprungligen
centrala betydelsekomponenter).
En omdiskuterad, i viss mŒn ifrŒgasatt, teori kommer troligen att
spela en viss roll i projektet, Lakoff & Johnsons (1980) teori om universella (hyper)metaforer. Den Šr attraktiv genom att den, om den Šr korrekt, har stor fšrklarande kraft, men Œtminstone pŒ vissa punkter har
dess korrekthet ifrŒgasatts (jfr StŒlhammar 1997:32Ð34). Kanske kan
man rŠdda en del av teorin genom att reducera ansprŒken pŒ universalitet Ð Šven om det skulle visa sig ÓuniversalitetenÓ inskrŠnker sig till
den vŠsterlŠndska kulturkretsen Šr det mycket nog.
Termen kollokation Šr, som nŠmndes tidigare, mycket anvŠnd inom
den moderna lexikologin, men nŒgon allmŠnt accepterad definition av
den finns knappast. Det Šr en ambition inom projektet att bidra till
teoriutvecklingen pŒ detta omrŒde. Lite fšrenklat kan man urskilja en
engelsk och en tysk tradition, nŠra nog diametralt motsatta. Den engelska traditionen Šr i princip korpusbaserad; en kollokation Šr hŠr vanligen
en ÐÊi en given korpus ofta Ð Œterkommande ordfšrbindelse. Vissa fšretrŠdare fšr den engelska traditionen, t.ex. Kjellmer (1994), krŠver att de
Œterkommande ordfšrbindelserna ska vara syntaktiskt vŠlformade,
medan andra, t.ex. Lehr (1996), accepterar helt tillfŠlliga, men ofta Œterkommande, ordfšrbindelser som kollokationer. (Tidigast Šr denna distinktion fšrmodligen ingŒende diskuterad i AllŽn et al 1975.) Inom den
tyska traditionen, som vŒrt projekt nŠrmast anknyter till, kritiserar
Hausmann (1985) detta kollokationsbegrepp och krŠver att ordfšrbindelsen inte bara ska vara syntaktiskt vŠlformad utan Šven semantiskt
icke-trivial, kunna tŠnkas ingŒ i sprŒkbrukarnas mentala lexikon. €ven
om den syntaktiskt vŠlformade ordfšrbindelsen kšpa bšcker skulle vara
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fšretrŠdd med mŒnga belŠgg i korpusen Šr den enligt Hausmann ingen
kollokation.
Med Hausmanns terminologi, som knappast Šr spridd i Sverige men
kommer att anvŠndas i projektet, bestŒr en kollokation (t.ex. vŠcka uppseende) av en bas (uppseende) och en kollokator (vŠcka). I en beslŠktad, Šn mer raffinerad, teori, ursprungligen utvecklad i Sovjetunionen
(t.ex. MelÕchuk & Zolkovskij 1984), Šr termen lexikal funktion (Å
semantisk relation) grundlŠggande. En huvudidŽ Šr att till synes olikartade kollokationer, t.ex. vŠcka uppseende och bjuda motstŒnd, Šr
resultat av samma lexikala funktion; den semantiska relationen mellan
uppseende och vŠcka Šr densamma som mellan motstŒnd och bjuda.
Med Melchuk & Zolkovskijs pseudomatematiska notation: Oper
(uppseende) = vŠcka, Oper (motstŒnd) = bjuda. En annan intressant
lexikal funktion uttrycker Õhšg gradÕ och skrivs Magn. Exempelvis Šr
Magn (utstrŠckning) = stor (pŒ senare tid kanske Šven hšg), Magn
(sjukdom) = svŒr och Magn (ungkarl) = inbiten. Teorin om kollokationer/lexikala funktioner har hittills frŠmst anvŠnts inom synkron
forskning, men inom projektet kommer den att pršvas i diakrona undersškningar. (Ett av de hittills fŒtaliga bidragen inom denna teori med
delvis diakron inriktning Šr Tingsell 2000.)
€ven inom den moderna facksprŒksforskningen kan tvŒ traditioner
urskiljas, en mer ÓlexikalÓ och en mer ÓkommunikativÓ. LŠnge var det
vanligt att lŒta fšrekomsten av termer och ett speciellt ordfšrrŒd i
skrivna texter skilja ut facksprŒket frŒn allmŠnsprŒket (se t.ex. Hoffman
1985). Senare har textperspektivet betonats mer, och i dag vill mŒnga
forskare, inte minst i Sverige och Finland, definiera begreppet ÕfacksprŒkÕ utifrŒn ett kommunikationsperspektiv (se t.ex. Gunnarsson
1993:5). Trots uppsvinget fšr den mer ÓkommunikativaÓ traditionen Šr
den mer ÓlexikalaÓ traditionen alltjŠmt livaktig, och i vŒrt projekt
kommer vi Ð f.š. av naturliga skŠl ÐÊnŠrmast att anknyta till den. VŠrt att
notera Šr, att det inte finns nŒgot enda kriterium, accepterat av samtliga
facksprŒksforskare, fšr att definiera begreppet ÕfacksprŒkÕ. DŠremot
rŒder det stor enighet om att olika fackomrŒden har sina lexikala sŠrdrag
(se t.ex. Fluck 1996:12)
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4. PrimŠrt och sekundŠrt kŠllmaterial
Fšr att beskriva det svenska ordfšrrŒdets utveckling šver en 200-Œrsperiod behšver man pŒlitliga data om Œrtalen fšr ordens, resp. i fšrekommande fall delbetydelsernas, fšrsta fšrekomst i svenskan. HŠr Šr OSAdatabasen, databasversionen av SAOB, naturligtvis ovŠrderlig. Redan
den allmŠnt tillgŠngliga Internetversionen av OSA-databasen rŠcker en
bra bit pŒ vŠg, men inom projektet ORDAT Šr det mšjligt Ð tack vare
vŠlvilligt tillmštesgŒende frŒn Svenska Akademien och genom att
Yvonne Cederholm och Susanne Mankner Šr verksamma bŒde i OSAprojektet och ORDAT-projektet Ð att gšra Šnnu mer sofistikerade sškningar ocksŒ Šn sprŒkvetenskapligt avancerade InternetanvŠndare. OSAdatabasen Šr utan tvekan projektets viktigaste sekundŠrkŠlla, men det
finns ett par vŠlkŠnda begrŠnsningar i den som gšr att den mŒste kompletteras. Fšr det fšrsta Šr arbetet pŒ SAOB som bekant Šnnu inte avslutat; volymerna med ord med begynnelsebokstav fr.o.m. t vŠntar Šnnu pŒ
att publiceras. Fšr det andra Šr de fšrsta banden av ordboken ungefŠr
100 Œr gamla och dŠrfšr fŒr man ofullstŠndiga upplysningar om utvecklingen under 1900-talet fšr ytterligare en stor del av ordfšrrŒdet.
TvŒ andra sekundŠrkŠllor erbjuder viss komplettering. NYORD 1Ð2
ger en god bild av ordfšrrŒdets utveckling 1945Ð99, och genom NEO,
sŠrskilt dess CD- eller databasversion, fŒr man en hygglig uppfattning
om utvecklingen av en viktig del av det svenska ordfšrrŒdet under
(nŠstan) hela 200-Œrsperioden Ð men, och det Šr en fundamental inskrŠnkning jŠmfšrt med SAOB, bara den del av ordfšrrŒdet som Šr
levande Šnnu pŒ 1990-talet. €ven med tillgŒng till OSA+NYORD+NEO
kvarstŒr dŠrfšr vissa luckor. Med viss fšrenkling kan situationen ŒskŒdliggšras sŒ hŠr (+: ordbšckerna ger tillrŠckliga data; +/Ð: ordbšckerna
ger vissa, men inte helt tillrŠckliga, data):
Tabell 1.
Ord med beg.-bokstav:
aÐs
tÐš
Ord med fšrsta belŠggsŒr
1800Ð1900
+
+/Ð
1900Ð1945
+/Ð*
+/Ð
1945Ð1999
+
+
*Ju senare begynnelsebokstav, desto stšrre chans att OSA-databasen tillhandahŒller
data.
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Den mest nŠrliggande kompletteringen i de fall dŠr de nŠmnda kŠllorna
inte rŠcker till Šr en primŠrkŠlla, SAOB:s egen excerptsamling, SAOS.
Den fŒr betraktas som tillrŠcklig vad gŠller 1800-talet, men naturligtvis
Šr den inte sškbar pŒ samma sŠtt som OSA-databasen. Vad gŠller perioden 1900Ð1945 Šr SAOS-samlingen likasŒ ytterst viktig, men hŠr kan
den inte betraktas som helt tillrŠcklig. Det viktigaste skŠlet Šr att excerperingen av nya ord med ÓtidigaÓ begynnelsebokstŠver (med motsvarande ordboksvolym redan publicerad) varit begrŠnsad (se Hast 1983;
jfr Šven Lundbladh 1996).
Men ytterligare en intressant komplettering kan erhŒllas genom OSAdatabasen. I denna databas finns mer Šn en halv miljon sprŒkprov (lika
mŒnga som i den tryckta versionen av SAOB), av vilka det Šr mšjligt att
skapa en sorts korpus (vi kan provisoriskt kalla den en sprŒkprovskorpus) pŒ flera miljoner ord (SAOB:s sprŒkprov tycks i genomsnitt innehŒlla Œtminstone 10 ord). Det Šr frŒga om en korpus av speciellt slag, och den lŠmpar sig inte fšr sprŒkliga undersškningar pŒ alla
nivŒer. Direkt olŠmplig vore den t.ex. fšr textlingvistiska undersškningar, eftersom det alltsŒ Šr frŒga om isolerade meningar e.d. Men fšr
lexikala studier skulle denna korpus vara ett ytterst vŠrdefullt komplement till den egentliga OSA-databasen. I sjŠlva verket har vissa resultat,
som kompletterar och delvis modifierar tidigare undersškningar,
kommit fram, och i princip existerar redan en korpus šver 1700-talsbelŠggen i OSA-dabasen (se Cederholm & Rogstršm, under tryckning).
Det kan ocksŒ nŠmnas att det finns mšjligheter till genrebaserade kategoriseringar av en sŒdan sprŒkprovskorpus.
Mšjligheten att skapa en sŒdan sprŒkprovskorpus innebŠr att en konkordans šver svenskan frŒn 1800 fram till ca 1990 (Œret fšr det hittills
nyaste sprŒkprovet i OSA-databasen) kan tas fram. Konkordansen
kommer att omfatta hela alfabetet, Šven ord med begynnelsebokstav
fr.o.m. t. LikvŠl torde en konkordans av detta slag ha vissa nackdelar
Šven nŠr det gŠller lexikala studier, och dŠrfšr kommer konventionella
korpusar šver 1800- och 1900-talssvenska att spela en Šnnu viktigare
roll som primŠrkŠllor inom projektet.
Den švervŠgande delen av dessa korpusar finns tillgŠnglig inom
SprŒkbanken vid Institutionen fšr svenska sprŒket (SprŒkdata) vid
Gšteborgs universitet. Av naturliga skŠl Šr dock den sena 1900-talssvenskan kraftigt šverrepresenterad i SprŒkbanken. Svenskan fšre 1965
Šr representerad huvudsakligen av ett antal skšnlitterŠra fšrfattarskap,
dŠr giganterna Strindberg och Almqvist dominerar. Dessa fšrfattarskapskorpusar tillsammans med mindre korpusar šver andra fšrfattarskap frŒn 1800-talet (de tidigaste frŒn 1830-talet) och fšrra hŠlften
av 1900-talet ger fšrvisso mŒnga vŠrdefulla upplysningar om svenskans
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lexikala utveckling under de senaste 150 Œren. Men de behšver
kompletteras, framfšr allt med en hyggligt stor sakprosakorpus. Mest
akut Šr behovet fšr den fšrra hŠlften av 1900-talet (och 1890-talet),
eftersom 1800-talet Ð Œtminstone fram till 1890 ÐÊi sŒ hšg grad tŠcks av
SAOB, men om resurserna tillŒter kommer Šven vissa texter frŒn 1800talet att ingŒ i sakprosakorpusen. En lŠmplig texttyp fšr vŒra syften Šr
Œrsbšcker, eftersom de vanligen innehŒller populŠrt skrivna artiklar
frŒn mŒnga olika sakomrŒden, och genom att de Šr inriktade pŒ att vara
aktuella nŠr de skrivs kan de ofta ge gott underlag fšr dateringar av
fšrstabelŠgg av nya ord. Redan genom konventionell lŠsning av t.ex.
Svenska Dagbladets Œrsbok Ð den utkom 1923Ð63 Ð finner man t.ex. lŠtt
mŒnga tidigare fšrstabelŠgg, bŒde frŒn allmŠnsprŒket och frŒn Œtskilliga
facksprŒk, Šn vad som framgŒr av SAOS-samlingarna och den av dem i
stor utstrŠckning beroende NEO. Ett par exempel Šr elementarpartikel
1929 (NEO 1945), filmstudio 1936 (NEO 1947) och marschfart 1938
(NEO 1955). Om man t.ex. vill verifiera den nŠrliggande hypotesen att
militŠr metaforik var sŠrskilt vanlig fšre och under andra vŠrldskriget
ÐÊden stšds t.ex. av Wellander (1939:742ff) Ð, sŒ Šr den tidigare dateringen av marschfart av stort intresse.
En ytterst vŠrdefull typ av primŠrkŠlla av annat slag Šr de ordbšcker
frŒn 1800-talet och i varje fall fšrra hŠlften av 1900-talet som Ð till
skillnad frŒn SAOB Ð beskriver det med utgivningstidpunkten samtida
svenska ordfšrrŒdet. BŒde ensprŒkiga och tvŒsprŒkiga ordbšcker Šr
viktiga, men allra viktigast Šr de stora ensprŒkiga ordbšckerna av Dalin
(1850Ð55) och …stergren (1917Ð72). Som framgŒr av inledningen fšreligger viktiga delar av Dalins ordbok t.o.m. i digital form, vilket mšjliggšr bekvŠma jŠmfšrelser med t.ex. den 140 Œr senare utgivna NEO.
Intressant ur vissa synpunkter, bl.a. genom att den ger upplysningar om
valens, Šr ocksŒ Almqvists ordboksfragment frŒn 1840-talet (omfattande
ord med begynnelsebokstŠver mellan a och br, knappt 10% av ordfšrrŒdet).
Som primŠrkŠllor ÐÊkanske pŒ grŠnsen till sekundŠrkŠllor liksom de
nyss nŠmnda ordbšckerna Ð bšr till sist framhŒllas sprŒkvetenskapliga
studier šver det Ð med resp. forskare ÐÊsamtida ordfšrrŒdet, frŠmst frŒn
slutet av 1800-talet och framŒt.
Det hŠr beskrivna primŠr- och sekundŠrmaterialet bšr vara tillrŠckligt
fšr studier i det allmŠnsprŒkliga ordfšrrŒdet och Œtminstone fšr mer
begrŠnsade studier i fackterminologier. (SAOB och, pŒ ett mer blygsamt
plan, NEO tar i relativt begrŠnsad utstrŠckning upp mer utrerat facksprŒk.) Ett viktigt fšrbehŒll Šr dock, att ingen komplettering, med
SAOS, NEO, NYORD eller pŒ annat sŠtt, fullt ut kan ersŠtta den fŠrdiga
SAOB/OSA-databasen (den som alltsŒ motsvarar de hittills publicerade
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SAOB-banden). Det absolut gynnsammaste sekundŠrkŠllŠget rŒder fšr
ord med begynnelsebokstav pŒ aÐs, belagda i svenskan fšre 1900 (noga
taget 1893, dŒ fšrsta hŠftet av SAOB kom ut). Det dŠrnŠst bŠsta sekundŠrkŠllŠget (och det bŠsta primŠrkŠllŠget) gŠller ord ÐÊmed godtycklig
begynnelsebokstav ÐÊbelagda fr.o.m. 1945. Denna ÓobalansÓ innebŠr
naturligtvis en viss nackdel fšr projektet, men det Šr ofrŒnkomlig. Fšr
mer avancerade studier i fackterminologi Šr, vad gŠller modern tid,
TNC:s terminologidatabas ett sjŠlvklart hjŠlpmedel; fšr studier i Šldre
fackterminologi kan det bli aktuellt att skapa begrŠnsade specialkorpusar.
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