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Ideofoners användning i svenska 

En korpusundersökning 

Joakim Hagström-Krüger 

Sammanfattning/Abstract 

Ideofoner i svenska har inte studerats i någon större utsträckning. Fenomenet ideofoner har 

uppmärksammats mer i andra språk, främst i språk i delar av Asien och Afrika. Traditionellt har de 

betraktats som en underkategori till interjektioner. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur 

ideofoner används i det svenska språket. För detta ändamål sammanställdes en lista på 20 vanliga 

svenska ideofoner. Därefter genomfördes en korpusundersökning på dessa ideofoner i korpusar 

bestående av skönlitterär text. Det totala antalet förekomster för varje ideofon noterades, samt antalet 

förekomster inom tre olika användningskategorier: Substantiv, Interjektioner och Övrigt. En likadan 

undersökning genomfördes därefter i en korpus bestående av barnbokstext och litteratur på lättläst 

svenska, för att se huruvida användningen av ideofoner skiljde sig åt här jämfört med i skönlitterär 

text. En majoritet av de undersökta ideofonerna förekom mer som substantiv i båda undersökningarna. 

Fördelningen av förekomster i de olika kategorierna var dock ojämnare i den skönlitterära korpusen, 

med en större andel substantivförekomster jämfört med korpusen med barnbokstext och litteratur på 

lättläst svenska.  

 

Ideophones in Swedish have not been studied to any great extent. The phenomenon of ideophones has 

received more attention in other languages, mainly in languages in parts of Asia and Africa. 

Traditionally, they have been regarded as a subcategory of interjections. The purpose of this study is to 

find out how ideophones are used in the Swedish language. For this purpose, a list of 20 common 

Swedish ideophones was compiled. Subsequently, a corpus survey in corpora consisting of fiction 

literature was performed of the 20 ideophones. The total number of occurrences for each ideophone 

was noted, as well as the number of occurrences within three different groups of use: Nouns, 

Interjections and Other. A similar survey was then conducted in a corpus consisting of children's 

literature and literature in simple Swedish, to see whether the use of ideophones differed here 

compared to in fiction literature. It turned out that a majority of the examined ideophones occur mostly 

as nouns in both surveys. The distribution of occurrences in the different categories, however, was 

more uneven in the literary corpus, with a larger proportion of nouns compared to the corpus with 

children's literature and literature in simple Swedish. 
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1. Inledning 

Ideofoner kan beskrivas som ord som på något sätt härmar det de beskriver, med hänseende till t.ex. 

ljud, intensitet, tillstånd eller form. Några typiska exempel på ideofoner i svenska är klick, plask och 

vips. Ideofoner är vanligt förekommande i ett flertal språk i bland annat Afrika och Asien, och det 

mesta av forskningen inom området har gjorts på språk i dessa delar av världen. I västerländsk 

lingvistik har ideofoner traditionellt varit marginaliserade, vilket delvis kan förklaras med att de inte är 

lika vanligt förekommande i västerländska språk, men också för att de setts som en primitiv form av 

kommunikation (Dingemanse 2018: 12). 

Forskningen på ideofoner i svenska tycks vara begränsad. I Svenska Akademiens Grammatik 

nämns en typ av interjektioner som har en deskriptiv betydelse, dvs. interjektioner där talaren skildrar 

en händelse. Ett antal exempel på ljudhärmande interjektioner tas upp, bland annat dunk, klick, pang, 

pla(da)sk och vips. Vidare nämns en typ av ljudhärmande interjektioner som återger djurs läten, t.ex. 

kuckeliku, mjau, pip och vov (SAG Teleman et al. 1999: 751). Interjektioner är en känd ordklass och 

ideofoner brukar ofta blandas samman med dessa, eller ses som en underkategori till interjektioner. 

Men det är oklart om ideofoner i svenska används främst likt interjektioner eller i vilken utsträckning 

de används även på andra sätt. Möjligen är ideofoner inte begränsade till att vara eller fungera som 

interjektioner utan behöver istället betraktas som ett eget fenomen. I denna studie har jag valt att 

undersöka denna fråga. I avsnitt 2 följer en bakgrundsbeskrivning av ideofoner, deras historia, hur de 

definierats, hur de används, samt ett antal exempel på ideofoner i olika språk. Efter detta presenteras 

utförandet och resultaten av denna studie i avsnitt 3-5. Avslutningsvis analyseras och diskuteras de 

resultat som presenterats i studien och de metoder som använts i avsnitt 6, medan studiens slutsatser 

presenteras i avsnitt 7. 
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2. Bakgrund 

Doke (1935) anses vara den som introducerade termen ideofon i sin studie om lingvistisk terminologi i 

bantuspråk. Doke definierade en ideofon som en levande representation av något i ljud, och som ett ord som 

beskriver till exempel ett predikat eller ett adverb med hänseende till färg, ljud, lukt, handling, tillstånd eller 

intensitet (Doke 1935 citerad i Dingemanse 2018: 2). Dingemanse (2012: 655) beskriver ideofoner som 

markerade ord som skildrar sinnesupplevelser och perceptuellt innehåll, vilket kan innebära allt från ljud till 

rörelse, textur, utseende och känslor.  

Ideofoner beskrevs först som en ordklass bestående av levande sensoriska ord i västafrikanska språk 

och har sedan 1850-talet studerats under andra benämningar (t.ex. expressiver, mimetiska ord, onomatopoesi, 

deskriptiver, intensifierare, partiklar, adverb och interjektioner). Onomatopoesi anses av vissa vara en 

underkategori till ideofoner som endast innefattar ord som är ljudhärmande (Dingemanse 2018: 3). 

I språk i delar av Afrika och Asien utgör ideofoner en stor ordklass som anses vara nästan lika viktig 

som verb och substantiv. I vissa språk finns tusentals exempel. Japanska och baskiska sägs innehålla cirka 4500 

ideofoner vardera, Zulu 3000 och koreanska flera tusen (Dingemanse 2018: 3). Trots detta har ideofonerna 

traditionellt varit marginaliserade inom lingvistiken och inte ansetts ha några lingvistiska egenskaper värda att 

beskriva och undersöka. Majoriteten av forskningen på ideofoner har gjorts på asiatiska, afrikanska och 

amerikanska språk. En stor anledning till detta är att ideofoner i många språk i dessa regioner är mycket vanligt 

förekommande, medan de inte alls är lika vanliga i exempelvis de flesta europeiska språk, med undantag för 

baskiska, som nämndes ovan, sägs innehålla ca 4500 ideofoner.  

Ideofoner har inom lingvistiken också ansetts vara primitiva uttryckssätt (Dingemanse 2018: 12). Det 

finns inom västerländsk lingvistik en djupt rotad avvisande attityd mot ikoniska typer av kommunikation, vilket 

Dingemanse (2018: 17) hävdar är en av de största orsakerna till att ideofoner traditionellt marginaliserats. 

Svantesson (2017: 2) menar att intresset för ideofoner nu ökar, och att det blir alltmer tydligt att de inte är 

begränsade till specifika geografiska områden, utan förekommer i språk i alla delar av världen.  

2.1 Ideofoner och interjektioner 

 

Ideofoner blandas ofta samman med interjektioner, eller ses som en underkategori till interjektioner. Som 

nämndes i inledningen beskriver SAG (Teleman et al. 1999: 751) en typ av interjektioner som är 

deskriptiva och ljudhärmande. Dingemanse (2018: 26) hänvisar till Pinker & Jackendoff  (2009), som liknar 

ideofoner vid svarsutrop. Pinker & Jackendoff (2009: 465-466) citerar i sin tur Goffman (1978), som definierar 

svarsutrop som utropande interjektioner som inte är fullständiga ord, exempelvis engelskans Oops! och Ah!. 

Dingemanse (2018: 26) hävdar att likställande av ideofoner med sådana uttryck bortser från att de skiljer sig åt i 
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form, betydelse och användning. Ideofoner kan alltså fungera likt interjektioner, dvs. förekomma isolerat som en 

typ av utrop (pang! eller plask!), men de skiljer sig åt jämfört med interjektioner som t.ex. aj! och hoppsan! 

genom att de illustrerar en händelse, medan de senare snarare är en respons till en händelse. Enligt Ameka (1992: 

113) är ideofoner deskriptiva, medan interjektioner uttrycker mentala tillstånd. Lee (2017: 186) nämner att 

ideofoner är levande skildringar av sinnesupplevelser och att interjektioner främst fungerar som känslomässiga 

eller kognitiva uttryck av mentala tillstånd. Det finns alltså en idé om att ideofoner inte kan likställas med 

interjektioner, eller bara ses som en underkategori till interjektioner. Ideofoner verkar dock kunna användas på 

ett sätt som helt eller delvis liknar det sätt interjektioner används på, dvs. antingen förekomma isolerat som bara 

pang! eller plask! eller till viss del förekomma isolerat men samtidigt vara relaterade till ett föregående yttrande, 

som i Han föll i vattnet, plask!) där händelsen först beskrivs och där i det här fallet plask illustrerar denna 

händelse genom att återge det ljud som uppstod.  

2.2 Olika typer av ideofoner 

 

Ideofoner brukar vanligtvis delas in i två kategorier: onomatopoetiska (ljudhärmande) ideofoner och 

ideofoner som skildrar en händelse eller ett tillstånd som inte har en inneboende koppling till ljud 

(Smoll 2015: 61). Några exempel på ljudhärmande ideofoner i svenska är klick, knarr och plask. Ett 

exempel på en ideofon i svenska som inte är ljudhärmande skulle kunna vara sicksack som med sitt 

skifte mellan främre öppen vokal och dess motsats, sluten bakre vokal, påminner om rörelsen eller 

formen ordet beskriver. Ideofoner kan också symbolisera flera andra aspekter av det de beskriver: 

 

The verbal material that ideophones are made of has rich internal structure and can vary along a number 

of continuous dimensions (including pitch, duration, speech rate, loudness, and a myriad of 

continuously variable articulatory gestures). All of these aspects are available in principle as 

affordances for iconic mappings. For instance, syllable shapes, vowel length, vowel quality, 

reduplication, and intonation contours can represent aspectual meanings like event closure, duration, 

irregularity, iterativity, and telicity (Dingemanse 2015: 952) 

 

I siwu, ett Niger-Kongospråk som talas i Ghana, finns exempelvis ideofonerna wùrùfùù 

(ungefär ”fluffig”) och safaraa (ungefär ”grov/ojämn”). För att uttrycka att något är ”väldigt fluffigt” 

eller ”väldigt grovt/ojämnt” förlängs den sista vokalen (wùrùfùùùù, safaraaaa). För att uttrycka att 

något är ”fluffigt här och där” eller ”grovt/ojämnt här och där” repeteras istället ordet ett antal gånger 

genom reduplikation, dvs. wùrùfù~wùrùfù(~wùrùfù…) och safara~safara(~safara…) (Dingemanse 

2015: 959). Även i japanska finns ett flertal exempel på reduplikation, t.ex. pati (”klappning”) och 

pati-pati (”upprepade klappningar”). I detta fall repeteras ordet för att uttrycka att händelsen upprepas. 
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Ett annat exempel i japanska är gura (”skakar”), och gura-gura (”skakar kraftigt”). I detta fall 

repeteras ordet för att uttrycka förstärkt intensitet (Kwon & Yu 2018: 167).  

Denna uppsats kommer att behandla den ljudhärmande typen av ideofoner, som har beskrivits 

och exemplifierats ovan. Detta avsnitt har tillhandahållit en bakgrund om ideofoner, deras relation till 

interjektioner och ordklasser, samt några exempel på olika typer av ideofoner. Mot bakgrunden av att 

ideofoner i svenska inte uppmärksammats i någon större utsträckning och att ideofoner historiskt 

blandats samman med eller betraktats som en underkategori till interjektioner, är det intressant att 

undersöka ideofoners användning i just svenska närmare. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Enligt min vetskap tycks fenomenet ideofoner inte uppmärksammats i någon högre grad i svenska. I denna 

studie avser jag därför att ta fram en lista på 20 vanliga svenska ideofoner och därefter undersöka hur de används 

i skönlitterär text samt barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. Att samla in 20 stycken svenska ideofoner 

framstod som realistiskt inom den givna tidsramen för arbetet och ansågs samtidigt vara ett tillräckligt stort antal 

för att undersökningen inte skulle bli för liten. De frågor jag ämnar besvara är följande: 

1. Är ideofoner vanligen isolerade i sin användning likt interjektioner eller används de på andra sätt? 

2. Skiljer sig användningen av ideofoner i skönlitteratur jämfört med barnbokstext och litteratur på lättläst 

svenska? 

Ideofoner är vanligt förekommande i berättande sammanhang, eftersom de innehar egenskaper som 

kan levandegöra berättelser (Okpewho 1992: 92), och därför är det särskilt intressant att undersöka ideofoner i 

just skönlitterära texter. Eftersom ideofoner också traditionellt har setts som en ”primitiv” form av språk, dvs. 

något som har en uppenbar och tydlig koppling till det som beskrivs, och inte är abstrakt, är det vidare intressant 

att se huruvida ideofoner är ännu mer frekvent förekommande i barnbokstext och text med lättläst språk, som 

kan antas vara av enklare och mer målande karaktär än skönlitterär text. Ideofoner kan även antas ha en extra 

viktig funktion i barnlitteratur eftersom de har egenskapen att levandegöra berättelser. 
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4. Data och metod 

4.1 Språkdata 

 

De språkdata som används i denna undersökning består av fem korpusar från Språkbanken Korp med 

romaner från 1800- och 1900-talen, samt en korpus med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. 

Dessa totalt sex korpusar listas nedan. 

 

• Bonniersromaner I (1976-77) 

• Bonniersromaner II (1980-81) 

• Norstedtsromaner (1999) 

• SUC-romaner (Stockholm-Umeå-korpus, 1990-tal) 

• Äldre svenska romaner 

• LäSBarT – Lättläst svenska och barnbokstext 

 

Dessa korpusar har valts ut eftersom romaner och skönlitteratur består av skriftspråk med 

berättande karaktär. Som beskrivits i avsnitt 3 ovan används ideofoner i stor utsträckning i berättande 

sammanhang (Okpewho 1992: 92), och kan därmed antas vara mindre vanligt förekommande i andra 

typer av texter. 

4.2 Definition av ideofoner 

 

Som beskrivits i bakgrundsavsnittet finns det ingen generellt accepterad definition av ideofoner för 

alla språk, och inte heller en fullständig uppsättning egenskaper som karaktäriserar dem (Smoll 2015: 38). 

För att sammanställa en lista på 20 ideofoner behöver dock gränsen för vad som i denna studie ska 

anses vara en ideofon dras i den mån det går. Jag har valt att använda mig av de kännetecken som 

nämns av Ameka (1992: 113) och Lee (2017: 186) för att välja ut ideofoner till denna undersökning. 

Dessa kännetecken är att ideofoner är deskriptiva och skildrar sinnesupplevelser. T.ex. kan svisch 

sägas skildra upplevelsen av att något går fort och härma ljudet av detta, och därmed anses vara en 

ideofon. Ett ord som usch däremot beskriver inte en händelse utan ger snarare uttryck för en känsla 

och bör därmed betraktas som en expressiv känsloyttring, dvs. en interjektion som inte är en ideofon. 

Några tydligare gränsdragningar än så är svåra att göra eftersom det som tidigare nämnts inte finns 

någon tydlig och allmän definition av ideofoner. Min bedömning är dock att dessa kännetecken bör 

räcka för att kunna avgöra huruvida ett ord är en ideofon eller inte, särskilt när det gäller den 

ljudhärmande typen av ideofoner som behandlas i denna uppsats.  
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4.3 Sammanställning av ideofoner 

 

Listan med 20 vanliga svenska ideofoner har främst sammanställts med hjälp av sökningar på internet, 

(med söksträngen ”svenska ideofoner” i Google), ordböcker, egna funderingar och diskussioner och 

förslag från närstående. Personer i min närhet har presenterat förslag på ideofoner och jag har skrivit 

ned dem och sedan bedömt dem utifrån ovan nämnda kännetecken samt min egen intuition. Jag 

planerade till en början att inkludera olika typer av ideofoner, dvs. både ideofoner som är 

ljudhärmande, ideofoner med reduplikation och ideofoner som beskriver t.ex. handling, tillstånd eller 

intensitet. Slutligen valde jag att endast undersöka ljudhärmande ideofoner, eftersom de tycks utgöra 

majoriteten av uppenbara ideofoner i svenska och är lättare att hitta. Dessutom skulle en inkludering 

av olika typer av ideofoner ha inneburit en mer komplicerad undersökning. De 20 ideofoner som valts 

ut för undersökningen visas nedan i tabell 1.  

 
Tabell 1. Lista över samtliga ideofoner som valts ut för undersökningen. 

 

dunk 

duns 

klafs 

klick 

knarr 

krasch 

kvitter 

muller 

pang 

pladask 

plask 

pling 

slask 

stön 

suck 

surr 

sus 

svisch 

tick 

vips 

 

Eftersom det inte anses finnas någon exakt allmän definition av ideofoner går det inte att ta 

fram en lista på vilka som är de vanligaste ideofonerna i ett språk. En följd av detta är att ord som är 

ideofoner inte konsekvent brukar taggas som ideofoner i korpusar, utan istället som t.ex. interjektioner 

eller substantiv, och därför går det inte heller att hitta de vanligaste ideofonerna i korpusdata. Vid 

urvalet har jag dock försökt ta med ideofoner som antas vara allmänt använda av personer med 

svenska som modersmål. Flera av de valda ideofonerna kan vidare även avledas till verb, t.ex. susa, 

plaska och kvittra. Anledningen till att jag valt att inte ta med verbförekomsterna av ideofonerna är att 

substantivformer som plask är mer direkt ljudhärmande än verb som plaska, som är ett grammatiskt 

konstruerat ord, dvs. avlett från ordet plask. Dessutom är substantivformerna mer direkt jämförbara 

med isolerade förekomster likt interjektioner än vad verbformerna är, eftersom substantivformerna 

ofta är samma ord som när de förekommer isolerat (Plask! och Han föll i vattnet med ett plask) och de 

är därför lämpligare att undersöka för att besvara studiens första frågeställning. Att inkludera 

verbformerna i undersökningen hade komplicerat genomförandet och detta valdes bort på grund av 

begränsningar i studiens omfattning. 

Denna uppsats fokuserar bland annat på hur ideofoner förhåller sig till ordklasser, dvs. vilka ordklasser 

de tillhör, ligger närmast eller används som och därför delas ideofoner i denna uppsats in i tre olika 

användningsområden som är baserade på ordklasser. Dessa är Substantiv, Interjektioner och Övrigt. Som 
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nämnts ovan bör ideofoner och interjektioner inte helt och hållet likställas men kategorin Interjektioner 

innehåller här förekomster av ideofoner som används på ett sätt som liknar interjektioner, dvs. någon form av 

isolerad användning som liknar utrop. Kategorin Interjektioner innehåller alltså ljudhärmande ord, dvs. 

deskriptiva ord som skildrar sinnesupplevelser med hänseende till ljud, och som förekommer isolerat. Ideofoner 

som plask kan också utgöra substantiv som i exempel som Han föll i vattnet med ett plask, och dessa typer av 

förekomster kommer att finnas med i kategorin Substantiv. Huruvida substantivförekomsterna bör betraktas som 

ideofoner eller inte, utan istället som före detta ideofoner som lexikaliserats som substantiv, diskuteras i avsnitt 

6.1. 

4.4 Procedur 

 

I Språkbanken Korp genomfördes en sökning på varje enskild ideofon från den framtagna listan i de 

fem skönlitterära korpusarna. Efter flera testsökningar förväntades antalet träffar för varje ideofon vara 

manuellt hanterbart och därför kunde jag för samtliga träffar göra en individuell bedömning av hur 

ideofonen användes. Genom att endast inkludera respektive ideofon i sökningarna utan några andra 

avgränsningar var jag tvungen att manuellt gå igenom varje förekomst för att avgöra ideofonens 

kategori, men jag säkerställde därmed att alla förekomster av ideofonerna i texterna inkluderades. Ett 

alternativ hade varit att ta med ord som vanligen förekommer tillsammans med ideofoner i sökningen, 

t.ex. ett eller en före en ideofon som förekommer som ett substantiv, och på så sätt få fram färdiga 

listor på förekomster av ideofoner som substantiv eller interjektioner. Då fanns dock risken att vissa 

exempel som förekommer tillsammans med andra ord utelämnats, trots att de ändå är substantiv. T.ex. 

kan ord som väldigt eller stor/stort samt en mängd andra ord komma före en ideofon som utgör ett 

substantiv. I och med att antalet träffar förväntades vara manuellt hanterbart valde jag alltså att göra en 

individuell bedömning för varje förekomst. 

Efter denna analys räknades de olika typerna av förekomster av ideofonerna och en tabell 

sammanställdes där antalet förekomster per kategori redovisades. Dessa kategorier är Substantiv, 

Interjektion, och Övrigt (som innehåller t.ex. adverb). Resultaten sorterades i fallande ordning med 

den i korpusen vanligast förekommande ideofonen först. 

Hela den ovan beskrivna proceduren upprepades sedan för korpusen med barnbokstext och 

litteratur på lättläst svenska. Slutligen jämfördes resultaten från denna korpus med resultaten för de 

skönlitterära korpusarna. 
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5. Resultat 

Undersökningens resultat presenteras i följande avsnitt enligt den ordning i vilken frågeställningarna 

ställdes. Frågeställning 1 besvaras alltså i avsnitt 5.1, och frågeställning 2 besvaras i avsnitt 5.2. 

5.1 Ideofoners användning i skönlitteratur 

 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 1: Är ideofoner vanligen isolerade i sin användning likt interjektioner 

eller används de på andra sätt? 

Tabell 2 visar de undersökta ideofonernas användning i de fem skönlitterära korpusarna. 

Antalet förekomster inom varje kategori är inkluderade. Kategorierna är, som nämndes i avsnitt 4.4, 

Substantiv, Interjektioner, och Övrigt. Kategorin Substantiv innehåller träffar där ideofoner används 

som substantiv, t.ex. han föll med ett plask i vattnet. Kategorin Interjektioner innehåller träffar där 

ideofoner används likt interjektioner, t.ex. Han föll i vattnet. Plask!. Kategorin innehåller alltså inte 

trots sin benämning rena interjektioner, som enligt Ameka (1992: 113) och Lee (2017: 186) beskrivs 

som expressiva och uttryck för mentala tillstånd och känsloyttringar, utan denna kategori innehåller 

ord som ligger nära beskrivningen deskriptiva (i det här fallet främst ljudhärmande) ord som skildrar 

sinnesupplevelser, men som används på ett sätt som liknar det sätt interjektioner används på, dvs. 

isolerad användning. Eftersom ideofoner kan påminna om och traditionellt setts som en typ av 

interjektioner så går denna användningskategori här under benämningen Interjektioner och de träffar 

som hamnar i denna kategori kallas hädanefter för interjektionsförekomster eller interjektioner. 

Kategorin Övrigt innehåller de träffar som inte passar in i någon av de två föregående kategorierna, 

t.ex. ideofoner som används som adverb (han satte sig pladask). Resultaten i tabellen är sorterade i 

fallande ordning med den vanligast förekommande ideofonen först. 
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Tabell 2. Tabell över samtliga undersökta ideofoner och antal förekomster per kategori i skönlitterär korpus. 

 

Ideofon Substantiv Interjektioner Övrigt Totalt antal 

suck 659 6 0 665 

sus 138 0 0 138 

duns 112 6 0 118 

pang 0 80 0 80 

dunk 27 32 0 59 

surr 47 1 0 48 

plask 36 9 0 45 

stön 44 1 0 45 

muller 41 0 0 41 

vips 1 37 0 38 

klick 12 15 0 27 

kvitter 22 3 0 25 

krasch 17 6 0 23 

pladask 0 1 21 22 

slask 20 0 0 20 

tick 4 10 0 14 

pling 4 9 0 13 

knarr 5 7 0 12 

svisch 0 8 0 8 

klafs 2 2 0 4 

Totalt 1191 (82,4 %) 233 (16,1 %) 21 (1,5 %) 1445 

 

Tabell 2 visar att 1191 av totalt 1445 förekomster (dvs. 82,4 %) av de undersökta ideofonerna används 

som substantiv, 233 förekomster (16,1 %) används likt interjektioner och endast 21 förekomster (1,5 

%) hamnar i kategorin Övrigt. Av de 20 ideofonerna har tio stycken en majoritet av 

substantivförekomster, medan åtta stycken har flest förekomster som interjektioner. En av ideofonerna 

(klafs) har lika många förekomster av substantiv som av interjektioner. Endast en ideofon (pladask) 

har flest förekomster i kategorin Övrigt.  

Den överlägset vanligast förekommande ideofonen är suck, med 665 förekomster. Av dessa 

utgörs 659 stycken, dvs. nästan samtliga, av substantivförekomster. Se (1) och (2) nedan för exempel 

på hur suck används som substantiv. 
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(1) Linnéa öppnade med en suck den nya kartongen 

(2) Han drog en djup suck och sjönk ner i kudden 

 

I (3) visas ett exempel på hur suck även kan användas mer likt en interjektion: 

 

(3) Men, suck, industribygget blir ett problem 

 

Av de 20 ideofonerna utgörs vidare tre stycken av enbart substantivförekomster (sus, muller och 

slask), vilket exemplifieras i (4-6). 

 

(4) Skogens tungsinta sus blev aldrig tyst 

(5) ... vattnet kokade med ett dämpat muller 

(6) Framför Centralstationen bildades en hel sjö av slask 

 

Ytterligare sju ideofoner har en stor majoritet substantivförekomster (tidigare nämnda suck, samt duns, 

surr, plask, stön, kvitter och krasch, vilka illustreras med exempel i 7-12). 

 

(7) Ellen satte sig ner med en duns 

(8) Han lyssnade till kylskåpets dova surr 

(9) Geväret föll med ett ljudligt plask ner i vattnet 

(10)  Det enda han fick fram var ett kvidande stön 

(11)  Svalan bredde ut vingarna och flög med ett jublande kvitter upp i det blå 

(12)  I mörkret hördes åter ett stönande och en ännu ljudligare krasch genljöd i skogen 

 

Två ideofoner, svisch och pang, förekommer endast isolerat likt interjektioner (se exempel 13-14), och 

ytterligare en, vips, har en stor majoritet av förekomster som interjektioner, vilket illustreras i exempel 

(15).  

 

(13)  Dramatiskt i ett huj neg den täta morgondimman till marken, reste sej igen med svisch i 

kjolen – svisch! 

(14)  ... halkade jag iväg över golvet och pang! 

(15)  "Och vips", sade jag, "var han borta igen." 

 

Även tick och pling har en någorlunda tydlig majoritet av interjektionsförekomster. 

 

(16)  ... som ett urverk med sakta men aldrig tystnande gång, tick, tick 

(17)  Pling, pling, sa det i kammarklockan 
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Tre stycken ideofoner (dunk, klick, och knarr) har flera förekomster som både substantiv och 

interjektioner, men en liten majoritet av interjektionsförekomster. Exempel (18-20) visar hur de kan 

användas likt interjektioner. 

 

(18)  Det lät, dunk, dunk, dunk, jag hade fått en fotboll av pappa 

(19)  Hon släckte lampan och plötsligt - klick - glödde ett självlysande knivblad i mörkret 

(20)  Knarr, knarr sa snön 

 

Exempel (21–23) visar hur dessa ideofoner kan användas som substantiv: 

 

(21)  En dunk från Allan i ryggen och så drog de iväg 

(22)  Det hördes ett klick när personen i andra ändan av tråden lade på 

(23)  ... men det enda ljud som utgick från rektorn var ett utdraget knarr från pjäxorna 

 

En ideofon, klafs, har lika många substantivförekomster som interjektionsförekomster. (24) visar ett 

exempel på klafs som substantiv, och (25) visar ett exempel på en interjektionsförekomst. 

 

(24)  Efter ett ögonblicks tvekan körde han in skeden med ett klafs och lade en klimp på tallriken 

(25)  Klafs, klafs i blöt snö och utan resultat 

 

Den enda ideofon med förekomster i kategorin Övrigt är pladask, där 21 av 22 förekomster är 

användningar som adverb, vilket illustreras i exempel (26) och (27). Exempel (28) visar den enda 

interjektionsförekomsten i korpusen för pladask.  

 

(26)  Hon knuffade till honom i sidan så att han satte sig pladask 

(27)  Och så låg jag där plötsligt pladask mitt på golvet 

(28)  Pladask! (kontext ej tillgänglig i Språkbanken Korp för denna förekomst)1 

5.2 Ideofoners användning i barnbokstext och litteratur 

på lättläst svenska  

 

I detta avsnitt besvaras frågeställning 2: Skiljer sig användningen av ideofoner i skönlitteratur jämfört med 

barnbokstext och litteratur på lättläst svenska? 

                                                      
1 Det var inte möjligt att få fram någon kontext i Språkbanken Korp för exempel (28), (30) och (37), men 

det var viktiga att inkludera eftersom de ändå visar hur dessa ideofoner kan användas som 

interjektioner.    



13 
 

Tabell 3 visar de undersökta ideofonernas användning i korpusen med barnbokstext och 

litteratur på lättläst svenska. Antalet förekomster inom varje kategori är inkluderade. Kategorierna är 

Substantiv, Interjektion, och Övrigt (t.ex. adverb), dvs. samma som i undersökningen av föregående korpus. 

Resultaten i tabellen är sorterade i fallande ordning med den mest frekvent förekommande ideofonen 

först. 

 
Tabell 3. Tabell över samtliga undersökta ideofoner och antal förekomster per kategori i korpus med 

barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. 

 

Ideofon Substantiv Interjektioner Övrigt Totalt antal 

suck 22 8 0 30 

plask 10 5 0 15 

duns 10 2 0 12 

dunk 0 12 0 12 

muller 5 0 0 5 

sus 4 0 0 4 

pang 0 3 0 3 

pladask 0 1 2 3 

vips 0 2 0 2 

stön 2 0 0 2 

klick 1 1 0 2 

slask 1 0 0 1 

kvitter 0 0 0 0 

krasch 0 0 0 0 

pling 0 0 0 0 

knarr 0 0 0 0 

svisch 0 0 0 0 

klafs 0 0 0 0 

surr 0 0 0 0 

tick 0 0 0 0 

Totalt 55 (60,4 %) 34 (37,3 %) 2 (2,2 %) 91 

 

Tabell 3 visar att 55 av totalt 91 förekomster (dvs. 60,4 %) av de undersökta ideofonerna används som 

substantiv, 34 stycken ideofoner (37,3 %) används likt interjektioner och endast två stycken (vilket 

motsvarar 2,2 %) hamnar i kategorin Övrigt. Av de 20 ideofonerna har sju stycken en majoritet av 
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substantivförekomster, medan tre stycken har flest förekomster som påminner om interjektioner. En av 

ideofonerna, klick, har lika många förekomster av substantiv som interjektioner, och en ideofon, 

pladask, har flest förekomster i kategorin Övrigt. Åtta av ideofonerna i den framtagna listan 

förekommer inte alls i denna korpus. 

Den vanligast förekommande ideofonen även i denna korpus är suck, med 30 stycken 

förekomster. Majoriteten av dessa utgörs även här av substantiv, men andelen interjektionsförekomster 

är större än i den skönlitterära korpusen. I (29) och (30) visas exempel på förekomster av suck som 

substantiv respektive interjektion i denna korpus. 

 

(29)  Med en suck avslutar han samtalet 

(30)  Suck! (kontext ej tillgänglig i Språkbanken Korp för denna förekomst)1 

 

Av de 20 undersökta ideofonerna utgörs vidare fyra stycken endast av förekomster som substantiv: 

muller, sus, stön, och slask.  

 

(31)  Först långt efteråt kom ett avlägset muller 

(32)  Det går ett sus genom klassen 

(33)  ... och slänger sig baklänges i gräset med ett ljudligt stön 

(34)  Som snö som smälter och blir till smutsig slask kring fötterna 

 

Ytterligare en ideofon, duns, har en stor majoritet av substantivförekomster. 

 

(35)  Strax efteråt hör hon en kraftig duns 

 

Plask har flera förekomster bland både substantiv och interjektioner, men användningarna som 

substantiv är dubbelt så många som användningar som interjektioner. I (36) visas ett exempel på en 

substantivförekomst för plask, och (37) visar ett exempel på en interjektionsförekomst. 

 

(36)  Slutligen slog stenen i vattnet med ett väldigt plask 

(37)  Plask, plask, plask! (kontext ej tillgänglig i Språkbanken Korp för denna förekomst)1 

 

En ideofon, klick, har bara varsin förekomst av ett substantiv och en interjektion. Dessa visas i 

exempel (38) och (39). 

 

(38)  Det hördes ett klick 

(39)  Grimma på, dra till och klick. 
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Tre ideofoner förekommer endast likt interjektioner i denna korpus, alltså dunk, pang och vips. 

 

(40)  Ditte tryckte hela sin kroppstyngd mot dörren dunk, dunk, dunk och undrade vad hennes 

smarta bröder skulle ha gjort i deras ställe 

(41)  hon sjöng O, sole mio i högan sky, och så - pang! 

(42)  Elin lovade att stanna hemma, men så ringde telefonen och vips var hon borta 

 

Den enda ideofonen som har förekomster i kategorin Övrigt är liksom i den skönlitterära korpusen 

pladask, där två av tre förekomster är användningar som adverb. (43) visar ett exempel på hur pladask 

används som adverb i denna korpus, och (44) visar ett exempel på hur det används som interjektion. 

 

(43)  Men hon får för mycket fart och störtar pladask ner på andra sidan! 

(44)  ... framhjulet vinglade till och pladask - där låg hon och cykeln och falukorven och 

mjölpåsen i en enda röra! 

 

Åtta av de undersökta ideofonerna förekommer inte alls i denna korpus (kvitter, krasch, pling, knarr, 

svisch, klafs, surr, och tick).  

 

Tabell 4 och 5 visar relativ frekvens för ideofonernas förekomster i den skönlitterära korpusen 

respektive i korpusen med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. Antalet förekomster per en 

miljon ord inom varje kategori är inkluderade. 
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Tabell 4. Tabell över samtliga undersökta ideofoner och antal förekomster per en miljon ord för varje kategori i 

skönlitterär korpus. 

 

Ideofon Substantiv Interjektioner Övrigt Totalt antal 

suck 29,4 0,3 0 29,7 

sus 6,2 0 0 6,2 

duns 5,0 0,3 0 5,3 

pang 0 3,6 0 3,6 

dunk 1,2 1,4 0 2,6 

surr 2,1 0,04 0 2,1 

plask 1,6 0,4 0 2,0 

stön 2,0 0,04 0 2,0 

muller 1,8 0 0 1,8 

vips 0,04 1,7 0 1,7 

klick 0,5 0,7 0 1,2 

kvitter 1,0 0,1 0 1,1 

krasch 0,8 0,3 0 1,0 

pladask 0 0,04 1,0 1,0 

slask 0,9 0 0 0,9 

tick 0,2 0,4 0 0,6 

pling 0,2 0,4 0 0,6 

knarr 0,2 0,3 0 0,5 

svisch 0 0,4 0 0,4 

klafs 0,09 0,09 0 0,2 

Totalt 53,1 (82,3 %) 10,4 (16,1 %) 1,0 (1,5 %) 64,5 
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Tabell 5. Tabell över samtliga undersökta ideofoner och antal förekomster per en miljon ord för varje kategori i 

korpus med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. 

 

Ideofon Substantiv Interjektioner Övrigt Totalt antal 

suck 19,5 7,1 0 26,6 

plask 8,9 4,4 0 13,3 

duns 8,9 1,8 0 10,6 

dunk 0 10,6 0 10,6 

muller 4,4 0 0 4,4 

sus 3,5 0 0 3,5 

pang 0 2,7 0 2,7 

pladask 0 0,9 1,8 2,7 

vips 0 1,8 0 1,8 

stön 1,8 0 0 1,8 

klick 0,9 0,9 0 1,8 

slask 0,9 0 0 0,9 

kvitter 0 0 0 0 

krasch 0 0 0 0 

pling 0 0 0 0 

knarr 0 0 0 0 

svisch 0 0 0 0 

klafs 0 0 0 0 

surr 0 0 0 0 

tick 0 0 0 0 

Totalt 48,7 (60,4 %) 30,1 (37,3 %) 1,8 (2,2 %) 80,6 

 

Vid en jämförelse mellan resultaten som visas i tabell 4 och tabell 5 visar det sig att substantiv utgör 

den övervägande delen av ideofonernas förekomster i båda korpusarna. Dock är andelen 

substantivförekomster större i den skönlitterära korpusen med 82,3 % substantiv, jämfört med 60,4 % 

substantivförekomster i korpusen med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska. I den senare 

korpusen är andelen interjektioner större (37,3 %) än i den skönlitterära korpusen (16,1 %). Vid 

jämförelsen framgår också att ideofoner tycks vara något vanligare i korpusen med barnbokstext och 

litteratur på lättläst svenska (80,6 förekomster per en miljon ord) än i den skönlitterära korpusen (64,5 

förekomster per en miljon ord). 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I resultatavsnittet framgår det att de undersökta ideofonerna till stor del utgörs av 

substantivförekomster. I den skönlitterära korpusen bestod 82,4 % av förekomsterna som substantiv, 

och i korpusen med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska utgjordes 60,4 % av förekomsterna 

som substantiv. Alltså var interjektionsförekomster vanligare i korpusen med barnbokstext och 

litteratur på lättläst svenska än i den skönlitterära korpusen. Resultatet i den skönlitterära 

korpusundersökningen påverkades till stor del av att de tre ideofoner med flest antal förekomster 

(suck, sus, och duns) alla bestod av en stor majoritet substantivförekomster. Om dessa tre ideofoner 

tagits bort skulle 54 % av förekomsterna bestå av substantiv. Den vanligast förekommande ideofonen 

(suck) hade betydligt fler förekomster än den näst vanligaste ideofonen (sus), och detta gör att suck 

enskilt står för en stor del av förekomsterna och därmed får en stor påverkan på det totala resultatet, 

särskilt med tanke på att nästan samtliga förekomster av suck var substantivförekomster. Kanske 

skulle suck kunnat utelämnas för att undvika en så pass ojämn fördelning gällande antalet förekomster 

för de olika ideofonerna och därmed undvika att en enskild ideofon får så stor påverkan på resultatet. 

Samtidigt kan suck antas vara en av de allra vanligaste ideofonerna i svenskan och därför viktig att ha 

med i en undersökning som denna. Undersökningen visade dessutom en skillnad i användningen av 

suck mellan de båda korpusarna, med högre andel interjektionsförekomster i korpusen med 

barnbokstext och litteratur på lättläst svenska.  

Några av de undersökta ideofonerna (svisch, pang, och vips) förekommer bara eller nästan 

bara som interjektioner. Även om det går att tänka sig att använda dessa även som substantiv (t.ex. 

Bilen for förbi med ett svisch) tycks detta alltså vara ovanligt. Det är svårt att säga vad det skulle 

kunna bero på, eftersom dessa ord inte på något uppenbart sätt skiljer sig åt jämfört med t.ex. duns, 

suck, eller plask som alla är betydligt vanligare som substantiv. En tänkbar förklaring skulle kunna 

vara att ord som duns, suck och plask också är väldigt vanliga som verb (dunsa, sucka, plaska), medan 

svischa, panga och vipsa inte upplevs vara lika vanliga, även om de fungerar. Det skulle alltså kunna 

vara så att ideofoner som svisch, pang, och vips inte är lika lexikaliserade som t.ex. duns, suck och 

plask, och därmed används på färre sätt. En möjlig förklaring är att dessa ideofoner till en början 

fungerar som interjektioner som helt enkelt återger det ljud som uppkommer vid en händelse eller en 

handling (t.ex. Duns!, när något faller hårt i golvet), för att sedan övergå till att även fungera som 

målande substantiv (Han föll med en duns ner på golvet). Om så är fallet verkar ideofoner som duns 

och suck nästan helt ha övergått till denna användning, medan svisch, pang och vips inte tycks ha 

påbörjat en sådan övergång i någon större utsträckning. Även om dessa tre exempel (svisch, pang och 

vips) endast används på ett sätt som liknar interjektioner så kan de inte betraktas som interjektioner 
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enligt de kännetecken för interjektioner respektive ideofoner från Ameka (1992: 113) och Lee (2017: 

186) som nämns i bakgrundsavsnittet (avsnitt 2). Enligt dessa kännetecken ger interjektioner uttryck 

för känslomässiga eller mentala tillstånd, men denna beskrivning passar inte för dessa tre ord. 

Antingen kan man betrakta dem som en egen kategori (t.ex. ideofoner), dvs. ord som är deskriptiva 

och skildrar sinnesupplevelser, eller så kan de, eftersom de i sin användning påminner starkt om 

interjektioner, betraktas som en deskriptiv typ av interjektioner, som nämns i SAG (Teleman et al. 

1999: 751). 

Ytterligare ett antal ideofoner utgjordes av bara eller nästan bara substantivförekomster (sus, 

surr, stön, muller, kvitter och slask). Av dessa går sus, surr och stön även att tänka sig som 

interjektioner, även om detta verkar vara ovanligt. Orden muller och kvitter är tvåstaviga vilket kanske 

gör dem mindre benägna att användas likt interjektioner än enstaviga ord, även om interjektioner inte 

måste vara enstaviga. Ordet slask skiljer sig från de övriga ideofonerna i den framtagna listan eftersom 

det snarare betecknar ett objekt (våt snö) istället för en handling eller en händelse som suck eller duns, 

och därför är det inte troligt att det används likt en interjektion. Det heter sannolikt slask eftersom 

detta återger det ljud som uppstår när man kliver i våt snö. Generellt tycks det inte finnas några större 

utmärkande drag som avgör huruvida en ideofon främst används som substantiv eller interjektion. 

Den enda ideofonen med förekomster i kategorin Övrigt var pladask, som i samtliga av dessa 

fall utgjordes av adverb. Varför just användningen av pladask så tydligt avvek från de andra 

ideofonerna skulle kunna bero på att ordet genomgått en semantisk förändring från sin ursprungliga 

betydelse, eller att ordets betydelse utökats. Enligt SAOB pladask (tryckår 1953) återger interjektionen 

pladask det ljud som uppstår då något mjukt och något hårt med stor kraft stöter samman, t.ex. då en 

tung person eller ett tungt föremål faller i vatten, medan den adverbiella användningen (t.ex. falla 

pladask) snarare betecknar ett hastigt fall i bokstavlig eller bildlig mening (t.ex. Han föll pladask på 

golvet och Han föll pladask för henne). En möjlig förklaring till varför ordet idag tycks användas 

främst som adverb är att det till en början härmade ljudet som uppkom vid ett hastigt fall i vatten för 

att sedan vidgas till att även användas vid andra typer av hastiga fall, som vid ett hastigt fall på en hård 

yta som ett golv. Ordet verkar alltså ha lexikaliserats som ett adverb. 

Vid jämförelsen mellan de två korpusundersökningarna framgick det att fördelningen mellan 

substantiv- och interjektionsförekomster var jämnare i korpusen med barnbokstext och lättläst 

svenska. Studien visar alltså att användningar som interjektioner är vanligare i litteratur som riktar sig 

till barn, sannolikt eftersom denna typ av litteratur ofta har ett enklare och mer målande språk än 

litteratur som riktar sig till äldre. Studien visar också att ideofoner överhuvudtaget är mer frekventa i 

barnlitteratur och lättläst svenska än i skönlitteratur, vilket sannolikt har samma förklaring dvs. det 

enklare och mer målande språk som ofta förekommer i barnlitteratur. 

Ideofoner har ofta, som nämndes i bakgrundsavsnittet, blandats ihop med, eller setts som en 

underkategori till interjektioner. Resultaten i denna studie visar att detta skulle kunna omvärderas, 

förutsatt att substantivförekomsterna verkligen bör anses vara ideofoner (se vidare diskussion nedan). 
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En tydlig majoritet av ideofonerna i denna studie utgörs av substantivförekomster. De flesta av de 

undersökta ideofonerna kan visserligen även användas likt interjektioner, men de är inte begränsade 

till detta utan många av dem används i betydligt större utsträckning på andra sätt, främst som 

substantiv, enligt undersökningens resultat. Även om den med stor marginal vanligast förekommande 

ideofonen i den skönlitterära korpusen, suck, som nästan bara har substantivförekomster, skulle tas 

bort från undersökningen, är substantivförekomsterna ändå mer vanligt förekommande (68,2 %) än 

vad interjektioner är i ideofonernas användning totalt sett. Detta stärker ytterligare slutsatsen att 

ideofoner inte kan betraktas som bara interjektioner eller bar användas likt interjektioner. Det kan 

dock diskuteras huruvida substantivförekomster av ideofoner verkligen bör betraktas som ideofoner, 

eller om de genomgått en ”deideofonisering” och lexikaliserats som substantiv, och därmed istället 

främst bör betraktas som just substantiv. Om ideofoner skildrar sinnesupplevelser och är deskriptiva, 

dvs. beskriver vad som händer t.ex. genom att härma ljudet vid en händelse, så kanske inte denna 

beskrivning passar för substantivanvändningar. I exempel som han föll i vattnet med ett plask skildras 

inte en sinnesupplevelse direkt, som att här och nu uppstår ljudet, utan istället beskrivs en tidigare 

händelse med hjälp av ett substantiv. Resten av meningen består av andra ord som inte är ideofoner 

och som inte skildrar sinnesupplevelsen av att höra ljudet av det som händer. Till viss del går det dock 

ändå att relatera en sådan substantivanvändning till ovan nämnda kännetecken eftersom ordet plask 

fortfarande kan sägas vara deskriptivt, har samma betydelse och fortfarande skapar samma 

associationer som när det används isolerat som i plask!.   

Genom att titta på i vilken kontext flera av de undersökta ideofonerna förekommer i går det att 

se indikationer på i vilken grad de är kopplade till ljud. I en del av de exempel som presenteras i 

avsnitt 5 går det att se att vissa ideofoner förekommer tillsammans med andra ord som på något sätt 

har en ljudkoppling. I exempel (4) Skogens tungsinta sus blev aldrig tyst förekommer ordet tyst och i 

exempel (5) vattnet kokade med ett dämpat muller föregås muller av ordet dämpat. Några andra 

exempel på detta som går att se i avsnitt 5 är (8) dova surr, (9) ljudligt plask, (10) kvidande stön, (11) 

jublande kvitter och (12) ljudligare krasch. Detta är inget som undersökts närmare i denna studie men 

av de exempel som inkluderats att döma verkar ljudhärmande ord ha en tendens att förekomma 

tillsammans med andra ord som på något sätt är relaterade till ljud. Detta verkar främst gälla för 

ideofoner som har lexikaliserats som substantiv. I isolerad användning likt interjektioner bör detta inte 

vara lika vanligt förekommande eftersom det då kanske inte skulle vara en helt isolerad användning. I 

vilka kontexter ideofoner främst förekommer är något som skulle kunna undersökas närmare i 

framtiden. 

 Framtida forskning skulle också kunna utvidga denna studie till att undersöka i vilken 

utsträckning ideofoner i svenska även används som verb. Flera av ideofonerna i denna undersökning 

har även lexikaliserats som verb (t.ex. sucka, susa, och plaska) och det vore intressant att ta reda på 

hur frekvent förekommande dessa är jämfört med sina motsvarande substantivformer.  Eftersom denna 

studie är begränsad till ljudhärmande ideofoner skulle framtida studier även kunna undersöka andra 
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typer av ideofoner. En fråga att besvara vore då hur man skulle kunna ta fram en lista på sådana, hur 

eller om de skulle kunna definieras, och hur de används i svenska.  

6.2 Metoddiskussion 

 

Det första steget i denna undersökning var att sammanställa en lista på 20 vanliga svenska ideofoner. 

Jag valde, med några undantag, att avgränsa mig till den ljudhärmande typen av ideofoner eftersom de 

av mig ansågs vara mer uppenbara och lättare att identifiera än andra typer av ideofoner. Ideofonerna 

samlades in från olika håll, t.ex. genom sökningar på internet, i ordböcker, samtal med människor i 

min närhet och egna funderingar. Som jag diskuterade i både bakgrundsavsnittet och metodavsnittet 

finns det ingen allmänt accepterad definition av ideofoner, vilket gör att det finns utrymme för 

tolkning huruvida ett ord kan anses vara en ideofon eller inte. Jag har baserat min definition på 

definitioner och gränsdragningar från andra forskare, men det går inte alltid att med hundraprocentig 

säkerhet säga att ett ord verkligen är en ideofon utifrån dessa definitioner och gränsdragningar. Utöver 

dessa har jag därför också själv bedömt varje ideofon som ingår i undersökningen (och de som 

övervägdes men utelämnades) utifrån min egen intuition.  

Jag avsåg att ta fram en lista på 20 vanliga svenska ideofoner. Vad som anses som vanliga 

ideofoner är här i viss utsträckning baserat på min egen uppfattning och är något som kan diskuteras 

och kan skilja sig åt beroende på person. Men eftersom det i dagsläget inte tycks vara möjligt få fram 

en lista på de mest frekvent förekommande ideofonerna i svenska fick jag till en början för varje 

ideofon göra en individuell bedömning av huruvida de kan anses vanliga eller inte. Som 

modersmålstalare av svenska anser jag mig ha kapacitet att göra en någorlunda korrekt sådan 

bedömning. Jag kunde därefter testa detta genom att söka efter varje ideofon i Språkbanken Korp för 

att se hur många träffar som genererades. De ideofoner som genererade inga eller mycket få träffar 

valdes bort. Det är möjligt att vissa ideofoner som inte var med i undersökningen är mer frekvent 

förekommande i svenska än några av de ideofoner som var med.  

Jag valde att begränsa urvalet av ideofoner till ljudhärmande sådana. Det går dock att 

diskutera i vilken grad alla de framtagna ideofonerna faktiskt är ljudhärmande. Ideofonen vips är 

egentligen inte direkt ljudhärmande, utan betecknar snarare en snabb och plötslig händelse (Vips var 

hon borta). Möjligen härmar det ett ljud man inbillar sig uppstår när något sker plötsligt och snabbt. 

Jag valde att ändå inkludera vips eftersom jag bedömde att ordet är en allmänt använd ideofon i 

svenska, och i brist på andra, mer direkt ljudhärmande alternativ. 

Några exempel i avsnitt 5 presenteras som interjektionsförekomster, men behöver inte 

nödvändigtvis vara sådana. I exempel 15 ”och vips” sade jag, ”var hon borta igen.”  skulle vips 

kunna tolkas som ett utrop, men citatet ”och vips” skulle här också kunna tolkas som ett substantiv, 

som något som sades. I exempel (17) Pling, pling, sa det i kammarklockan och exempel (20) Knarr, 
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knarr, sa snön är pling och knarr inte nödvändigtvis isolerade i sin användning utan förekommer 

tillsammans med ett lätt verb, i dessa fall verbet säga. Dessa förekomster skulle också kunnat ha 

placerats i en egen kategori, eller i kategorin Övrigt eftersom det går att argumentera för att de inte går 

att klassificera som varken substantiv eller som en typ av interjektioner. Kategorin Övrigt utgjordes 

endast av adverbiella förekomster och därför skulle denna kategori också kunnat benämnas som 

Adverb. Kategorierna bestämdes dock innan undersökningen genomfördes och att kategorin Övrigt 

endast skulle innehålla adverbförekomster var inte känt innan och av den anledningen behölls 

kategoribenämningen Övrigt i denna studie. 

     Vid sökningarna i Korp valde jag att endast söka på varje enskild ideofon utan några andra 

avgränsningar, eftersom det föreföll enklast. Jag gick igenom och bedömde varje förekomst av varje 

ideofon manuellt, vilket var något tidskrävande, men ändå överkomligt på grund av det inte alltför 

stora antalet träffar. Fördelen med en manuell metod som denna är att det minskar sannolikheten för 

att vissa förekomster missas eller att data felbedöms. För liknande undersökningar som genomförs i 

betydligt större korpusar behövs dock sannolikt någon typ av automatisk metod tas fram, eftersom en 

manuell bedömning skulle riskera att bli mycket tidskrävande. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utgöra ett första steg mot att utöka forskningen vad gäller ideofoner i 

svenska genom att ta reda på hur ideofoner används i det svenska språket. De frågeställningar som 

besvarades var följande: 

1. Är ideofoner vanligen isolerade i sin användning likt interjektioner eller används de på andra sätt? 

En stor majoritet (82,4 %) av de undersökta ideofonerna utgjordes av substantivförekomster i den 

skönlitterära korpusen. 16,1 % utgjordes av interjektioner och 1,5 % utgjordes av adverb. Detta visar att 

ideofoner inte helt och hållet kan betraktas som interjektioner eller som en underkategori till interjektioner. Om 

man väljer att inte alls betrakta substantivförekomsterna som ideofoner går det ändå att dra slutsatsen att 

ideofoner i hög grad tycks ha lexikaliserats och blivit substantiv. Några ideofoner (t.ex. pang, vips och svisch) 

tycks inte ha blivit lexikaliserade på samma sätt och används nästan bara som interjektioner. Endast en av de 

undersökta ideofonerna (pladask) hade förekomster i kategorin. Samtliga av dessa var adverbförekomster. Något 

som också framgick i denna studie var att ljudhärmande ideofoner som lexikaliserats som substantiv, i 

användning som just substantiv, ofta verkar förekomma tillsammans med andra ord med en koppling till ljud. 

För att fastslå i vilken grad detta sker behöver det dock undersökas närmare.    

2. Skiljer sig användningen av ideofoner i skönlitteratur jämfört med barnbokstext och litteratur på lättläst 

svenska? 

Detta visade sig tydligt vara fallet: i korpusen med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska 

utgjordes 60,4 % av de undersökta ideofonerna av substantiv, medan 37,3 % utgjordes av interjektioner och 

drygt 2 % utgjordes av adverb. Undersökningen visar alltså att fördelningen mellan substantiv- och 

interjektionsförekomster är jämnare i korpusen med barnbokstext och litteratur på lättläst svenska, jämfört med 

den skönlitterära korpusen. Av detta kan man dra slutsatsen att ideofoner som används som interjektioner tycks 

vara vanligare i barnlitteratur. Undersökningen visade också att ideofoner överhuvudtaget är mer frekventa i 

barnlitteratur och lättläst svenska, jämfört med skönlitteratur. 
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