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Lillebröder och småsaker 

En studie av förleden lill- och små- i svenska sammansättningar 

Alice Bondarenko 

Sammanfattning 

I suppletion har olika böjningsformer av ett ord olika stammar. Det svenska adjektivet liten har den 

suppletiva pluralformen små och är det enda svenska adjektivet med numerussuppletion. I 

sammansättningar förekommer formerna lill- och små-. Då förled i sammansättningar inte förväntas 

vara suppletiva enligt moderna ordbildningsteorier kan de tänkas ha en annan funktion i 

sammansättningar. Denna studie undersöker produktivitet, användning och betydelse av förleden lill- 

och små- i nominala svenska sammansättningar med data från korpusar. Resultaten visar att lill- och 

små- inte uttrycker grammatiskt numerus i sammansättningar utan sinsemellan uteslutande, 

lexikaliserade betydelser. Lill- har en hög grad av individualitet och används i betydelsen ’mindre’ och 

’imitation’, samt som en ameliorativ diminutivform som syftar på barn. Små- är mer produktivt än lill, 
har en lägre grad av individualitet och används med betydelserna ’liten storlek’, ’obetydlig’ och ’ung’. 

För en begränsad grupp sammansättningar med släktskapsord som huvudled verkar numerus vara den 

viktigaste faktoren vid val av förled. 
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Little Brothers and Small 

Matters 

A study of lill- and small- in Swedish compounds 

Alice Bondarenko 

Abstract 

In suppletion different inflectional forms of a word have different stems. The Swedish adjective liten 

has the suppletive plural form små and is the only Swedish adjective with number suppletion. In 

compounds the forms lill- and små- are used. Since non-head elements in compounds are not expected 

to show suppletion according to modern theories of word formation they may be assumed to express 

some other meaning. This study examines the productivity, use and meaning of lill- and små- in 

nominal Swedish compounds, using data from corpora. The results show that lill- and små- do not 

express grammatical number in compounds, but mutually exclusive, lexicalized senses. Lill- has a high 

degree of individuality and is used in the senses of ‘smaller’, ‘imitation’ as well as of an ameliorative 

diminutive referring to children. Små- is more productive than lill-, has a lower degree of individuality 

and is used with the senses ‘small size’, ‘unimportant’ and ‘young’. For a limited group of compounds 

with a kinship term as a head, number seems to be the most important factor when determining which 

first element to chose. 
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1.Inledning 

Suppletion innebär att ett ord med en helt annan stam används för att böja ett ord. Adjektivet liten har 

den suppletiva pluralformen små och är det enda adjektivet med numerussuppletion i svenskan. 

Adjektivsuppletionen möjliggör ett val mellan singular- och pluralstammen även i sammansättningar, 

där annars bara den oförändrade stammen av ett adjektiv används som förled (Teleman, Hellberg, 

Andersson, & Holm, 1999, s. 1999). Både den definita singularstammen lill- och pluralstammen små- 

kan stå som förled i en sammansättning. 

Böjningskategorier som numerus borde inte ha någon relevans i sammansättningar, som är en typ av 

ordbildning. Enligt hypotesen om lexikal integritet bör inte syntaktiska regler som 

kongruensmarkering på adjektiv kunna appliceras inom ord (Booij 2010, s. 177) och förleden skulle då 

inte kunna vara suppletiva. Ord där lill- (lille-/lilla-) används i plural,som lillebröder, och små- i 

singular, som en småsak, visar att det finns fler faktorer än numerus som påverkar val av förled. 

Den här uppsatsen undersöker vilka funktioner lill- och små- har i sammansättningar. För detta 

används framförallt material hämtade från korpusar med text från bloggar, tidningar och skönlitteratur. 

Förledens produktivitet och användning med avseende på definithet och numerus analyseras. Lexikala 

semantiska betydelser, diminutivfunktion och grad av individualisering diskuteras. Översättningar av 

sammansättningar i en rysk-svensk parallellkorpus tas också upp.  

Sammansättningar av olika slag inom germanska språk är ett välstuderat ämne, men mig veterligen har 

sammansättningar bildade av suppletiva adjektiv i svenskan inte undersökts tidigare. Ämnet är 

begränsat, men kan ge kunskap om hur samspelet mellan morfologi och semantik fungerar.  
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2. Bakgrund  

Den här uppsatsen undersöker svenska sammansättningar med det suppletiva adjektiven liten och små. 

Det är sammansättningar med förledet lill-, som lillkille och lillfinger, respektive förledet små-, som 

småsyskon och småsaker. Även ord som lillebror och lillasyster, som har ett förled som ser ut som det 

självständiga adjektivet lilla istället för en sammansättningsform, diskuteras. 

Det saknas tidigare empiriskt underbyggd forskning som undersöker funktionen av förleden lill- och 

små- i sammansättningar. Åkerblom (2013, s.110) hävdar att de ” inte [tycks] uttrycka någon egenskap 

utöver litenheten”. Teleman et al. (1999) menar att sammansättningar med små- huvudsakligen 

förekommer i plural. 

2.1 Sammansättningar 
Ett ord som lillfinger består av förledet lill- och huvudledet finger. Det är en sammansättning av ett 

adjektiv och ett substantiv. Det finns flera olika definitioner på vad en sammansättning är, och hur de 

ska skiljas från avledningar. Bauer (2003, s. 33) definierar en sammansättning som ”bildandet av ett 

nytt lexem genom att foga samman två eller fler lexem” (min översättning). Det finns dock flera 

problem med definitionen, till exempel är det inte alltid självklart vad som är en bunden rot och vad 

som är ett avledningsaffix. Ibland är det också svårt att skilja en sammansättning från en fras.  

Lillfinger och de andra sammansättningarna som undersöks i den här studien är på många sätt 

prototypiska sammansättningar. Det är vanligt att sammansättningar får ett speciell prosodiskt 

mönster, som skiljer sig från hur stammarna uttalas som en del i en fras. Sammansättningar med lill- 
och små-, skiljer sig, precis som andra svenska sammansättningar, fonologiskt från syntaktiskta fraser 

genom att ha så kallad sammansättningsaccent. Det innebär att sammansättningen behandlas som ett 

enda ord fonologiskt. Som regel har den första betonade stavelsen fallande tonhöjd (accent II, eller 

grav accent) och det andra ledet har en kraftig bibetoning (Teleman et al., 1999, s. 50). 

Även syntaktiskt beter de sig som ord snarare än fraser. Vi kan skjuta in ett till ord i frasen små 
företag och får då till exempel små vinstdrivande företag, något som är omöjligt med 

sammansättningen småföretag. Frasen små företag kan kompareras till mindre företag, men förledet 

små- kan inte böjas till *mindreföretag i en sammansättning. En sammansättning kan visserligen ha 

flera led, som småhusföretag, men möjligheterna att lägga till ord är begränsade. Semantiskt kan 

sammansättningar ha en komposit betydelse. Enligt kompositionalitetsprincipen kan betydelsen av ett 

sammansatt ord förstås som en summa av beståndsdelarnas mening och sammansättningens 

konstruktion (Booij, 2010, s. 9-10). Småsaker kan syfta på just små saker. Det semantiska förhållandet 

mellan beståndsdelarna i en sammansättning kan variera, till exempel är ett småföretag ett mindre 

företag men en småbonde är en bonde med en liten gård. En sammansättning kan också bli 

lexikaliserad och komma att uttrycka ett specifikt koncept snarare än en kompositionell betydelse av 
sina beståndsdelar. Det är det som har hänt när småpotatis används för att syfta på något obetydligt, en 

bagatell. Här uttrycker små obetydlighet snarare än storlek. Sådana ord kan sägas tillhöra lexikonet 

snarare än morfologin, och brukar listas i ordböcker. En komponent i en sammansättning som 

korresponderar med ett fristående lexem men får en (delvis) annan mening i sin bundna form kallas 

ibland affixoid (Booij, 2010, s. 57). I den här uppsatsen har jag, för enkelhetens skull, valt att 

konsekvent kalla lill- och små- för förled. 

Sammansättningar tenderar att vara kategoriserande. Den syntaktiska frasen små företag är 

beskrivande. Det fristående adjektivet används på ett karakteriserande sätt och är graderbart, ett 

företag kan vara mer eller mindre litet. Sammansättningen ett småföretag är däremot en klassifikation 

(ett företag med 10-49 anställda enligt EU). Bauer (1998, s. 102) menar att sammansättningar “[…] 

provide names for entities, properties or actions. This is opposed to providing descriptions, which is 

the function of syntax.”. Sammansättningar kan också användas anaforiskt, för att syfta tillbaka på 



3 

 

något som har nämnts tidigare i texten, för att förkorta syntaktiska fraser och av morfosyntaktiska skäl 

(Koptjevskaja-Tamm, 2013, s. 266).  

På många sätt beter sig sammansättningar som ord. De har dock även syntaktiska drag och kan sägas 

ligga i gränslandet mellan morfologi och syntax. Till exempel kan fraser användas som byggstenar vid 

ordbildning, som upp och ner-visan och gör det själv-kit. Inre böjning är ett annat exempel. En 

prototypisk sammansättning består av två omarkerade lexem, som saknar böjningsaffix, enligt Bauer 

(2011, s. 346) som påpekar att det mönstret är vanligt även i språk som annars har rik morfologisk 

böjning. I ryskan finns en växande grupp lånord som biznes-plan, fitnes-klub och ŝou-biznes där det 

första ledet står i sin ursprungliga, oböjda form. Det råder oenighet om dessa förled ska analyseras 

som analytiska adjektiv eller något annat (Gorbov, 2016). I språk med böjning förekommer böjning 

oftast bara på huvudledet av en sammansättning. Det finns dock undantag, varav engelskans 

pluralmarkering inom sammansättningar är ett omdiskuterat exempel. Berent & Pinker (2007, s. 130) 

påpekar att cats-infested låter underligt men mice-infested accepteras av de flesta talare. De förklarar 

det med att oregelbundna pluralformer, som mice, finns lagrade som egna lexem i lexikonet och därför 

är tillängliga som komponenter i en sammansättning medan ord med regelbunden plural, som cats, 

lagras som singular och genomgår böjning innan de används. Det finns också sammansättningar med 

numerusmarkering på förledet som inte har någon uppenbar förklaring. Den här undersökningen syftar 

bland annat till att undersöka om lill- och små- uttrycker numerus även i sammansättningar och då är 

exempel på inre böjning. Om så är fallet skulle det vara en egenskap som är relativt ovanlig bland 

världens språk och som väcker frågor om sammansättningars syntaktiskta egenskaper. 

2.2 Sammansättningar i svenska 

I svenska och i andra germanska språk bildas nya ord ofta genom sammansättningar. Mellenius (1997, 

s. 75-76) visar att sammansättningar är en mycket produktiv ordbildningsmekanism redan hos 

förskolebarn. Ett morfologiskt  mönsters produktivitet kan definieras som sannolikheten att det 

används för att bilda nya ord (Bauer 2001, s. 25). Olika förled kan ha olika grad av produktivitet. Det 

finns ett indirekt förhållande mellan typfrekvens och produktivitet. En hög  typfrekvens, det vill säga 

att ett förled används med många olika huvudled, tyder på att förledet tidigare har varit produktivt 

(Bauer 2001, s. 48-49). 

Svenska sammansättningar utmärks av så kallad sammansättningsaccent, som förklaras i 2.1. De 

består av ett för- och efterled, där sammansättningen som helhet får samma grammatiska egenskaper 

som efterledet. Efterledet är alltså huvudled. 

Den större delen av svenska sammansättningar är av typen NN, där ett substantiviskt förled fogas till 

ett substantiviskt efterled (Teleman et al. 1999, s. 34). Som förled kan substantivet stå som en 

oförändrad stam eller ha en speciell förledsform, som gatu-kontor (av gata) och äppel-träd (av äpple) 
(s, 50). Ibland infogas ett bindesuffix mellan för- och efterled, som i år-s-bok. Sammansättningarna 

uppvisar en viss rekursivitet. Morfologiskt komplexa förled kan sättas ihop med ett efterled med en 

komplex struktur. Detta har gett upphov till tvister om vilket som egentligen är svenskans längsta ord, 

med mer eller mindre naturliga vinnarförslag. Rekursiviteten omfattas dock av restriktioner. 

Koptjevskaja-Tamm (2009, s.130) noterar att efterledets grad av lexikalisering spelar en roll; starkt 
lexikaliserade efterled är mer benägna att kunna kombineras med ett nytt förled. Hon menar att även 

fonologi kan vara en faktor, eftersom många sammansatta huvudled innehåller enstaviga stammar. 

Enligt Koptjevskaja-Tamm får en talare som vill uttrycka t.ex både användningsområde och material i 

de flesta fall ta till andra strategier, som efterställd prepositionsfras. En damtröja i bomull är alltså att 

föredra framför ?dambommullströja (Koptjevskaja-Tamm, 2009, s. 130). 

De sammansättningar som diskuteras i den här studien är av typen AN, som inte är lika frekventa. De 

uppvisar inte samma rekursivitet. I AN-sammansättningar fogas, med några få undantag, adjektivets 

oförändrade stam till ett substantiv (Teleman et al. 1999, s. 190). Ett exempel är rödvin (jfr rött vin). 

Dock påpekar Teleman et al. (1999, s. 191) att adjektivet ibland kan stå i definit form framför 

egennamn, som Långa-Kurt och Fule-Sven, och framför vissa substantiv, som lillebror och lillasyster. 

De senare utmärker sig genom att, förutom bestämdhet, även uttrycka semantiskt genus i något som 
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ser ut som ett förled. Teleman et al. (1999, s 191) tolkar dock ord som lillebror som sammandragna 

fraser och inte sammansättningar. 

Dahl (2015) beskriver hur kombinationer av adjektiv och substantiv i norrländska dialekter används 

mer frekvent än i skandinaviska standardspråk, och ibland används med en annorlunda betydelse. Ett 

exempel är nybil, som i standardsvenska endast kan ha betydelsen ”en nytillverkad bil”, men som i en 

del dialekter även kan tolkas som en bil som är ny i kontrast till en äldre, men inte nödvändigtvis 

nytillverkad (Dahl, 2015, s. 127-128). För att skilja dessa konstruktioner från vanliga 

sammansättningar, talar Dahl om adjektivinkorporering. Lill-vit-katt-n (’den lilla vita katten’) är ett 

intressant exempel från Arjeplog med förledet lill- (Dahl 2015, s. 147). Min studie har dock inget 

dialektalt perspektiv och eventuella regionala skillnader kommer inte att diskuteras.  

2.3 Adjektiven liten och små 

Förleden lill- och små- är bildade av adjektivet liten och pluralformen små. Små är en suppletiv 
pluralform. Suppletion innebär att former i ett böjningsparadigm har olika stammar.Tabell 1 visar 

böjningsparadigmet för adjektivet liten, som innehåller flera suppletiva former. Suppletiva ord 

tenderar att vara högfrekventa. Vafaeian (2013, s. 128) visar att adjektivsuppletion främst påverkar 

adjektiv av typerna ”värde” (’god’, ’dålig’) och ”storlek” (’stor’, ’liten’). Det finns ett par adjektiv som 

har suppletiva komparativformer i svenskan, som dålig-sämre-sämst och gammal-äldre-äldst, men 

liten är det enda adjektivet som har numerussuppletion. Numerussuppletion för adjektiv brukar anses 

vara ovanligt bland världens språk, men det är oklart hur ovanligt det egentligen är (Veselinova, 2017, 

s. 31). 

Tabell 1: Böjning av adjektivet liten, modifierad från Börjars & Vincent (2011, s. 254) 

 SG PL 

Indefinit Definit 

Utrum liten lilla (lille) små 

Neutrum litet 

Komparativ mindre 

Superlativ minst minsta 

 

Historiskt har liten och små varit olika ord med delvis överlappande betydelse, som båda kunde 

användas i både singular och plural (Börjars & Vincent, 2011). I modern svenska finnns 

singularformen smått, som nästan uteslutande används i obestämd form singular neutrum, kvar, men 

med ett begränsat användningsområde, främst som ett adverb, som i en smått osannlik historia, eller 

som ett substantiverat adjektiv. I uttrycket smått och gott betyder smått ’något litet’ och i vänta smått, 

’att vara gravid’, syftar det på barn. Komparativformen av smått är smärre och superlativform saknas. 
I modern svenska är små pluralformen av liten. Numerussuppletionen möjliggör ett val mellan 

singular- och pluralformen även i sammansättningar, som lillebröder och småsaker.  

Teleman et al. (1999, s. 199) menar att små- huvudsakligen används i sammansättningar som 

betecknar kollektiver eller substantiv som företrädesvis eller enbart förekommer i plural, som 

småpengar och småpojkar. Enligt deras resonemang kan singularformen tänkas ha uppkommit genom 

retrogradering, när ett ords morfologiska komponenter omtolkas och ett nytt ord bildas genom att ett 

affix tas bort (Campbell, 2013, s.101). I det här fallet har ord med dubbelmarkering av plural, som 

små-peng-ar, där både små- och suffixet –ar markerar pluraliteten, omanalyserats som småpeng-ar, 

med stammen småpeng, som i in tur ger upphov till singularformen en småpeng. Retrogradering är en 

typ av analogi, som innebär att något i språket förändras till att bli mer likt andra mönster i språket 
(Campbell, 2013, s. 91). SAOB menar att små- används för att bilda sammansättningar både med 

singular och plural, men att det senare fallet leder till att en ”sekundär singular”, alltså en sorts 
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retrogradering, utvecklas ur pluralformen. Enligt SAOB får en del sammansättningar lill- i singular 

och små- i plural. Det gäller bland annat lillbarn, lillflicka och lillpojke.  

Både liten och den definita formen lilla har sitt ursprung i den fornsvenska stammen litl. Liten är från 

början en ackusativform av lítil och lilla har bildats av samma ord genom ”assimilation i svagtonig 

ställning”, enligt SAOB. Medan den indefinita formen liten förekommer attributivt och predikativt, 

används den definita formen lilla attributivt och i sammansättningar, vilken exemplifieras i tabell 2. I 

modern svenska används enbart formen lill- i sammansättningar. SAOB nämner dock adjektivet liten-
huvad, ’som har litet huvud, och liten-mynt, ’som har liten mun’, båda från cirka 1900. Det tyder på att 

liten tidigare har använts i sammansättningar. Sammansättningar med små- var mycket vanliga i 

fornsvenska, medan man inte har hittat belägg för sammansättningar med lítil- (Börjars & Vincent, 

2011, s. 251). 

Tabell 2: Attribrutiva och predikativa fraser med ’liten’. 

Stam Attributiv Predikativ Sammansättning 

liten en liten flicka flickan var liten *en litenflicka 

lill- den lilla flickan *flickan var lilla en lillflicka 

 

För de bestämda formerna lilla och lille finns en sexusdistinktion, som Teleman et al. (1999, s. 227) 

beskriver som optionell. Bylin (2016) diskuterar olika faktorer som inverkar på den komplexa 

variationen av e-formen. Dahl (2000, s. 587) påpekar att kontrasten mellan -a och -e som 

adjektivändelser verkar fungera som ett eget genussystem, som fungerar parallellt med det som gäller 

för andra adjektiv, där distinktionen görs mellan neutrum och utrum, och med det pronominella 

systemet som särskiljer fyra genus (han, hon, den, det). E-ändelsen, menar Dahl, kontrasterar 

maskulinum mot allt annat. Även i sammansättningar påträffas lilla- och lille-. 

Små- förekommer också i sammansättningar med verb, som småle och småregna, och adjektiv, som 

smårolig och småaktig,. Av dessa bildas ofta nominaliseringar som småleende, småregn, småaktighet. 

Dessa undersöks inte i denna uppsats, som avgränsas till nominala sammansättningar som inte är 

avledda från verb eller adjektiv. 

Sammansättningar med lill- och små- skiljer sig från andra sammansättningar i svenskan dels genom 

att det finns två möjliga sammansättningsformer att välja bland för ett och samma uppslagsord, dels 

genom att vissa av dem, som lillebror, har förled som ser ut att uttrycka både numerus och definithet. I 

den här uppsatsen undersöks vilka faktorer som spelar in vid val av förled samt i vilken mån 

sammansättningsformerna uttrycker numerus och definithet. 

2.4 Diminutiv 

Lill- och små- uttrycker ofta förminskning. En ordform som uttrycker förminskning kallas diminutiv. 

De har ofta konnotationer intimitet och tillgivenhet. Wierzbicka (1992) definierar diminutiv med 

semantiskt metaspråk, ett språk som hon menar kan beskriva kulturella aspekter av språk på ett 

kulturoberoende sätt: 

 I think of it as something small 

  speaking about it to you I feel something good (to you) 

  of the kind that one feels towards small children (Wierzbicka 1992, s. 385) 

 

Diminutivformer kan också fungera som en markör för kvinnligt kön, uttrycka ungefärlighet eller att 

någonting är en del av en helhet samt användas pejorativt, nedsättande. Jurafsky (1996) gör anspråk på 

att förklara hur dessa till synes vitt skilda polysema betydelser av diminutiver har uppstått. Han 

definierar diminutiv som ”any morphological device which means at least ’small’” (1996, s. 534). 

Genom att använda sig av Lakoffs radiala kategorier föreslår Jurafsky en modell, se figur 1, som utgår 
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från begreppet ’barn’, där alla andra betydelser har bildats genom semantiska och pragmatiska 

kopplingar till ’barn’, som han också menar är ursprunget till det protoindoeuropeiska –ko-suffixet.  

 

 

Figur 1: Universell struktur av diminituv enligt Jurafsky (1996, s. 542) 

Betydelseutvidgningen kan bland annat ske via metaforer. Till exempel har metaforen WOMEN ARE 

CHILDREN gett upphov till diminutiv som markerar kvinnligt kön och metaforen PETS ARE CHILDREN 

har get upphov till diminutivformer för husdjur. I figur 1 är semantiska förändringar som har bildats 

genom metaforer markerade med M. Vid inferens, markerat med I, kan till exempel konstruktioner 

som syftar på barn lexikaliseras och börjar uttrycka tillgivenhet, på grund av en naturlig tendens att 

känna tillgivenhet inför små barn. Generalisering, G, eller semantisk blekning, kan göra en betydelse 

mer abstrakt. Ett exempel är engelskans -ish, som betyder ’related-to’. Boy-ish, ’pojkaktig’ har en mer 

abstrakt betydelse än boy, ’pojke’ (Jurafsky 1996, s. 553). Ett fjärde och sista mekanism är vad 

Jurafsky kallar lambda-abstraktion, L i figur 1, när betydelsen small(X) abstraheras till ”lambda(y) 

(smaller than the prototypical exemplar x on the scale y)” (Jurafsky 1996, s. 555), vilket ger upphov 

till ett domänskift där diminutivet kan användas för att uttrycka exakthet, ungefärlighet och del av 

helhet. 

Teorin att den ursprungliga betydelsen av diminutivformer är ’barn’ har visat sig stämma väl för 

morfologiskt bildade diminutivformer, där Jurafsky inte hittar några bevis för en ursprunglig betydelse 

av ’liten’ i de 60 språk som undersökts. Det är oklart i vilken mån svenskan kan sägas ha speciella 

diminutivsuffix. Suffixet –is (dagis, lekis, hemlis) brukar ibland beskrivas som diminutivbildande, 

men har begränsad produktivitet. Suffixet –ing har haft flera funktioner, bland annat 

diminutivbildande. Det kommer från det urnordiska –unga-, -inga- som i sin tur har innehåller det 

indoeuropeiska –ko- som har lagts till en stam på –n (Wessén, 1943, s. 63). I modern svenska är inte 

suffixet produktivt men påträffas stelnat i ord som kyckling, yngling och fossing. 

Språk som använder sig av perifrastiskt diminutiv, som engelskans little och franskans petit, verkar 

däremot oftare ha en ursprunglig betydelse av ’liten’. Lill- och små- härstammar från det självständiga 

adjektivet liten som visserligen har en semantisk koppling till barn, se till exempel uttrycket vänta 

smått (’vara gravid’), men som inte har uppstått ur ett uttryck för barn. Skommer (2016) påpekar att 

detsamma gäller för de norska förleden lille- och små-, som kommer från det norska liten. Precis som 

sina svenska motsvarigheter har sådana sammansättningar ofta en koppling till barn eller någon som är 

yngre, som i lillebror och smågutt.  

I den här uppsatsen undersöks vilka diminutiva funktioner förleden lill- och små- har i 

sammansättningar med utgångspunkt från Jurafskys radiala modell. 
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2.5 Böjda förled och lexikal integritet 

Olika grammatiska teorier ger olika svar på frågan i vilken mån syntax och morfologi överlappar och 

påverkar varandra. Hypotesen om lexikal integritet, the Lexical integrity hypothesis, som har sitt 

ursprung i Chomskys generativa grammatik och hans Lexicalist hypothesis, hävdar att att syntaxen 

”varken kan manipulera eller få tillgång till ordens inre form” (Anderson 1992, s. 84). Enligt detta 

synsätt kan inte syntaktiska processer som t.ex. kongruens appliceras inom ord. Principen kan 

användas för att skilja mellan ord och fraser, genom att syntaktiska regler inte kan flytta beståndsdelar 

i morfologiskt komplexa ord, till skillnad från fraser. Till exempel påverkas partikelverb i svenska av 

regler om ordföljd och kan separeras av adverb, som i han tycker inte om kaffe, vilket innebär att de 

inte kan räknas som ett ord.  

Construction morphology, eller konstruktionsmorfologi, är en teori uvecklad av Booij (2010), som 

lämpar sig väl för att beskriva sammansättningar. Det är en vidareutveckling av Construction 

grammar, konstruktionsgrammatik, som till skillnad från många andra teorier inte gör någon strikt 

uppdelning i lexikon och syntax, utan istället ser konstruktionen, ett abstrakt schema där vissa 

variabler kan fyllas av vissa lexem, som den centrala enheten. Booij utvidgar detta synsätt till 
morfologin, som en förklaringsmodell för bland annat sammansättningar. Sammansättningar ses som 

konstruktioner, en systematisk relation mellan form och betydelse. Genom konstruktionsscheman som 

ordnas hierarkiskt går det att beskriva både generella egenskaper av sammansättningar, samt mer 

specifika, lexikaliserade betydelser. 

 

Booij (2010, s. 177) skiljer på vad han kallar syntaktiska sammansättningar och morfologiskt 

komplexa ord. Han menar att syntaktiska sammansättningar tillåter en inre applicering av syntaktiska 

regler, som kongruens och kasusböjning, till skillnad från morfologiska sammansättningar.Böjda 

förled i sammansättningar som inte är syntaktiska skulle utgöra ett motbevis mot teorin om lexikal 

integritet. Booij (2009, s. 6) menar dock att i de fall sammansättningar har inre böjning rör det sig 

antingen om att ett led är en fras, som kan påverkas av syntaktiska regler, eller om att böjningen är 

semantiskt snarare än grammatiskt betingad. Booij (1996) skiljer på inherent och kontextuell böjning. 

Inherent böjning är inte nödvändig för det syntaktiska sammanhanget. Böjningen är ”osynlig” för 

syntaxen. Det kan till exempel vara komparativformer av adjektiv, som i äldreboende, och tempus och 

aspekt av verb. Kontextuell böjning styrs däremot av syntaxen och inkluderar bland annat 

adjektivkongruens och kasusmarkeringar på substantiv. Booij menar att bara ord med inherent böjning 

kan användas för att bilda nya sammansättningar och avledningar. Om vi antar att förleden lill- och 

små- fortfarande uttrycker en distinktion i numerus, är de exempel på kontextuell böjning och skulle 

då strida mot principen om lexikal integritet. Om förleden främst uttrycker en semantisk distinktion, 

utgör de inte något motbevis mot hypotesen lexikal integritet. Att ta reda på om förleden lill- (samt 

lille-/lilla-) och små- uttrycker den grammatiska kategorin numerus eller främst har en lexikal 

betydelse är ett av syftena med den här studien. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som beskrivet i uppsatsens bakgrund har adjektivet liten/lilla den suppletiva pluralformen små. En 

talare av svenska måste välja mellan två sammansättningsformer, lill- och små-. Studiens syfte är att 

undersöka användningen av förleden och vilka faktorer som påverkar val av förled i sammansättningar 

i modern svenska. Jag har valt att avgränsa undersökningen till aspekterna produktivitet, definithet, 

numerus och lexikal semantik. 

Först analyseras förledens relativa produktivitet, då det saknas uppgifter om vilket förled som är mest 

frekvent i modern svenska. Sedan undersöks definithet och numerus för att reda ut i vilken mån 

sammansättningsformerna lill- och små- kan uttrycka samma grammatiska kategorier som de fria 

adjektiven liten/lilla och små. Slutligen behandlas lexikala semantiska aspekter. 

Frågeställningarna är följande: 

1. Hur produktiva är förleden lill-, respektive små- i svenska sammansättningar? I vilken grad är 

sammansättningarna lexikaliserade? 

2. Vilken roll spelar definithet för sammansättningarna? 

3. Hur används små- i sammansättningar som betecknar singular och lill- i sammansättningar som 

betecknar plural? 

4. Vilka lexikala semantiska aspekter påverkar val av förled?  

 

  



9 

 

4. Material och metod 

4.1 Material 
Datan som analyseras i denna studie är huvudsakligen hämtade från korpusar. För att söka och samla 

in data har Korp (Borin, Forsberg, & Roxendal, 2012), Språkbankens sökvertyg för korpusar, använts. 

Korpusarna som har använts tillhör samlingarna Sociala medier, Tidningstexter och Skönlitteratur. Jag 

har antagit att bloggar oftare innehåller ett mer spontant och familjärt språk medan tidningstext är mer 

standardiserad och normerad. De skönlitterära texterna representerar en annan, mer poetisk stil. 

Tillsammans bör de olika stilvarianterna ge en mer representativ bild av språkbruket än var för sig. 

Texterna är annoterade med information om bland annat ordklass, numerus och definithet. 

Annoteringen är till stora delar automatiskt gjord och innehåller därför feltaggningar. 

Det totala antalet löpord i korpusarna var 1 178 310 800 vid tiden för undersökningens genomförande. 

Hur de fördelar sig i de olika korpusarna framgår av tabell 3.  

Tabell 3: Korpusar och antal löpord. 

Korpus Löpord 

Skönlitteratur: 18 841 033 

 ASPAC svenska 
 

 Bonniersromaner I (1976–77) 
 

 Bonniersromaner II (1980–81) 
 

 Norstedtsromaner (1999) 
 

 SUC-romaner 
 

Tidningstexter: 543 811 218 

 GP 
 

 Webbnyheter 
 

Sociala medier: 615 658 549 

 Bloggmix 
 

 Totalt: 1 178 310 800 

 

Undersökningen har ett synkront perspektiv och jag har valt bort äldre korpusar.Materialet i 

korpusarna fördelar sig över tid enligt figur 2. 

 
Figur 2: Fördelning av data i korpusarna över tid. 

 

För frågeställning 1, som behandlar lexikalisering, har jag använt mig av ordboken Svenska 

Akademiens ordlista, SAOL. Den är tänkt som en förteckning över hela svenska språket. Den är 

preskriptiv i och med att den ger rekommendationer om stavning och ordböjning. Ofta inkluderas även 
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en kort definition av uppslagsorden. I den semantiska analysen som syftar till att besvara 

frågeställning 4, om förledens semantiska aspekter, har jag använt Svenska Akademiens ordbok, 

SAOB. SAOB är en historisk ordbok med syftet att beskriva svenska språket från 1520-talet till idag. 

Hittills har uppslagsord från a till vret publicerats. Artiklarna innehåller information om böjning, 

etymologi, betydelse och historiska exempel. 

4.2 Data 

För frågeställning 1, 2 och 3 användes en kvantitativ metod där stora mängder ord extraherades med 

hjälp av Korps sökverktyg och annotering. Två söksträngar, som finns redovisade i appendix 1, 

användes för att ta fram alla substantiv som börjar på lill- respektive små-. Funktionen att söka på 

förled fungerade inte som tänkt och användes inte. Resultaten inkluderade därför ord där lill- och små- 
inte är förled utan något annat. De mest frekventa av desssa uteslöts. Då återstod 75 776 löpord som 

börjar på lill- och 112 795 ord som börjar på små-. Dessa inkluderade flerledade sammansättningar. 

Enstaka ord där lill-och små- inte är ett förled utan något annat är också inkluderade i dessa, samt en 

liten del ord som är felaktigt taggade som substantiv. Min bedömning är att de var en så liten del att de 

inte utgjorde ett hinder för att kunna dra slutsatser av resultaten. 

 

Information om produktivitet, definithet och numerus har extraherats ur detta material med hjälp av 

CQP-uttryck1, som finns i Appendix 1. CQP står för Corpus query processor och är det frågespråk som 

används i Korp. 

 

Jag tog också manuellt fram en lista på de 100 mest frekventa sammansättningarna med varje förled, 

som finns i Appendix 2. I resultaten från Korp räknas olika ordformer av samma lexem som olika ord, 

till exempel lillasysters, lillasystrar och lillasystern av lillasyster. I min lista räknas dessa som en 

sammansättning, som står angiven i den form som var mest frekvent. Flerledade sammansättningar 

och avledningar har rensats bort. Delar av denna lista användes för frågeställning 2 och 3. För 

frågeställning 4, som fokuserar på semantiska aspekter, utfördes en kvalitativ analys av listan. 

 

4.3 Procedur 

4.3.1 Produktivitet 

För frågeställning 1 ”Hur produktiva är förleden lill-, respektive små- i svenska sammansättningar? I 

vilken grad är sammansättningarna lexikaliserade?”, definierades produktivitet som sannolikheten att 

förledet fogas ihop med ett nytt huvudled och bildar en ny sammansättning. Begreppet produktivitet är 

komplext, och det finns inget standardiserat sätt att mäta hur produktiva morfologiska mönster är. Jag 

använde Category-conditioned degree of productivity (Baayen & Lieber, 1991), som är ett sätt att 

uppskatta produktivitet genom att räkna så kallade hapax legomena, ord som bara förekommer en gång 

i en viss korpus. Sådana ord kan vara nybildade genom ett produktivt mönster, så kallade 
occasionalisms, eller bara råka vara ovanligt lågfrekventa i en viss korpus. Värdet P räknas ut genom 

formeln P = V1,m / Nm, där V1 är antalet hapax legomena med det morfologiska mönstret m och N är det 

totala antalet löpord med mönster m. Det resulterande värdet P är ett mått på sannolikheten att träffa 

på nya ord i ett slumpmässigt urval med storlek N (Baayen & Lieber, 1991, s. 809). 

För varje förled togs fram en lista med samtliga förekommande sammansättningar, varifrån antalet 

hapax legomena extraherades. I Appendix 1 finns de söksträngar som användes. Resultatlistorna 

rensades inte manuellt och en del feltaggningar har därför kommit med. Sammansättningar med 

komplexa för- eller efterled sorterades inte bort, eftersom det hade krävt en manuell rensning av 

                                                      
1 Stort tack till Mats Wirén för hjälp med Korps sökverktyg. 
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tusentals ord. P-värdet för varje förled räknades ut. Antal löpord samt antal typer av ord för varje 

förled jämfördes också. 

Resultaten från korpusundersökningen kan antas delas upp i två grupper: sammansättningar som är 

resultatet av en produktiv ordbildningsmekanism eller lexikaliserade sammansättningar, vars 

ordbilningsmönster inte nödvändigtvis är produktivt i modern svenska. Därför är lexikalisering en 

viktig aspekt i att undersöka produktivitet. För detta syfte har ordböckerna Svenska Akademiens 

ordlista (SAOL) använts. Om ett stort antal ord finns inkluderade i en ordbok pekar det på att mönstret 

är eller har varit produktivt. Även frekvensdata från korpusundersökningen används för att undersöka 

hur vanliga de mest lexikaliserade orden är.  

4.3.2 Definithet 

Först undersöktes den totala andelen av indefinita och definita former för varje förled. De preliminära 

resultaten för indefinita former inkluderar dock possessiva konstruktioner, som min lillebror, eftersom 

substantivet står i obestämd form. I ett semantiskt perspektiv är dessa former ändå definita, då de 

syftar på en specifik referent. Därför är det viktigt att även undersöka hur stor andel de possessiva 

konstruktionerna utgör. En söksträng sorterade ut alla n-gram, sekvenser av ord, som består av ett 

substantiv som börjar på lill- eller små- föregånget av ett possessivt pronomen, ett substantiv i genitiv, 

ett adjektiv eller particip i bestämd form. De söksträngar som användes redovisas i Appendix 1. 

Resultaten rensades inte manuellt och beräknas innehålla en liten andel feltaggade ord. 

Då förleden uppvisar olika beteende avseende definithet undersöktes även de 10 mest frekventa 

sammansättningarna för varje förled. Även för dessa räknades andelen indefinita och definita former 

samt andelen possessiva konstruktioner ut. 

4.3.3 Numerus 

Antalet singularformer jämfördes med pluralformer för varje förled i alla korpusar. Söksträngarna som 

användes finns i Appendix 1. För förledet lill- fanns stora problem med numerustaggning och den 

sökningen uteslöts, vilket diskuteras under 6.2.1. Av de resultat som hade fem eller fler träffar togs 

fram en lista med 100 slumpmässiga ord för varje förled. Bland dessa räknades singular- och 

pluralformer. Listan med frekventa sammansättningar användes inte för detta syfte då singular- och 

pluralformerna har slagits ihop till ett enda lexem. 

För lill- valdes 10 sammansättningar som var frekventa i sin singularform. Frekvensen av motsvarande 

sammansättningar i plural med förled lill- och små- undersöktes, i indefinit och definit form. För till 

exempel lillebror undersöktes lillebröder, lillebröderna, småbröder och småbröder. Metoden bygger 

på antagandet att om förledet uttrycker numerus bör det finnas sammansättningar där bara lill- används 

i singular och bara små-i plural. Motsvarande undersökning med 10 sammansättningar med små- som 

var frekventa i plural genomfördes. Då testades motsvarande sammansättning i singular med både lill- 

och små-. För småsak genomfördes sökningar på lillsak, lillsaken, småsak och småsaken. 

Sammansättningar som är homonyma i singular och plural uteslöts, då numerusannoteringen i 
korpusarna inte var tillförlitlig. För små- undersöktes också huvudledens numerusfördelning för de 10 

mest frekventa sammansättningarna. 

4.3.4 Semantik 

De 100 mest frekventa sammansättningarna för varje förled har analyserats manuellt. Antalet 100 

valdes för att det är tillräckligt stort för att visa på flera olika sorters användningar och vilka som är 

vanligast, men tillräckligt litet för att undersöka manuellt. Sammansättningarna grupperades med hjälp 

av parafraser. Ord som kan beskrivas med hjälp av samma parafrasering grupperades ihop. Till 

exempel kan lillebror och lillasyster parafraseras som ’yngre X’ där X står för huvudledet i 

sammansättningen. Dessa grupper jämfördes med Jurafskys (1996) diminutivkategorier.  

 

Slutligen kategoriserades de 100 mest frekventa sammansättningarna enligt Sasses (1993, s. 659) 

individualiseringshiearki för att undersöka om lill- och små- uttrycker olika grader av 

individualisering.  
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5. Resultat 

5.1 Introduktion 
Resultaten för varje frågeställning redovisas separat. Först besvaras frågeställningarna om förledens 

produktivitet, definithet och numerus. Slutligen redogörs för den semantiska analysen. 

5.2 Produktivitet 

5.2.1 Introduktion 

Denna del syftar till att besvara frågeställning 1: ”Hur produktiva är förleden lill-, respektive små- i 

svenska sammansättningar? I vilken grad är sammansättningarna lexikaliserade?” Förledens relativa 

produktivitet analyseras med Baayen och Liebers (1991) category-conditioned degree of productivity 

och graden av lexikalisering undersöks med hjälp av ordböcker. 

5.2.2 Andel ord som bara förekommer en gång 

Förledens relativa produktivitet jämfördes med Baayen och Liebers (1991) category-conditioned 

degree of productivity, som beräknar sannolikheten att träffa på nya ord med ett visst mönster bland en 

viss mängd ord. Detta mäts på ett indirekt sätt genom att räkna hur många ord som bara förekommer 

en gång (hapax legomena). Ord som bara förekommer en gång är oftast nya ord. Resultaten redovisas i 

tabell 4 och visar att mönstret små- + N är cirka 75% mer produktivt än mönstret lill- + N. Ett högre P-

värde betyder att mönstret är mer produktivt. 

Tabell 4: P-värde för varje förled. 

Mönster Löpord 
Hapax 

legomena 
P-värde 

lill- + N 75 776 1 523 0,02 

små- + N 112 795 3 995 0,035 

 

Även annan frekvensdata, extraherade ur korpusarna, tyder på att små- är ett mer produktivt förled i 

nominala sammansättningar. Det finns fler antal löpord av sammansättningar med små- än med lill-, 

vilket framgår i tabell 5. Antal löpord är den totala förekomsten av sammansättningar i korpusarna och 

den relativa frekvensen är ett medelvärde som visar frekvens per miljon ord. En högre frekvens, det 

vill säga högre antal löpord, skulle kunna bero på att några enstaka former är mycket frekventa. Mina 

data visar dock att sammansättningar med små- även har ett högre antal typer. Produktivitet kan anses 

vara ett mått på hur benägen en viss konstruktion är att användas för att bilda nya ord, så ett högre 

antal typer pekar på att förledet är mer produktivt. 

Tabell 5. Antal löpord och typer samt frekvens för varje förled. 

  Löpord Typer Relativ frekvens 

lill- 75 776 2 806 64,31 

små- 112 795 7 099 95,60 

 

Värt att notera är att lillebror och lillasyster tillsammans utgör nästan hälften av förekomstena av 

sammansättningar med lill-. Sammansättningar med lille- och lilla- är annars ovanliga i datan, 

undantaget det högfrekventa lilleman och det mindre vanliga lillefar. De verkar dock ha varit desto 

vanligare historiskt. I SAOB anges både lill- och lille- som möjliga varianter för en mängd 
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sammansättningar. Till exempel finns belägg för lillbarn från 1651 och lillebarn från 1923. Det går 

inte att utläsa något om vilket förled som är äldst; ibland är lille- angiven som den äldre formen och 

ibland är det lill- som har använts först.  

5.2.3 Lexikalisering 

Lexikaliserade sammansättningar har en etablerad betydelse. De kan ha en betydelse som inte är 

uppenbar utifrån för- och efterledets betydelse. För att förstå att småpotatis är något obetydligt måste 

ordet ha lärts in som en enhet. Lexikaliserade sammansättningar kan vara bildade enligt mönster som 

inte länge är produktiva, som lillebror och lillasyster. 

 

Medan produktiva mönster kännetecknas av ett stort antal typer med låg frekvens, känns lexikaliserade 

sammansättningar igen på sin höga frekvens. Det finns många högfrekventa ord med små-, medan det 

endast finns några få med lill-. I tabell 6 redovisas den relativa frekvensen av de 100 mest frekventa 

sammansättningarna med varje förled. Det framgår att det det finns 6 sammansättningar med lill- och 

9 sammansättningar med små- med en relativ frekvens på över 1,00, det vill säga de förekommer i 

snitt minst en gång per miljon ord i korpusarna. 70 sammansättningar med lill- har en relativ frekvens 

på mindre än 0,10, jämfört med bara 25 sammansättningar med små-. 

Tabell 6: Antal ord med relativ frekvens över ett visst värde 

 > 1,00 0,99 - 0,50 0,49 - 0,10 < 0,10 

lill- 6 3 21 70 

små- 9 14 52 25 

 

Ett annat mått på lexikalisering är antal ord som listas i en ordbok. SAOL visar att det finns ett större 

antal lexikaliserade sammansättningar med små-. Där räknas 27 nominala sammansättningar upp med 

lill-, lilla- eller lille-. Flera är avledningar eller sammansättningar av ett och samma lexem. Till 

exempel finns både lillebror, lillebrorsa och lillebrorskomplex. Om sådana ord räknas bort finns det 

19 sammansättningar. 7 ord är olika varianter på lillebror och lillasyster. Med förledet små- finns 196 

nominala sammansättningar inkluderade. Många är flerledade, till exempel finns både småbåtsbrygga, 

småbåtshamn och småbåtsägare inkluderade. En del är avledningar av adjektiv eller verb, som 

småskurenhet, bildat av småskuren, eller småleende, som kommer från verbet småle. 

5.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är förledet små- mycket mer produktivt i bildandet av nya sammansättningar än 

förledet lill-. Det finns också fler lexikaliserade sammansättningar med små-, vilket kan vara en följd 

av att små- har varit mer produktivt även historiskt. Lille- och lilla- verkar inte vara produktiva förled i 

modern svenska. 

5.3 Definithet 

5.3.1 Introduktion 

Frågeställningen lyder ” Vilken roll spelar definithet för sammansättningarna?”. För att besvara 

frågeställningen undersöks andelen indefinita former i förhållande till definita och possessiva former 

för alla sammansättningar med lill- och små-. För varje förled analyseras också de 10 mest frekventa 

sammansättningarna beträffande definithet. 

5.3.2 Definithet av alla sammansättningar med lill- och små- 

Definithet uttrycks typiskt genom att substantivet står i bestämd form. Småföretaget har en 

identifierbar referent till skillnad från småföretag. Sammansättningar med både lill- och små- är 
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vanligare i indefinit form. Lill- är proportioniellt sett vanligare i definita och possessiva konstruktioner 

än små-, vilket visas i figur 3 nedan.  

  

Figur 3: Fördelningen av den relativa frekvensen av indefinit och definit form samt possessiva 

konstruktioner för sammansättningar med lill- och små-. 

Bestämdhet uttrycks inte alltid på substantivet. I possessiva konstruktioner, som min röda bil, står 

substantivet i obestämd form, men det rör sig likväl om en bestämd bil. I mina data betraktas 

possessiva konstruktioner som de där sammansättningen står i obestämd form efter ett possessivt 

pronomen, ett annat substantiv i genitiv, eller ett adjektiv eller particip i bestämd form. Dessa 

sammansättningar är som regel semantiskt definita och syftar på en bestämd referent, som hennes 
lillasyster och vår småstad, även om de också kan syfta på en stor grupp, som Sveriges småföretagare. 

Sammansättningar med lill- är mycket vanliga i possessiva konstruktioner, delvis på grund av de 

mycket vanliga uttrycken med ett possessivt pronomen i singular och lillebror/lillasyster, som min 
lillasyster. Figur 4 visar fördelningen mellan indefinita och definita former när de possessiva räknas 

till de definita. Av dessa data framgår det att förledet lill- uttrycker definithet oftare än små-. 

 
 

Figur 4: Fördelningen av den relativa frekvensen av indefinit och definit form, justerade för 

possessiva konstruktioner 

Figur 4 kan jämföras med andelen indefinita och definita former för alla substativ i ett representativt 

urval av korpusar, som redovisas i figur 5. En mindre korpus från varje genre är inkluderad. 
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Sammansättningar med lill- är mycket mer frekventa i definit form än det genomsnittliga substantivet i 

korpusarna, medan små- är ovanligare i definit form än det typiska substantivet.  

 

Figur 5: Fördelningen indefinit och definit form samt possessiv för alla substantivi relativ frekvens 

Resultaten tyder på att lill- oftare uttrycker definithet än små-. Det pekar på att lill- oftare används för 

att syfta på en bestämd referent, medan små- oftare används kategoriserande. Då lill- och små- 

uppvisar olika mönster av definithet finns det anledning att undersöka dem var för sig. I nästa del 

analyseras de 10 mest frekventa sammansättningarna med varje förled. 

5.3.3 Definithet av sammansättningar med lill- 

Samtliga 10 undersökta sammansättningar, redovisade i tabell 7, med lill- förekommer betydligt oftare 

i definit form, vilket bekräftar resultatet ovan att lill- ofta används för att peka på en bestämd referent. 

Det framträder också att några ord som börjar på lille-/lilla,trots att de ofta uttrycker definithet, är mer 

frekventa i obestämd form. Lillebror, lillasyster och lilleman är vanligare i obestämd form än 

sammansättningar med lill-, men uttrycker definithet med andra medel. 

Tabell 7: De 10 mest frekventa sammansättningarna med lill- och hur de fördelar sig på indefinit och 

definit form samt i possessiva konstruktioner. 

 Indefinit  Definit  Possessiv  

lillebror 17,87 (75%) 0,11 (0%) 5,88 (25%) 

lillasyster 13,33 (71%) 0,38 (2%) 5,08 (27%) 

lilleman 5,97 (94%) 0,29 (5%) 0,10 (2%) 

lillsessan 0,15 (22%) 0,46 (67%) 0,08 (12%) 

lillkillen 0,18 (12%) 1,22 (82%) 0,08 (5%) 

lilltjejen 0,11 (9%) 1,05 (86%) 0,06 (5%) 

lillfisen 0,21 (19%) 0,80 (74%) 0,07 (6%) 

lillfingret 0,48 (38%) 0,59 (47%) 0,18 (14%) 

lillebrorsan 0,15 (19%) 0,52 (68%) 0,10 (13%) 

lillsyrran 0,08 (13%) 0,48 (79%) 0,05 (8%) 

Ord som är en böjning av ett lexem som redan förekommer har uteslutits. 

Lillebror, lillasyster och lilleman har också ofta en refererande snarare än beskrivande funktion och 

den stora andelen indefinita former beror på att orden används i obestämd form på ett sätt som liknar 
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egennamn2. Jämför med det obestämda mamma för att syfta på sin egen mamma. En sådan, 

egennamnsliknande, användning är mycket vanlig i korpusarna i Bloggmix. I exempel 1-3 finns en 

bestämd referent men ändå används den obestämda formen av substantivet. 

(1) […] jag kunde andas ut en stund innan lillebror ville ha lite uppmärksamhet också. 

(Bloggmix 2010) 

 

(2) Slutligen till farmor igen för att hämta lilleman. (Bloggmix 2005) 

 

(3) Nu får lillasyster låna dem ett tag. (Bloggmix 2007) 

 

I korpusarna Webbnyheter och GP är det istället vanligare att lillebror och lillasyster står som 

framförställt attribut till egennamn som i exempel 4-5. Även i dessa fall finns det en bestämd referent, 

trots att substantivet står i obestämd form. Sådana exempel antyder att en del resultat med lille-/lilla- 

har sorterats som indefinita trots att de egentligen uttrycker definithet. 

(4) Hon hjälpte lillasyster Ulrika, då fyra år, att knäppa loss bältet. (GP 1994) 

 

(5) Tillsammans med lillebror Håkan Bråkan, storasyster Anna, mamma Karin och pappa 

Rudolf drar Sune till Grekland på sommarlovet. (Webbnyheter 2012) 

 

Sammanfattningsvis används lill- oftare när det finns en bestämd referent i singular.  

5.3.4 Definithet av sammansättningar med små- 

För sammansättningar med små- är istället indefinita former mer frekventa, ett resultat som kvarstår 

även när hänsyn har tagits till possessiva konstruktioner. De analyserade sammansättningarna finns 

redovisade i tabell 8 nedan.  

 

Tabell 8: De 10 mest frekventa sammansättningarna med små- och hur de fördelar sig på indefinit och 

definit form samt i possessiva konstruktioner. 

  Indefinit 
 

Definit 
 

Possessiv 
 

småsaker 5,85 (97%) 0,18 (3%) 0,02 (0%) 

småbarn 5,27 (88%) 0,56 (9%) 0,14 (2%) 

småhus 2,99 (95%) 0,12 (4%) 0,03 (1%) 

småföretag 2,35 (66%) 1,16 (33%) 0,04 (1%) 

småtimmarna 0,02 (1%) 1,5 (99%) 0 (0%) 

småbitar 1,46 (99%) 0,02 (1%) 0 (0%) 

småsparare 1,33 (70%) 0,56 (29%) 0,02 (1%) 

småstad 1,32 (68%) 0,58 (30%) 0,03 (2%) 

småsyskon 1,15 (61%) 0,23 (12%) 0,5 (27%) 

småkakor 0,93 (94%) 0,05 (5%) 0,01 (1%) 

 

Sammansättningar med små- används ofta kategoriserande. Ett småhus är en beteckning på 

enfamiljshus, ett småföretag är ett företag av en viss storlek och en småstad är en sorts stad. 

                                                      

2 Lillebror kan också vara ett tilltalsnamn och resultaten kan inkludera träffar där det är förnamnet som 

åsyftas. 

 



17 

 

5.3.5 Sammanfattning 

Som det framgick i 5.3.3 används lill- oftare i sammansättningar i definit form och små- oftare i 

indefinit form. Det pekar på att lill- används för att syfta på en referent som är identifierbar för 

lyssnaren i en viss kontext medan små- är vanligare i en klassificerande funktion. Detta kan dock inte 

vara avgörande för vilket förled en talare väljer, då sammansättningar med lill- kan klassificera precis 

som sammansättningar med små- kan referera. I nästa kapitel undersöks vilken roll numerus spelar vid 

val av förled. 

5.4 Numerus 

5.4.1 Introduktion 

Frågeställningen ”Hur används små- i sammansättningar som betecknar singular och lill- i 

sammansättningar som betecknar plural?” ämnar att undersöka vilken roll numerus spelar vid val av 

förled. Om förleden uttrycker numerus bör sammansättningar med lill- oftare förekomma i singular 

och sammansättningar med små- i plural. 

5.4.2 Andel singular- och pluralformer 

Av ett slumpmässigt urval av 100 ord bland de resultat för lill- som har 5 träffar eller mer, fanns 94 

ord i singular, 2 ord i plural, 1 ord som är homonymt i singular och plural och 3 ord som inte är 

sammansättningar. Ett motsvarande urval för små- innehöll 60 ord i plural, 29 ord i singular och 11 

ord vars singular- och pluralform är homonym. En del av orden i singular kan användas som 

kollektiva substantiv, som småskrot och småmynt.  

Det var inte möjligt att räkna ut andelen singular- och pluralformer för hela korpusen för 

sammansättningar med lill-, på grund av problem med den automatiska taggningen som diskuteras i 

6.1.1. Fördelningen över numerus för sammansättningar med små- redovisas i tabell 9 nedan. 

Tabell 9: Numerusfördelningen för sammansättningar med små-. 

 

Antal 
ordformer 

Abs. 
frekvens 

Rel. 
frekvens 

Procentuell 
frekvens 

SG 3649 31 230 26,5 27,72%  
PL 3767 81 418 69,1 72,28%  
Totalt 7099 * 112 648 95,6 100%  
* Då en del ord är homonyma i singular och plural är det totala antalet ord inte 

lika med summan av singular- och pluralformerna tillsammans. 
 

En majoritet, 72,28% av orden med förled små- är i plural. Detta bekräftar Teleman et als. (1999, s. 

199) påstående att sammansättningar med små- huvudsakligen förekommer i plural. Om man ser till 

antalet ordformer är skillnaden dock betydligt mindre. Sammansättningar med små- är alltså mer 

frekventa i plural, men används med en stor mängd efterled även i singular.  

Dessa data bör tolkas mot bakgrund av att de flesta substantiv förekommer oftare i singular. Som 

framgår av figur 6, som visar numerusfördelningen i ett urval av korpusar, är cirka tre fjärdedelar av 

substantiven i singular. För sammansättningar med små- utgör istället pluralformerna den stora 

majoriteten. Det talar för att det finns en koppling mellan små- och pluralitet. 
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Figur 6: Numerusfördelningen för alla subsantiv i ett urval av korpusar 

Sammantaget visar dessa data att en typisk sammansättning med lill- är i singular och 

sammansättningar med små- är övervägande plural, men används också i singular. Vidare undersöks 

pluralformer av sammansättningar med lill- och singularisering av sammansättningar med små-. 

5.4.3 Sammansättningar med lill- i plural 

Om lill- och små- verkligen uttrycker numerus borde det finnas sammansättningar med lill- som har 

motsvarande pluralform med små-.För att undersöka om så är fallet analyserades de 10 mest frekventa 

sammansättningarna med lill-. Huvudledet pluraliserades och testades i en korpussökning i 

kombination med lill- och små-, i bestämd och obestämd form. För lillebror har till exempel formerna 

lillebröder, lillebröderna, småbröder och småbröderna testats. Den absoluta frekvensen av varje ord 

redovisas i tabell 10.  

Tabell 10 visar att singularformer är mycket mer frekventa än pluralformer. Det framgår också att 8 av 

de 10 mest frekventa sammansättningarna med lill- har en motsvarande pluralform med små- som är 

vanligare än den med lill-. Samtliga dessa 8 är ord som syftar på barn. Undantaget är lilleman, som 

inte pluraliseras alls och lillfinger, som har blivit lexikaliserat i sin singularform och därför får 

pluralformen lillfingrar. För andra lexikaliserade sammansättningar som lillhjärnan, lilltå och lill-

lördag är också pluralformen med lill- vanligare. 

 

Tabell 10: Absolut frekvens av sammansättningar med lill- i plural. 

 

  

SG 

(ind.+def.)  

PL med 

lill- 

indefinit 

PL med 

lill- 

definit 

PL med 

små- 

indefinit 

PL med 

små- 

definit 

lillebror 21 186 35 4 257 65 

lillasyster 16 158 62 6 239 30 

lilleman 7 365 0 0 0 0 

lillsessan 1 893 0 0 4 6 

lillkillen 1 647 0 1 466 386 

lilltjejen 1 366 2 12 875 593 

lillfisen 1 180 1 4 16 12 

lillfingret 1 136 48 20 6 10 

lillebrorsan 793 12 9 33 39 

lillsyrran 662 2 7 33 19 

76% 73% 77%

24% 27% 23%

Bloggmix 2017 Webbnyheter 2012 Norstedtsromaner 1999

Rel. frekvens sg. Rel. frekvens pl.
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Det enda ordet som enbart hade en motsvarande pluralform med små- var lillsessan, som var väldigt 

lågfrekvent i plural. Samtliga ord som syftar på barn har en motsvarande sammansättning med små- 
som är mer frekvent än den med lill-, vilket skulle vid en första anblick kunna tolkas som om 

sammansättningar med lill- pluraliseras med små-. För att kunna dra en sådan slutsats krävs dock att 

det enda som skiljer orden med lill- och små- är numerus, och så verkar inte vara fallet. Som nämnt 

ovan är lillfingrar vanligare än småfingrar. Småfingrar förekommer också, men har en kollektiv 

betydelse och syftar på vilka fingrar som helst som är små, som i exempel 7. Lillfingrar har däremot 

en distributiv betydelse, som i exempel 6, och syftar på flera exemplar av handens minsta finger från 

flera olika händer.  

 

(6) Anledningen är att hans lillfingrar är böjda. (Bloggmix 2010) 

 

(7) Underläppen darrade och småfingrarna snurrade med snuttetrasan. (Bloggmix 2009) 

 
 

Även för de andra orden finns skälig anledning att misstänka att det inte bara är numerus som skiljer 

sammansättningarna med lill- och små-, utan även semantiska aspekter, vilket undersöks i kapitel 5.5.. 
Definithet kan spela en viss roll; för definita sammansättningar är andelen pluralformer med lill- något 

större proportionellt sett. 

5.4.4 Sammansättningar med små- i singular 

De 10 mest frekventa sammansättningarna med små- som är mest frekventa i sin pluralform 

undersöktes. Ord som är homonyma i singular och plural uteslöts eftersom numerustaggningen inte 

alltid är tillförlitlig. Tabell 11 visar att ord som syftar på barn, småflickor, småtjejer och småpojkar 

ofta har en motsvarande sammansättning i singular med lill-. Lillflicka, lilltjej och lillpojke är mer 

frekventa än småflicka, småtjej och småpojke. Med undantaget lillkakan saknar de övriga 

sammansättningarna med små- en motsvarande sammansättning med lill- i singular. 

 

Tabell 11: Absolut frekvens av sammansättningar med små- i plural. 

 

  

PL 

(ind. + 

def.) 

SG med 

lill- 

indefinit 

SG 

med 

lill- 

definit 

SG med 

små- 

indefinit 

SG 

med 

små- 

definit 

småsaker 7 107 0 0 278 6 

småtimmarna 1 786 0 0 0 2 

småbitar 1 739 0 0 0 0 

småkakor 1 161 0 7 80 8 

smårätter 996 0 0 37 2 

småflickor 1 083 11 125 8 1 

småtjejer 1 468 129 1237 17 0 

smågrejer 852 0 0 11 0 

småpartier 1 362 0 0 24 5 

småpojkar 1 041 16 249 6 2 

 

Resultaten bekräftar att ord som betecknar barn ofta har lill- i singular och små- i plural. Denna 
tendens syns särskilt för de definita formerna. Lilltjej och småtjejer har dock olika konnotationer, och 

om de verkligen kan ses som olika former av samma ord diskuteras i 5.5. Det framgår också att 
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pluralformerna i nästan samtliga fall är mer frekventa än någon singularform, vilket bekräftar 

kopplingen mellan små- och plural. 

 

Sammansättningar som inte syftar på barn bildar singularformer med små-. Lillkakan förekommer 7 

gånger i mina data, men här är det tydligt att förledet uttrycker semantiska aspekter och inte numerus. 

Lillkakan är en kärleksfullbeteckning på ett barn, som i exempel 8, medan småkaka i exempel 9 är en 

’liten kaka’. 

 

(8) […] ätit smarriga frukostar, myst med lillkakan, bakat godaste kakorna […] (Bloggmix 

2013) 

 

(9) Vet det mesta, men funderar på att baka nån småkaka också. (Bloggmix 2008) 

5.4.5 Kollektiver 

Små- förekommer med kollektiva substantiv. Kollektiver har grammatiskt numerus singular men 

syftar till en grupp av någonting. De kan sägas vara semantiskt plurala. De kan vara både räkneliga 

eller oräkneliga. I det senare fallet brukar pluraliseringen medföra en något ändrad betydelse, i det 

typiska fallet betecknar det då en sort eller underart till det kollektiva substantivets prototypiska 

betydelse (Teleman et al., 1999, s. 20). Ett exempel från korpusarna är småfisk. Ordet används ofta 

kollektivt, som i 10, men kan också användas i plural och får då en individualiserande betydelse, som i 

11. 

 

(10) Det är så mycket småfisk att det ser ut som att de trängs i vattnet. (Bloggmix 2008) 

 

(11) Växtplanktonet äts av djurplankton som i sin tur blir mat för småfiskar. (Bloggmix 2008) 

 

Tabell 12 presenterar kollektiva sammansättningar från listan med frekventa sammansättningar med 

små-. De utgör 11 av de 100 vanligaste sammansättningarna med små-. Jag har inte hittat några ord 

med lill- som kan användas kollektivt. Resultaten bekräftar Teleman et als (1999, s. 199) påstående att 

små- ofta används med kollektiver. 

Tabell 12: Kollektiva substantiv med små- 

  Rel. frekvens 

smågodis 0,89 

småplock 0,83 

småkryp 0,74 

smådjur 0,46 

småpotatis 0,28 

småsten 0,28 

småfisk 0,24 

småspik 0,15 

småkrafs 0,09 

småvilt 0,08 

småskit 0,07 

5.4.6 Huvudledens numerusfördelning 

Som konstaterat ovan är sammansättningar med små- mer frekventa i plural. Det kan bero på att vi är 

mer benägna att använda förledet små- i plural, eller att små- kombineras med huvudled som oftare 
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förekommer i plural. För att undersöka om huvudled som oftare förekommer i plural får 

sammansättningsformen små- analyseras numerusfördelningen för huvudleden i de 20 mest frekventa 

sammansättningarna med små-. Oräkneliga substantiv och kollektiver har uteslutits. Rätt har uteslutits 

eftersom det är polysemt medan smårätter bara betyder ’maträtt’.Resultaten, som presenteras i tabell 

13, visar att det inte går att urskilja något mönster i vilket numerus som huvudledet oftare förekommer 

i. 

Tabell 13: Huvudledens numerusfördelning för sammansättningar med små- 

  SG  PL  

sak 181 589 (32%) 386 758 (68%) 

barn 99 182 (17%) 479 271 (83%) 

hus 109 561 (79%) 28 473 (21%) 

företag 52 499 (30%) 125 192 (70%) 

timmarna 107 228 (29%) 260 777 (71%) 

bitar 77 111 (70%) 33 305 (30%) 

sparare -  -  

stad 71 142 (71%) 28 567 (29%) 

syskon 3 058 (14%) 18 570 (86%) 

kakor 9 044 (38%) 14 463 (62%) 

flickor 38 206 (54%) 32 480 (46%) 

tjejer 90 243 (52%) 83 577 (48%) 

grejer 50 602 (47%) 57 793 (53%) 

partier 63 483 (61%)  41 000 (39%) 

pojkar 31 212 (53%) 27 393 (47%) 

vägar 276 196 (88%) 37 570 (12%) 

fåglar 8 614 (37%) 14 960 (63%) 

bilar 139 478 (62%) 85 604 (38%) 

detaljer 16 553 (31%) 37 464 (69%) 

killar 80 480 (60%) 54 492 (40%) 

 

Dessa data visar att huvudledets numerusfördelning inte avgör val av förled, i den mån de frekventa 

sammansättningarna är representativa för alla sammansättningar. Av de 19 ord det finns data för 

(sparare uteslöts på grund av en stor andel feltaggningar) är 10 mer frekventa i singular och 9 i plural. 

Små- används alltså även med huvudled som är vanligare i singular. En rimlig hypotes skulle annars 

vara att små- tenderar att användas med huvudled som är vanligare i plural, men så är inte fallet. 

5.4.7 Sammanfattning 

Sammansättningar med lill- förekommer oftare i singular och sammansättningar med små- i plural. 

För ord som syftar på barn är lill- vanligare i singular och små- i plural. Om förleden verkligen 

uttrycker numerus i desssa sammansättningar eller i vilken grad semantiska aspekter spelar in 

diskuteras i 5.5. Andra sammansättningar tenderar att ha samma förled i både singular och plural. 

Små- används även med huvudled som är mer frekventa i singular. Det är tydligt att numerus inte är 
den viktigaste faktorn vid val av förled, även om det verkar spela en viss roll för sammansättningar 

som betecknar barn.  
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5.5 Lexikala semantiska aspekter 

5.5.1 Introduktion 

Frågeställningen lyder ”Vilka lexikala semantiska aspekter påverkar val av förled?” Medan stammen i 

det självständiga adjektivet liten med det suppletiva adjektivet små i plural skiljer sig i numerus och 

inte i lexikal betydelse, finns det anledning att tro att sammansättningsformerna skiljer sig även i 

lexikalt semantiska aspekter. SAOB tar upp flera ord med lill- som smeksamma medan många ord 

med små- är beskrivna som nedsättande eller som att uttrycka obetydlighet. Att förleden i vissa fall är 

utbytbara, som i lillkillar och småkillar, ’ung pojke’, och ibland inte, som småhandlare, ’person som 

ägnar sig åt handel i liten skala’, och *lillhandlare tyder också på att det finns en lexikal semantisk 

skillnad. Som diskuterat ovan verkar både definithet och numerus spela en roll men kan inte alltid 

förklara val av ett visst förled. Det är därför relevant att undersöka lexikala semantiska aspekter 

närmare. Analys av frekventa ord från korpusarna visar att olika semantiska kategorier är aktuella för 

de olika förleden. Därför analyseras varje förled separat.  

Jag har först använt parafrasering för att dela upp de 100 mest frekventa sammansättningarna med 

varje förled i grupper som uttrycker förledets betydelse. Sedan jämför jag dessa grupper med Jurafskys 

(1996) radiala kategori för diminutiv. Slutligen undersöker jag hur de frekventa sammansättnigarna 

fördelar sig i Sasses (1993, s. 659) individualiseringshieararki. 

5.5.2 Semantiska grupper 

Uppdelningen i gruppen syftar till att fånga betydelseskillnader mellan förleden och har, så långt det är 

möjligt, gjorts genom parafrasering.. En parafras är en omformulering av ett ord i syfte att beskriva 

eller förtydliga betydelsen. Till exempel kan lillebror parafraseras som ’en yngre bror’ och lillasyster 

som ’yngre syster’. Jag har då placerat dessa i samma grupp, som innehåller sammansättningar som 

kan parafraseras med ’yngre X’. I de fall parafraser inte har varit lämpliga har jag kategoriserat 

sammansättningarna efter vilken typisk referent sammansättningen har. Några av dessa grupper, är 

gemensamma för både lill- och små- medan andra är specifika för varje förled. Jag redovisar först de 

betydelser som är unika för varje förled och sedan de betydelser som kan uttryckas med båda förled. 

5.5.2.1 Lill- i betydelsen ’mindre ’ 

Både lill- och små- används i sammansättningar som kan parafraseras som ’liten X’. Det innebär dock 

inte att de har exakt samma betydelse. Småbitar singulariseras som småbit och inte lillbit. Detta beror 

på att det finns en pragmatisk restriktion som styr när lill- kan användas för att uttrycka storlek; det 

måste finnas en kontrast till motsvarande stor-. Lill- betyder här ’mindre X’. Sådana sammansättningar 

redovisas i tabell 14. 

 

Tabell 14: Sammansättningar med lill- med betydelsen ’mindre’ 

’mindre X’ 

lillfingret lilltoan lillbilen 

lilltån lillrummet lill-ica 

lillstugan lillbåten lillskogen 

lillhjärnan lilldatorn lillstacken 

lillslam lillkameran lillkammaren 

lilltorpet lillagården lillhallen 

 

En lillstuga, ’en mindre stuga’ är inte nödvändigtvis särskilt liten, men alltid mindre än storstugan, 

som ligger på samma gård. För att jämföra finns det ofta bara ett hus på en tomt och småhus är också 

överlägset vanligare än lillhus. Ett hus eller lägenhet med flera toaletter kan sägas ha en lilltoa, ’en 

mindre toa’, som kontrasteras mot en större toalett eller badrum, som i exempel 12, och en båt som är 
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mindre än en annan båt kan kallas lillbåt, ’en mindre båt’, som i exempel 13. I exempel 14 kallas en 

mindre ICA-affär för lill-ica, förmodligen till skillnad från en annan större i närheten. 

 

(12) Vårt stora badrum är verkligen perfekt då det är stort och rymmer oss alla om  mornarna. 

Vad gäller lilltoan så sker det saker där pö om pö […] (Bloggmix 2012) 

 

(13) Till höger på bilden ligger min och Maries lillbåt och fars fina båt till vänster. (Bloggmix 

2008) 

 

(14) Därifrån gick vi till lill-ica där jag handlade lite gott till ikväll. (Bloggmix 2014) 

 

Lillstacken, ’den minsta stacken’, och lillslam, ’minsta slam’, är begrepp som används inom kortspel 

och där det finns motsvarande storstacken och storslam. En lilltå, ’den minsta tån’, och lillfingret, ’det 

minsta fingret’ kontrasteras mot de andra tårna och fingrarna. I norra Sverige finns en mängd sjöar 

som har fått namn med förledet Lill-. Ofta finns då en närliggande större sjö med förled Stor-. I södra 

Sverige används ofta adjektiven lilla och stora istället, som sjöarna Lilla Nosta och Stora Nosta i 

Hässleholms kommun i Skåne. På figur 7 finns en karta över Lill-Otern och Stor-Otern i i Sundsvalls 

kommun i Medelpad. 

 

 

Figur 7: Karta över Lill-Otern och Stor-Otern i i Sundsvalls kommun i Medelpad. Karta från Eniro. 

 

Denna kontrastiva betydelse uppvisar en viss produktivitet. Om det finns en större och en mindre 

variant av något, kan lill- användas på ett oväntat sätt. En svensk blogg3 beskriver en bild på en större 

kopp kaffe bredvid en mindre espressokopp, som ”storkaffe och lillkaffe”. Sammansättningen lillkaffe 
är svår att tänka sig utanför detta sammanhang.  

5.5.2.2 Lill- i betydelsen ’tillgivenhet’ om barn 

Både lill- och små- används i sammansättningar som syftar på barn. Skillnaden mellan lillkille och 

småkillar ligger vid en första anblick i numerus, men jag menar att lilltjej, lillkille och lillgrabb har en 

kärleksfull konnotation som småtjejer, småkillar och smågrabbar saknar. Exempel 15-18, med lilltjej 

och småtjej illustrerar hur sammansättningarna med lill- som regel syftar på ett närstående barn och 

har en kärleksfull nyans, medan motsvarande sammansättning med små- lika gärna kan beteckna några 

för skribenten okända barn och ibland har en pejorativ nyans. 

                                                      
3 https://www.arhammar.se/blog/storkaffe-och-lillkaffe/(Hämtad 2019-05-09) 

https://www.arhammar.se/blog/storkaffe-och-lillkaffe/
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(15) Allt för att få hålla lilltjejerna i småarmarna mina. (Bloggmix 2012) 

 

(16) Mammas älskade lilltjej när vi hade soffmys nu i eftermiddag (Bloggmix 2011) 

 

(17) Strax efter så upptäcker jag en jättesminkad småtjej i baksätet på bilen intill. (Bloggmix 

2014) 

 

(18) En annan sak som också är lite skrämmande är de hysteriska småtjejerna som sitter i 

Idolpubliken. (Bloggmix 2008) 

 

Dessa sammansättningar har visat sig svåra att parafrasera på ett konsekvent sätt och denna grupp har 

därför definierats som sammansättningar med lill- där den typiska referenten är ett barn och det finns 

en förminskande eller kärleksfull nyans. 

 
Tabell 15: Sammansättningar med lill- med betydelsen ’tillgivenhet om barn’ 

 

‘tillgivenhet om barn’   

lilleman 

lillsessan 

lillkillen 

lilltjejen 

lillfisen 

lillskruttan 

lillprinsen 

lillgumman 

lilltösen 

lillhjärtat 

lillskrutten 

lillgrabben 

lillstumpan 

lillpojken 

lillskiten 

lillgrodan 

lillkorven 

lillbebis 

lillflickan 

lilltrollet 

lillfia 

lillvildan 

lilleputt 

lillgrisen 

lillungen 

lillfisan 

lillpluttan 

lilleplutt 

lillplutt 

lillfröken 

lillsnuttan 

lillstackarn 

lillstrumpan 

lillskrot 

lillbebban 

lillefisen 

lillsnorpan 

lillherrn 

lillpärlan 

lillbarnet 

lillknodden 

lilltjoppan 

lillklutt 

lillgossen 

lilldamen 

lillmonstret 

lillfrökna 

lillälskling 

lillprinsessan 

lilljäntan 

lillbus 

lillgubbe 

lillkotten 

lillbubben 

lillskruttis 

 

I många fall är även huvudleden kärleksfulla i sig själva, som bubben, skruttis och snorpan. Lill- 

förstärker då den tillgivna betydelsen. Men förledet lill- kan också bilda kärleksfulla, skämtsamma, 

beteckningar för närstående barn av ord som annars har en nedsättande ton, som grisen, monstret och 

fisen. I exempel 19-22 kontrasteras en typisk användning av lillskiten med småskitar, som är mer 

pejorativt. 

 

(19) Men jag bär o bär o bär på lillskiten o hoppas att hon iaf känner sig liiite bättre då. 

(Bloggmix 2010) 

 

(20) Detta betyder att lillskiten ska börja på förskolan när hon fyller 1 år den 3:e september. 

(Bloggmix 2012) 

 

(21) En av småskitarna till kille i motståndarlaget hade försökt att vara tuff. (Bloggmix 2009) 

 

(22) Jag skriver inga anonyma kommentarer utan jag står för att jag föraktar er småskitar. 

(Bloggmix 2007) 

 

Den prototypiska referenten är ett barn, men även andra animata referenter inför vilka man känner 

sådana känslor som ofta är reserverade för små barn, kan beskrivas med orden. Till exempel kan 

husdjur förmänskligas av människan till den grad att de nästan uppfattas som barn, och många av de 

ord som oftast används om barn kan också syfta på ett husdjur, som i 23. 
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(23) Innan lillskiten Elvis, som är ungefär ett halvår gammal och en korsning mellan 

chihuahua och dvärgtax, kom till oss så hette han ”Fisen ”. (Bloggmix 2012) 

 

Lilleputt kommer enligt SAOB från namnet på ön Lilliput i Swifts Gullivers resor. Termen har 

försvenskats och har omanalyserats folketymologiskt som lille-putt där putt är en liten pojke 

5.5.2.3 Lill- i betydelsen ’tillgivenhet’ om djur och kroppsdelar 

Sammansättningar med lill- används allså som en kärleksfull beteckning på barn, eller på andra 

levande varelser som uppfattas ha något gemensamt med barn. Det finns även en mindre grupp ord, 

som inte betecknar barn, men där lill- också är en förminskande, kärleksfull beteckning. Den består 

dels av kroppsdelar, som oftast tillhör ett barn, och husdjur. 

Tabell 16: Sammansättningar med lill- med betydelsen ’tillgivenhet om annat’ 

‘tillgivenhet om annat’ 

lill-kroppen 

lillkatten 

lillmagen 

lillefar 

lillkissen 

lillrumpan 

lill-ögat 

lillnäsan 

lillhuvudet 

lillhästen 

lillhunden 

lillvovven 

lillhanden 

 

 

Lillhunden, kan, vad jag förstår, tolkas antingen som ’liten hund’, ’ung hund’ eller ’älskad hund’. Den 

förminskande och den kärleksfulla betydelsen går in i varandra och det är inte alltid klart vilken 

betydelse som är mest central. Lillmagen är både en ’liten mage’ och en ’älskad mage’ och tillhör, 

precis som de andra orden för kroppsdelar, nästan alltid ett barn som skribenten har en nära relation 

till, som i 24-25. 

(24) Ja som sagt var väldigt rädd att lillan skulle få problem med lillmagen! (Bloggmix 2009) 

 

(25) […] butiksbesöken sedan gick vi till amningsrummet för en påfyllning av lillmagen innan 

vi lunchade […] (Bloggmix 2012) 

 

Här finns också lillefar, som enligt SAOB är ett smeksamt tilltal på ”späd gosse” och belagt från 1660. 

I korpusarna används ordet dock oftast om den ryska tsaren eller någon som har liknande egenskaper. 

Lillefar är enligt SAOB en kalk av det ryska batjuška, en diminutivform med den ursprunliga 

betydelsen ’far’, som historiskt har används om den ryske tsaren. Ord som lillmormor och lillfarfar 

(273 respektive 117 träffar på Google 2019-04-11) visar att den förminskande/kärleksfulla betydelsen 

inte är begränsad till kroppsdelar på barn och husdjur, även om det är de som är mest frekventa i 

korpusarna. 

Sammansättningar med lill- som används som kärleksfulla beteckningar, i det prototypiska fallet på ett 

barn, men även på husdjur, kroppsdelar och andra entiteter där förminskning ses som något positivt. 

Sammansättningar med små- saknar denna betydelse. 

5.5.2.4 Lill- i betydelsen ’imitation’ 

För en annan undergrupp ord har förledet lill- en betydelse som varken är kopplad till storlek eller 

talarens inställning till referenten. Det är ord som kan parafraseras som ’imitation av X’ eller ’mindre 

intensiv version av X’. I min data är det ord som lillsemester, lill-lördag och lilljul. 

 

 



26 

 

Tabell 17: sammansättningar med lill- med betydelsen ’imitation’ 

 

‘imitation av X’  

lill-lördag 

lilljul 

lillejulafton 

lillsemester 

 

 

Lill-lördag (eller lillördag) används om en vardag, oftast onsdag, som har något gemensamt med 

helgen, kanske i form av ledighet eller festligheter. Det är en ’imitation av en lördag’ eller en ’mindre 

intensiv version av lördagsfirande’. Lillajul (även lillejul, lilljul och lilla julafton) har i vissa delar av 

Sverige och i svensktalande delar av Finland använts om en dag med anknytning till den riktiga 

julafton, en ’imitation av julafton’. Exakt vilken dag det syftar på varierar i olika dialekter. 

Lillmidsommar ger 270 träffar på Google och verkar användas om en dag före midsommar med 

festligheter i lite mindre skala, en ’imitation av midsommar’. Googlesökningar på lillfödelsedag och 

lillpåsk (genomförda 2019-04-11) ger ett tiotal träffar med betydelsen ’firande dagen före den riktiga 

högtiden’, det vill säga ett ’mindre intensivt firande’. Betydelsen uppvisar en viss produktivitet i och 

med att ett stort antal högtider kan kallas något med lill-. 

Betydelsen tycks bygga på en metafor där dagar symboliseras som objekt, som kan ha en fysisk 

storlek, där en mindre viktig dag också ses som mindre i storleken. Lill-lördag är mindre viktig, 

mindre intensiv, än den riktiga lördagen och ses därför som ’en liten lördag’. 

Sammanfattningvis har förledet lill- flera betydelser som det inte delar med små-. Det används om ’det 

minsta av två eller fler’, som en kärleksfull beteckning, främst på barn, och i betydelsen ’imitation’ 

som lill-lördag. Jag kommer nu att redovisa vilka betydelser som är unika för förledet små-. 

5.5.2.5 Små- i betydelsen ’liten storlek’ 

Små- kan ha en betydelse som ligger mycket nära det fria adjektivet små. Dessa kan parafraseras som 

’X av liten storlek’ och redovisas i tabell 18. Till skillnad från lill- är inte en jämförelse med 

motsvarande sammansättning med stor- central för betydelsen. En småbåt är ’liten i storlek’ jämfört 

med en prototypisk båt, inte mindre än en storbåt, som inte är ett vedertaget begrepp. 

 

Tabell 18: Sammansättningar med små- med betydelsen ’liten storlek’ 

 

‘X av liten storlek’ 

småsaker 

småhus 

småtimmarna 

småbitar 

småstad 

småkakor 

smågodis 

småplock 

smårätter 

småkryp 

smågrejer 

småpartier 

småpengar 

småvägar 

småfåglar 

småbilar 

smådjur 

småföretag 

småprylar 

småbåtar 

småbolag 

smågrupper 

småtrollen 

småsten 

småfisk 

småsummor 

smågrisar 

småskolan 

smålägenheter 

småmynt 

smådelar 

småsår 

smågator 

småspik 

småhundar 

småsmulor 

småslantar 

smågnagare 

småkronorna 

småklubbar 

småflaskor 

småöar 

småord 

småpryttlar 

småindustrier 

småstater 

småkommuner 

småbilder 

småhår 

småvilt 

småbränder 

småaffärer 

småbutiker 

småbyar 

 

Även ett ringa antal konceptualiseras som något litet, enligt metaforen QUANTITY IS SIZE. Småslantar, 

småmynt och småpengar är pengar med låga valörer. De flesta av dessa sammansättningar är relativt 

genomskinliga. I enstaka fall råder ett annat förhållande mellan förled och efterled, även om små 

fortfarande syftar på storlek eller ringa antal. Småskolan är en skola för små barn och småtimmarna är 
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dygnets första timmar. Sådana ord är dock få och så pass lexikaliserade att de kan hittas i ordböcker. 

Mönstret är produktivt. Små- kan kombineras med vilket konkret substantiv som helst och bilda en 

sammansättning som betyder ’X av liten storlek’.  

5.5.2.6 Små- i betydelsen ’obetydlig’ 

Små- i sammansättningar som småfel, småprojekt och småroller har dock ingenting med fysisk storlek 

att göra. De kan visserigen också parafraseras som ’små ärenden’, ’små projekt’ och ’små roller’, men 

små används här metaforiskt, genom metaforen IMPORTANCE IS SIZE har de kommit att betyda något 

’av ringa betydelse’ eller ’obetydlig’. Det är därför rimligare att parafrasera dem som ’obetydlig X’. 

Småfel är fel av ringa betydelse, ’obetydliga fel’, som är lätta att åtgärda och småroller är roller i film 

eller teater som har ringa betydelse för handlingen, ’obetydliga roller’. Småfolket är simpelt, vanligt 

folk, ’ obetydligt folk’. (Det kan också beskriva tomtar och andra små, övernaturliga väsen samt barn). 

Känslorna småångest och småpanik är inte lika förlamande som ångest och panik, utan är ’av ringa 

betydelse’. Det är talande att ordet obetydlig används 269 gånger i SAOB:s definitioner av 

sammansättningar med små-. Liten används 379 gånger. 

 

Tabell 19: Sammansättningar med små- med betydelsen ’obetydlig’ 

 

‘obetydlig X’   

småsparare 

småprat 

smådetaljer 

småfix 

småbönder 

småpotatis 

småskador 

småfel 

småhinder 

småpyssel 

småfolket 

småjobb 

småmissar 

småbrott 

småskavanker 

småhandlare  

småbrukare 

småärenden 

småpanik 

småbråk 

småändringar 

småkrafs 

småjusteringar 

småroller 

småångest 

småprojekt 

småproblem 

småskit 

småtjuvar 

småborgare  

småägare 

småpåvar 

småbloggare 

 

Småpotatis, som från början var en beteckning på små sorter potatis, har börjats användas metaforiskt 

för att beskriva ’något obetydligt’. Den senare betydelsen är överlägstet vanligare i korpusarna, varför 

ordet sorterats in i gruppen obetydlighet. Ofta beskriver småpotatis en obetydlig summa pengar. Några 

exempel redovisas i 26-28. 

 

(26) 300 miljoner är småpotatis för regeringen. (Bloggmix 2008) 

 

(27) Det känns som att allt som händer omkring mig är småpotatis i jämförelse mot hur JAG 

har det. (Bloggmix 2006) 
 

(28) Men de pengar bråken kostat klubbarna i böter är relativt sett småpotatis . (Webbnyheter 

2011) 

Ibland kan ett ord parafraseras både som ’liten X’ och ’obetydlig X’, beroende på om substantivet är 

konkret eller abstrakt. I exempel 29 är smådetaljer konkret och små- betecknar då detaljer av ’liten 

storlek’, medan det är abstrakt i exempel 30 och uttrycker tillsammans med små- ’obetydliga detaljer’. 

 

(29) Det svåraste nu tycker jag är att just brodera fast smådetaljer & sedan sy ihop alla  delar, 

det är ofta där det skiter sig. (Bloggmix 2010) 

 
(30) Det är egentligen bara lite smådetaljer som ska ordnas men konceptet verkar fungera 

kalasbra och det blev i stort sett som jag tänkt mig. (Bloggmix 2007) 

 



28 

 

En undergrupp, som kan parafraseras som ’person som sysslar med något i liten skala’ kan urskiljas. 

En småbonde är en bonde med en liten gård, ’en person som driver jordbruk i liten skala’ och en 

småhandlare är ’en person som sysslar med handel i liten skala’. Det ironiska småpåve definieras som 

en ”makthavare av ringa betydelse” som uppfattas vara alltför auktoritär för sin låga ställning, i 

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO. 

Många av sammansättningarna där små- uttrycker obetydlighet kan användas nedsättande. Tydliga 

exempel är småborgare i betydelsen ’person med trångsynta eller konservativa värderingar’, enligt 

SO, och småpåve. I SAOB finns bland annat småsnille, småhuvud och smådräng markerade som 

”nedsättande”. Ett exempel från korpusarna är smågangster, vars föraktfullhet illustreras i exempel 31. 

(31) […] styrs av ett gäng smågangsters med maffiakomplex. (Bloggmix 2009) 

5.5.2.7 Små- i betydelsen ’ung’ 

Precis som lill- används små- i sammansättningar som syftar på barn. Som nämnt i 5.5.2.2 finns dock 

en skillnad i talarens attityd. En lillpojke har helt andra konnotationer än småpojke. Exempel 32-33 är 
några exempel på hur lillpojke oftast används om ett barn till vilken skribenten har ett nära relation. 

Användningen av småpojke i 34-35 signalerar en viss distans och har inte sällan pejorativa undertoner. 

 

(32) […] dessutom så känns det bäst att faktiskt ha en bra och seriös försökring på min 

lillpojke ifall något faktiskt skulle hända. (Bloggmix 2010) 

 

(33) Men han var duktig idag, min lillpojke! (Bloggmix 2015) 

 

(34) Detta borde diskvalificera honom från all kontakt med vapen, men han kunde utan vidare 

spisning gå in i en jaktbutik och shoppa som en godissugen småpojke. (GP 2011) 

 

(35) Tror dom att man blir GLAD av att få ett " mums " från en asful småpojke? (Bloggmix 

2010) 

 

Både lill-och små- i sammansättningar som syftar på barn kan vara kärleksfulla, och denna grupp 

överlappar till viss del gruppen ’tillgivenhet’ om barn i 5.5.2.2. Men medan lill- så gott som alltid 

uttrycker en viss tillgivenhet, är sammansättningar med små- oftare neutrala eller pejorativa. En 

sökning på älskade lill-X ger 67 olika typer, medan älskade små-X bara förekommer med 8 typer. Den 

prototypiska användningen skiljer sig därför så pass mycket att det går att kategorisera förleden som 

olika grupper med olika betydelser, trots att de i vissa fall kan överlappa varandra. Små- uttrycker 

främst ’ung ålder’. Dessa ord finns samlade i tabell 20. 

 

Tabell 20: Sammansättningar med små- med betydelsen ’ung’ 

‘ung X’ 

småbarn 

småflickor 

småtjejer 

småpojkar 

småkillar 

smågrabbar 

småungar 

småglin 

småbrudar 

 

När orden används pejorativt, som i exempel 36 och 37 nedan, syftar de ofta på tonåringar eller vuxna 

som uppvisar någon egenskap som brukar förknippas med barn, som naivitet. Småglin och småbrudar 

har en ännu mer uttalad negativ värdeladdning, och här förstärker små en nyans som redan finns i 
huvudledet. Småglin kan användas både pejorativt och ironiskt, kärleksfullt. Se exempel 36-38 nedan. 
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(36) […] blåsta svenska småtjejer som träffar sunkiga inkastare på semestern och tror att det 

är drömprinsen […] (Bloggmix 2013) 

 

(37) Jag har fan inte ork att glo på er små förbannade as till småglin hela jävla dagen! 

(Bloggmix 2007) 

 

(38) Idag har vi i alla fall varit ute i augustisolens försiktiga, lite trötta strålar och  promenerat 

med småglinen. (Bloggmix 2013) 

 

I kapitel 5.4.3 konstaterades att det finns många ord som syftar på barn där samma huvudled används 

med både lill- och små- och där numerus tycks vara en faktor. Den lexikala semantiska analysen visar 

att sammansättningarna med lill- respektive små- har så olika konnotationer och användning att de bör 

betraktas som olika ord, och inte som böjda former av samma ord, när förledet uttrycker ’ung ålder’. 

5.5.2.8 Lill- och små- i betydelsen ’yngre’ 

Det finns bara en grupp där lill- och små- till stor del är utbytbara med varandra, det vill säga där 

förleden inte har olika betydelser eller konnotationer. Det är sammansättningar som kan parafraseras 

som ’yngre X’. Huvudleden är släktskapsord eller ord som syftar på barn. Lillebror är en ’yngre bror’ 

och även en vuxen man kan vara en lillebror. Den typiska referenten för alla dessa ord är dock ett barn. 

I denna grupp finns relativt få ord, men många av dem, som lillebror, lillasyster och småsyskon, är 

mycket frekventa.  

 

Tabell 21: Sammansättningar med lill- och små- med betydelsen ’yngre’ 

 

‘yngre X’  

lillebror 

lillasyster 

lillebrorsan 

lillsyrran 

lillkusin 

lillmatte 

lillasyskon 

lillhusse 

lillebrolla 

lill-sis 

småsyskon 

småbröder 

småsystrar 

småkusiner 

 

 

Numerus är den avgörande faktorn för vilket förled som används. Lill- föredras i singular och i plural 

små-. Varken ordböcker eller exempel från korpusarna ger någon anledning att tro att skillnaden 

mellan förled skulle vara semantisk när det gäller släktskapsord. Pluralisering med små- är vanligast. 

Pluraliserade former av sammansättningar med lill-, som lillasystrar, och singulara sammansättningar 

med små-, som småkusin, förekommer men är inte lika vanliga 
 

SAOB skriver att förledet små- betyder ”som är avlägsnare släkt än vad efterleden normalt anger”, 

men av korpusarna att döma är denna användning ovanlig. Småkusin förekommer lexikaliserat som 

synonymt med syssling. Lillmatte, ’yngre flicka som är ägare av ett sällskapsdjur’, och lillhusse ’ 

yngre pojke som är ägare av ett sällskapsdjur’ fungerar som släktskapsord. Gemensamt för orden är att 

de kontrasterar en ’yngre X’ med en ’äldre X’. Lillasyster är yngre än storasyster och lillmatte är 

yngre än stormatte. 

5.5.2.9 Sammanfattning 

Lill- och små- är bara utbytbara i sammansättningar som har betydelsen ’yngre’. De är främst 

släktskapsord. För dessa ord spelar numerus en avgörande roll; lill- används i singular och små- i 

plural. För andra sammansättningar uttrycker lill- och små- olika betydelser och är inte utbytbara. För 

ord som syftar på barn med betydelsen ’ung’ är visserligen lill- vanligast i singular och små- i plural, 
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men skillnaden är lika mycket lexikal i och med att lill- är en kärleksfull beteckning och små- är 

neutralt eller pejorativt. De semantiska grupperna sammanfattas i tabell 22. 

Tabell 22: Sammanfattning av de semantiska grupperna 

lill- gemensamma små- 

‘mindre’ ‘yngre' ’liten storlek’ 

’tillgivenhet’ 

(om barn, djur, kroppsdelar) 
’obetydlig’ 

’imitation’   ’ung’ 

 

5.5.3 Radial diminutivkategori 

I det här avsnittet jämför jag mina resultat med Jurafskys (1996) radiala kategori för diminutiv och 

föreslår en radial kategori för förleden lill- och små-, med Jurafskys kategorier som utgångspunkt. Jag 

använder, så långt det är möjligt, Jurafskys kategorier och terminologi. 

 

 

Figur 8: Betydelseutvidgning från ’liten’ till ’barn’ 

Som diskuterat i 2.4 menar Jurafsky att den ursprungliga betydelsen av diminutiv, som alla andra 

betydelser har utvecklats ur, är ’child’, ’barn’. Han påpekar också att språk som har perfifrastisk 

diminutiv är storleksbetydelsen, ’small’, ’liten’, ofta den ursprungliga.Förleden lill- och små- kommer 

från adjektiven lilla och små, som huvudsakligen betecknar ’litenhet’. Jag placerar därför ’liten’i 

mitten av den radiala kategorin. Betydelsen ’child’, ’barn’, är nära kopplat till begreppet ’liten’ och har 

utvecklats ur det, vilket illustreras i figur 8. Både lill- och små- används i sammansättningar som syftar 

på barn, men med olika betydelser. Förleden behandlas därför separat. Jag redovisar först vilka 

kategorier som är aktuella för lill- och sedan för små-. 

 
Figur 9: Radial kategori för lill- 

I de semantiska grupperna har jag urskilt betydelserna ’tillgivenhet’, som lillkillen, ’tillgivenhet’, som 

lillmagen, och ’imitation’, som lill-lördag, för förledet lill-. De första två motsvarar Jurafskys kategori 

’affection’, som jag har valt att kalla ’tillgivenhet’. Enligt Jurafsky har denna betydelse uppstått ur en 

naturlig tendens att känna tillgivenhet inför små barn, vilket leder till att inferensen ’tillgivenhet’ med 
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tiden blir konventionaliserad (1996, s. 551). Jurafskys kategori ’pets’, ’husdjur’, är bildad genom 

metaforen PETS ARE CHILDREN (S. 563) och täcker in ord som lillvovven och lillkissen.  

Lill- avänds ofta om referenter som är barn, men förledet uttrycker även antingen ’tillgivenhet’ eller 

’yngre ålder’. Till skillnad från små- används inte lill- i neutrala sammansättningar om barn, som 

småbarn. 

Jag har, till skillnad från Jurafsky (1996), urskilt betydelsen ’mindre’ som en egen kategori. En 

lillstuga kan inte definieras som enbart en ’liten stuga’ eller som ’en liten sorts stuga’. Det centrala är 

kontrasten till något större, att stugan är ’mindre’. Ett ord som lillfinger, som jag har grupperat ihop 

med lillstuga som ’mindre’, passar däremot väl in i Jurafskys kategori ’small-type-of’, ’liten-typ-av’. 

För ’liten-typ-av’ är storleken inte lika central, utan diminutivet uttrycker även andra egenskaper. Ett 

lillfinger skiljer sig inte enbart i storlek från de andra fingrarna. En lillstuga skulle kunna lexikaliseras 

som en speciell typ av stuga, som har egenskaper som de stugor som lillstugan idag syftar på. Ordet 

skulle då tillhöra ’liten-typ-av’. På så sätt kan ett ords betydelse gradvis röra sig längre bort från 

domänen ’storlek’, så som har skett med lillfinger. Betydelsen kan också abstraheras än mer, och helt 

lämna storleksdomänen, som har skett med ’imitation’ genom metaforen MARGINAL IS SMALL 

(Jurafsky 1996, s. 554). En lill-lördag kan bara metaforiskt förstås som på något sätt mindre än en 

vanlig lördag. En lill-lördag, alltså en onsdag, är inte en liten lördag utan en imitation som har något 

gemensamt med en lördag, nämligen typ av aktivitet som brukar ske på den dagen. Lill-lördag är ett 

mer perifert, marginellt exempel på en lördag, och eftersom abstrakta substantiv som lördag och 

julafton kan konceptualiseras som fysiska objekt konceptualiseras lill-lördag som mindre.  

Notera att jag inte har hittat exempel på några ord där lill- uttrycker enbart ’litenhet’ utan andra 

konnotationer eller begränsningar. Jurafsky menar att tidigare betydelser, som andra kategorier har 

utvecklats från, måste ha funnits i språket tidigare men kan har försvunnit med tiden. För lill-, som 

kommer från adjektivet lilla, är det uppenbart att förledets semantiska aspekter har utvecklats ur den 

ursprungliga betydelsen ’liten’, även om den betydelsen inte förekommer (eller är mycket ovanlig) för 

sammansättningsformen. 

 

Figur 10: Radial kategori över små- 

För små- täcker däremot kategorin ’liten’ stora delar av förledets användning. Precis som för lill- har 

betydelsen ’litenhet’ gett upphov till kategorin ’barn’, som småbarn och småkillar. Genom inferens 

har denna kategori utvecklats till betydelsen ’yngre’, som är gemensam för båda förleden. Märk dock 

att förledet små- inte har utvigats till att användas för tillgivenhet, varken för barn eller husdjur. En 

småhäst är en häst av ringa storlek, inte en kärleksfull beteckning på en häst. 
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Jurafsky (1993, s. 426-427) menar att betydelsen ’förakt’ har utvecklats genom metaforen POWER AND 

IMPORTANCE IS SIZE, enligt vilken betydelse jämförs med storlek och mindre betydelsefulla saker eller 

människor uppfattas som mindre. Samma metafor kan också ge upphov till ett diminutiv som uttrycker 

’obetydlig’. Av sammansättningarna med små- som uttrycker ’obetydlig’ är några mer uttryckt 

föraktfulla, som småpåvar, medan andra kan vara neutrala eller pejorative beroende på sammanhang. 

Dessa resultat tyder på att den metaforiska utvidgningen av begreppet ’liten’ har gått längre för 

förledet lill-, som används med ett större antal betydelser. För både lill- och små- är ’liten’ den 

ursprungliga betydelsen, precis som för adjektiven liten/lilla och små, men sammansättningsformerna 

har utvecklats åt olika håll. 

5.5.4 Individualisering 

I avsnitt 5.4.5 visade jag att sammansättningar med små- ofta är kollektiver, vilket även Teleman et al. 

(s. 199) påtalar och i avsnitt 5.5.2.2 framgår det att sammansättningar med lill- ofta syftar på animata 

referenter, specifikt barn. En lillkille syftar på en individ, medan smågodis kan beteckna en stor mängd 

godisbitar eller -sorter. För att undersöka i vilken grad individualisering är ett semantiskt särdrag 

specifikt för lill-, använder jag Sasses (1993) individualiseringshierarki, se figur 11, applicerad på de 

100 mest frekventa sammansättningarna med varje förled. 

 

proper names humans animals inanimate 

tangible 

objects 

abstracts mass nouns 

animates inanimates 

proper nouns common nouns 

count nouns mass nouns 

Figur 11: Individualiseringshierarkin enligt Sasse (1993, s. 659) 

De flesta, 70 av 100, av sammansättningarna med lill- betecknar animata referenter. Av dem syftar de 

flesta, 65, på människor, som lillkillen, och 5 på djur, som lillvovven. Sökningen i korpusen fokuserar 

på nominala sammansättningar, men ett ord bland resultaten, Lillebror, kananvändas som egennamn. 

De inanimata konkreta substantiven, som lillstugan, är 24 och de abstrakta, som lill-lördag, 6. För 

sammansättningarna med lill- följer uppdelningen enligt individualiseringshierarkin mina semantiska 

grupper anmärkningsvärt väl. I gruppen ’liten storlek’ är alla utom två inanimata konkreta substantiv 

och i grupperna ’ung/yngre’ samt ’kärleksfull beteckning på barn’ syftar samtliga sammansättningar 

på människor. De få abstrakta substantiven är samtliga från gruppen ’imitation’. Lill- uttrycker alltså 

en hög grad av individualisering.  

Sammansättningarna med små- fördelar sig helt annorlunda i hierarkin. 28 betecknar animata 

referenter, människor eller djur, som småbönder och smågrisar. Det finns inga egennamn bland 

resultaten och det finns, vad jag vet, över huvud taget inga egennamn med Små-. 28 av 

sammansättningarna är konkreta inanimata substantiv, som småhus, småbitar och småstad. Det finns 

33 abstrakta substantiv, som småproblem, småprat och småroller. Det finns också 11 kollektiver, 

’mass nouns’. Många av de abstrakta substantiven kan dessutom ibland användas kollektivt, som 

småbråk och småfel. Sammansättningar med små- fördelar sig jämnare över 

individualiseringshierarkin.  
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Figur 12: Den relativa fördelningen av sammansättningar med olika förled i varje kategori. 

Figur 12 visar den relativa fördelningen i procent mellan varje förled för varje kategori i 

individualitetshierarkin. Det framgår att ju högre grad av individualitet en kategori har, där egennamn 

är den kategori med den högsta graden och kollektiver den lägsta, desto mer frekvent är förledet lill- 

jämfört med små-. 

Det finns också en en tendens att använda mycket/massa, som signalerar en låg grad av 

individualisering och ofta är reserverade för oräkneliga substantiv, för även animata sammansättningar 

med små-, som i exempel 39. Till exempel har mycket/massa småbarn har 42 träffar, medan 

mycket/massa lillebröder har 0. Det tyder på att sammansättningar med små- har en lägre grad av 

individualisering, trots att de ofta syftar på animata referenter. 

 

(39) Synd bara att det är massa småbrudar där […] (Bloggmix 2011) 

 

Att lill- har en högre grad av individualisering syns även när den relativa frekvensen (antal 

förekomster i genomsnitt per miljon ord) räknas ut för olika genrer. Tabell 23 visar att i bloggtext, en 

genre där berättandet ofta utgår från skribenten och fokus ligger på den egna personen och familjen, är 

sammansättningar med lill- betydligt vanligare än i tidningstexter och skönlitteratur. 

Tabell 23: Relativ frekvens av förleden lill- och små- i olika genrer 

 Tidningstexter Skönlitteratur Bloggmix 

lill- 19,97 (16%) 25,66 (20%) 77,67 (48%) 

små- 106,79 (84%) 99,63 (80%) 85,29 (52%) 

 

Sammanfattningsvis har lill- har en högre grad av individualisering jämfört med små-. Att lill- oftast 

används om en bestämd referent i singular, som framgick av avsnitt 5.3.3, bekräftar också detta. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Icke-suppletiva förled 

Som nämnt i 2.3 finns mycket begränsade uppgifter om lill- och små- och dess användning och 

betydelse i litteraturen. Resultaten i den här uppsatsen bekräftar Teleman et als beskrivning att små- är 

vanligare i plural och med kollektiver (Teleman et al., 1999, s. 199). De motsäger Åkerblom (2013), 

som menar att lill- och små- enbart uttrycker förminskning. Det finns ingen tidigare forskning som 

undersöker skillnaderna mellan lill- och små-. 

I denna uppsats har jag använt ett flertal olika tillvägagångssätt för att visa hur förleden lill- och små- 

skiljer sig åt i produktivitet, definithet, numerus och lexikala semantiska aspekter. Olika teoretiska 

metoder som parafraser, individualiseringsgrad, radial diminutuvkategori samt frekvensdata 

extraherade ur korpusarna belyser alla olika aspekter av förledens användning och semantik och ger 

tillsammans en mer komplett bild än metoderna var för sig.  

Resultaten visar att förleden lill- och små- uttrycker specifika, sinsemellan uteslutande lexikala 

betydelser och även skiljer sig åt i individualiseringsgrad, diminutiva funktioner och grad av 

definithet. Tillsammans pekar resultaten på att förleden, till skillnad från de fria adjektiven liten och 

små inte uttrycker grammatiskt numerus och alltså inte är suppletiva. Släktskapsord är ett eventuellt 

undantag som diskuteras i 6.1.2. 

Att förledet lill- är vanligare i singular och små i plural kan tyckas tala emot detta. Men även om 

lilltjej är mer frekvent än småtjej och småtjejer mer frekvent än lilltjejer, så finns en lexikal semantisk 

skillnad mellan dem som gör att det inte går att prata om olika former av ett och samma ord. Som 

diskuterat i 5.5.2.2 används lilltjej kärleksfullt om ett enda specifikt barn, ofta i den egna familjen 

medan småtjejer kan vara vilka yngre flickor som helst. Att orden med lill- är vanligast i singular kan 

ha pragmatiska skäl; en kärleksfull beteckning används oftare om en enda person. Att formen små- 

kan användas i singular, och då beskriver en yngre flicka snarare än en älskad flicka och kan ha 

pejorativa konnotationer, visar också att skillnaden mellan förleden lill- och små- är semantiskt 

betingad. På samma sätt kan skillnaden mellan lillstuga och småstugor vara ganska subtil och vid 

första anblick tyckas ligga i numerus. Men faktum är att lillastuga används i en kontext där det finns 

en storstuga. Det är den ’mindre stugan av två eller flera’, en betydelse som går förlorad i småstugor, 

där små- enbart uttrycker storlek. Det är också därför lillstugor i plural och småstuga i singular är 

möjliga. Förleden är inte utbytbara utan att någon betydelse går förlorad. 

Ju mer abstrakt betydelse en sammansättning, eller grupp av sammansättningar får, desto mindre roll 

spelar numerus överhuvudtaget. För lill-lördag och småborgare ändrar det inte betydelsen att byta ut 

förledet, utan det är rent av ogrammatiskt. I dessa sammansättningar har förleden blivit starkt 

lexikaliserade i sin bundna form. Förleden uttrycker alltså en lexikal semantisk betydelse och inte den 
grammatiska kategorin numerus. Inte heller uttrycker förleden lille- och lilla- definithet, eftersom de 

inte alltid syftar på en bestämd referent. Ord som lillebror och lillasyster kan från början ha varit 

syntaktiska sammansättningar. Booij (2010, s. 177) föreslår att utöka principen om lexikal integritet 

med bivillkoret att syntaktiska sammansättningar, till skillnad från morfologiska, tillåter syntaktiska 

regler som adjektivkongruens att tillämpas inne i sammansättningen. Att bilda sammansättningar med 

lille-/lilla- verkar inte vara ett produktivt mönster i modern svenska, men eftersom lillebror och 

lillasyster är så lexikaliserade bevarar de förleden lille- och lilla-. Stavningsvariationerna lillbror och 

lillsyster (58 respektive 66 träffar), som kan vara bildade via analogi med sammansättningar med lill-, 

förekommer också. 

Eftersom förleden lill- (lille-/lilla-) och små- inte uttrycker numerus eller definithet är de inte exempel 

på suppletiv böjning och utgör inte något motbevis mot hypotesen om lexikal integritet. Det faktum att 
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förleden inte är utbytbara samt att jag inte har hittat exempel på någon sammansättning som bara kan 

ha lill- i singular och små- i plural talar också emot att förleden skulle vara suppletiva.  

Då liten är det enda svenska adjektivet med numerussuppletion pekar detta på att förled i svenska 

sammansättningar inte kan vara suppletiva och inte heller uttrycka en grammatisk kategori som 

numerus. 

6.1.2 Suppletiva släktskapsord 

Även om förleden i sig inte är suppletiva, finns det en liten grupp ord där ord med lill- verkar ha 

suppletiva pluralformer med små-. Det är ord som betyder ’yngre X’ där X är en släktskapsterm, se 

kapitel 5.5.2.8. I exempel 40 används småsyskon för att syfta på flera, yngre syskon och lillasyskon för 

att referera till ett av dessa syskon. 

 

(40) När några i mina småsyskons skola retade mitt lillasyskon för att de inte hade   

 någon pappa, visste min ilska inga gränser. (Bloggmix 2013) 

 

Det är svårt att argumentera för att det finns någon lexikal semantisk skillnad mellan lillebror och 

småbröder, utan de skiljer sig i just numerus. Men lillebror har också en icke-suppletiv pluralform, 

lillebröder, ett ord som Institutet för språk och folkminnens avdelning för språkvård Språkrådet anger 

som likvärdigt med småbröder.4 Skillnaden mellan lillebröder och småbröder skulle vara intressant att 

undersöka i en mer kvalitativ korpusstudie med närläsning. Jag har en känsla av att lillebröder är 

något mer talspråkligt, vilket skulle kunna undersökas genom att jämföra anvädningen i olika genrer. 

Jag kan också spekulera i att lillebröder föredras när talaren vill understryka individualiteten, eller när 

användningen är distributiv som i exempel 41 nedan, det vill säga när lillebröder syftar på flera olika 

yngre bröder i olika familjer, precis som lillfingrar är flera exemplar av ’handens minsta finger’ på 

olika händer.  

(41) "Resultatet, som redovisas i den vetenskapliga tidskriften Science, visar att äldre 

förstfödda bröder har 2,3 punkter högre IQ än sina lillebröder." (Aftonbladet5) 

 

Numerus är alltså en faktor vid val av förled bara för en liten grupp ord, och inte ens för dem är det 

troligen den enda faktorn. I andra sammansättningar uttrycker förleden lexikaliserade betydelser. 

6.1.3 Lexikaliserade förled 

Jag har visat att lill- och små- har olika lexikaliserade betydelser i sammansättningar som de inte delar 

vare sig med varandra eller med de fria adjektien lilla och små. Som nämnt i 2.3 har liten och små 

historiskt inte varit suppletiva i numerus, utan självständiga ord med delvis olika betydelser som båda 

kunde användas i både singular och plural. I modern svenska tillhör liten och små samma 

böjningsparadigm, men några betydelser som är specifika för varje stam har lever kvar. Enligt SAOB 

kan till exempel små uttrycka både obetydlighet och lägre samhällsställning, som små statsmän om 

statsmän med lägre rang, och liten används ”ofta smeksamt” om barn och ”som ett slags diminutivum” 

om vuxna, i synnerhet kvinnor. Sammansättningsformerna lill- och små- kan tänkas bevara några av 

dessa tidigare betydelseskillnader i högre grad än adjektiven, som numera är suppletiva i numerus.  

Det är också möjligt att sammansättningar som är bildade efter det att liten och små blev suppletiva 

har tagit på sig nya, lexikala betydelser i sin bundna form när de i sammansättningar inte längre kan 

uttrycka en ursprunglig numerusdistinktion. Lass (1990) lånar ett begrepp från evolutionsbiologi, 

exaptation, för att beskriva processen när grammatiska distinktioner i ett språk försvinner före de 

morfologiska medel som en gång uttryckte denna distinktion och får ett nytt användningsområde. Att 

undersöka vilken väg lexikaliseringsprocessen har gått överlämnar jag åt framtida forskning med ett 

diakront perspektiv. 

                                                      
4 https://twitter.com/Sprakradgivning/status/702773642304876544 (hämtad 2019-05-03) 

5 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1x2z9/storebror-smartare-an-lillebror (hämtad 2019-05-03) 

https://twitter.com/Sprakradgivning/status/702773642304876544
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1x2z9/storebror-smartare-an-lillebror
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6.1.4 Vidare forskning 

Många av betydelserna av lill- och små- i sammansättningar är parallella med engelskans little och 

small, som båda kan uttrycka liten storlek men skiljer sig bland annat i att little ”är kapabel att uttrycka 

emotionell innebörd som inte small kan”, enligt Oxford English Dictionary Online6. Likheten med de 

svenska sammansättningsformerna syns till exempel på orden small potatoes, ’småpotatis’, small talk, 

’småprat’, och att little, precis som lill-, ofta används kärleksfullt om barn. Little har samma 

etymologiska ursprung som svenskans liten, men small är kognat till svenskans smal och inte små 

(Börjars & Vincent, 2011, s. 249). Det vore intressant att undersöka vilka betydelseutvidgningar som 

har skett för little och small och jämföra med lill- och små-. 

 

I den här uppsatsen konstateras att numerus inte är en avgörande faktor för val av förled för de flesta 

sammansättningar med lill- och små-. För sammansättningar som är släktskapsord verkar dock 

numerus spela en roll. Vidare forskning i form av en mer kvalitativ semantisk analys behövs för att 

fastställa om en del släktskapsord med lill- (lille-), som lillebror, har suppletiva pluralformer med 

små- eller om förleden även i dessa sammansättningar uttrycker en lexikal semantisk nyans. Det skulle 

också vara intressant att undersöka om lillebröder skiljer sig från småbröder i grad av individualitet 

och om någon variant är mer benägen att användas kollektivt eller distributivt. 

 

De olika betydelserna av sammansättningar med lill- och små-, diskuterade i 5.5.2, skulle kunna 

beskrivas som konstruktioner inom konstruktionsmorfologi. 

42 och 43 är förslag på konstruktionsscheman med lill- och små-, som endast specificerar att X har 

någon koppling till förledet, om det så är en mer bokstavlig, som i betydelsen ’ yngre’ eller ’av liten 

storlek’ eller en mer abstrakt, metaforisk, som ’obetydlig’ eller ’imitation’. 

 

(42) [[lill]Ak [X]Ni]Nj ↔ [SEMi med relation R till SEMk]j 

 

(43) [[små]Ak [X]Ni]Nj ↔ [SEMi med relation R till SEMk]j 

 

Semantiska specialiseringar, som lexikaliserade betydelser av lill- och små-, kräver mer specifika 

subscheman. I 44-46 tar jag upp några förslag på hur dessa skulle kunna se ut. 

 

(44) [[lill] [X]Ni]Nj ↔ [X som är mindre av två eller flera]Nj 

 

(45) [[små] [X]Ni]Nj ↔ [X av ringa betydelse]Nj 

 

(46) [[små] [X]Ni]Nj ↔ [X av liten storlek]Nj 

 

44 beskriver sammansättningar som lillstugan och lilltoan, där lill- betyder ’mindre av två eller flera’. 

X kan bara fyllas av ett inanimat substantiv. Sammansättningar som småbloggare och småproblem 

beskrivs i 45, där X kan vara ett abstrakt substantiv eller animat substantiv (möjligen enbart 
människor). I 5.5.2.6 tog jag upp hur smådetaljer kan tolkas både som ’detaljer av liten storlek’ och 

’obetydliga detaljer’, beroende på om substantivet tolkas som konkret eller abstrakt. Ett 

konstruktionsschema som i 46, där X måste vara ett konkret substantiv, förklarar de olika tolkningarna 

tillsammans med 60. Exakt hur dessa konstruktionsscheman bör beskrivas, vilken information de 

innehåller och diskussionen om släktskapstermer som lillebror och småbröder har en annan typ av 

konstruktionsschema där lille- och små- inte är fasta variabler utan är suppletiva i numerus lämnar jag 

åt vidare forskning att avgöra.  

                                                      
6 https://www.oed.com/view/Entry/109250?rskey=qfrYP4&result=1&isAdvanced=false#eid (hämtad 

2019-05-03) 

https://www.oed.com/view/Entry/109250?rskey=qfrYP4&result=1&isAdvanced=false#eid
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Avslutningsvis kan konstateras att närstudier ur olika perspektiv av ett enda morfem, eller i det här 

fallet två, kan ge nya insikter om lexikala semantiska aspekter och att analys av en liten grupp 

sammansättningar kan bidra till kunskapen om hur ordbildning skiljer sig från böjning. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien använder data från korpusar med totalt 18 841 033 löpord från genrerna skönlitteratur, 

tidningstext och bloggtext. Fördelarna med att använda stora datamängder är att ett större urval är mer 

representativt, generaliserbart, för språkanvändning i allmänhet. Språk i skrift skiljer sig från talat 

språk, bland annat tenderar det skrivna ordet att vara mer konservativt och innovationer i talspråket 

speglas inte alltid i skriftspråket. Studiens resultat gäller förmodligen skriftspråk i högre grad än 

talspråk, även om korpusarna Bloggmix inkluderades för att minimera den effekten, då språket i 

bloggar kan antas ligga något närmare talspråket än andra genrer. 
 

Att urvalet inte har skett manuellt samt att analysen till stora delar bygger på annoteringen i 

korpusarna ökar studiens objektivitet och reliabilitet. Några problem som uppstod under arbetet med 

korpusarna diskuteras i 6.1.1. I analysen av det resulterande materialet, framför allt de som rör lexikala 

semantiska aspekter, har dock mer subjektiva kriterier använts. 

 

Begreppet produktivitet har flera olika definitioner. I 6.1.2 diskuteras vilken definition som används i 

uppsatsen och vilken metod som valdes för att mäta produktivitet. 

 

6.2.1 Sortering och feltaggningar 

Då datamängden var så stor kunde den inte sorteras manuellt och innehåller därför en del ord som 

inte är sammansättningar med lill- eller små-. Lill- är inte taggat som förled, vilket gjorde att jag 

tvungen att söka på ord som börjar på lill- istället för att använda funktionen att söka på förled. Lill- i 
början av ord kan vara någonting annat än ett förled. De mycket vanliga nominaliseringarna lillan och 

lillen uteslöts genom en CQP-sträng. Även ordet lill, som ibland används som en särskriven variant av 

förled i sammansättningar och i andra fall som det självständiga adjektivet lilla, sorterades bort. För 

förledet små- uteslöts småtting och småning (en variant av småningom som är taggat som substantiv). 

Sammansättningar där för- eller efterled består av flera led, som småbåtshamn och småbarnsföräldrar 

kunde inte heller uteslutas. Då mer specifika sökningar går betydligt långsammare gjorde dock en 

praktiskt avvägning att bara de vanligaste felaktiga resultaten skulle sorteras bort. De återstående 

felaktiga orden beräknas vara så få att de inte påverkar resultatet nämnvärt. 

 

Numerusannoteringen för sammansättningar med förledet lill- visade sig ha stora 

brister. Uppemot hälften av orden i plural var taggade som singular. Sådana fel kan bero på 

slumpmässiga fel i den automatiska annoteringen. Detta innebar att numerusfördelningen för alla 

korpusar inte kunde undersökas för lill-. Sammansättningar med små- var för det mesta korrekt 
taggade. En del brister fanns dock i annoteringen av plural med nolländelse, som ibland var felaktigt 

annoterade som singular. 

 

Eftersom studiens utformning använder sig av annoteringen för att kunna hantera större mängder data 

än vad som vore möjligt manuellt, påverkar feltaggningar resultaten i viss mån och därmed också 

studiens validitet. Här finns ett val att göra mellan kvantitativ data, utan möjlighet till manuell 

sortering, å ena sidan och en kvalitativ metod där man undersöker ettmindre material som kan 

kontrolleras bättre. För frågeställning 1-3 har jag valt en kvantitativ metod och jag anser att resultaten 

ger en bild av generella tendenser, trots mindre felkällor. I en del fall, där feltaggningarna har varit 

väldigt frekventa, har jag uteslutit en del ord. Det framgår tydligt var det har skett. Analysen för 

frågeställning 4, som handlar om lexikala aspekter, utgår från en lista över de 100 mest frekventa 

sammansättningarna med varje förled som är manuellt rensad.  
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6.2.2 Att mäta produktivitet 

För att kunna göra anspråk på att mäta produktivitet måste begreppet först definieras. Produktivitet 

kan definieras som graden av sannolikhet att en ny konstruktioner kommer användas för att bilda nya 

ord. Haspelmath och Sims (2013, s. 117) rekommenderar att se på produktivitet som en skala, och inte 

som något antingen eller. Konstruktioner och regler kan vara mer eller mindre produktiva, och de kan 

vara begränsade till olika domäner, något som inte nödvändigtvis hänger ihop (Haspelmath & Sims, 

2010, s. 115). Begreppet produktivitet är komplext, och det finns inget standardiserat sätt att mäta hur 

produktiva morfologiska mönster är. 

 

I den här uppsatsen undersöks förledens produktivitet via en metod som utvecklades av Baayen & 

Lieber (1991) och som bygger på antagandet att produktiva morfologiska mönster är mer benägna att 

producera ord som bara förekommer en gång, occasionalisms. Genom att dividera det totala antalet 

hapax legomena, ord som bara förekommer en gång i en viss korpus, med det totala antalet löpord i 

samma korpus, får man fram värdet P, vad Baayen & Lieber (1996) kallar Category-conditioned 

degree of productivity. Metoden är bara ett av flera sätt att försöka uppskatta produktivitet som 

Baayen (1993) menar ska användas komplementärt. Trots metodens begränsningar räknar jag med att 

värdet ger en uppfattning om förledens relativa produktivitet i förhållande till varandra. 
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7. Slutsatser 

Jag har analyserat användning och betydelse av förleden lill- och små- som är bildade av de suppletiva 

adjektiven liten och små-, ett ämne som inte har undersökts tidigare. Förleden har jämförts utifrån 

produktivitet, definithet, numerus och lexikala semantiska aspekter. Resultaten visar att 

sammansättningsformerna lill- (lille-/lilla-) och små-, till skillnad från de adjektiv de är bildade från, 

inte är suppletiva. De uttrycker inte numerus eller definithet utan är lexikaliserade i sin bundna form. 

Nedan sammanfattas resultaten per frågeställning. 

1. Hur produktiva är förleden lill-, respektive små- i svenska sammansättningar? I vilken grad är 

sammansättningarna lexikaliserade? 

Små- är mer produktivt än lill- enligt Baayen & Liebers (1991) metod att räkna hapax legomena, ord 

som bara förekommer en gång. Morfologiska mönster som producerar många sådana ”occasionalisms” 

antas vara mer produktiva. Analys av ordböcker visade att det finns fler lexikaliserade 

sammansättningar med små-, vilket också tyder på att små- är mer produktivt. 

2. Vilken roll spelar definithet för sammansättningarna? 

Lill- används oftare i bestämd form än små, vilket kan kontrasteras mot att det genomsnittliga 

subsantivet i korpusarna är vanligare i bestämd form. Det tyder på att sammansättningar med lill- 
oftare pekar ut en bestämd referent. Några vanliga ord med lille-/lilla- är dock vanligare i obestämd 

form, men har ändå en definit betydelse. Deras användning kan liknas vid egennamn. Små- är tvärtom 

mer frekvent i obestämd form, både jämfört med lill- och med alla substantiv i korpusarna. 

Sammansättningar med små- används ofta som en kategoribeteckning. 

3. Hur används små- i sammansättningar som betecknar singular och lill- i sammansättningar som 

betecknar plural? 

De flesta sammansättningar med lill- är mest frekventa i singular. För sammansättningar med små- 
dominerar pluralformerna men små- bildar även singular med ett stort antal ord. Plural med lill- är 

ovanligt och förekommer främst med i hög grad lexikaliserade ord. Det finns en grupp ord som syftar 

på barn, som lillebror och småkusiner, där lill- tenderar att användas i singular och små- i plural. 

4. Vilka semantiska aspekter påverkar val av förled?  

Både lill- och små- används för att uttrycka yngre ålder tillsammans med släktskapsord och val av 

förled tycks då främst vara betingad av grammatiskt numerus. Dessa ord är dock få och det är oklart i 

vilken grad även semantiska faktorer spelar in. I alla andra fall som undersökts uttrycker lill- och små- 

olika betydelser och är inte utbytbara.  

 

Lill- används med betydelsen ’mindre X’, som lillstugan, ’imitation’, som lill-lördag, ’kärleksfull 

beteckning på barn’, som lillkille, och ’kärleksfull beteckning på annat’, som lillmagen. I Jurafskys 

(1996) modell över diminutiv motsvaras kategorierna av ’barn’, ’husdjur’, ’tillgivenhet’, ’liten typ-av’ 

och ’imitation’. ’Mindre X’ finns inte representerad hos Jurafsky men antas ha utvecklats ur 

betydelsen ’liten’ och ha givit upphov till betydelsen ’liten-typ-av’. Lill- uttrycker dessutom en hög 

grad av individualitet och syftar prototypiskt på en animat, mänsklig referent. Ofta finns kärleksfulla 

konnotationer till sammansättningar med lill-. Små- uttrycker betydelserna ’av liten storlek’, som 

småstad, ’obetydlighet’, som småproblem och ’ung’ som i småtjejer. Betydelserna motsvarar 

Jurafskys (1996) kategorier ’liten’, ’barn’ och ’förakt’. Små- uttrycker en lägre grad av individualitet 

och används ofta med abstrakta substantiv och kollektiver. Sammansättningar med små- är som regel 

neutrala eller pejorativa.  

 

Liten är det enda adjektivet med numerussuppletion i svenskan och därför det enda fallet där ett förled 

skulle kunna uttrycka numerus inuti sammansättningar. De ovanstående resultaten visar att lill- och 

små- framför allt skiljer sig i lexikal semantik, vilket tyder på att grammatiska kategorier som numerus 

inte förekommer inuti svenska sammansättningar.  
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Bilaga 1 

Söksträngar 

Produktivitet 

P = V1,m / Nm, 

För att räkna ut N, det vill säga det totala antalet löpord med mönster lill + N, respektive små + N 

användes söksträngarna: 

[word = "lill.*" & word != "lillen.*" & word != "lillan.*" & word !="lill" & word !="lille" & 

word !="lilla" & pos = "NN"] 

 

[word = "små.*" & word != "småtting.*" & pos = "NN"] 

Resultaten exporterades till en tsv-fil som kan öppnas i Excel. V beräknades genom att räkna antalet 

ord som enbart förekom en gång. 

Definithet 

För att räkna ut andelen indefinita och definita former samt andelen som förekom i possessiva 

konstruktioner användes söksträngarna: 

 

För sammansättningar med förled lill-: 

[word = "lill.*" & msd = ".*IND.*" & word != "lillen.*" & word != "lillan.*" & word != "lill" 

& pos = "NN"] 

[word = "lill.*" & msd = ".*DEF.*" & word != "lillen.*" & word != "lillan.*" & word != "lill" 

& pos = "NN"] 

[(msd = ".*PS.*" | msd = "PM\.GEN" | msd = "NN\.GEN" | msd = "JJ\.DEF" | msd = 

"PC\.DEF")] [word = "lill.*" & msd = ".*IND.*" & word != "lillen.*" & word != "lillan.*" & 

word != "lill" & pos = "NN"] 

För sammansättningar med förled små-: 

[word = "små.*" & msd = ".*IND.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & pos = 

"NN"] 

[word = "små.*" & msd = ".*DEF.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & pos = 

"NN"] 

[(msd = ".*PS.*" | msd = "PM\.GEN" | msd = "NN\.GEN" | msd = "JJ\.DEF" | msd = 

"PC\.DEF")] [word = "små.*" & msd = ".*IND.*" & word != "småtting.*" & word != 

"småning.*" & pos = "NN"] 

 

För alla substantiv: 

[msd = ".*IND.*" & pos = "NN"] 

[msd = ".*DEF.*" & pos = "NN"] 

[(msd = ".*PS.*" | msd = "PM\.GEN" | msd = "NN\.GEN" | msd = "JJ\.DEF" | msd = 

"PC\.DEF")] [msd = ".*IND.*" & pos = "NN"] 
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För att räkna ut fördelningen av indefinita och definita former samt andelen som förekom i possessiva 

konstruktioner för individuella sammansättningar användes följande söksträngar, exemplifierat av 

lillasyster. 

[word = "lillasyster"] 

[word = "lillasystern"] 

[(msd = ".*PS.*" | msd = "PM\.GEN" | msd = "NN\.GEN" | msd = "JJ\.DEF" | msd = 

"PC\.DEF")] [word = "lillasyster*" & pos = "NN"] 

Numerus 

Antalet singularformer jämförs med antalet pluralformer och det totala antalet sammansättningar med 

små-. För att få fram den totala summan adderades singular- och pluralformerna genom att ange att 

resultaten skulle vara antingen eller, för att inte få med löpord som kan sakna annotering för numerus. 

[word = "små.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & msd = ".*SIN.*" & pos = 

"NN"] 

[word = "små.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & msd = ".*PLU.*" & pos = 

"NN"] 

[(word = "små.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & msd = ".*SIN.*" & pos = 

"NN" | word = "små.*" & word != "småtting.*" & word != "småning" & msd = ".*PLU.*" & 

pos = "NN")] 

Motsvarande sökning med lill- genomfördes inte. 
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Bilaga 2 

De 100 mest frekventa sammansättningarna med 

lill- 

    rel. fr abs.fr   rel. fr abs.fr 

1 lillebror 17,82 21059 51 lillskrot 0,04 48 

2 lillasyster 13,32 15710 52 lillbebban 0,04 46 

3 lilleman 5,97 7029 53 lillefisen 0,04 45 

4 lillsessan 1,46 1717 54 lillsnorpan 0,04 45 

5 lillkillen 1,22 1436 55 lillkatten 0,04 43 

6 lilltjejen 1,05 1237 56 lillasyskon 0,03 41 

7 lillfisen 0,80 938 57 lillrummet 0,03 41 

8 lillfingret 0,59 691 58 lillbåten 0,03 39 

9 lillebrorsan 0,52 612 59 lillmagen 0,03 39 

10 lillsyrran 0,48 566 60 lillhusse 0,03 37 

11 lill-lördag 0,42 490 61 lilldatorn 0,03 37 

12 lillskruttan 0,40 473 62 lillherrn 0,03 36 

13 lillprinsen 0,31 361 63 lillpärlan 0,03 35 

14 lillgumman 0,28 333 64 lillkameran 0,03 35 

15 lilltösen 0,28 329 65 lillbarnet 0,03 34 

16 lillhjärtat 0,27 319 66 lillknodden 0,03 33 

17 lillskrutten 0,27 317 67 lillagården 0,03 33 

18 lilltån 0,25 293 68 lillsemester 0,03 30 

19 lillgrabben 0,25 289 69 lillbilen 0,02 29 

20 lillkusin 0,23 269 70 lilltjoppan 0,02 29 

21 lillstumpan 0,21 252 71 lillefar 0,02 27 

22 lillpojken 0,21 249 72 lillkissen 0,02 27 

23 lillskiten 0,18 217 73 lillklutt 0,02 26 

24 lillgrodan 0,18 211 74 lillgossen 0,02 24 

25 lillkorven 0,16 189 75 lilldamen 0,02 24 

26 lillstugan 0,12 144 76 lillmonstret 0,02 23 

27 lillbebis 0,11 130 77 lillfrökna 0,02 22 

28 lillflickan 0,11 125 78 lillrumpan 0,02 22 

29 lilltrollet 0,10 121 79 lillebrolla 0,02 22 

30 lillhjärnan 0,10 116 80 lillälskling 0,02 22 

31 lillslam 0,09 109 81 lillprinsessan 0,02 22 

32 lillfia 0,08 100 82 lill-ögat 0,02 22 

33 lillvildan 0,08 95 83 lillnäsan 0,02 20 

34 lillmatte 0,08 94 84 lill-ica 0,02 20 

35 lilleputt 0,07 86 85 lillskogen 0,02 19 

36 lilljul 0,07 84 86 lilljäntan 0,02 19 
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37 lilltorpet 0,07 79 87 lillbus 0,02 19 

38 lillgrisen 0,06 70 88 lill-sis 0,02 19 

39 lillungen 0,06 68 89 lillgubbe 0,02 19 

40 lillfisan 0,06 67 90 lillkotten 0,02 18 

41 lillpluttan 0,06 66 91 lillstacken 0,02 18 

42 lilleplutt 0,06 66 92 lillbubben 0,01 17 

43 lillejulafton 0,05 64 93 lillhuvudet 0,01 16 

44 lilltoan 0,05 64 94 lillhästen 0,01 16 

45 lillplutt 0,05 62 95 lillhunden 0,01 16 

46 lillfröken 0,05 55 96 lillkammaren 0,01 15 

47 lillsnuttan 0,04 53 97 lillhallen 0,01 14 

48 lill-kroppen 0,04 51 98 lillvovven 0,01 14 

49 lillstackarn 0,04 50 99 lillskruttis 0,01 14 

50 lillstrumpan 0,04 50 100 lillhanden 0,01 14 

De 100 mest frekventa sammansättningarna med 

små- 

    rel. fr abs. fr     rel. fr abs. fr 

1 småsaker 5,85 6890 51 småmissar 0,18 217 

2 småbarn 5,27 6204 52 småbrott 0,18 213 

3 småhus 2,99 3529 53 småskavanker 0,18 213 

4 småföretag 2,54 2992 54 smålägenheter 0,17 198 

5 småtimmarna 1,5 1766 55 småkusiner 0,16 194 

6 småbitar 1,46 1718 56 småmynt 0,16 187 

7 småsparare 1,33 1563 57 smådelar 0,16 185 

8 småstad 1,32 1561 58 småsår 0,16 183 

9 småsyskon 1,15 1355 59 smågator 0,16 183 

10 småkakor 0,93 1097 60 småspik 0,15 173 

11 smågodis 0,89 1045 61 småhandlare 0,13 157 

12 småplock 0,83 977 62 småbrukare 0,13 153 

13 smårätter 0,79 927 63 småhundar 0,13 151 

14 småflickor 0,78 916 64 småsmulor 0,13 150 

15 småtjejer 0,74 875 65 småslantar 0,13 149 

16 småkryp 0,74 869 66 smågnagare 0,12 145 

17 smågrejer 0,7 822 67 småkronorna 0,12 142 

18 småpartier 0,66 776 68 småärenden 0,12 137 

19 småpojkar 0,66 775 69 småklubbar 0,11 132 

20 småpengar 0,63 747 70 småglin 0,11 129 

21 småprat 0,58 687 71 småflaskor 0,1 120 

22 småvägar 0,57 670 72 småpanik 0,1 118 

23 småfåglar 0,5 592 73 småöar 0,1 113 

24 småbilar 0,48 569 74 småbråk 0,1 112 

25 smådjur 0,46 538 75 småändringar 0,1 112 

26 smådetaljer 0,39 454 76 småkrafs 0,09 111 

27 småfix 0,39 453 77 småjusteringar 0,09 106 
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28 småkillar 0,38 450 78 småroller 0,09 103 

29 småprylar 0,34 400 79 småångest 0,08 100 

30 småbåtar 0,32 374 80 småprojekt 0,08 98 

31 småbolag 0,3 355 81 småord 0,08 98 

32 småbönder 0,29 346 82 småproblem 0,08 98 

33 smågrupper 0,29 337 83 småpryttlar 0,08 97 

34 småpotatis 0,28 331 84 småbrudar 0,08 95 

35 småtrollen 0,28 327 85 småindustrier 0,08 95 

36 småsten 0,28 326 86 småstater 0,08 93 

37 smågrabbar 0,27 318 87 småkommuner 0,08 91 

38 småungar 0,26 302 88 småbilder 0,08 91 

39 småfisk 0,24 287 89 småhår 0,08 90 

40 småsummor 0,24 282 90 småvilt 0,08 88 

41 småskador 0,24 278 91 småskit 0,07 86 

42 småfel 0,23 271 92 småtjuvar 0,07 85 

43 småhinder 0,22 261 93 småbränder 0,07 84 

44 smågrisar 0,22 256 94 småaffärer 0,07 83 

45 småskolan 0,21 250 95 småborgare - 0,07 80 

46 småbröder 0,21 246 96 småbutiker 0,07 79 

47 småpyssel 0,2 241 97 småägare 0,07 79 

48 småsystrar 0,2 237 98 småpåvar 0,07 77 

49 småfolket 0,19 227 99 småbyar 0,06 75 

50 småjobb 0,19 219 100 småbloggare 0,06 73 
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