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Inte ett dugg eller bara nästan 

inte  
– en korpusanalys av kollokationer med partikeln vůbec i 

tjeckiskan 

Sammanfattning 

I den här undersökningen studeras hur den tjeckiska partikeln vůbec används i 

kollokationer där den ursprungliga absoluta betydelsen begränsas. De ord som 

undersökts i kombination med vůbec är skoro, téměř, málem, takřka och bezmála, som 

alla kan översättas med ’nästan’. Studien har gjorts i två subkorpusar till den tjeckiska 

nationalkorpusen, SYN 2015 och ORAL v1, och har inom tidsramen 1990–2014 

undersökt frekvensen av de angivna kollokationerna och eventuella tendenser till ökning 

eller minskning i användningen. Den första korpusen, SYN, omfattar skriven tjeckiska 

och den andra, ORAL, tjeckiskt talspråk. Undersökningen bygger på relativa frekvenser 

av förekomster vilket möjliggjort jämförelser mellan de båda korpusarna, och därmed 

mellan skriven och talad tjeckiska. 

 

Studien visar att vůbec är ett vanligt förekommande ord i tjeckiskt språkbruk och i 

synnerhet i det talade språket. Den totala användningen av vůbec separat är ungefär tre 

gånger större i talspråket än i skriftspråket. Det omvända gäller för de ordkombinationer 

som har betydelsen ’nästan inte alls’. De är i stället mer frekventa i skriftspråket. 

Tendenser till ökning eller minskning har med det valda underlaget inte kunnat påvisas. 

 

Nyckelord 

Korpusanalys, partiklar, kollokationer, tjeckiska, skriftspråk, talspråk. 
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1. Inledning 

Det finns i tjeckiskan såväl som i flera andra europeiska språk en grupp abstrakta ord 

med oklar eller åtminstone vacklande klassificering. Det är de små ord som används för 

att uttrycka talarens ståndpunkt i förhållande till utsagan, som till exempel ju och väl. 

Dessa ord kan antingen, som i svenskan, betraktas som adverb eller, som till exempel i 

engelskan, tyskan, ryskan, danskan och tjeckiskan, som partiklar.  

 

En sådan tjeckisk partikel är vůbec, som på svenska kan översättas på olika sätt med inte 

alls, inte ens och i positiva satser med överhuvudtaget. Grundbetydelsen är en stark 

generalisering som uttrycker något absolut, men ofta kombineras ordet med andra 

adverb/partiklar som förändrar den ursprungliga betydelsen (už vůbec, skoro vůbec). I 

den här studien undersöks kombinatoriska egenskaper av en grupp nära synonymer med 

betydelsen ’nästan’, skoro, téměř, málem, takřka och bezmála.   

 

1.1 Frågeställning 

Den här studien undersöker kombinatoriska egenskaper hos partikeln vůbec tillsammans 

med ord som betyder nästan i modernt tjeckiskt språkbruk. Undersökningen omfattar en 

25-årsperiod. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa på i vilken omfattning den tjeckiska partikeln vůbec 

används i kollokationer1 där den ”absoluta” betydelsen av ordet vůbec begränsas och om 

det finns en skillnad mellan skriftspråk och talspråk.  

 

Följande forskningsfrågor har ställts: 

 

(1) Hur frekvent är vůbec i dessa kollokationer under åren 1990–2014? 

(2) Finns det tecken på att frekvensen ökar eller minskar? 

(3) Skiljer sig talspråk och skriftspråk åt i användningen, och i så fall på vilka sätt? 

 

 
1 Kollokationer används i den här uppsatsen som begrepp för de undersökta kombinationerna i 

korpusarna. 
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1.3 Material 

Materialet till den här undersökningen är hämtat från två subkorpusar till den tjeckiska 

nationalkorpusen Český národní korpus (ČNK).  

 

Den första subkorpusen är SYN 2015, som består av 120 748 715 tokens (ord samt 

interpunktion) och är en synkron och representativ korpus (Křen et al, 2016, 2523). Det 

innebär att i korpusen ingår källor som är varierade så att de ska ge en god 

representation av språkanvändningen under den aktuella tidsperioden. För att begränsa 

sökningen till enbart tjeckiska originaltexter har kriteriet doc.srclang.cs använts och för 

att dela in materialet i tidsperioder har det filtrerats på doc.first_published. Valet av 

tidsperioder för studien har styrts av korpusens underlag. SYN2015 är den senaste delen 

av SYN-serien2 och kriterierna för texturvalet har varit tidsmässigt begränsade enligt 

följande. Skönlitterära texter har ett utgivningsdatum inom de senaste 25 åren och ett 

första utgivningsdatum inom de senaste 75 åren. Icke skönlitterära texter har ett 

utgivningsdatum inom de senaste 25 åren och tidningstexter inom den senaste 

femårsperioden (Křen et al, 2016, 2523). Det innebär att de texter som ingår i korpusen 

huvudsakligen har utgivningsår från 1990 och framåt. Man måste dock beakta att 

balanseringen av korpusens textkällor är ojämnt fördelad över tidsperioden så att 

journalistiska publikationer endast förekommer under de fem senaste åren.  

 

Den andra subkorpusen är ORAL v1, en synkron korpus som innehåller talat språk och 

omfattar 6 361 707 tokens. Inspelningarna har gjorts mellan åren 2002 och 2011, vilket 

ger ett betydligt kortare tidsperspektiv än underlaget för skriftspråket.  

 

De kollokationer med vůbec som har undersökts innehåller fem mer eller mindre vanligt 

förekommande tjeckiska ord för ’nästan’; skoro, téměř, málem, takřka och bezmála 

(NTO, 2005, 188 och ŠSČS, 2010, 220).  

 

 

 
2 Serien började med SYN2000 och har därefter fyllts på med SYN2005 och SYN2010. Därtill finns 

tre korpusar med utgångspunkt i enbart tidningstexter, SYN2006PUB, SYN2009PUB och 

SYN2013PUB. De olika korpusarna är helt åtskilda så en text kan bara återfinnas en gång i serien 

sammantaget.  
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1.4 Metod 

Den här är en kvantitativ undersökning som, med hjälp av den tjeckiska 

nationalkorpusen ČNK, tar fram absolut frekvens och relativ frekvens av partikeln 

vůbec i de sökta kollokationerna för att kunna jämföra användningen under de valda 

tidsperioderna.  

 

ARF-värdet har tagits med för att ge en uppfattning om hur relevanta förekomsterna av 

de sökta kollokationerna är i språkanvändningen. ARF står för average reduced 

frequency och ger ett värde på hur utspritt ordet eller frasen förekommer i korpusen. 

Detta indikerar om ordet är kopplat till endast några få texter eller om det brukas i 

många olika sammanhang. Ju jämnare ett ord är fördelat i korpusen, desto mindre är 

skillnaden mellan det absoluta värdet av förekomster och värdet av ARF3 (Hlaváčová, 

2006).  

 

I både SYN och ORAL gjordes en första sökning på enbart ordet vůbec i den 

grundläggande sökfunktionen (základní).  Därefter gjordes sökningar på de efterfrågade 

kollokationerna med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála. Inledningsvis 

genomfördes en manuell räkning av kollokationerna men då sökfunktionen fras (fráze) 

vid kontroll visade sig ge samma resultat så gjordes därefter alla flerordssökningar i den 

funktionen. Detta genererade också en direkt beräkning av den relativa frekvensen. 

 

Den relativa frekvensen gör det möjligt att jämföra resultaten från underlag med olika 

storlek, som exempelvis SYN och ORAL, genom att omvandla dem till miljondelar 

(i.p.m.4).  

 

För att få några referensvärden att jämföra den absoluta frekvensen av de efterfrågade 

kollokationerna med, gjordes också en sökning i Slovo v kostce, som är ett enkelt 

grafiskt återgivande av resultat för vissa ord i ČNK och däribland den relativa 

frekvensen.  

 
3 Till exempel är ett ord som finns på 100 positioner men har en ARF på 5 troligen använts i ett 

mer avgränsat sammanhang som t.ex. fackuttryck, medan ett lika frekvent ord med en ARF på 60 

förekommer mer jämnt fördelat i korpusen och troligen även så i språkanvändning. 
4 Förkortningen i.p.m. står för ’instances per million’. 



 

6 

 

 

 

Med utgångspunkt från de 25 aktuella åren i SYN 2015 delades sökningarna upp i två 

tioårsperioder och en femårsperiod, 1990–1999, 2000–2009 och 2010–2014, genom att 

filtrera materialet på det år då dokumenten först publicerades, doc.first_published.  

 

På motsvarande sätt gjordes i ORAL v 1 en uppdelad sökning utifrån sökkriteriet 

doc.year, men endast i två perioder. Den första och längre omfattar åren 2002–2009 och 

ligger då ganska nära den andra perioden i SYN 2015 (2000–2009), vilket medger 

parallella jämförelser av frekvensen av vůbec, ensamt och med kollokationer, i de olika 

stilnivåerna. Den andra perioden i ORAL är betydligt kortare och omfattar endast de två 

åren 2010 och 2011 som då kan jämföras med perioden 2010–2014 i SYN. 

 

2. Vůbec  

2.1 Lexikografisk beskrivning 

Det tjeckiska ordet vůbec har uppstått ur sammandragningen av prepositionen v och det 

fornkyrkoslaviska ordet obec, vъ obьcь – vóbec, (Rejzek, 2015, 792–793) och då med 

betydelsen ’allmänt’ och ’i allmänhet’. Partikeln vůbec har idag grundfunktionen att 

göra det ord den bestämmer till något absolut (jfr. Vondráček, 1999, 76), som ’inte alls’ 

(= utan undantag) eller ’överhuvudtaget’ (stark generalisering). 

 

Enligt de svenskspråkiga ordböckerna Norstedts Tjeckiska Ordbok (NTO, 2005, 320), 

Česko–švédský slovník (ČŠS, 1980, 771) och Hanzlová (Česko–švédský slovník, 1999, 

381) finns huvudsakligen två positiva och två negativa definitioner. I negerade satser 

betyder ordet ’alls’ eller ’ens’; inte/inget/ingen alls – inte ens. I positiva meningar har 

det i stället betydelsen ’överhuvudtaget’ eller ’i stort sett’.  

 

Den tjeckiska ordboken SSJČ (Slovník spisovného jazyka českého VII, 1989, 184) 

definierar vůbec i fem olika betydelser/funktioner: 1.”vyjadřuje nebo zdůrazňuje 

obecnou platnost výrazu, ke kterému se vztahuje” dvs. uttrycker eller betonar den 

allmänna giltigheten i uttrycket som det hänför sig till. 2. ”zdůrazňuje, zesiluje zápor” 

dvs. betonar, förstärker en negation. 3. ”obecně, všeobecně” dvs. allmänt, i allmänhet. 



 

7 

 

Noteras i lexikonet som aningen ålderdomligt. 4. ”v podstatě, ve skutečnosti; vlastně, 

skutečně, doopravdy, opravdu” dvs. i grunden, i verkligheten och egentligen, verkligen, 

sannerligen. 5. talspråkligt expressivt i kombinationen a vůbec ”vyjadřuje nelibost nad 

něčím a odmítání dalšího hovoru o tom” dvs. uttrycker olust inför något och ett 

avvisande av vidare samtal kring detta.  6. talspråkligt ”ostatně, konečně, konec konců” 

dvs. förresten, äntligen, när allt kommer omkring. 

 

2.2 Grammatisk klassificering 

Partiklar är en ordklass som det i flera europeiska språk, till exempel svenska, 

fortfarande råder viss tveksamhet kring.  I den moderna tjeckiska grammatiken, som till 

exempel Mluvnice současné češtiny. 1/ Jak se píše a jak se mluví (Cvrček 2010), 

betraktas partiklar som en egen ordklass.  

 

Det ord som studeras i den här uppsatsen, vůbec, beskrivs (idem 349–350) som en 

modalpartikel5, antingen bekräftande eller expressiv, men omnämns också som ett 

adverb med kvantitativ betydelse (idem 328). Ett exempel från ČNK på hur en partikel 

kan betona och förstärka eller uttrycka begränsningar i ett uttalande är  

(1) […] a nehraje to vůbec žádnou roli [Petr Prouza, Ctitelé katastrof a Hitlerova tužka] 

 

 […] och det spelar ingen som helst roll6 

 

där partikeln vůbec har en förstärkande funktion. Grundbetydelsen i den meningen 

förändras inte om vůbec eller ’som helst’ stryks. 

 

Ludvíková (1990, 55 och 58) visar på exempel både där vůbec tydligt fungerar som 

adverb och där ordet saknar en direkt syntaktisk funktion och enligt henne snarare kan 

klassas som en (semi-)partikel (idem, 49). Vondráček (1999, 78) menar att gränsen 

mellan partikel och adverb är svår att fastslå eftersom det är en pågående 

ordklassförflyttning. Dock kan vi av ovanstående konstatera att ordklassen partikel är 

etablerad i den tjeckiska grammatiken. 

 
5”Modalitet är en semantisk – betydelsemässig – kategori, som rör talarens uppfattning om i vilken 

grad det som han eller hon säger avspeglar ett verkligt sakförhållande”. Blomqvist, 2018. 
6 Alla översättningar är mina egna. 
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I Svenska Akademiens grammatik, SAG, 1999, definieras de ord som motsvarar 

tjeckiskans partiklar som modala satsadverbial (198) och enligt Svenska Akademiens 

språklära (Hultman, 2003, 175–176) skulle ordet vůbec och dess svenska översättningar 

’alls, ens, över huvud taget’ istället snarast betraktas som kvantitativa adverb.   

 

Blomqvist (2018) beskriver att den danska grammatiken Grammatik over det Danske 

Sprog, 2011, införde partiklar, modalpartiklar, som egen ordklass. Därmed fick man 

också en utförlig analys av hur partiklar används i språket. Han nämner också att även 

svenska språkvetare ibland behandlar dessa ord som en särskild grupp, diskurspartiklar.  

En orsak till att intresset för partiklar länge har varit svalt kan enligt Blomqvist (idem) 

vara att grammatiken främst har varit inriktad på att beskriva vårdat skriftspråk och att 

den här gruppen ord oftast återfinns i talspråk.  

 

3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning kring adverb och partiklar i tjeckiskan och partikeln 

vůbec är vanligt förekommande i dessa undersökningar. 

 

Ludvíková (1990) har gjort en kvantitativ och kvalitativ undersökning av 58 adverb där 

vissa av dem, som vůbec, också uppträder som partiklar. Hennes syfte är att undersöka i 

vilken utsträckning ett adverb vacklar i sitt semantiska innehåll och får en ny funktion 

som partikel. Den slutsats hon kommer fram till är att vissa adverb är mer disponerade 

för en vidare användning som till exempel partiklar eller konjunktioner. Faktorer som 

ligger till grund för en sådan användning är till exempel 1. det semantiska innehållet, 

som kan vara mer eller mindre precist, 2. det kommunikativa behovet som ordet 

tillfredsställer och, nog så betydelsefullt, 3. ordets längd och ljudstruktur; ett ord som är 

lätt att uttala eller har ett uttrycksfullt ljud har en större chans att användas i olika 

sammanhang (idem, 59–60).  

 

Vondráček har i sin artikel (1999) också visat på glidningen från adverb till partikel och 

menar att adverben inte förlorar sitt semantiska innehåll utan att det snarare försvagas. 

Han har också beskrivit en metod för att kunna särskilja ordklasserna (idem, 77–78); 
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kvantitativa adverb bestämmer omfattningen/måttet av ett adjektiv, ett verb eller ett 

annat adverb medan partiklar är ett språkligt medel som används för att uttrycka talarens 

inställning till det sagda (jfr Ludvíková, 1990, 58).  

 

I artikeln Věříš tomu? Vůbec (ne) (Daneš, Naše řeč, 2005, 225-231) beskriver Daneš i 

vilka funktioner partikeln vůbec uppträder. Materialet är egna samlade exempel samt till 

största delen en korpusundersökning i ČNK, subkorpusen Syn2000. Artikelns rubrik 

syftar på en, i författarens mening7, sentida utveckling av språkbruket där vůbec ensamt, 

som svar på en fråga, får representera hela frasen Ne, vůbec ne.  

Något som ansluter till den här uppsatsens frågeställning är att Daneš påpekar att vůbec 

mycket ofta uppträder i kombinationer som på något sätt begränsar eller försvagar 

kraften i negationen, utifrån talarens inställning till det sagda (idem, 226). Det handlar 

alltså om någon sorts gardering8 som talaren gör. Några exempel på detta är: jen málo 

nebo skoro vůbec, ’bara lite eller nästan inte alls’. Víno piju zásadně na žízeň. K jídlu 

téměř vůbec. ’Vin dricker jag av princip när jag är törstig. Nästan inte alls till mat.’ 

 

Forskarvärlden är inte helt samstämmig i sin definition av vad en kollokation är men en 

allmän och bred beskrivning av begreppet kollokation är att det handlar om ord som 

förekommer i varandras närhet oftare än vad som är väntat. Frath och Gledhill (2005) 

har i sin artikel gjort en uppdelning i tre olika aspekter på hur begreppet kollokation kan 

definieras. De är: 

 

(1) statistiska/textbaserade kluster  

(2) semantiska/syntaktiska enheter  

(3) diskursiva/retoriska kedjor  

 

Den första gruppen bygger på statistiskt fastställda förekomster av vissa 

ordkombinationer (kluster) och korpusundersökningar med den ingången kan visa på 

mönster som annars inte är uppenbara. Den andra gruppen förhåller sig till kollokationer 

 
7 Daneš skriver själv pro mne, příslušníka generace seniorské, ’för mig, medlem av 

seniorgenerationen’. 
8 Daneš använder här den engelska termen ”hedging” och likaså det tyska begreppet ”Abtönung”. 

som närmast kan översättas med ’nedtoning’. 
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som mer eller mindre fasta enheter (så kallade chunks) där både den semantiska och den 

syntaktiska aspekten av kollokationen kan variera i grad av flexibilitet. Den tredje 

gruppen ser främst till ordkombinationernas funktion i text, samtal och språkinlärning. 

Man kan studera kollokationerna som om de vore enskilda ord.  

 

Dobrovol’skij och Pöppel kommer i sin undersökning (2019) fram till att det som är 

viktigt för exempelvis språkjämförelse, översättning, och språkundervisning är graden 

av det språkspecifika snarare än graden av idiomaticitet. Vad som är språkspecifikt 

avgörs inte genom att ställa idiom med olika grad av frihet mot varandra utan genom att 

studera de uttryck vars innebörd inte direkt kan förutsägas utifrån lexikaliska kunskaper.   

 

Den här undersökningen faller inom ramen för Frath och Gledhills (2005) första grupp, 

statistiska/textbaserade kluster, med en inriktning på kvantitativ mätning av absoluta 

och relativa förekomster av kollokationer som begränsar den absoluta betydelsen av 

vůbec till ett ’nästan inte alls’. En liknande metod använde sig även Ludvíková (1990) 

av i sin undersökning men hon utgick från ett vid den tiden aktuellt frekvenslexikon i 

sina jämförelser av adverbens syntaktiska funktioner. 

 

 

4. Resultat och analys 

4.1 Skriftspråk 

Den första sökningen i SYN2015 på vůbec resulterade i 29 731 träffar totalt. Det gav en 

relativ frekvens av 375,38 per miljon ord och en spridning (ARF) på 13 292,17. Ett högt 

ARF-värde, som i detta fall drygt 13 000 på 29 731, visar på att ordet vůbec används i 

många olika källor.  

 

En sökning på vubec (utan diakritiskt tecken) gav endast två träffar och ingen av dem 

åtföljdes av någon av de efterfrågade bestämningarna.  

 

En följande sökning på vůbec i kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och 

bezmála gav resultatet som visas i tabell 1. 
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I tabell 1 är skoro vůbec den mest frekventa kombinationen som står för hälften av 

träffarna. Téměř vůbec når upp till en tredjedel och takřka vůbec har ca 8 procent. 

Bezmála vůbec har endast en enda träff över alla 25 åren och den ligger inom det sista 

tidsspannet 2010–2014 medan málem vůbec återfinns fyra gånger sammanlagt, alla efter 

år 2000. Totalt når de undersökta kollokationerna upp till mindre än en procent (0,76 %) 

av det totala antalet träffar på vůbec. 

 

ARF-värdet för kombinationerna med skoro, téměř och takřka ligger relativt högt, 

omkring 50 procent av den absoluta frekvensen (takřka vůbec kommer till och med upp 

till 60 procent).  

 

SYN 2015 
(doc.first_published, 
1990–2014 ) Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande 
till hela 
subkorpusen 

i.p.m. i 
förhållande 
till urvalet 
vůbec

Vůbec 29 731 13292,17 375,38

skoro vůbec 127 63,61 1,6 4271,64

téměř vůbec 76 39,62 0,96 2556,25

málem vůbec 4 2,93 0,05 134,54

takřka vůbec 18 10,89 0,23 605,43

bezmála vůbec 1 1,00 0,01 33,63

Sammanlagt 226 2,85 7601,49

Tabell 1 Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála 

under hela perioden 1990 – 2014. 
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Den sista kolumnen (kolumn 5) i tabellerna 1–4 är en egen beräkning9 av den relativa 

frekvensen av de olika kombinationerna skoro vůbec, téměř vůbec, málem vůbec, takřka 

vůbec och bezmála vůbec i förhållande till det aktuella antalet träffar på ordet vůbec. I 

tabell 1 innebär det att det absoluta antalet träffar på ovanstående kombinationer 

relateras till de 29 731 förekomster av vůbec som finns för den sammantagna 

tidsperioden 1990–2014.  

 

I nästa steg studerades perioden 1990–1999 på samma sätt som ovan. I tabell 2 kan vi se 

att underlaget i sökningen är relativt litet med endast 1 030 träffar för enbart ordet 

vůbec, men det ger oss ett ingångsvärde att jämföra de följande perioderna med. ARF-

värdet för vůbec, 42,70, indikerar en mycket liten spridning i korpusen, fem procent av 

den absoluta frekvensen. Det är bara två av de undersökta kombinationerna som 

återfinns i korpusen under den här perioden, skoro vůbec och téměř vůbec. Skoro vůbec 

har tre träffar och téměř vůbec endast en.  

 

 

 I tabell 2–4 relateras i den sista kolumnen (kolumn 5) de angivna kombinationerna till 

antalet förekomster av vůbec som gäller för den aktuella perioden. Det betyder att i 

tabell 2 jämförs antalet träffar på exempelvis skoro vůbec med de 1030 träffarna på 

vůbec totalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Formeln är a/b * 1 000 000, där a står för det absoluta antalet av en viss kombination, t.ex. 

skoro vůbec, och b står för antalet förekomster av vůbec. Multiplikationen med 1 000 000 görs för 

att få resultatet i miljondelar så att det blir jämförbart med i.p.m. i kolumn 5 i alla tabellerna. 
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Tabell 2 

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála i 

 hela korpusen under åren 1990–1999 

.

SYN 2015 
1990-1999 Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande 

till hela 
korpusen för 

perioden

i.p.m. i 
förhållande 
till urvalet 
vůbec för 

hela perioden

Vůbec 1 030 42,70 491,53

skoro vůbec 3 2,00 1,43 2912,62

téměř vůbec 1 1,00 0,48 970,87

málem vůbec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vůbec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vůbec 0 0,00 0,00 0,00

Sammanlagt 4 1,91 3883,50  

 

När vi kommer till det första decenniet på 2000-talet har korpusen utvidgats så att det i 

tabell 3 finns fyra gånger så många träffar på vůbec totalt, 3961 jämfört med 1030 under 

föregående period Alla kombinationer förutom bezmála vůbec är nu representerade. 

Skoro vůbec har ökat med 60 procent och téměř vůbec med en fjärdedel. Även om ARF-

värdet har ökat så är det fortfarande lågt, ca 10 procent av den absoluta frekvensen, och 

därmed är spridningen inom korpusen inte så stor. 

 

Men jämför vi den relativa frekvensen, i.p.m., i förhållande till korpusen för de aktuella 

perioderna (1990–1999 och 2000–2009) kan vi se att förekomsten av vůbec ensamt har 

minskat under åren 2000–200910. Däremot har de undersökta kombinationerna med 

skoro, téměř, málem, takřka och bezmála sammanlagt mer än fördubblats.  

 

 

 
 

10 Se även figur 1 SYN 2015 och 2 ORAL v 1, sid. 
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Tabell 3.  

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála  

under åren 2000–2009 

SYN 2015 
2000-2009 Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande 

till hela 
korpusen för 

perioden

i.p.m. i 
förhållande 
till urvalet 
vůbec för 

hela perioden

Vůbec 3961 390,11 399,61

skoro vůbec 23 8,60 2,32 5806,61

téměř vůbec 6 2,36 0,61 1514,77

málem vůbec 1 1,00 0,10 252,46

takřka vůbec 2 1,34 0,20 504,92

bezmála vůbec 0 0,00 0,00 0,00

Sammanlagt 32 3,23 8078,77  

 

 

Den sista undersökta tidsperioden är bara hälften så lång som de två föregående men har 

ett betydligt större underlag. Det absoluta antalet träffar på vůbec har ökat mer än 6 

gånger och alla de kollokationer som analyseras finns representerade. Vi kan emellertid 

notera att den relativa frekvensen sammanlagt minskat något jämfört med föregående 

period. Inbördes har de lite olika utveckling. Skoro vůbec, som i tabell 3 är mer än tre 

gånger så vanligt som téměř vůbec, minskar något i frekvens samtidigt som téměř vůbec 

ökar kraftigt.  

 

 

Vi kan i tabell 4 se att av de tre kollokationerna málem vůbec, takřka vůbec och bezmála 

vůbec, som inledningsvis (se tabell 2) inte var representerade alls i underlaget, är takřka 

vůbec i den sista perioden mer än fem gånger så frekvent som málem vůbec.  
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(2) […] garnitura hráčů, kteří takřka vůbec, nebo jen velmi okrajově zažili komunismus. 

[Magazín Víkend DNES, 2011] 

 

[…] ett lag med spelare, som knappt alls, eller bara mycket perifert upplevt 

kommunismen. 

 

Bezmála vůbec kan inte sägas vara en etablerad kollokation med endast en träff under 

hela perioden 1990–2014. 

 

(3) Politologové dávno vědí, že prezidentské režimy mimo USA patří k nejnestabilnějším 

režimům vůbec11. Zejména v Latinské Americe (jinde se téměř nevyskytují) s jedinou 

výjimkou Kostariky nefungují bezmála vůbec. [Lidové noviny, 2013-04-11] 

 

Statsvetare har länge vetat att presidentregimer, förutom USA, tillhör de mest instabila 

regimerna överhuvudtaget. I synnerhet i Latinamerika (de förekommer nästan ingen 

annanstans) fungerar de nästan inte alls, med ett enda undantag för Costa Rica. 

 

De två ovanstående exemplen visar också att det är i tidningstexter som de 

tillkommande ordkombinationerna huvudsakligen återfinns. Mer än tre fjärdedelar av 

träffarna på málem vůbec, takřka vůbec och bezmála vůbec härrör sig från tidskrifter. 

Det skulle kunna vara så att nya uttryck oftare förekommer i medietexter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Notera vůbec i en positiv mening. Förstärker ett adjektiv i superlativ. Ingen kollokation. 
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Tabell 4.  

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála  

under åren 2010–2014 

SYN 2015 
2010-2014 Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande till 

hela korpusen för 
perioden

i.p.m. i 
förhållande till 

urvalet vůbec för 
hela perioden

Vůbec 24 740 10178,86 368,18

skoro vůbec 101 44,60 1,50 4082,46

téměř vůbec 69 35,04 1,03 2789,01

málem vůbec 3 1,90 0,04 121,26

takřka vůbec 16 9,45 0,24 646,73

bezmála vůbec 1 1,00 0,01 40,42

Sammanlagt 189 2,82 7639,45  

 

Något som också framkommer i undersökningen är att de studerade kollokationerna 

nästan enbart förekommer i negerade sammanhang. I hela materialet har endast ett 

exempel på en positiv mening med skoro vůbec påvisats och i det fallet ska ordet snarast 

betraktas som ett adverb än en partikel eftersom det enligt Vondráčeks modell (1999, 

77–78), som tidigare nämnts, bestämmer omfattningen av ett annat adverb12 

(förstärkning av en superlativ).  

 

(4) – Myslím, že je na tom skoro vůbec nejhůř za celé porevoluční období. [Právo, 2014] 

 

– Jag tror att det är nästan det allra värsta under hela perioden efter revolutionen.  

 

 

 
12 Daneš (2005, 231) betraktar även i den här användningen vůbec som en förstärkande partikel. 
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4.2 Talspråk 

Undersökningen av talspråksvarianterna i ORAL v 1 gav ett något mer enhetligt 

resultat, där både den totala användningen av vůbec och kombinationerna med de 

aktuella orden minskar under de undersökta tidsperioderna.  

 

Varianten vubec med kort u, det vill säga utan det diakritiska tecknet ů, är betydligt 

vanligare i talspråk än i skriftspråk och när det gäller just undersökningen av talspråk 

betraktas de endast som uttalsvarianter. Det innebär att de absoluta värdena för vůbec 

och vubec lagts samman som grund för beräkningen av i.p.m. för de olika 

kollokationerna. Den första sökningen på vůbec och vubec för hela perioden 2002–2011 

gav 7839 respektive 545 träffar. För grundformen vůbec är ARF-värdet, 4329,65, 

tämligen högt. 

 

I tabell 5, som visar hela perioden 2002–2011, kan vi se att skoro vůbec är dominerande 

i talspråkskorpusen medan ordkombinationerna málem vůbec, takřka vůbec och 

bezmála vůbec inte har några träffar alls i ORAL. Téměř vůbec förekommer endast en 

gång under den sammanlagda perioden 2002–2011. I exemplet nedan från ORAL kan vi 

se ett exempel på en vanligt förekommande användning av vůbec med en underförstådd 

negering. 

 

(5) [oni] někdy přemýšlí moc a někdy skoro vůbec [2010, Ostrava] 

 

ibland tänker [de] över det noga och ibland knappt alls  
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Tabell 5.  

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála  

under åren 2002–2011  

ORAL v 1 
2002-2011 Absolut antal ARF

i.p.m. i förhållande 
till hela korpusen

i.p.m i förhållande 
till sammanlagda 

urvalet 
vůbec/vubec

Vůbec 7839 4 329,65 1232,22

Vubec 545 209,94 85,67

Sammanlagt: 8384 1317,89

skoro vůbec 37 22,69 5,82 4413,17

skoro vubec 2 1,05 0,31 238,55

téměř vůbec 1 1,00 0,16 119,27

téměř vubec 0 0,00 0,00 0,00

málem vůbec 0 0,00 0,00 0,00

málem vubec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vůbec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vubec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vůbec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vubec 0 0,00 0,00 0,00

Sammanlagt 40 6,29 4770,99  

 

I tabell 6, som visar den första undersökta perioden 2002–2009, har vi för vůbec och 

vubec 5933 respektive 389 träffar. ARF-värdet är för grundformen vůbec 2875,69, som i 

relation till de 5933 träffarna på ordet får anses vara en bra spridning. Motsvarande 

ARF-värde för vubec är 123,22 och det är lite drygt 30 procent av den absoluta 

frekvensen för ordet. Detta innebär att den genomsnittliga spridningen i korpusen inte är 

så stor och att förekomsterna av den kortare formen vubec återfinns mer koncentrerat 

hos vissa talare. 
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Tabell 6. 

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála  

under åren 2002–2009 

ORAL v 1 
2002-2009 Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande till 
avgränsningen i 

korpusen

i.p.m i 
förhållande till 
sammanlagda 

urvalet 
vůbec/vubec

Vůbec 5933 2875,69 1269,44

Vubec 389 123,22 83,23

Sammanlagt: 6322 1352,67

skoro vůbec 30 17,24 6,42 4745,33

skoro vubec 2 1,05 0,43 316,36

téměř vůbec 1 1,00 0,21 158,18

téměř vubec 0 0,00 0,00 0,00

málem vůbec 0 0,00 0,00 0,00

málem vubec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vůbec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vubec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vůbec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vubec 0 0,00 0,00 0,00

Sammanlagt 33 7,06 5219,87  

 

I tabell 7 framgår det att den relativa frekvensen av vůbec och vubec minskar såväl för 

orden separat som i kombinationer. Även den absoluta frekvensen är betydligt lägre då 

korpusen bara sträcker över två år, 2010–2011. Ingen annan ordkombination än skoro 

vůbec finns representerad under den här perioden. 
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Tabell 7. 

Förekomster av kombinationer med skoro, téměř, málem, takřka och bezmála  

under åren 2010–2011 

ORAL v 1 
2010-2011 Absolut antal ARF

i.p.m. i 
förhållande till 
avgränsningen i 

korpusen

i.p.m i 
förhållande till 
sammanlagda 

urvalet 
vůbec/vubec

Vůbec 1906 472,28 1129,15

Vubec 156 38,07 92,42

Sammanlagt: 2062 1221,57

skoro vůbec 7 1,92 4,15 3394,76

skoro vubec 0 0,00 0,00 0,00

téměř vůbec 0 0,00 0,00 0,00

téměř vubec 0 0,00 0,00 0,00

málem vůbec 0 0,00 0,00 0,00

málem vubec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vůbec 0 0,00 0,00 0,00

takřka vubec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vůbec 0 0,00 0,00 0,00

bezmála vubec 0 0,00 0,00 0,00

Sammanlagt 7 4,15 3394,76  

 

 

Figur 1 visar tendenserna för den generella användningen av vůbec (relativ frekvens) i 

skriven tjeckiska. Värdena för figur 1 kommer från tabellerna 2, 3 och 4, kolumn 4.  
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Figur 1.  

Tendenser i användningen av vůbec generellt i tjeckiska texter.  

Lodrät axel anger i.p.m. 

 

 

I figur 2 åskådliggörs den minskade talspråksanvändningen av vůbec och vubec som 

även återfinns i kolumn 4 i tabell 6 (2002–2009) och i tabell 7 (2010–2011). Eftersom 

figur 2 bara har två mätpunkter blir det en fallande linje som närmast ska jämföras med 

den högra delen av figur 1 då de tidpunkterna är valda för att motsvara varandra. Det är 

också värt att jämföra värdena på den lodräta axeln som anger den relativa frekvensen. 

Där kan man se att ordet vůbec är mer än dubbelt så vanligt förekommande i talspråk 

jämfört med skriftspråk.  

 

Figur 2.  

Tendenser i användningen av vůbec/vubec i talad tjeckiska 2002–2011. 

Lodrät axel anger i.p.m. 

 

I figur 3 syns det tydligt att utvecklingen med vůbec i kollokationer med ord som 

betyder nästan har ökat betydligt i skriftspråket under det första decenniet på 2000-talet 

men därefter tycks ha vänt nedåt igen. Man måste dock komma ihåg att under de två 
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första perioderna förekommer inga tidningstexter i materialet och tendenserna kan inte 

därmed inte sägas vara helt säkerställda. Underlaget är hämtat från de sammanlagda 

värdena av relativ frekvens i kolumn 5 i tabellerna 2, 3 och 4. 

 

Figur 3.  

Tendenser i användningen av vůbec med kollokationer 1990–2014. 

 

 

I figur 4 kan vi se motsvarande tendens som i figur 3 avseende utvecklingen med 

kollokationer i talspråket. Underlaget är hämtat från de sammanlagda värdena av relativ 

frekvens i kolumn 5 i tabellerna 6 och 7. 

 

Det är viktigt att notera att linjen i figur 4 ska jämföras med den högra delen i figur 3, 

eftersom den första tidsperioden från SYN 2015 saknas i ORAL v1. Vi kan i alla fall se 

att båda linjerna visar på en minskning av användningen av ordkombinationerna med 

vůbec och ord som betyder ’nästan’ men att minskningen är större i talspråket. 
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Figur 4.  

Tendenser i användningen av vůbec/vubec med kollokationer 2002–2011 

 

 

 

Två jämförande bilder ur Slovo v kostce13 visar på skillnaden i användning av de 

enskilda orden téměř och skoro i skriftspråk respektive talspråk. Källorna till 

nedanstående grafer är desamma som tidigare använts i den här studien, SYN 2015 och 

ORAL v 1. Det framgår tydligt att téměř huvudsakligen hör hemma i skriven tjeckiska 

medan skoro dominerar i talspråket, även om ordet också är vanligt förekommande i 

skriftspråket. Publicistika är tidningar och tidskrifter, beletrie skönlitteratur och 

oborová literatura facklitteratur. Notera att kategorierna inte är placerade i samma 

ordning i de båda figurerna och att skalorna på x-axeln skiljer sig något. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/search/?q1=t%C3%A9m%C4%9B%C5%99&queryType=single&lang1=cs 

 

https://www.korpus.cz/slovo-v-kostce/search/?q1=skoro&queryType=single&lang1=cs 
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Figur 5. 

Téměř, relativ frekvens i stilnivåerna:  

publicistika (journalistik), oborová literatura 

(facklitteratur), beletrie (skönlitteratur) och 

mluvený jazyk (talspråk). 

 Figur 6.  

Skoro, relativ frekvens i stilnivåerna: 

beletrie (skönlitteratur), publicistika (journalistik), 

oborová literatura (facklitteratur) och mluvený jazyk 

(talspråk). 

 

 

 

 

 

 

 

I Slovo v kostce har också några referensvärden tagits fram för att kunna jämföra den 

allmänna användningen av vůbec med de undersökta kollokationerna. De två vanligaste 

kollokationerna skoro och téměř finns med bland referensvärdena och ligger ganska 

nära vůbec utan kollokation. Orden har valts för att ge en uppfattning om spännvidden i 

den relativa frekvensen. Verbet být, ’vara’, är det allra vanligaste ordet i korpusen och 

ger en yttre ram för jämförelse av frekvens. 
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Sökning i SYN 2015, Slovo v kostce   i.p.m14 

bohudíky (partikel) ’gudskelov’   0,94 

vtipně (adverb) ’vitsigt’, ’skämtsamt’  2,73 

naneštěstí (partikel) ’olyckligtvis’  2,90 

skoro (adverb) ’nästan’  185,85 

téměř (adverb) ’nästan’  284,84 

vůbec utan kollokation15  444,71 

už (adverb, partikel) ’redan’  2375,40 

být (verb) ’vara’16  33 491,72 

 

vůbec med bestämningarna skoro, téměř, málem, takřka och bezmála 

  

2,8517 

 

 

 

5. Diskussion 

 

Partikeln vůbec kan konstateras vara tämligen vanligt förekommande och kan, när man 

betraktar förekomsterna i sin helhet utan kollokationer, jämföras med förekomsterna av 

skoro och téměř. I kollokationer med ord som betyder ’nästan’ blir den relativa 

frekvensen naturligt lägre och uppgår till knappt en procent av alla förekomster av 

vůbec. Den relativa frekvensen för kollokationerna är i storleksordning jämförbar med 

ord som vtipně som betyder ’vitsigt’, ’skämtsamt’ och naneštěstí, ’olyckligtvis’.  

 

Undersökningen visar att i början av 2000-talet har användningen av vůbec i kollokation 

med ord som ger betydelsen ’nästan inte alls’ ökat kraftigt i skriftspråket även om den 

allmänna användningen av vůbec minskar något. En möjlig orsak till ökningen av de 

undersökta bestämningarna till vůbec skulle kunna vara att de blivit mer accepterade 

 
14 Slovo v kostce tar frekvenserna ur hela subkorpusen SYN 2015, utan de begränsningar i 

originalspråk och tidsperiod som den här undersökningen förhållit sig till. 
15 Värdet taget direkt från Slovo v kostce. Se föregående fotnot. 
16 Inklusive alla böjningsformer. Vara, är, var, varit osv.  
17 Värde ur den här undersökningen. Jfr fotnot 11. 
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och därför också kan omfatta fler stilnivåer, som i sin tur ger en större möjlighet till 

variation. Téměř är ett ord med ett ”högre” stilvärde än skoro, som är mer vardagligt, 

och en möjlig förklaring är att det tidigare kan ha uppfattats som ett stilbrott att 

kombinera téměř med vůbec.  

 

I talspråket visar undersökningen på en nedgång både för vůbec självständigt och i de 

undersökta kollokationerna. Trots denna minskning bör man lägga på minnet att ordet 

vůbec är mer än dubbelt så vanligt i talspråkssammanhang jämfört med skrift, något 

som stämmer väl med Blomqvists (2018) utsaga om att partiklar framför allt hör hemma 

i talspråk. Värt att påpeka är att korpusen med talspråk (ORAL v1) enbart består av 

talad vardagstjeckiska medan den korpus (SYN 2015) som bygger på textmaterial 

innehåller en blandning av skriftspråk och talspråk. Många skönlitterära verk återger 

dialoger på en vardaglig nivå. Så skillnaden i frekvens mellan stilnivåerna skriven och 

talad tjeckiska är i verkligheten större än vad som syns i resultaten från 

korpusundersökningen. Exempel 6 visar en talspråklig dialog ur en skönlitterär bok i 

SYN 2015. 

 

(6) – No, byl nějak divnej. Skoro vůbec se s náma nebavil! [M. Burdová, Poselství 

jednorožců, 2008] 

– Jo, han var lite konstig. Han snackade nästan inte alls med oss. 

 

 

En annan skillnad som framkom av korpusundersökningen är att det är i skriftspråket 

man ser en variation i bestämningarna till vůbec och att den variationen ökar med tiden. 

I talspråket är det nästan uteslutande skoro vůbec som används. Exemplet (7) nedan är 

den enda förekomsten i ORAL av något annat än skoro. 

 

(7) […] ale tam byly právě za náma lidi a vono to bylo docela rušný takže tam nebylo 

slyšet téměř vůbec nic [Náchod, maj 2006] 

 

[…] men det var folk precis bakom oss där och det var ganska livligt så det gick nästan 

inte att höra något alls där. 
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Förutom att det litterära språket i allmänhet är mer varierat så skulle det kunna bero på 

att talspråket är mer ”konservativt” eller känsligt i förhållande till stilbrott. En alltför 

litterär bestämning till ett vardagligt ord som vůbec riskerar att bli löjeväckande. 

Däremot tycks journalister våga tänja på gränserna eftersom de allra flesta träffarna på 

de undersökta kollokationerna återfinns i tidningstexter.   

 

(8) Terénní služby pro pacienty, kteří byli propuštěni z nemocnice, nejsou k dispozici 

téměř vůbec. [Lidové noviny, 25.9.2014] 

 

Hemtjänst för patienter som skrivits ut från sjukhuset finns nästan inte alls att tillgå. 

 

 

6. Slutsatser 

De frågor som den här studien hade att besvara var (1) i vilken omfattning den tjeckiska 

partikeln vůbec används i kollokationer där den absoluta betydelsen begränsas och (2) 

om det finns tecken på en ökning eller minskning under perioden samt (3) om 

användningen skiljer sig mellan talspråk och skriftspråk. 

 

Den här undersökningen visar som svar på den första frågeställningen att ordet vůbec 

har en stark ställning i det tjeckiska språkbruket. Enskilt har vůbec flera olika 

funktioner, både semantiskt och syntaktiskt, och får därmed en jämförelsevis hög 

frekvens av förekomster i de undersökta korpusarna. Den relativa frekvensen blir 

naturligt lägre i avgränsningen till de undersökta kombinationerna med ord som betyder 

’nästan’, men är ändå så pass hög att dessa kombinationer kan konstateras vara helt 

etablerade i det vardagliga tjeckiska språkbruket. 

 

Den andra frågan som undersökningen hade att svara på var om det går att se några 

tendenser till ökning eller minskning under den angivna tidsperioden. Här är det viktigt 

att komma ihåg det som inledningsvis påpekades om att subkorpusen SYN 2015 är 

synkron och dessutom att balanseringen är sådan att tidningstexter endast förekommer i 

materialet för de sista fem åren, 2010–2014. Detta påverkar förutsättningarna att dra 

några generella slutsatser om utvecklingen av språkanvändningen över tid. Det går 
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därmed inte att se mer än möjligen en svagt vikande tendens för den allmänna 

användningen av vůbec.  

 

Den tredje frågan rörde en eventuell skillnad i användning av vůbec med kollokationer i 

skriftspråk och i talspråk. Slutsatsen är att de undersökta kollokationerna med vůbec 

som ger betydelsen ’nästan inte alls’ återfinns både i talspråk och skriftspråk men 

skriftspråket uppvisar en större stilistisk variation. Den genre som har den klart största 

variationen av ordkombinationer är journalistiken. I talspråkliga sammanhang tycks 

man vara mer avvaktande till nya kombinationer, och där fortsätter kollokationen skoro 

vůbec att dominera. 

 

Den här studien har gjorts med ett material som spänner över en relativt kort period, 

1990–2014, och korpusens storlek har dessutom ökat avsevärt under samma period. 

Möjligen skulle andra resultat kunna komma fram om den undersökta tidsperioden 

utökades till att omfatta en större del av 1900-talet eller gärna ännu längre, och det finns 

en grund för att göra en utveckling av studien om eller när det kommer en ny version av 

subkorpusen SYN. Därtill skulle det kunna vara intressant att i subkorpusen ORAL v1 

även studera användningen av vůbec i förhållande till talarnas ålder. Det kan vara så att 

användningen varierar mellan olika åldersgrupper. 

 

En annan möjlig utveckling av studien skulle kunna vara att undersöka semantiska och 

pragmatiska skillnader i användningen av de olika synonymerna med betydelsen 

’nästan’ i kombination med vůbec. 
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