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1. Inledning1

Under den senaste tv�hundra�rsperioden har det svenska ordf�rr�det
f�r�ndrats i oerh�rt snabb takt. Ser man enbart p� ordf�rr�det i sn�v
mening, upps�ttningen ord oavsett flertydighet etc., kan man f� en f�rsta
uppfattning om omfattningen av dessa f�r�ndringar genom att konsul-
tera CD-versionen av Nationalencyklopedins ordbok (NEO), utgiven
1995Ð96. Det visar sig att �ver h�lften av de drygt 60.000 uppslags-
orden i NEO inte �r belagda f�re 1800! Av dessa relativa nyord �r i sin
tur mer �n h�lften belagda f�rsta g�ngen under 1800-talet och n�got
mindre �n h�lften under 1900-talet. F�r man g� efter detta grova m�tt
skulle allts� det svenska ordf�rr�det ha f�tt ett minst lika stort tillskott
under 1800-talet som under 1900-talet.

Mot detta tillskott till det svenska ordf�rr�det svarar givetvis ett bety-
dande bortfall, ord som av en eller annan anledning f�rsvunnit ur
ordf�rr�det. Omfattningen av denna Óordd�dÓ �r n�got sv�rare att f� ett
snabbt Ð och ens ungef�rligt Ð besked om, men en m�jlighet �r att j�m-
f�ra NEO:s lemmaupps�ttning med lemmaupps�ttningen i Dalins ord-
bok, utgiven 1850Ð55 och inneh�llande ca 60.000 uppslagsord. Ett
mycket grov ber�kning tyder p� att minst 50% av uppslagsorden hos
Dalin saknas i NEO. S�dana iakttagelser kan tyda p� att det stora
tillskottet till ordf�rr�det motsvaras av ett ungef�r lika stort bortfall.
Detta �r i s� fall intressant; en n�rliggande hypotes vore annars att ett
mer komplicerat samh�lle kr�ver ett st�rre ordf�rr�d Ð ocks� ett st�rre
allm�npr�kligt ordf�rr�d.

�ven om man enbart h�ller sig till ordf�rr�det i sn�v mening, finns
sj�lvfallet en m�ngd problem med den h�r typen av enkel statistik. Det
grundl�ggande problemet �r vad som menas med att ett ord tillh�r det
svenska ordf�rr�det. Detta problem, som kan kallas lexikaliserings-

1 Denna rapport �r en reviderad och ut�kad version av de relevanta delarna av den
projektans�kan som l�mnades in till Riksbankens jubileumsfond (kulturfonden) i
juni 1999 och senare bed�mdes positivt. Den f�religgande versionen har dragit nytta
av synpunkter i sakkunnigutl�tandena (av Hans-Peter Naumann, Erik Andersson och
Hans Jonsson) liksom sj�lvfallet av ing�ende diskussioner inom projektets forskar-
grupp. I denna ing�r utom f�rf. Yvonne Cederholm, Monica Haglund-Dragic, Hans
Landqvist, Sven Lange, Thorwald Lorentzon, Carl-Erik Lundbladh, Susanne Mank-
ner, David Mighetto, Mall St�lhammar och Lars Wollin. Rapporten �r den f�rsta i en
planerad rapportserie fr�n projektet, vars namn f�rkortas ORDAT (jfr nedan).
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problemet, diskuteras l�ngre fram i uppsatsen. Ett annat problem �r att
nyord trots allt har olika vikt. I n�gon mening m�ste ett nyord som visar
sig bli h�gfrekvent anses viktigare �n ett som f�rblir l�gfrekvent, och
det inneb�r d�rf�r en f�renkling att enbart ta h�nsyn till antalet nyord.
Ocks� detta problem diskuteras senare.

Under hela perioden 1800Ð2000 tillf�rs svenskan nya ord p� i huvud-
sak tre s�tt: genom l�n, genom (inhemsk) sammans�ttning och genom
(inhemsk) avledning. Det finns ytterligare n�gra marginella m�jligheter,
men h�r bortser vi fr�n dem liksom fr�n hybrider mellan inhemsk ord-
bildning och ordbildning baserad p� fr�mmande m�nster. F�rdelningen
mellan l�n och inhemsk ordbildning v�xlar och beror p� en m�ngd fak-
torer, s�som spr�kv�rdsideologi och den relativa graden av kulturellt in-
flytande fr�n fr�mst Frankrike, Tyskland och England/USA. V�rt att
notera �r, att �ven om det tyska kulturinflytandet f�re f�rsta v�rldskriget
kanske var lika starkt som det engelsk-amerikanska inflytandet vid
1900-talets slut, var den tyska p�verkan p� det svenska ordf�rr�det av
delvis annan art �n den engelska nu, beroende p� den mycket n�ra
strukturella sl�ktskapen ÐÊinte minst vad g�ller avlednings- och sam-
mans�ttningsmorfologi ÐÊmellan tyskan och svenskan.

Men ordf�rr�det f�r�ndras p� flera andra s�tt �n genom att nya ord
skapas. En viktig typ av f�r�ndring �r betydelseutveckling, en annan typ
f�r�ndring av ords lexikala syntax: valens, selektionsregler m.m. Vidare
b�r rena frekvensf�r�ndringar noteras: om ett tidigare ovanligt ord f�r
kraftigt �kad frekvens Ð eller vice versa Ð kan det betraktas som en s�r-
skild typ av lexikal f�r�ndring. Extremfallen �r givetvis ordd�d resp.
uppkomst av nya ord.

Det ordf�rr�d som hittills diskuterats har huvudsakligen f�rutsatts
tillh�ra allm�nspr�ket. Men i en samlad bild av den lexikala utveck-
lingen ing�r ocks� utvecklingen av fackterminologier. Inte minst �r
samspelet mellan fackterminologier och det allm�nspr�kliga ordf�rr�det
av stort intresse; det sker ju hela tiden Ól�nÓ i b�da riktningarna.
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2. Projektet ORDAT: delomr�den

2.1 Inledning: �vergripande syfte

Projektet ORDAT (Det svenska ordf�rr�dets utveckling fr�n arton-
hundra till tjugohundra) syftar till att kartl�gga f�r�ndringarna i det
svenska ordf�rr�det under de senaste tv�hundra �ren, med h�nsyn tagen
till de aspekter som ber�rdes kort i inledningen. F�ljande huvudomr�den
urskiljs s�lunda:

¥ De fr�mmande spr�kens (engelska, tyska, franska och andra 
romanska spr�k, latin, grekiska, �vriga spr�k) allm�nna bidrag
till utvecklingen av det svenska ordf�rr�det.

¥ Betydelsef�r�ndringar.

¥ Utvecklingslinjer inom ordbildningen.

¥ Utvecklingslinjer inom den lexikala syntaxen

¥ (F�r�ndringar av) ordfrekvenser.

¥ Lexikal utveckling inom n�gra fackspr�k.

2.2 L�norden

2.2.1 Kvantitativa aspekter

Under olika delar av perioden har tre l�ngivande spr�k varit dominer-
ande eller ytterst betydelsefulla: franskan under 1800-talet, s�rskilt dess
f�rra del, tyskan under 1800-talet och b�rjan av 1900-talet och engel-
skan under slutet av 1800-talet och under hela 1900-talet. Fr�n mitten av
1900-talet �r engelskan helt dominerande som l�ngivande spr�k; mer �n
80% av de nya l�nord om f�rtecknas i Nyord i svenskan fr�n 40-tal til
80-tal (NYORD 1, 1986) har engelskt ursprung.

S�dana mer eller mindre kvantitativa p�st�enden l�ter sig formuleras
utifr�n g�ngse handb�cker. 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 f�rfinas en del, och detta �r
en av projektets mest v�sentliga uppgifter. Antalet l�nord exempelvis
per tio�rsperiod, fr�n olika spr�k, s�dant det framg�r av SAOB/OSA och
andra sekund�rk�llor, ger d�rvid en god bild av utvecklingen, l�t vara att
man m�ste bortse fr�n att olika l�nord har olika vikt.

F�r att illustrera en m�jlig arbetsg�ng t�nker vi oss h�r att intresset
fokuseras p� tyska l�nord under den tidsperiod som b�st t�cks av
SAOB/OSA, n�mligen 1800-talet (ord med begynnelsebokstav t.o.m. s.;
jfr nedan). Med hj�lp av OSA-databasen kan man l�tt ta fram listor �ver
alla ord som inneh�ller f�rkortningen Óty.Ó i den etymologiska parente-
sen. Viktigast �r h�r de ord d�r Óty.Ó f�reg�s av n�gon av prepositio-
nerna av, till eller efter (Óav ty. ...Ó etc.), eftersom detta i de flesta fall
b�r inneb�ra ett direkt p�st�ende om tysk proveniens. Dock m�ste alla
s�dana uppgifter kontrolleras, dels p� grund av att OSA-databasen inte
�r hundraprocentigt korrekt, dels eftersom inte ens ett s�kerst�llt Óav ty.Ó
med full visshet inneb�r tysk proveniens (man kan t.ex. t�nka sig en
etymologi som inneh�ller uttrycket Óav ty. xx el. eng. yyÓ). M�let �r att
ta fram s� l�ngt m�jligt korrekta listor �ver ord som av SAOB h�vdas ha
tysk (etc.) proveniens. Ett f�rbeh�ll m�ste dock g�ras: tyska l�nord i
SAOB som missas vid OSA-s�kningen (t.ex. p� grund av fel vid den
optiska inl�sningen av SAOB) �r mycket sv�ra att sp�ra, om de �ven
skulle saknas i NEO-databasen.

SAOB ger ocks� i m�nga fall antydningar om m�jlig tysk proveniens,
oftast genom formeln Ójfr ty.Ó. I de flesta fall �r det fr�ga om m�jliga
�vers�ttningsl�n, t.ex. Órundfr�ga ... jfr ty. RundfrageÓ. I sj�lva verket
�r dessa ord betydligt fler �n orden med s�ker tysk proveniens, och det
finns troligen inte tid att kontrollera korrektheten av OSA-listorna i detta
fall. Men �ven antalet s�dana ord b�r tas med i bilden av den tyska
p�verkan p� svenskan under olika perioder, givetvis med vederb�rliga
reservationer med h�nsyn till os�kerheten (stickprov antyder en felandel
p� ca 10%). Kanske kan man ocks� laborera med ett enkelt viktnings-
system, s� att t.ex. ord med m�jlig tysk proveniens tilldelas 1 po�ng och
ord med s�ker tysk proveniens 2 po�ng (jfr Malmgren 2000).

I avsnitt 3 nedan diskuteras olika m�jligheter att komplettera OSA-
databasen, dels n�r det g�ller 1900-talets ordf�rr�d, dels n�r det g�ller
den del av 1800-talsordf�rr�det som har begynnelsebokstav tÐ�.
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2.2.2 Kvalitativa aspekter

Det finns en m�ngd fr�gor av icke-kvantitativ art som knyter sig till
studiet av inl�ning av ord. �ven om inte alla kan studeras i projektet,
�tminstone inte p� djupet, kan det vara v�rt att formulera de viktigaste
av dem h�r.

F�r det f�rsta b�r l�norden indelas p� vedertaget s�tt i ordl�n och
begreppsl�n, begreppsl�nen i sin tur i betydelsel�n och �vers�tt-
ningsl�n (se t.ex. Edlund & Hene 1992:33Ð35). En intressant, och subti-
lare, form av lexikal p�verkan ligger mera p� frekvensplanet: m�nga
svenska ord har p� senare �r Ð och s�kert ocks� tidigare Ð blivit vanli-
gare genom engelsk p�verkan, ofta i �versatta texter (t.ex. anl�nda som
schablon�vers�ttning av arrive, Gellerstam 1989). Denna typ av lexikal
p�verkan kan kallas statistiska l�n, eller i det aktuella exemplet statis-
tiska anglicismer.

En vanlig iakttagelse �r att de olika l�ngivande spr�ken tillhanda-
h�ller l�nord fr�n olika begrepps- och �mnesomr�den. Det �r t.ex. v�l-
bekant att kokkonstterminologin h�mtat m�nga ord fr�n franskan, att
den inl�nade sportterminologin domineras av engelskan och att l�nord
med mer eller mindre filosofisk karakt�r ofta kommer fr�n tyskan. Man
har ocks� iakttagit en social skiktning; det var troligen i h�gre grad
ÓfintÓ att anv�nda franska l�nord �n tyska och senare engelska. Med till-
g�ng till mer eller mindre kompletta l�nordslistor kan man utan tvivel
f�rfina denna typ av iakttagelser en hel del. �ldre studier har dessutom
m�jligen betonat �mneomr�desaspekten v�l mycket, p� bekostnad av
mer egentligt semantiska aspekter. T.ex. b�r kategorier som ord f�r
sinnestillst�nd, s�geverb m.m. beaktas mera.

En annan viktig fr�ga �r varf�r ord l�nas in. M�nga tidigare studier
(jfr t.ex. Graedler 1998:220, f�r norskan) tyder p� att det i majoriteten
av fall �r fr�ga om att finna ett uttryck f�r en ny, inte tidigare ben�mnd,
f�reteelse. Samtidigt �r det k�nt att ord i stor utstr�ckning l�nas in ocks�
d�r liktydiga ord redan finns i mottagarspr�ket. �r det d� i f�rsta hand
f�r att det l�ngivande spr�ket har h�g prestige eller spelar ocks� andra
faktorer in, t.ex. att l�nordet kan ge �kade m�jligheter att bilda hela
ordfamiljer? T.ex. bildades orden genomsnitt och genomsnittlig som
tyska �vers�ttningsl�n ca 1880 trots att orden medeltal och medelv�rde
fanns att tillg�, m�jligen d�rf�r att det var obekv�mt att bilda adjektiv
till dessa ord. I andra fall po�ngen vara att det nya l�nordet ger m�jlig-
het till subtila semantiska och stilistiska nyanseringar och kanske nya
konstruktionstyper. Ett par exempel kan vara jobb (ca 1850) trots arbete,
starta (1878) trots b�rja; jfr starta/b�rja lektionen men bara starta
bilen.
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Ytterligare en vanlig iakttagelse (bl.a. Graedler 1998:218Ð220) �r att
om ett ord i det l�ngivande spr�ket �r flertydigt, s� f�ljer oftast endast
en av dessa betydelser med vid inl�ningen. En besl�ktad fr�ga �r i
vilken grad k�llspr�ksbetydelsen hos det inl�nade ordet modifieras i l�n-
tagarspr�ket.

N�r ordet v�l �r inl�nat, anpassas det ofta fonetiskt och ortografiskt.
Hur djupg�ende �r denna anpassningsprocess under olika perioder och i
hur stor utstr�ckning �r graden av anpassning avh�ngig av det l�ngivan-
de spr�ket? Det �r nog ingen dj�rv gissning att franska l�nord generellt
sett anpassas mest (t.ex. balkon/balkong, buljon/buljong och det f�r-
svenskade uttalet av ord p� -ment) och tyska minst. Det �r ocks� troligen
s�, att ju st�rre den allm�nna beh�rskningen av det l�ngivande spr�ket
�r, desto mindre kan man anpassa (t.ex. typen eng. guide > gajd blir allt
ovanligare i takt med att den allm�nna beh�rskningen av engelska blir
allt b�ttre).

Det inl�nade ordet ska ocks� inpassas i svenskans b�jnings- och
ordbildningssystem. Det �r v�lk�nt att s� gott som alla inl�nade verb g�r
in i f�rsta konjugationen och att inl�nade adjektiv b�js som den stora
majoriten inhemska adjektiv (om de alls b�js). Reglerna f�r inplacering
av nyare engelska substantiv i det svenska deklinationssystemet Ð in-
klusive genustilldelning Ð �r grundligt unders�kta (Kuhn 1985; f�r
norskan n�rmast helt�ckande i Graedler 1998 Ð svensk-norska j�mf�r-
elser kan vara av intresse), men motsvarande regler f�r tyska och fran-
ska (och �ldre engelska) substantiviska l�nord �r n�got mindre klara.
Ocks� inpassningen av l�norden i det svenska ordbildningssystemet f�r-
tj�nar ett n�rmare studium (jfr lampfot men f irma fes t, b a r n -
bok/sm�barnsbok men kanske scoutbok/pojkscout(?s)bok; senilitet men
smarthet etc.).

Av annan typ �r den komplicerade fr�gan om l�nordens kanaler in i
svenskan. �ven h�r finns vissa ÓetableradeÓ sanningar, t.ex. att franska
l�nord ofta introducerades i samh�llets �versta skikt (det g�ller ju i
f�rsta hand 1800-talet, s�rskilt tidigt 1800-tal) och sedan Ósipprade nerÓ
till �vriga samh�llsklasser, att tyska l�nord i stor utstr�ckning kom in
med (�versatt och o�versatt) litteratur och att USA-emigrationen hade
stor betydelse f�r spridningen av engelska l�nord. Viktig bakgrunds-
kunskap i sammanhanget �r naturligtvis vilket av spr�ken som under
olika perioder �r f�rsta skolspr�k. Av s�rskilt intresse �r �vers�ttningar
som k�lla till lexikal p�verkan (jfr ovan och Gellerstam 1989, Wollin
1994).

Vidare �r naturligtvis spr�ksamfundets (och enskilda gruppers) atti-
tyd till l�nord under olika perioder av stort intresse. Perioder av purism
Ð s�rskilt vissa delar av 1800-talet Ð v�xlar med perioder med en mer
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pragmatisk inst�llning till l�norden. Det vore intressant att unders�ka i
hur h�g grad f�rs�k att styra l�nordsinfl�det har lyckats, g�rna i viss
m�n under j�mf�relse med utfallet av liknande f�rs�k i t.ex. Tyskland
och Frankrike.

I ovanst�ende ofullst�ndiga katalog �ver intressanta aspekter p�
l�nordsinfl�det i svenskan har huvudsakligen engelskan, tyskan och
franskan tj�nat som exempel p� l�ngivande spr�k. Och det kan inte f�r-
nekas, att dessa tre spr�k tillsammans ÐÊom man bortser fr�n latin och
grekiska, som har en mer speciell st�llning Ð spelar en helt dominerande
roll bland de spr�k som svenskan l�nat fr�n under 1800- och 1900-talet.
Men det inneb�r p� inget s�tt att andra spr�k f�r negligeras. Ocks� span-
skan, italienskan, holl�ndskan, danskan, norskan och m�nga andra spr�k
har l�mnat mycket viktiga bidrag till svenskans ordf�rr�d, och detta
m�ste sj�lvfallet beskrivas i projektet.

2.3 (Huvudsakligen inhemsk) ordbildning

Gr�nsen mellan inhemsk ordbildning och ordbildning under fr�mmande
p�verkan (liknande �vers�ttningsl�nen i f�reg�ende avsnitt) �r inte alltid
l�tt att dra, och det �r heller inte alltid m�jligt att avg�ra om ett ord av
avledningstyp skapats i svenskan eller l�nats in i sin helhet. Trots titeln
behandlas i detta avsnitt i stort sett alla ord av avledningstyp som
�tminstone teoretiskt skulle kunna vara bildade i svenskan och som
troligen �r analyserbara f�r de flesta svenska spr�kbrukare. S� �r sanno-
likt en stor majoritet av alla ord p� -ism i svenskan i verkligheten direkt
inl�nade (t.ex. impressionism, socialism, konservatism), men eftersom
suffixet -ism ing�r i svenskans lexikon skulle de i de flesta fall kunnat
bildas i svenskan, och de kan analyseras av flertalet svenskar; de be-
handlas d�rf�r som avledningar, �ven om de i f�rekommande fall ocks�
b�r tas upp under rubriken ÓL�nordÓ. (Naturligtvis kan samma resone-
mang f�ras kring �vers�ttningsl�n, och i en del framst�llningar, t.ex.
Graedler 1998, r�knas inte heller �vers�ttningsl�n som l�nord.)

2.3.1 Avledning

En beskrivning av den svenska derivationsmorfologins historia under de
senaste 200 �ren b�r i princip ge f�ljande uppgifter om varje (viktigare)
prefix och suffix. Jfr Skautrup (1953:passim) och S�derberghs (1964)
ytterst grundliga beskrivning av suffixet -m�ssig:s utveckling under
drygt 200 �r.



8

¥ (uppskattad) produktivitet under skilda delperioder; ev. 
begr�nsningar p� basmorfemet (semantiska, morfologiska,
pragmatiska, j�mte ev. f�r�ndringar �ver tid h�rvidlag)

¥ betydelsebeskrivning, med s�rskild h�nsyn till ev. nybildade 
betydelser under perioden

¥ bed�mning av i vilken grad ordbildningsprocessen �r inhemsk
¥ de viktigaste exempelorden till resp. affix j�mte �rtal f�r f�rsta

bel�gg

F�r projektet �r de intressantaste affixen de som p� n�got s�tt f�r�ndras
under perioden. Flera av de mest basala affixen, t.ex. -ande och -het, �r
troligen mycket stabila och d�rf�r av mindre intresse, eftersom de redan
�r v�l beskrivna i synkrona ordbildningsl�ror. Den viktigaste diakrona
svenska ordbildningsl�ran �r Wess�n (1965); den l�gger dock i ganska
h�g grad tonvikten vid �ldre svenska och kan vad g�ller utvecklingen
under de senaste �rhundradena inte m�ta sig med ordbildningsavsnitten i
Skautrups danska spr�khistoria, som p� m�nga s�tt borde kunna utg�ra
en f�rebild f�r v�r beskrivning. Det problematiska med Wess�n (1965),
�tminstone fr�n v�rt projekts synpunkt, �r bl.a. att man s�llan vet vilket
�rhundrade i nysvensk tid man befinner sig i.

Intressant �r att det knappast introduceras n�got viktigt nytt suffix
under perioden, om man bortser fr�n -m�ssig, som egentligen �r belagt
sedan mitten av 1700-talet men blir riktigt produktivt f�rst efter 1800
(S�derbergh 1964). Ett hyggligt produktivt suffix b�rjar dock upptr�da i
skrift f�rst i slutet av 1800-talet, n�mligen -is (tjockis etc.); det �r dock
klart stilmarkerat som vardagligt. I �vrigt inskr�nker sig nyheterna p�
suffixomr�det i stort sett till mer eller mindre ÓtekniskaÓ morfem (t.ex.
fr�n den kemiska terminologin) och till semantiska morfem (efterleder)
som blivit s� produktiva att de Ð enligt en vanlig men diskutabel upp-
fattning Ð Ósjunkit nedÓ till suffix (t.ex. -enlig, -riktig och -v�nlig).

Detta inneb�r givetvis inte att n�stan ingenting h�nder med de sven-
ska suffixen mellan 1800 och 2000. S�lunda anv�nds prim�rt nomen
agentis-bildande suffix som -are, -or och -�r mycket oftare �n f�re 1800
f�r att bilda icke personbetecknande, s�rskilt instrumentbetecknande
substantiv. Suffixet -eri utvecklar en pejorativ betydelse (skriverier),
antagligen som en f�ljd av att dess basmorfem i m�nga tidigare fall haft
pejorativ stilval�r. Femininbildande suffix som -inna och -ska anv�nds
allt mindre mot slutet av 1900-talet, uppenbarligen som en f�ljd av
k�nda trender i samh�llsutvecklingen. Allt svagare produktivitet visar
ocks� viktiga suffix som -skap och -sam (hittills sista viktiga nybild-
ning, l�nsam, 1930). Detta enbart som n�gra exempel ur h�gen p�
utvecklingar som i m�jligaste m�n b�r beskrivas av projektet.
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Bortsett fr�n ett f�tal centrala prefix (be-, f�r-, o-, sam-) domineras
det svenska prefixbest�ndet av latinskt och grekiskt material (anti-, de-,
hyper-, pre-, re- etc.). Denna dominans f�r prefix av klassiskt ursprung
blir troligen l�ngt mer markerad under 1800-talet �n tidigare, till stor del
s�kert som en f�ljd av den moderna vetenskapens och teknikens behov
av exakta och konnotationsfria termer. H�r �r problemet inhemsk ord-
bildning kontra direkt inl�ning naturligtvis akut; vid m�nga klassiska
prefix �r fr�gan snarast om det g�r att bel�gga en enda ordbildning som
�gt rum inom svenskans ram. Ett teoretiskt problem �r om vissa
ÓtyngreÓ klassiska prefix (t.ex. hyper-) verkligen �r prefix Ð eller en
sorts semantiska morfem.

En sorts mellanting mellan prefix och sammans�ttningsf�rleder �r
ocks� f�rst�rkande ordbildningselement som j�tte-. De �r synnerligen
tacksamma som beskrivningsobjekt eftersom m�nga av dem snabbt slits
ut och ers�tts av nya Ð h�r �r allts� ett omr�de d�r mycket hinner h�nda
under en 200-�rsperiod (jfr Skautrup 1968:250Ð251).

En intressant ordbildningstyp Ð gr�nsfall mellan sammans�ttning och
avledning Ð som blir frekvent fr�n och med slutet av 1800-talet (t.ex.
Johannisson 1964), inte minst i tidningsspr�k med dess krav p� kom-
pression, �r den s.k. retrograda avledningen (b�ttre term kanske med
Thorell 1981 regressiv avledning). S�rskilt sammansatta verb som
maskinskriva �r ofta bildade p� detta s�tt: f�rst bildas sammans�ttningen
maskinskrivning och f�rst d�refter Óbakl�ngesÓ motsvarande verb.
Ocks� adjektiv kan bildas p� detta s�tt, t.ex. troligen livsglad till livs-
gl�dje. Processen b�r kunna studeras dels med hj�lp av SAOB:s date-
ringar (substantivet b�r vara belagt tidigare �n verbet resp. adjektivet),
dels med hj�lp av korpusarna i Spr�kbanken (se nedan; en intressant
fr�ga �r: bildas m�jligen verbets passiva former f�re de aktiva?). Intres-
sant �r att denna ordbildningstyp tycks vara vanligare i svenskan �n i
tyskan; �ver huvud taget b�r j�mf�relser mellan svenskans och tyskans
avlednings- och sammans�ttningsmorfologi vara fruktbara.

Parentetiskt kan det n�mnas, att en aktuell spr�kv�rdsfr�ga, fr�gan om
-ning- eller -ing-allomorf vid fr�mmande (huvudsakligen engelska)
verbstammar (mobbing/mobbning, ranking/rankning, t.ex. Gr�nbaum
1999), har en intressant koppling till kategorin retrograd avledning. Den
mer ÓsvenskaÓ allomorfen �r utan tvekan -ning, men problemet �r att
verbalsubstantivet l�nats in f�rst med den fr�mmande -ing-allomorfen,
varefter verbet s� sm�ningom bildats genom retrograd avledning. N�r
verbet v�l existerar, b�r motsvarande verbalsubstantiv enligt svenska
ordbildningsregler skapas med -ning-allomorfen, men det inneb�r d� en
krock med en redan existerande -ing-variant. Problemet blir �nnu st�rre
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genom att -ing-varianten kan f�rekomma i m�nga v�letablerade sam-
mans�ttningar (t.ex. ranking i rankinglista, rankingtabell).

Det kan vara intressant att studera denna typ av fr�gor som exempel
p� hur medveten styrning av den lexikala utvecklingen, p� ordbildning-
ens omr�de eller p� andra omr�den, kan bedrivas (och lyckas/miss-
lyckas). Det mest storstilade, och inte helt misslyckade, f�rs�ket till
s�dan styrning under hela projektperioden �r som bekant Viktor Ryd-
bergs f�rs�k p� 1870-talet att utm�nstra stora grupper av v�l etablerade
tyska l�nord (Holm 1918).

Derivationsmorfologin b�r ocks� studeras med utg�ngspunkt i en
semantisk kategorisering. Den enklaste kategoriseringen �r den klassis-
ka i determinativa och kopulativa sammans�ttningar. Men den b�r
f�rfinas en del; kategorier som nomen agentis/patientis, aktiva/ passiva
(verbaladjektiv m.m.), klassificerande/karakteriserande (adjektiv), kau-
sativa och inkoativa (verb) m.m. b�r vara anv�ndbara.

2.3.2 Sammans�ttning

Sammans�ttning beskrivs ofta ytterst kortfattat i diakrona ordbild-
ningsl�ror (men l�ngt mer ing�ende i Skautrup 1953 och 1968 �n i
Wess�n 1965), och g�rna med huvudinriktningen p� gr�nsfall mellan
sammans�ttning och avledning och p� formella aspekter som foge-
morfemets utseende. Kanske betraktas sammans�ttningarna som en helt
�ppen kategori som det �r sv�rt att formulera (diakrona) generalise-
ringar om. Men inom projektet hoppas vi kunna visa att sammans�ttning
faktiskt �r en mycket intressant kategori, ocks� diakront i den meningen
att viktiga f�r�ndringar har �gt rum under den senaste 200-�rsperioden.
N�gra fr�gest�llningar och hypoteser f�r illustrera detta.

Det �r v�lk�nt att de allra flesta svenska sammans�ttningar �r nomi-
nala, dvs. har substantivisk slutled (t.ex. S�derbergh 1971). Och det �r
m�jligt att nominala sammans�ttningar kan bildas i svenskan i stort sett
utan restriktioner, bortsett fr�n att en redan existerande sammans�ttning
eller avledning kan blockera bildningen av en teoretiskt m�jlig synonym
(t.ex. g�r existensen av orden bollkalle och bollpojke att bildningen
*bollman �r felaktig). D�remot torde bildningen av verbala och adjekti-
viska (och participiella) sammans�ttningar vara beh�ftad med r�tt starka
restriktioner, som dock varierar under 200-�rsperioden. F�r de verbala
sammans�ttningarna g�ller, som framg�r av f�reg�ende avsnitt, att
m�nga av dem �r bildade via en Óomv�gÓ. Betr�ffande adjektiviska och
participiella sammans�ttningar �r det Ð vid studium av OSA-databasen Ð
p�fallande hur m�nga nya grupper som har bildats under de senaste 100
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eller 200 �ren. Skautrup (1968:267) g�r samma iakttagelse vad g�ller
participiella sammans�ttningar i danskan. N�gra exempel p� s�dana
relativt nya, och i varje fall hyggligt produktiva, participiella efterleder
�r -baserad (f�rsta k�nda sammans�ttning ombordbaserad 1937),
-betonad (k�nslobetonad 1891, intressant nog som psykologisk term)
och -intresserad (konstintresserad 1892). En rimlig hypotes tycks allts�
vara, att restriktionerna mot adjektiviska och participiella sammans�tt-
ningar �r svagare under slutet av 1800-talet och 1900-talet �n tidigare.
Kanske h�nger det i s� fall ihop med en v�xande motvilja mot v�nster-
tunga konstruktioner (jfr hennes av konst intresserade man och det
bekv�mare hennes konstintresserade man), eller med den v�lk�nda
Óstr�van till kompressionÓ som anses vara en f�ljd bl.a. av den moderna
tidningspressens framv�xt. De v�lk�nda ÓpseudosuffixenÓ -riktig,
-v�nlig och -n�ra, som varit s�rskilt produktiva efter andra v�rldskriget,
passar v�l in i bilden. �ver huvud taget �r �verg�ngen fr�n semantiskt
morfem till affix en mycket intressant f�reteelse som b�r studeras
n�rmare.

En annan typ av sammans�ttningar vars frekvens troligen �kat kraf-
tigt under perioden �r tre- och flerledade sammans�ttningar. S�kning i
OSA-databasen visar t.ex. att mer �n tre g�nger s� m�nga flerledade
sammans�ttningar har bildats under 1800-talet som under 1700-talet.
Detta �r en utveckling som l�tt l�ter sig f�rklaras av samh�llets �kade
komplexitet, som medf�r krav p� uttryck f�r allt finare distinktioner (jfr
avsnitt 3).

Intressant �r att tv�ledade sammans�ttningar ibland tycks bildas inte
p� det naturligaste s�ttet utan genom en sorts utbrytning ur l�ngre
(flerledade) sammans�ttningar. Detta �r i s� fall en parallell till de
tidigare diskuterade retrograda avledningarna (som kanske kan kallas
retrograd sammans�ttning). Ett exempel som anf�rs i NYORD 1 �r
dagligvara, som troligen �r bildat inte som en konventionell samman-
s�ttning utan som en utbrytning ur det l�ngre dagligvaruhandel. Ett
n�rmare studium av SAOB:s dateringar (fall d�r en tv�ledad samman-
s�ttning har en senare datering �n en flerledad som den formellt utg�r en
del av) kan ge en uppfattning om hur vanlig denna f�reteelse �r.

En intressant kategori, i gr�nsomr�det mellan ordbildningsl�ran och
syntaxen, �r s.k. f�rledsbest�mning (typen varm korvgubbe eller,
mindre i�gonenfallande, svensk spr�kv�rd). Denna f�reteelse, som utan
tvekan blivit vanligare under 1900-talet, �r mycket v�l beskriven av
forskningen (�kermalm 1965 m.fl.) och i v�xlande grad kritiserad av
spr�kv�rden. M�jligen har den tidigare n�mnda uppkomsten av m�nga
flerledade sammans�ttningar stimulerats av en �nskan att undvika f�r-
ledsbest�mning.
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2.4 Betydelsef�r�ndring

Betydelsef�r�ndringar indelas traditionellt i metaforiska f�r�ndringar
(baserade p� likhet mellan den ursprungliga och den nya referenten) och
metonymiska f�r�ndringar (baserade p� samband mellan den ur-
sprungliga och den nya referenten). Vissa forskare, t.ex. Warren (1992),
urskiljer ytterligare typer, bl.a. specialisering och implikation, som
dock andra forskare f�r till kategorin metonymi. I likhet med m�nga
andra forskare r�knar Warren (1992:25Ð27) i stort sett inte s.k. troper
(t.ex. ironi och �verdrift) som egentliga (lexikaliserade) betydelsef�r-
�ndringar.

F�r att p� ett s� helt�ckande s�tt som m�jligt beskriva huvudten-
denserna i svensk betydelseutveckling under de senaste 200 �ren
kommer vi att beh�va anv�nda oss av olika metoder (och teorier). Ett
angreppss�tt, som visat sig mycket fruktbart, �r det som till�mpas i St�l-
hammar (1997) Ð det bygger p� tanken om en sorts tematiska metaforer
eller ÓhypermetaforerÓ, t.ex. tillvaron som ett rum, som genererar en
m�ngd enskilda metaforer Ð och som i lyckliga fall kan ge insikter om
metaforer som uttryck f�r en r�dande tidsanda. Exempelvis �r det knap-
past n�gon tillf�llighet att det svenska allm�nspr�ket under senare �r
berikats med en m�ngd ekonomiska metaforer (m�nskligt kapital, allt �r
produkter etc.). Det vore mycket intressant att pr�va denna metod p�
n�gra av periodens �ldre skeden ÐÊoch m�jligen p�visa t.ex. att den
industriella revolutionen f�r konsekvenser f�r metaforbruket eller att
milit�rt f�rgad metaforik v�xer sig stark under de b�da v�rldskrigen och
perioden d�remellan.

Sj�lvfallet �r det om�jligt att identifiera alla betydelsef�r�ndringar
som f�rekommit under en viss period. Men det kanske �r m�jligt att
med n�gon stickprovsmetod f� en god ers�ttning f�r denna ÓtotalaÓ bild
av utvecklingen. Warren (1992) �r ett mycket intressant f�rs�k i den
riktningen. Warrens unders�kning bygger bl.a. p� excerpering av ett par
engelska nyordsordb�cker, som vid sidan av nya ord �ven tar upp nya
betydelser. De ca 1000 nya betydelser Ð och det b�r vara fr�ga om
n�stan alla viktiga betydelsef�r�ndringar som registrerats under den tid
ordboken t�cker ÐÊsom Warren f�r fram delar hon sedan upp i de ovan
n�mnda kategorierna: metaforiska och metonymiska betydelsef�r-
�ndringar samt implikationer och specialiseringar. Som v�ntat visar det
sig att metaforisk betydelsef�r�ndring �r vanligast.

Warrens unders�kning �r troligen en av de empiriskt mest v�lgrun-
dade unders�kningar av betydelsef�r�ndring som n�gonsin genomf�rts.
Det finns gynnsamma f�ruts�ttningar f�r att g�ra en liknande unders�k-
ning av det nyaste svenska ordf�rr�det. �ven NYORD 1Ð2 f�rtecknar
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vid sidan av egentliga nyord betydelsef�r�ndringar av existerande ord
(intr�ffade under perioden 1945Ð99), dessutom med �rtal f�r f�rsta
bel�gg. En excerpering av NYORD verkar ge mellan 500 och 1000
betydelsef�r�ndringar, som kan kategoriseras enligt Warrens modell.
Det skulle ge en relativt helt�ckande bild av betydelseutvecklingar inom
det svenska ordf�rr�det under st�rre delen av efterkrigstiden. Det skulle
ocks� ge m�jligheter till j�mf�relser med motsvarande utveckling i
engelskan. En liknande unders�kning av betydelsef�r�ndringar under
n�gon del av 1800-talet �r tyv�rr inte m�jlig, men kanske kan man f�
fram n�gon sorts stickprov genom selektiv excerpering av SAOB (det
g�r dock �nnu s� l�nge inte att s�ka p� kategorier som ÓbildligtÓ i OSA-
databasen).

Ett helt annat angreppss�tt, som ocks� kommer att till�mpas i projek-
tet, utg�r inte fr�n ord utan fr�n betydelser. Med denna thesauristiska
infallsvinkel �r Bring (1930) ett sj�lvklart hj�lpmedel, och tack vare att
�ven Dahlgrens f�rteckning �ver f�r�ldrade ord i svenskan fr�n 1916
har begreppsklassificerats enligt Brings (=Rogets) system (Lange 1992)
kan utvecklingen �ver mer �n 100 �r av s�dana begreppsklasser studeras
(vilka ord inom begreppsklassen d�r resp. tillkommer, blir begrepps-
klassen mer/mindre ÓfinmaskigÓ etc.?).

V�rdefullt vore ocks� att studera n�gra enskilda typer av betydelse-
f�r�ndring (s�v�l metonymisk som metaforisk) mer i detalj. Bland
m�nga m�jliga exempel kan n�mnas �verg�ngen fr�n klassificerande till
karakteriserande betydelse hos adjektiv (ekonomisk Õsom har att g�ra
med ekonomiÕ > ÕsparsamÕ), uppkomsten av en sorts kausativ betydelse
hos m�nga adjektiv (desperat Õsom k�nner desperationÕ > Õsom orsakar
desperationÕ) eller uppkomsten av en personbetecknande betydelse hos
egenskapsbetecknande ord (f�rm�ga Õperson med (stor) f�rm�gaÕ etc.).
En speciell typ av betydelsef�r�ndring, som m�nga modala adverb
underg�tt, beskrivs av Ljunggren (1939). Typen kan exemplifieras av
adverbet s�kert, som �nnu p� 1800-talet verkligen betydde Õhelt s�kertÕ
men nu snarast betyder Õn�stan s�kert, troligenÕ.

Vissa typer av lexikal f�r�ndring kan ses b�de som betydelse-
f�r�ndring och som f�r�ndring i resp. ords lexikala syntax. Det g�ller
t.ex. f�r�ndringar av vissa verbs valensegenskaper (t.ex. �verg�ng fr�n
intransitivitet till transitivitet). Det g�ller ocks� ordklass�verg�ngar,
t.ex. adjektivering av substantiv (t.ex. synd) S�dana f�r�ndringar
behandlas nedan i avsnittet ÓLexikal syntaxÓ.



14

2.5 Lexikal syntax: valens, selektionsregler, kollokationer, 
ordklass�verg�ngar 

Med valens menas p� vedertaget s�tt obligatoriska och viktiga fakulta-
tiva best�mningar till verb, adjektiv och substantiv. Typiska valens-
best�mningar till verben �r objekt (�ven prepositionsobjekt), predikativ
och vissa adverbial (t.ex. (resa) till Stockholm), till adjektiv vissa
ÓobjektÓ och prepositionsadverbial (t.ex. (trogen) sin �vertygelse, (arg)
p� ngn, (stolt) �ver ngt), till substantiv vissa prepositionsattribut (t.ex.
(begravningen) av NN, (kung) av Sverige). En taxonomi �ver olika typer
av valensbest�mningar har etablerats i samband med arbetet p� NEO Ð i
NEO ges f�rhoppningsvis relativt fullst�ndiga valensuppgifter vid alla
verb, adjektiv och substantiv Ð och kan anv�ndas i projektet.

Med selektionsregler menas de semantiska egenskaperna hos ver-
bens, adjektivens och ÐÊi mindre utstr�ckning ÐÊsubstantivens s.k.
aktanter, t.ex. verbens (typiska) subjekt och objekt och adjektivens
(typiska) huvudord och valensbest�mningar. F�r�ndringar av selektions-
regler kan ofta uppfattas som en sorts metaforer (t.ex. en person diskute-
rar > artikeln diskuterar kan uppfattas som metaforisk anv�ndning av
diskutera eller som personifikation av artikel) men betraktas h�r som en
lexikalisk-syntaktisk f�r�ndring.

Kollokationer �r en intressant kategori, �ven det det r�der stor
oenighet om hur termen kollokation ska definieras (jfr nedan). I detta
avsnitt utg�r vi fr�n en intuitiv uppfattning och ett typiskt exempel,
n�mligen v�cka uppseende. En viktig skillnad mellan kollokationsteori
och vanlig syntaktisk teori �r att kollokationsteorin s.a.s. v�nder p�
perspektivet och betraktar verbbest�mningen, uppseende, som det
prim�ra och det syntaktiska huvudordet, v�cka Ð den s.k. kollokatorn Ð
som det sekund�ra. Det typiska f�r en kollokation �r att kollokatorn i
viss m�n �r of�ruts�gbar eller ÓgodtyckligÓ; m�nga andra verb �n v�cka,
t.ex. g�ra, kunde anv�nts f�r att uttrycka betydelsen Õorsaka, �stad-
kommaÕ, men det �r bara ett som �r idiomatiskt och det m�ste l�ras in
ÓlexikaltÓ (kollokationer �r naturligtvis �nd� n�got helt annat �n idiom).
Med detta syns�tt �r allts� valet av kollokatorn v�cka (f�r att uttrycka
Õ�stadkommandeÕ-betydelsen) en lexikal egenskap hos substantivet upp-
seende.

Ordklass�verg�ngar �r helt enkelt lexikaliserad anv�ndning av ord
enligt ett annat ordklassm�nster �n det ursprungliga.

De viktigaste utvecklingstendenserna p� alla dessa omr�den av den
lexikala syntaxen b�r beskrivas av projektet, s�rskilt i den m�n generali-
seringar kan formuleras. Det m�ste dock understrykas, att n�got som
liknar fullst�ndighet kanske �r �nnu mindre t�nkbart h�r �n vid de tidi-
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gare typerna av f�r�ndring. Bl.a. �r det �nnu s� l�nge sv�rt att s�ka efter
de h�r aktuella kategorierna i OSA-databasen Ð och inte heller s�kning i
Spr�kbankens korpusar �r s�rskilt l�tt. H�r nedan diskuteras dels n�gra
v�lk�nda f�r�ndringar under perioden, dels n�gra hypoteser om eventu-
ella eller sannolika f�r�ndringar (som helst omfattar hela grupper av
ord).

En av de viktigaste f�r�ndringarna inom verbsyntaxen g�ller passive-
ring av bitransitiva verb. F�re slutet av 1800-talet var endast den ena av
de b�da nu m�jliga passiveringarna av satser av typen man tillerk�nde
honom segern till�ten, n�mligen segern tillerk�ndes honom. Fr.o.m.
denna tid b�rjar den andra passiveringen, han tillerk�ndes segern, bli
vanlig, men den ger upphov till livlig debatt och motarbetas l�nge av
spr�kv�rden (jfr Wellander 1939:296). Naturligtvis �r detta en typ av
f�r�ndring som lika g�rna kan beskrivas i en diakron grammatik som i
en lexikalt inriktad framst�llning (som v�r), men eftersom det trots allt
handlar om en mycket begr�nsad m�ngd verb kan nog typen anses ligga
inom v�rt projekts intressesf�r.

Flera typer av ordklass�verg�ngar �r vanliga under perioden, och till
stor del noggrant beskrivna av forskningen. Adjektivering av particip
(t.ex. f�rgrymmad) beror i m�nga fall p� att alla verbformer utom parti-
cipformen blivit obsoleta (t.ex. f�rgrymma, f�rgrymmar etc. Ð men f�r-
klaringen till att n�stan alla former inom ett verbparadigm d�r ut �r inte
uppenbar) men kan �ven ha andra orsaker (Lindroth 1906, Malmgren
1990). Adjektivering av substantiv upptr�der ofta vid substantiv som
g�rna fungerar som predikativ (t.ex. synd, Ljunggren 1939). Adjektive-
ring av adverb, inte minst adverb avledda med suffixen -vis och -lunda
(en gradvis f�r�ndring, en annorlunda f�rest�llning), �r en f�reteelse
som verkar bli vanlig i slutet av 1800-talet; i varje fall diskuteras den
flitigt i spr�kvetenskaplig litteratur fr�n f�rra sekelskiftet.

 F�r�ndringar av valenstyp b�r till dels kunna studeras med hj�lp av
ett par ordb�cker som ger s�dana uppgifter, NEO f�r det sena 1900-talet
och Almqvists ordboksfragment fr�n 1840-talet (jfr nedan). Det finns
n�gra k�nda fall av transitivering av intransitiva verb, t.ex. stranda
(stranda f�rhandlingarna, 1960-talet) Ð hur vanligt �r detta? Vissa
adjektiv tycks p� senare tid l�ttare �n tidigare ta best�mningar utan
preposition (glad �ver att han kom > glad att han kom). F�r substanti-
ven g�ller bl.a. att objektiv genitiv Ð som m�ste betraktas som valens-
best�mning Ð blir alltmer obsolet under perioden och ers�tts med pre-
positionsattribut (Herrens fruktan > fruktan f�r Herren).

Som exempel p� m�jlig f�r�ndring av selektionsregler kan adjektiv
som prim�rt betecknar en inre m�nsklig egenskap, t.ex. klok, v�nlig,
lycklig, tj�na. Numera kan de fritt kombineras med substantiv som
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betecknar (produkter av) m�nskliga aktiviteter (t.ex. ett klokt svar, ett
v�nligt brev) och i vissa fall substantiv f�r tid e.d. (lyckliga �r), men har
det alltid varit s�? Och �r inte konstruktionstypen artikeln diskuterar
vanligare nu �n tidigare?

Stickprov i de �ldre korpusarna tyder p� att kollokatorer i m�nga fall
bytts ut; bl.a. verkar det som om verbet g�ra i m�nga fall ersatts som
kollokator av semantiskt mer preciserade verb (g�ra uppseende > v�cka
uppseende, g�ra anfall > g� till anfall). Intressant vore det vidare att
studera hur valet av kollokatorer vid etableringen av ett fackspr�k g�r
till. N�r exempelvis idrottsterminologin b�rjar byggas upp i slutet av
1800-talet, introduceras en m�ngd abstrakta substantiv som kr�ver kol-
lokatorer: rekord, (spelet) fotboll, straff. Numera �r de vedertagna kol-
lokationerna s�tta/sl� rekord, spela fotboll (men hos icke fotbolls-
kunniga ofta sparka fotboll), l�gga/skjuta en straff. Men valet av kollo-
katorer var inte sj�lvklart, bl.a. tycks kollokationsvarianten avl�gga
rekord ha f�rekommit.

2.6 Frekvensf�r�ndringar inom ordf�rr�det

I historiska ordb�cker som SAOB ges ov�rderliga uppgifter om �rtal f�r
f�rsta bel�gg av nya ord och betydelser, men d�remot �r det ofta sv�rt
att f� en uppfattning om hur vanliga dessa novationer �r Ð eller n�r de
blir vanliga. S�dana uppgifter f�r dock s�gas ing� i en fullst�ndig
beskrivning av ett ords utveckling under en viss period. Den forskning
som bedrivits p� omr�det har hittills fr�mst inriktats p� frekvensf�r-
�ndringar hos formorden, t.ex. icke, �ven, j�mv�l (Engdahl 1962), men
frekvensf�r�ndringar hos inneh�llsorden �r ocks� av stort intresse.

Eftersom de f�rsta svenska frekvensordb�ckerna inte publicerades
f�rr�n p� 1930-talet, och de f�rsta vetenskapligt tillfredsst�llande
frekvensordb�ckerna inte f�rr�n i b�rjan av 1970-talet (Nusvensk
frekvensordbok, All�n 1970, 1971 m.fl.), �r det dock inte s� l�tt att ge en
diakron beskrivning av frekvensf�rh�llanden inom det svenska ordf�r-
r�det. �ven om det hade funnits tillfredsst�llande korpusar �ver 1800-
talssvenskan Ð vilket det inte g�r Ð skulle de egentligen beh�va lemma-
tiseras f�r att ge bekv�mt �tkomliga frekvensuppgifter. Den kunskap
som kan utvinnas i projektet m�ste d�rf�r n�dv�ndigtvis bli fragmenta-
risk.

En m�jlighet �r kanske att utg� fr�n t.ex. de tusen vanligaste orden i
Nusvensk frekvensordbok; dessa ord kan s�gas utg�ra en sorts svensk
basvokabul�r vid 1960-talets mitt. Deras frekvenser 1965 kan j�mf�ras
dels med deras frekvenser i 1930-talets svenska, dels med de frekvens-
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uppgifter som kan tas fram i de tillg�ngliga korpusarna �ver 1800-tals-
svenska. Hur m�nga av orden i denna basvokabul�r �r helt nya (detta �r
en intressant fr�ga Ð med all s�kerhet �r andelen nyord inom basvokabu-
l�ren mycket l�gre �n andelen nyord inom hela vokabul�ren, men hur
mycket l�gre �r den?) och hur m�nga av dem har underg�tt v�sentliga
frekvensf�r�ndringar under perioden? En s�dan unders�kning b�r
givetvis kompletteras med en unders�kning som kronologiskt g�r �t
andra h�llet, dvs. utg�r fr�n en Ð visserligen n�dv�ndigtvis provisorisk Ð
basvokabul�r f�r 1800-talssvenskan, uppr�ttad p� grundval av de Ð allt-
f�r sm� Ð 1800-talskorpusarna. Dessutom �r det intressant att studera
hur stor del av den moderna basvokabul�ren som underg�tt betydelse-
f�r�ndringar eller lexikalisk-syntaktiska f�r�ndringar under perioden.
Alldeles klart �r att en stor m�ngd nya partikelverb har bildats med
utg�ngspunkt i basvokabul�rens enkla verb (t.ex. ligga i 1876, ligga
bakom 1934).

2.7 Utvecklingen av n�gra fackterminologier

Ett mindre antal fackterminologier kommer inom projektet att bli f�re-
m�l f�r relativt ing�ende diakrona beskrivningar, som t�cker hela eller
en st�rre del av perioden. Det g�ller bl.a. boktryckarterminologin, den
juridiska terminologin, den matematiska terminologin och den politiska
terminologin.

D�rtill b�r, enligt m�nster fr�n Skautrup (1953, 1968) ett lite st�rre
antal Ódiakrona fackterminologiska skisserÓ utarbetas. S�dana kan
bygga p� OSA-databasen och NEO och �ven om de inte kan g� p�
djupet ÐÊvilket det inte finns tid till Ð kan de ses som en sorts hypoteser i
v�ntan p� mer ing�ende studier.



18

3. Teoretiska �verv�ganden

Projektets allm�nna teoriram h�mtas fr�n Teleman (1985) och bygger p�
antagandet att spr�kf�r�ndringar kan ses som produkter av (�ndrade)
samh�llsf�rh�llanden och att spr�kf�r�ndringar i sin tur medf�r f�r�nd-
ringar i kommunikationen som kan leda till samh�llsf�r�ndringar Ð som
i sin tur kan leda till nya spr�kf�r�ndringar etc. Telemans modell har
visat sig fruktbar inom det s.k. NYSS-projektet (Nysvensk spr�khistoria
i ett samh�llsperspektiv) och b�r vara minst lika anv�ndbar inom ett
renodlat lexikalt projekt; att l�nordsinfl�det p�verkas av samh�llsf�r-
h�llanden �r t.ex. uppenbart. M�jligen kan man s�ga att den f�rsta delen
av Telemans modell (samh�llsf�rh�llanden > spr�kf�r�ndringar) �r mer
sj�lvklart relevant �n den andra (spr�kf�r�ndringar > kommunikati-
onsf�r�ndringar > (ev.) samh�llsf�r�ndringar), som p�minner n�got om
den omstridda Sapir-Whorf-hypotesen. Den kanske viktigaste konse-
kvensen f�r projektet av Telemans modell �r att den n�dv�ndigtvis leder
till en �ppenhet f�r utomspr�kliga f�rklaringar till lexikala f�r�ndringar
Ð vilket dock ingalunda inneb�r att inomspr�kliga f�rklaringar a priori
avvisas. Flera exempel p� lexikala f�r�ndringar som b�r ha stimulerats
av samh�lleliga f�r�ndringar har diskuterats i det f�reg�ende.

Projektets olika delomr�den kr�ver vart och ett speciella teoretiska
�verv�ganden (och i vissa fall begreppsbest�mningar).

Helt centralt f�r projektet �r det redan n�mnda lexikaliserings-
problemet. Vad menas med att ett ord �r lexikaliserat, eller att en viss
betydelse av ett ord �r lexikaliserad? F�r det f�rsta kan man tala om
lexikalisering b�de p� individniv� (jfr kompetens) och inom spr�k-
samfundet (jfr langue). Att ett ord �r lexikaliserat hos en enskild spr�k-
brukare inneb�r att det ing�r i spr�kbrukarens mentala lexikon; om det
t.ex. �r en sammans�ttning beh�ver spr�kbrukaren inte skapa den utan
kan Óta framÓ den direkt ur sitt ordf�rr�d, och om det �r fr�ga om en
lexikaliserad metaforisk anv�ndning beh�ver spr�kbrukaren inte Óg�
omv�genÓ �ver ordets egentliga betydelse (dvs. lexikaliserad metafor Å
bleknad metafor). Om ett ord �r lexikaliserat hos en stor majoritet av
spr�kbrukarna, kan det s�gas vara lexikaliserat inom spr�ksamfundet,
tillh�ra langue. N�r man s�ger att ett ord �r lexikaliserat, �r det vanligen
detta senare man menar.
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Enligt en alternativ uppfattning om lexikalisering av sammans�tt-
ningar betyder lexikalisering i stort sett att sammans�ttningarna �r
ogenomskinliga, Óicke-dekomponerbaraÓ (Bakken 1998:61). Inom v�rt
projekt ses detta Ð i linje med bl.a. Inghult (1975:116Ð117) Ð snarare
som ett av flera kriterier p� lexikalisering �n som definition. Det �r,
enligt detta syns�tt, sant att ogenomskinliga sammans�ttningar �r lexi-
kaliserade, men omv�ndningen g�ller inte: alla lexikaliserade samman-
s�ttningar �r inte ogenomskinliga.

Centrala inom en annan del av projektet �r termerna metafor och
metonym. H�r kr�vs ytterligare begreppsavgr�nsning, kanske relaterad
till Warrens (1992) antagande att det g�r att s�rskilja centrala
(ÓcriterialÓ) och perifera betydelsekomponenter hos ord. Metaforisk
anv�ndning inneb�r �tminstone ofta undertryckande eller utbyte av en
central betydelsekomponent, metonymisk anv�ndning d�remot till�gg
av en central betydelsekomponent (och nedgradering av ursprungligen
centrala betydelsekomponenter).

En omdiskuterad, i viss m�n ifr�gasatt, teori kommer troligen att
spela en viss roll i projektet, Lakoff & Johnsons (1980) teori om univer-
sella (hyper)metaforer. Den �r attraktiv genom att den, om den �r kor-
rekt, har stor f�rklarande kraft, men �tminstone p� vissa punkter har
dess korrekthet ifr�gasatts (jfr St�lhammar 1997:32Ð34). Kanske kan
man r�dda en del av teorin genom att reducera anspr�ken p� universa-
litet Ð �ven om det skulle visa sig ÓuniversalitetenÓ inskr�nker sig till
den v�sterl�ndska kulturkretsen �r det mycket nog.

Termen kollokation �r, som n�mndes tidigare, mycket anv�nd inom
den moderna lexikologin, men n�gon allm�nt accepterad definition av
den finns knappast. Det �r en ambition inom projektet att bidra till
teoriutvecklingen p� detta omr�de. Lite f�renklat kan man urskilja en
engelsk och en tysk tradition, n�ra nog diametralt motsatta. Den engel-
ska traditionen �r i princip korpusbaserad; en kollokation �r h�r vanligen
en ÐÊi en given korpus ofta Ð �terkommande ordf�rbindelse. Vissa f�re-
tr�dare f�r den engelska traditionen, t.ex. Kjellmer (1994), kr�ver att de
�terkommande ordf�rbindelserna ska vara syntaktiskt v�lformade,
medan andra, t.ex. Lehr (1996), accepterar helt tillf�lliga, men ofta �ter-
kommande, ordf�rbindelser som kollokationer. (Tidigast �r denna dis-
tinktion f�rmodligen ing�ende diskuterad i All�n et al 1975.) Inom den
tyska traditionen, som v�rt projekt n�rmast anknyter till, kritiserar
Hausmann (1985) detta kollokationsbegrepp och kr�ver att ordf�rbin-
delsen inte bara ska vara syntaktiskt v�lformad utan �ven semantiskt
icke-trivial, kunna t�nkas ing� i spr�kbrukarnas mentala lexikon. �ven
om den syntaktiskt v�lformade ordf�rbindelsen k�pa b�cker skulle vara
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f�retr�dd med m�nga bel�gg i korpusen �r den enligt Hausmann ingen
kollokation.

Med Hausmanns terminologi, som knappast �r spridd i Sverige men
kommer att anv�ndas i projektet, best�r en kollokation (t.ex. v�cka upp-
seende) av en bas (uppseende) och en kollokator (v�cka). I en besl�k-
tad, �n mer raffinerad, teori, ursprungligen utvecklad i Sovjetunionen
(t.ex. MelÕchuk & Zolkovskij 1984), �r termen lexikal funktion (Å
semantisk relation) grundl�ggande. En huvudid� �r att till synes olik-
artade kollokationer, t.ex. v�cka uppseende och bjuda motst�nd, �r
resultat av samma lexikala funktion; den semantiska relationen mellan
uppseende och v�cka �r densamma som mellan motst�nd och bjuda.
Med Melchuk & Zolkovskijs pseudomatematiska notation: Oper
(uppseende) = v�cka, Oper (motst�nd) = bjuda. En annan intressant
lexikal funktion uttrycker Õh�g gradÕ och skrivs Magn. Exempelvis �r
Magn (utstr�ckning) = stor (p� senare tid kanske �ven h�g), Magn
(sjukdom) = sv�r och Magn (ungkarl) = inbiten. Teorin om kolloka-
tioner/lexikala funktioner har hittills fr�mst anv�nts inom synkron
forskning, men inom projektet kommer den att pr�vas i diakrona under-
s�kningar. (Ett av de hittills f�taliga bidragen inom denna teori med
delvis diakron inriktning �r Tingsell 2000.)

�ven inom den moderna fackspr�ksforskningen kan tv� traditioner
urskiljas, en mer ÓlexikalÓ och en mer ÓkommunikativÓ. L�nge var det
vanligt att l�ta f�rekomsten av termer och ett speciellt ordf�rr�d i
skrivna texter skilja ut fackspr�ket fr�n allm�nspr�ket (se t.ex. Hoffman
1985). Senare har textperspektivet betonats mer, och i dag vill m�nga
forskare, inte minst i Sverige och Finland, definiera begreppet Õfack-
spr�kÕ utifr�n ett kommunikationsperspektiv (se t.ex. Gunnarsson
1993:5). Trots uppsvinget f�r den mer ÓkommunikativaÓ traditionen �r
den mer ÓlexikalaÓ traditionen alltj�mt livaktig, och i v�rt projekt
kommer vi Ð f.�. av naturliga sk�l ÐÊn�rmast att anknyta till den. V�rt att
notera �r, att det inte finns n�got enda kriterium, accepterat av samtliga
fackspr�ksforskare, f�r att definiera begreppet Õfackspr�kÕ. D�remot
r�der det stor enighet om att olika fackomr�den har sina lexikala s�rdrag
(se t.ex. Fluck 1996:12)
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4. Prim�rt och sekund�rt k�llmaterial

F�r att beskriva det svenska ordf�rr�dets utveckling �ver en 200-�rspe-
riod beh�ver man p�litliga data om �rtalen f�r ordens, resp. i f�rekom-
mande fall delbetydelsernas, f�rsta f�rekomst i svenskan. H�r �r OSA-
databasen, databasversionen av SAOB, naturligtvis ov�rderlig. Redan
den allm�nt tillg�ngliga Internetversionen av OSA-databasen r�cker en
bra bit p� v�g, men inom projektet ORDAT �r det m�jligt Ð tack vare
v�lvilligt tillm�tesg�ende fr�n Svenska Akademien och genom att
Yvonne Cederholm och Susanne Mankner �r verksamma b�de i OSA-
projektet och ORDAT-projektet Ð att g�ra �nnu mer sofistikerade s�k-
ningar ocks� �n spr�kvetenskapligt avancerade Internetanv�ndare. OSA-
databasen �r utan tvekan projektets viktigaste sekund�rk�lla, men det
finns ett par v�lk�nda begr�nsningar i den som g�r att den m�ste kom-
pletteras. F�r det f�rsta �r arbetet p� SAOB som bekant �nnu inte avslu-
tat; volymerna med ord med begynnelsebokstav fr.o.m. t v�ntar �nnu p�
att publiceras. F�r det andra �r de f�rsta banden av ordboken ungef�r
100 �r gamla och d�rf�r f�r man ofullst�ndiga upplysningar om utveck-
lingen under 1900-talet f�r ytterligare en stor del av ordf�rr�det.

Tv� andra sekund�rk�llor erbjuder viss komplettering. NYORD 1Ð2
ger en god bild av ordf�rr�dets utveckling 1945Ð99, och genom NEO,
s�rskilt dess CD- eller databasversion, f�r man en hygglig uppfattning
om utvecklingen av en viktig del av det svenska ordf�rr�det under
(n�stan) hela 200-�rsperioden Ð men, och det �r en fundamental in-
skr�nkning j�mf�rt med SAOB, bara den del av ordf�rr�det som �r
levande �nnu p� 1990-talet. �ven med tillg�ng till OSA+NYORD+NEO
kvarst�r d�rf�r vissa luckor. Med viss f�renkling kan situationen �sk�d-
ligg�ras s� h�r (+: ordb�ckerna ger tillr�ckliga data; +/Ð: ordb�ckerna
ger vissa, men inte helt tillr�ckliga, data):

Tabell 1.
Ord med beg.-bokstav: aÐs tÐ�

Ord med f�rsta bel�ggs�r
1800Ð1900 + +/Ð
1900Ð1945 +/Ð* +/Ð
1945Ð1999 + +
*Ju senare begynnelsebokstav, desto st�rre chans att OSA-databasen tillhandah�ller
data.
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Den mest n�rliggande kompletteringen i de fall d�r de n�mnda k�llorna
inte r�cker till �r en prim�rk�lla, SAOB:s egen excerptsamling, SAOS.
Den f�r betraktas som tillr�cklig vad g�ller 1800-talet, men naturligtvis
�r den inte s�kbar p� samma s�tt som OSA-databasen. Vad g�ller perio-
den 1900Ð1945 �r SAOS-samlingen likas� ytterst viktig, men h�r kan
den inte betraktas som helt tillr�cklig. Det viktigaste sk�let �r att excer-
peringen av nya ord med ÓtidigaÓ begynnelsebokst�ver (med motsva-
rande ordboksvolym redan publicerad) varit begr�nsad (se Hast 1983;
jfr �ven Lundbladh 1996).

Men ytterligare en intressant komplettering kan erh�llas genom OSA-
databasen. I denna databas finns mer �n en halv miljon spr�kprov (lika
m�nga som i den tryckta versionen av SAOB), av vilka det �r m�jligt att
skapa en sorts korpus (vi kan provisoriskt kalla den en spr�k-
provskorpus) p� flera miljoner ord (SAOB:s spr�kprov tycks i genom-
snitt inneh�lla �tminstone 10 ord). Det �r fr�ga om en korpus av speci-
ellt slag, och den l�mpar sig inte f�r spr�kliga unders�kningar p� alla
niv�er. Direkt ol�mplig vore den t.ex. f�r textlingvistiska unders�k-
ningar, eftersom det allts� �r fr�ga om isolerade meningar e.d. Men f�r
lexikala studier skulle denna korpus vara ett ytterst v�rdefullt komple-
ment till den egentliga OSA-databasen. I sj�lva verket har vissa resultat,
som kompletterar och delvis modifierar tidigare unders�kningar,
kommit fram, och i princip existerar redan en korpus �ver 1700-talsbe-
l�ggen i OSA-dabasen (se Cederholm & Rogstr�m, under tryckning).
Det kan ocks� n�mnas att det finns m�jligheter till genrebaserade kate-
goriseringar av en s�dan spr�kprovskorpus.

M�jligheten att skapa en s�dan spr�kprovskorpus inneb�r att en kon-
kordans �ver svenskan fr�n 1800 fram till ca 1990 (�ret f�r det hittills
nyaste spr�kprovet i OSA-databasen) kan tas fram. Konkordansen
kommer att omfatta hela alfabetet, �ven ord med begynnelsebokstav
fr.o.m. t. Likv�l torde en konkordans av detta slag ha vissa nackdelar
�ven n�r det g�ller lexikala studier, och d�rf�r kommer konventionella
korpusar �ver 1800- och 1900-talssvenska att spela en �nnu viktigare
roll som prim�rk�llor inom projektet.

Den �verv�gande delen av dessa korpusar finns tillg�nglig inom
Spr�kbanken vid Institutionen f�r svenska spr�ket (Spr�kdata) vid
G�teborgs universitet. Av naturliga sk�l �r dock den sena 1900-tals-
svenskan kraftigt �verrepresenterad i Spr�kbanken. Svenskan f�re 1965
�r representerad huvudsakligen av ett antal sk�nlitter�ra f�rfattarskap,
d�r giganterna Strindberg och Almqvist dominerar. Dessa f�rfattar-
skapskorpusar tillsammans med mindre korpusar �ver andra f�r-
fattarskap fr�n 1800-talet (de tidigaste fr�n 1830-talet) och f�rra h�lften
av 1900-talet ger f�rvisso m�nga v�rdefulla upplysningar om svenskans
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lexikala utveckling under de senaste 150 �ren. Men de beh�ver
kompletteras, framf�r allt med en hyggligt stor sakprosakorpus. Mest
akut �r behovet f�r den f�rra h�lften av 1900-talet (och 1890-talet),
eftersom 1800-talet Ð �tminstone fram till 1890 ÐÊi s� h�g grad t�cks av
SAOB, men om resurserna till�ter kommer �ven vissa texter fr�n 1800-
talet att ing� i sakprosakorpusen. En l�mplig texttyp f�r v�ra syften �r
�rsb�cker, eftersom de vanligen inneh�ller popul�rt skrivna artiklar
fr�n m�nga olika sakomr�den, och genom att de �r inriktade p� att vara
aktuella n�r de skrivs kan de ofta ge gott underlag f�r dateringar av
f�rstabel�gg av nya ord. Redan genom konventionell l�sning av t.ex.
Svenska Dagbladets �rsbok Ð den utkom 1923Ð63 Ð finner man t.ex. l�tt
m�nga tidigare f�rstabel�gg, b�de fr�n allm�nspr�ket och fr�n �tskilliga
fackspr�k, �n vad som framg�r av SAOS-samlingarna och den av dem i
stor utstr�ckning beroende NEO. Ett par exempel �r elementarpartikel
1929 (NEO 1945), filmstudio 1936 (NEO 1947) och marschfart 1938
(NEO 1955). Om man t.ex. vill verifiera den n�rliggande hypotesen att
milit�r metaforik var s�rskilt vanlig f�re och under andra v�rldskriget
ÐÊden st�ds t.ex. av Wellander (1939:742ff) Ð, s� �r den tidigare date-
ringen av marschfart av stort intresse.

En ytterst v�rdefull typ av prim�rk�lla av annat slag �r de ordb�cker
fr�n 1800-talet och i varje fall f�rra h�lften av 1900-talet som Ð till
skillnad fr�n SAOB Ð beskriver det med utgivningstidpunkten samtida
svenska ordf�rr�det. B�de enspr�kiga och tv�spr�kiga ordb�cker �r
viktiga, men allra viktigast �r de stora enspr�kiga ordb�ckerna av Dalin
(1850Ð55) och �stergren (1917Ð72). Som framg�r av inledningen f�re-
ligger viktiga delar av Dalins ordbok t.o.m. i digital form, vilket m�jlig-
g�r bekv�ma j�mf�relser med t.ex. den 140 �r senare utgivna NEO.
Intressant ur vissa synpunkter, bl.a. genom att den ger upplysningar om
valens, �r ocks� Almqvists ordboksfragment fr�n 1840-talet (omfattande
ord med begynnelsebokst�ver mellan a och br, knappt 10% av ordf�r-
r�det).

Som prim�rk�llor ÐÊkanske p� gr�nsen till sekund�rk�llor liksom de
nyss n�mnda ordb�ckerna Ð b�r till sist framh�llas spr�kvetenskapliga
studier �ver det Ð med resp. forskare ÐÊsamtida ordf�rr�det, fr�mst fr�n
slutet av 1800-talet och fram�t.

Det h�r beskrivna prim�r- och sekund�rmaterialet b�r vara tillr�ckligt
f�r studier i det allm�nspr�kliga ordf�rr�det och �tminstone f�r mer
begr�nsade studier i fackterminologier. (SAOB och, p� ett mer blygsamt
plan, NEO tar i relativt begr�nsad utstr�ckning upp mer utrerat fack-
spr�k.) Ett viktigt f�rbeh�ll �r dock, att ingen komplettering, med
SAOS, NEO, NYORD eller p� annat s�tt, fullt ut kan ers�tta den f�rdiga
SAOB/OSA-databasen (den som allts� motsvarar de hittills publicerade
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SAOB-banden). Det absolut gynnsammaste sekund�rk�ll�get r�der f�r
ord med begynnelsebokstav p� aÐs, belagda i svenskan f�re 1900 (noga
taget 1893, d� f�rsta h�ftet av SAOB kom ut). Det d�rn�st b�sta sekun-
d�rk�ll�get (och det b�sta prim�rk�ll�get) g�ller ord ÐÊmed godtycklig
begynnelsebokstav ÐÊbelagda fr.o.m. 1945. Denna ÓobalansÓ inneb�r
naturligtvis en viss nackdel f�r projektet, men det �r ofr�nkomlig. F�r
mer avancerade studier i fackterminologi �r, vad g�ller modern tid,
TNC:s terminologidatabas ett sj�lvklart hj�lpmedel; f�r studier i �ldre
fackterminologi kan det bli aktuellt att skapa begr�nsade special-
korpusar.
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