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Ordförklaringar som betydelserepresentationer 
eller yttranden

 

Av LISA RUDEBECK

 

I inledningen till sin 

 

Ordbok öfver svenska språket 

 

(härefter OSS), vars första
band kom ut 1850, skriver Anders Fredrik Dalin om hur märkligt det är att »ett
folk, som i nästan alla bildningens riktningar höjt sig till jemnbredd med jor-
dens mest hyfsade nationer [ännu saknar] en ordbok öfver sitt eget språk, något
som de flesta Europas folkstammar äga, till och med de ofria» (s. 7). Han för-
klarar sin avsikt att komma till rätta med denna brist, och han lyckades faktiskt
fullborda den första kompletta (dvs. avslutade och utgivna) enspråkiga ordbo-
ken över svenska språket. Hannesdóttir (1998 s. 495) menar att den enspråkiga
svenska lexikografin därmed fastställs och »framträder som fullt utvecklad».

Drygt 130 år efter OSS utkommer 

 

Svensk ordbok

 

1

 

 (härefter SOB) där man i
inledningen (s. VII) kan läsa: »För svenskans vidkommande har en definitions-
ordbok hittills saknats, till skillnad från vad som är fallet med en rad andra
språk.»

SOB:s påstående är uppenbart mer diskutabelt än Dalins motsvarande. Även
om OSS betraktas som föråldrad, fanns i Sverige vid tiden för SOB:s utgivning
t.ex. en ambitiös förklaringsordbok

 

2

 

 som 

 

Bonniers svenska ordbok

 

, vars första
upplaga kom ut 1980. SOB-redaktionen uppfattar alltså inte denna och andra
förefintliga ordböcker som »definitionsordböcker». Något tydligt svar på vad

 

Staffan Hellberg, Jan Svanlund och tre anonyma referenter har gett mig värdefulla synpunkter på
tidigare versioner av den här artikeln. Mitt arbete som huvudredaktör för Svensk skolordlista har
gett mig nödvändiga erfarenheter av lexikografiskt arbete i praktiken, och i detta arbete har mina
kolleger på Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok, särskilt Håkan Nygren, bistått med stor
erfarenhet, frigörande öppenhet för att pröva nya idéer och gott moraliskt stöd. Tack!

 

1

 

Första upplagan kom ut 1986. Här refererar jag genomgående till den senaste, tredje, upplagan
från 1999.

 

2

 

Att ordet 

 

definition 

 

i lexikografiska sammanhang ibland används specifikt om sådana ordförkla-
ringar som följer det kanoniska lexikografiska förklaringsidealet (se nedan), och då just för att
skilja ut dessa från ordförklaringar i allmänhet (t.ex. Svensén 2004 s. 266–297), är det främsta skä-
let till att 

 

förklaring 

 

och 

 

förklaringsordbok 

 

i denna artikel

 

 

 

har valts som övergripande termer.

 

Ur Språk & stil NF 16, 2006
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SOB har som gör att den ensam hamnar i denna kategori erbjuder emellertid
inte förordet, och jag har inte hittat det någon annanstans heller, men min för-
modan är att SOB:s självuppfattning som enastående har att göra med två sa-
ker: För det första är SOB den första svenska förklaringsordbok som har utfor-
mats i universitetsmiljö, med allt vad det innebär i form av tillgång till resurser
och akademiskt självförtroende. För det andra (och, får man förmoda, delvis
som en följd av det första) präglas manuset av en ovanligt hög grad av meto-
dologisk medvetenhet och konsekvens. Båda dessa aspekter har på det stora
hela varit gynnsamma för ordboken, och i förlängningen för svensk enspråkig
lexikografi. Däremot har de inte inneburit något kvalitativt brott mot eller nå-
gon väsentlig förändring av det lexikografiska förklaringsideal som
etablerades i Sverige redan med OSS, nämligen det helt dominerande idealet
inom den europeiska traditionen av enspråkiga synkrona förklaringsordböcker
över standardspråk. Under lång tid och fram till nyligen har detta förklarings-
ideal knappast ifrågasatts på allvar. Smärre avvikelser ifrån det har försvarats
med hänvisning till att det är användbarhet som i första hand eftersträvas, och
att detta föranleder en viss pragmatism i förhållande till teorin – men teorin i
sig har stått orubbad, i likhet med det grundläggande förklaringsformatet.

Att jag i den följande analysen av det kanoniska lexikografiska förklarings-
idealet (avsnitt 1) i första hand utgår från SOB, beror alltså på att SOB är på en
gång typisk och speciell – typisk genom själva idealet, men speciell genom sin
tydlighet och konsekvens i förhållande till detta.

 

3

 

 När jag är kritisk mot SOB
är det i grunden detta ideal jag ifrågasätter. När jag visar på inkonsekvenser i
SOB är det för att visa att inkonsekvenser är ofrånkomliga med detta ideal som
grundval. I själva verket är SOB, som sagt, ovanligt konsekvent.

Analysen i avsnitt 1 syftar bland annat till att visa hur det kanoniska lexiko-
grafiska förklaringsidealet bygger på en objektivistisk syn på språket som ett
slutet system. I avsnitt 2 presenteras en dialektisk-kognitivistisk språksyn som
en alternativ – och bättre – grundval för en ordförklaringsteori. Grunddragen i
en sådan teori skisseras, och bland de viktigaste av dess implikationer är det
faktum att ordförklaringar med nödvändighet är normerande – något som an-
nars i allmänhet avfärdas som antingen omöjligt eller olämpligt.

 

3

 

NEO, som följer idealet med samma tydlighet och konsekvens som SOB, förekommer bara un-
dantagsvis i analysen. Detta beror på att NEO i grunden bygger på samma manus som SOB och
därför i regel inte tillför analysen något utöver det material som kan utvinnas ur SOB.
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1. Det kanoniska lexikografiska förklaringsidealet

 

Dalin skriver vidare i inledningen:

 

Ingenting är i ett lexikaliskt arbete öfver sjelfva språket vigtigare än ordförkla-
ringen. Det är, så att säga, ordets själ, som derigenom åskådliggöres. Förklaringen
måste derföre vara så fullt motsvarig begreppet, att man kan säga »detta är detta»,
att det ena kan i alla fall och händelser sättas i stället för det andra. (OSS s. 17)

 

Citatet avslöjar ett par väsentliga utgångspunkter för förklaringarna. Till att
börja med kan vi notera att Dalin framhåller att det är ett 

 

begrepp 

 

som ska för-
klaras. Längre ner på samma sida framgår också att Dalin med begrepp menar
en mental föreställning. Att identifiera betydelser med begrepp och begrepp
med mentala föreställningar är än idag gängse inom lexikografin (se t.ex.
Svensén 2004 s. 266 ff., Malmgren 1994 s. 14), och ett sådant synsätt är också
en mycket vanlig (i regel outtalad) utgångspunkt för många språkvetenskapliga
framställningar i allmänhet. Det är dock inte oomstritt, och i avsnitt 2.1 nedan
presenteras en annan syn på relationen mellan betydelser och begrepp.

 

1.1 Utbytbarhetsprincipen

 

Dalincitatet ovan kan också ses som en formulering av 

 

utbytbarhetsprincipen

 

(eller 

 

substituerbarhetsprincipen

 

). Det är en princip som lexikografin har över-
tagit från logiken, där diskussionerna om den ofta utgår från Leibniz’ formule-
ring av den – »Leibniz’ lag» – som säger att två ting är identiska om det ena
kan bytas ut mot det andra »salva veritate», dvs. utan att sanningen påverkas
(se t.ex. Lyons 1977 s. 160). Resonemang som går ut på att en god definition
bör kunna ersätta det ord den definierar i olika satssammanhang kan dock åter-
finnas redan hos Platon och Aristoteles (se t.ex. Wiggins 1971 s. 26 som refe-
rerar ett av Aristoteles exempel). Frege kopplade utbytbarhetskriteriet till sitt
sanningsvärdesbegrepp och till sin distinktion mellan 

 

Sinn 

 

och 

 

Bedeutung

 

: Sat-
sens sanningsvärde ska efter utbytet vara bevarat i alla tänkbara situationer,
vilket avgörs av att ordens referenter (den vanligaste och rimligaste översätt-
ningen av Freges egenartade användning av 

 

Bedeutung

 

) förblir desamma (se
t.ex. Gabriel 1984). Medan principen inom logiken har varit både föremål och
utgångspunkt för livliga diskussioner om sanning och semantik (se t.ex. Lyons
1977 s. 199 ff.), har den inom lexikografin närmast haft dogmstatus.

I inledningen till SOB (s. XVIII) kan vi läsa att »det definierade ordet […]
så långt möjligt [skall] kunna bytas ut mot definitionen i alla satssamman-
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hang». Om än formuleringen är något modestare, tycks SOB-redaktionen vid
första påseende uttrycka samma ideal som Dalin. Riktigt så enkelt är det dock
inte. Läser man vidare inser man att SOB ställer utbytbarheten 

 

mot 

 

semantisk
korrekthet som potentiellt kolliderande ideal:

 

Sålunda bör objektet till ett transitivt verb inte ingå i definitionen, trots att det
kanske semantiskt sett hör dit [...] Kravet på utbytbarhet är ibland dock inte fullt
förenligt med kravet på egentlig (flerords)definition. De flesta adjektiv måste
t.ex. definieras med hjälp av relativa bisatser [...] och när adjektivet står som pre-
dikatsfyllnad blir utbytbarheten mindre god. (SOB s. XVIII)

 

Samma konflikt framhålls av Svensén (2004 s. 283).
Är det då samma utbytbarhetsprincip vi finner i OSS och SOB? Frågan är

inte helt enkel att besvara. Norén (1991 s. 127–128) menar att det är klart att
Dalin med sin formulering inte avser »syntaktisk utbytbarhet», alltså utbytbar-
het med bevarad välformadhet, eftersom det är uppenbart att han bryter mot en
sådan princip bl.a. i förklaringarna av grammatiska ord, t.ex. 

 

att

 

:

 

Ex. 1.

 

att

 

: Beteckningsord för infinitiven af alla slags verber

 

Vad Dalin gör i denna och liknande förklaringar är att han formulerar förkla-
ringen på så sätt att den underförstår ett 

 

nämnande

 

4

 

 

 

av uppslagsordet i stället
för att ge en förklaring som tänks fungera som en alternativ och med upp-
slagsordet utbytbar representation av betydelsen, eller som en kopulabefriad
predikativ utsaga om subjektets, dvs. uppslagsordets, (generiska) referent, vil-
ket snarast är den ursprungliga tolkningen av den klassiska aristoteliska defi-
nitionen (se nedan avsnitt 1.2). I en annars uppskattande artikel om Dalins och
Carl Jonas Love Almqvists insatser som lexikografer, kritiserar Malmgren
(1988 s. 204) just deras benägenhet att »fullständigt i onödan [skifta] meta-
språklig nivå och formellt [beskriva] det definierade ordet i stället för dess re-
ferenter».

 

5

 

 
Reflexiva

 

6

 

 förklaringar, såsom Dalins förklaring av 

 

att

 

, förekommer dock i

 

4

 

För en diskussion om distinktionen mellan 

 

användning 

 

och 

 

nämnande 

 

(

 

use 

 

och 

 

mention

 

), se
Lyons 1977 s. 5–10.

 

5

 

Valet av ordet 

 

referenter

 

 är anmärkningsvärt, eftersom det tredelade teckenbegrepp som oftast
används i lexikografiska resonemang om förklaringar brukar tas som utgångspunkt för att hävda
att det är begreppet (dvs. den mentala föreställningen), inte referenten, som ska förklaras (t.ex.
Svensén 2004 s. 266–277). Också Malmgren identifierar på andra håll (t.ex. 1994 s. 14) ett ords
betydelse just som det begrepp som ordet är förknippat med.

 

6

 

Detta är den term som exempelvis Lyons (1977 s. 5) använder om språkliga yttranden som hand-
lar om det språk som används i dem. Det är alltså en term som snarare anknyter till distinktionen
mellan 

 

användning 

 

och 

 

nämnande 

 

än till distinktionen mellan 

 

objektspråk 

 

och 

 

metaspråk. 

 

Lyons
(1977  s. 12) diskuterar skillnaden mellan dessa båda begreppspar, som dock i de flesta samman-
hang är mycket snarlika.
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snart sagt alla ordböcker, inklusive SOB, men de hänförs då, till skillnad från
de regelrätta definitionerna, till metaspråket.

 

7

 

 Skillnaden mellan OSS och SOB
består härvidlag i att SOB använder en särskild konvention för att indikera så-
dana »skiften av metaspråklig nivå»: Man använder ett mindre teckenformat,
som då indikerar att förklaringen inte är att betrakta som en definition. SOB:s
förklaringar av 

 

hej

 

 är exempel (1 och 2 presenteras som kärnbetydelser, 3 som
bibetydelse till 2):

 

Ex. 2.

 

hej

 

:

 

1

 

. 

 

ett informellt hälsnings- el. avskedsord

 

2

 

. 

 

uttr. för munterhet och lössläppthet

 

3

 

. 

 

äv. för att markera takt, särsk. vid kollektivt arbete

 

I och för sig märker man i SOB också en större ihärdighet i strävan att åstad-
komma regelrätta definitioner, vilket ger sig till synes bl.a. i förklaringen av in-
finitivmärket:

 

Ex. 3.

 

att

 

: det som är verksamheten eller tillståndet 

 

som anges av följande verb

 

Denna förklaring är alltså tänkt att om inte helt så åtminstone approximativt
uppfylla utbytbarhetskriteriet och ska följaktligen kunna sättas in på tildens
plats i det efterföljande exemplet: »~ segla är nödvändigt». Hur väl detta låter
sig göras är en resonemangsfråga, men ser vi på det infinitivmärke som inleder
det stycke som följer omedelbart härunder blir vi nog tvungna att medge att ut-
bytbarhetskriteriet fallerar.

Att utifrån detta dra slutsatsen att Dalin rör sig med en annan utbytbarhets-
princip än SOB verkar inte motiverat. För det första uppfyller de metaspråkliga
(dvs. reflexiva) ordförklaringarna i OSS inget utbytbarhetskriterium alls. För
det andra verkar ett utbytbarhetskriterium som inte också är syntaktiskt oan-
vändbart; vad skulle det innebära? Man skulle kunna tänka sig att separera
tolkningsbarheten från välformadheten och hävda att utbytbarhetskriteriet
innebär att en sats B som erhålls efter utbytet av uppslagsordet med förkla-

 

7

 

Enligt en terminologisk praxis som är vanlig inom åtminstone nordisk lexikografi skiljer man på

 

metaspråk 

 

och 

 

beskrivningsspråk 

 

(se t.ex. dessa uppslagsord i NLO). 

 

Beskrivningsspråk 

 

definieras
då som det språk som används i förklaringarna, och man tycks snarast avse ett språk i allmänspråk-
lig mening, alltså t.ex. svenska eller latin, medan definitionen av 

 

metaspråk 

 

anknyter till den lo-
giska och semantiska användningen av termen (se t.ex. Lyons 1977 s. 10–13). I praktiken kan dock
»metaspråket» i de flesta lexikografiska framställningar identifieras som all beskrivning av upp-
slagsordet som inte utgörs av böjningsinformation, definition eller exempel (uttalsbeteckningarnas
kategorisering är tveksam). Uppfattningen att (riktiga) definitioner inte är metaspråkliga, som lig-
ger implicit i denna terminologiska praxis, går naturligtvis helt i linje med utbytbarhetsprincipen,
men den är inte utan vidare förenlig med semantiska teorier som man tenderar att anknyta till inom
lexikografisk teori (se vidare nedan, avsnitt 1.2.1).
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ringen i en sats A ska tolkas som liktydig med sats A, utan att någon av satserna
därför med nödvändighet behöver bedömas som helt välformad. Detta innebär
dock snarare en uppluckring än ett helt eliminerande av välformadhetskravet;
blir syntaxen tillräckligt underlig är satsen knappast tolkningsbar längre. Ett
sådant uppluckrat krav på välformadhet är också det enda som är möjligt att
upprätthålla ens av en ordbok med SOB:s höga ambitionsnivå, vilket är uppen-
bart när man ser på SOB:s förklaringar av exempelvis adjektiv och formord (se
t.ex. SOB:s förklaring av 

 

att

 

, exempel 3 ovan). Malmgren (1988 s. 204) fram-
håller också att Dalin genom tillämpandet av lexikografiska konventioner som
parenteser kring verbens objekt förmår formulera definitioner som är »utbyt-
bara mot det definierade ordet», även om denna eftersträvansvärda utbytbarhet
»dock inte alltid [uppnås] av Dalin».

I själva verket är det uppenbart att varken OSS, SOB eller någon annan ord-
bok alltid uppnår utbytbarhet mellan uppslagsord och förklaring. Det tillkorta-
kommande hos OSS som Malmgren anmärker på är i praktiken av ett mer spe-
cifikt slag. Det handlar just om Dalins bristfälliga tillämpning av ett antal
lexikografiska konventioner som grundar sig på utbytbarhetsprincipen, kon-
ventioner som tillämpas med ovanlig förfining och konsekvens i SOB. Skär-
skådar man dessa konventioner slås man till att börja med av att de verkar så
godtyckligt valda, också i förhållande till utbytbarhetsprincipen: Varför är det
t.ex. så mycket viktigare i verbförklaringar än i förklaringar av andra ord att de
delar av förklaringen som representerar bundna led hålls utanför själva defini-
tionen (dvs. den del av förklaringen som står i stor stil och inte inramas av en
parentes)? Alltså: Varför tillåts »till formell begäran» att stå som en del av de-
finitionen av 

 

avslag

 

, medan »formell anhållan e.d.» sätts inom parentes i för-
klaringen av 

 

avslå 

 

i SOB?

 

Ex. 4.

 

avslag

 

: nej till (viss) formell begäran
Ex. 5.

 

avslå

 

: förklara (formell anhållan e.d.) icke beviljad

 

Hänvisningar till ledets grad av syntaktisk obligatoriskhet håller inte som för-
klaring. Objektet till ett potentiellt transitivt verb hamnar i SOB regelmässigt
utanför definitionen, oavsett dess grad av obligatoriskhet; »fisk» står således
inom parentes i förklaringen av 

 

fiska 

 

lika väl som i förklaringen av 

 

grava

 

 (där
dock objektet specificeras ytterligare i definitionstillägget):

 

Ex. 6.

 

fiska

 

: fånga (fisk) 

 

med spö, nät e.d.

 

Ex. 7.

 

grava

 

: tillreda (fisk) genom att gnida in rått fiskkött med socker, salt,
dill och peppar och förvara detta ngt eller några dygn 

 

vanl.
med avs. på strömming, makrill, lax el. sik
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Samma strikthet återfinns emellertid inte i behandlingen av bundna adverbial,
där det faktiskt går att återfinna en tendens till att graden av obligatoriskhet av-
gör om ledet upptas som en del av själva definitionen eller ej. Skillnaden i be-
handlingen av adverbialen i förklaringarna till 

 

utrusta 

 

respektive 

 

beblanda sig

 

är härvidlag symptomatisk:

 

Ex. 8.

 

utrusta

 

: förse (ngn) med vad som behövs för visst ändamål
Ex. 9.

 

beblanda sig

 

: ha alltför nära umgänge 

 

med oönskade personer etc.

 

Symptomatisk är emellertid även den bristande konsekvens som blir uppenbar
om exempel 9 ovan jämförs med förklaringen av bibetydelsen, exempel 10
nedan:

 

Ex. 10.

 

beblanda sig

 

: ha könsumgänge med djur

 

Det är i och för sig ovanligt att finna inkonsekvenser av det här slaget i en och
samma artikel i SOB, men vad exempel 8–10 illustrerar är ändå ett fenomen
som är karaktäristiskt för SOB, liksom, vågar jag hävda, för enspråkig lexiko-
grafi i allmänhet, nämligen det att de utbytbarhetsprincipsrelaterade konven-
tioner som reglerar behandlingen av adverbial inte är lika rigorösa som mot-
svarande objektreglerande konventioner, vilket leder till nästa fråga: Varför är
det så kinkigt just med objekten?

Listan på frågor och exempel kunde göras längre, men redan här skymtas ett
troligt svar: Viktigare än själva utbytbarheten, som ju har givits upp redan med
fundamentala kompromisskonventioner som användandet av relativsatser i ad-
jektivdefinitionerna, är skapandet av en intuition om utbytbarhet, konsekvens
och kalkylerbarhet. För en sådan intuitiv illusion gäller det att framhäva det
enkla och typiska som gör att kalkylen vid en första anblick ser ut att gå ihop:
de nominala positionerna i verbens valens som prydliga luckor, substantiven
som slutna (icke-relationella) enheter som passar in i dessa luckor. Mindre ty-
piska drag, såsom relationella och valensbärande drag hos substantiv, kompli-
cerar bilden om de lyfts fram i ljuset. Ord som saknar (de typiska) verbens och
substantivens rena karaktär som appellerar så till intuitionen kräver inte samma
omsorg i behandlingen.

Att utbytbarhetsprincipens starka ställning inom lexikografin har att göra
med inflytande från logiken verkar svårt att bestrida, men jag tror också att
principen äger en intuitiv lockelse som är en bidragande orsak inte bara till
lexikografins allmänna omhuldande av den, utan också till att konventionerna
ser ut just som de gör. Jag medger att denna förklaring är en aning spekulativ,
men jag hävdar ändå att det i första hand ankommer på den som bestrider dess
riktighet att presentera alternativa svar: Varför är utbytbarhetsprincipen så vik-



 

Ordförklaringar som betydelserepresentationer eller yttranden

 

119

tig trots att varje lexikograf är plågsamt medveten om nödvändigheten att bryta
mot den? Varför intar verbförklaringarna en särställning? Och så vidare.

 

1.2 Den klassiska definitionen

 

Lika stark ställning som utbytbarhetsprincipen har den klassiska definitionen.
Denna, som stammar från Aristoteles, går ut på att definiera ett begrepp genom
att ange dess 

 

genus proximum 

 

(närmast överordnade begrepp) och 

 

differentia
specifica

 

 (det eller de särdrag som skiljer begreppet i fråga från övriga begrepp
med samma genus proximum). Den har under seklernas lopp givits flera olika
tolkningar och fått uppfylla flera olika funktioner. Ingen av dem är utan vidare
kompatibel med det antagande som utbytbarhetsprincipen vilar på, nämligen
att förklaringen är en med uppslagsordet ekvivalent representation av en bety-
delse.

Hos Aristoteles tjänar definitionerna till att klargöra en ordning som han an-
tar finns bland tingen i världen. Han utgår från att förbindelsen mellan ordet
och saken är klar, och han vill med definitionen förklara sakens sanna väsen
genom att bestämma dess plats i en naturlig, hierarkisk ordning (se t.ex. Aspe-
lin 1958 [1990] s. 125–127).

Medan Aristoteles definitioner bygger på en begreppsrealistisk grundsyn
och alltså anger egenskaper som är nödvändiga och tillräckliga för att en före-
teelse ska tillhöra en naturlig kategori som existerar oberoende av språket, an-
vänds den klassiska definitionen av mer nominalistiskt lagda författare i stället
för att ange nödvändiga och tillräckliga villkor för att en företeelse ska kunna
betecknas med ett visst ord.

 

8

 

 Weinreich (1962 [1980] s. 300–311) argumente-
rar för hur den klassiska definitionen kan användas på så sätt inom lexikogra-
fin, samtidigt som han argumenterar mot utbytbarhetsprincipen.

Inte bara relationen mellan språk och värld, utan också relationerna mellan
språk, tanke och sinne, har givits motstridiga tolkningar som alla ändå införli-
vats i betydelseteorier tillsammans med det klassiska definitionsidealet. Dalin
anknyter snarast till ett rationalistiskt synsätt som återfinns både hos skolasti-
kerna och en del av deras utmanare, däribland Leibniz, när han säger sig vilja
forma ett klarare begrepp genom att ge en korrekt definition av ett ord som trots
att det hör till de grundbegrepp som är »så införlifvade med hvars och ens fö-
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Lyons (1977 s. 109–114) ger en introduktion till begreppen (begrepps)realism och nominalism.
Aspelin (1958 [1990] s. 205–219, 246–249) ger en bakgrund med en redogörelse för medeltidens
universaliastrider. Se också nedan, avsnitt 1.3, angående relationen mellan språket, föreställning-
arna och den yttre verkligheten.
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reställning, att all förklaring synes vara onödig, om ej rent af löjlig» i grunden
ändå är »blott dunkelt, oredigt, sväfvande; det grundar sig blott på erfarenhet,
ej på en klar och lefvande föreställning i tankan» (OSS s. 17). Filosofer med en
empiristisk och vardagsspråksinriktad språksyn har i stället velat åstadkomma
samma klargörande av begreppen genom att med definitioner anknyta dem till
ord i vardagsspråket som har en klar och av lärdom oförstörd koppling till
enkla begrepp baserade på sinneserfarenheter.
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1.2.1 Komponentanalyser

 

Tanken att begrepp kan klargöras genom att de anknyts till någon form av ba-
sala betydelser återfinns i de teorier om semantiska komponenter som hade do-
minerat lexikologin under ett par decennier när SOB kom ut första gången. Det
finns många olika slag av komponentanalyser, både i fråga om deras teoretiska
grundval och om metodologin för deras genomförande. Det gemensamma för
dem är tanken att ett ords betydelse kan delas upp i mindre delar vilka ingår i
en finit uppsättning av sådana semantiska komponenter. Därmed ligger det
nära till hands att beskriva komponenterna som »betydelseatomer», en liknelse
som också är vanlig (t.ex. Katz 1971 s. 299). Dock föreligger en grundläg-
gande skillnad mellan vad jag skulle vilja beskriva som atomistiskt respektive
strukturalistiskt grundade komponentteorier.
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 Det är det atomistiska synsättet
som anknyter till de begreppsklargörande strategier som nämnts ovan – och
även i dess moderna tappning kan det vila antingen på en rationalistisk eller en
empiristisk grund. Enligt detta synsätt är komponenterna primära i förhållande
till ett språks (eller alla språks) alla tänkbara eller realiserade betydelser, vilka
skapas genom att komponenterna sätts samman till större enheter (enligt de
mest simplistiska teorierna tänks detta ske genom ren »summering» eller »hop-
klumpning»; mer utvecklade teorier förutsätter dock också någon form av
lexemintern syntax). Vanligen tänks då komponenterna som mentala realiteter
som antingen är medfödda eller skapade genom sinneserfarenheter, vilka då
oftast antas vara så grundläggande att de delas av alla människor. (Tendenser
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Ett intressant exempel på en öppen konfrontation mellan en skolastisk-rationalistisk och en kon-
ventionalistisk, vardagsspråksbaserad och empiristisk språksyn finns i en debatt mellan den angli-
kanska biskopen John Bramhall och renässansfilosofen Thomas Hobbes. Debatten handlar primärt
om den fria viljan, men frågor om språket och om definitioner tar stor plats (Hobbes & Bramhall
1656 [1841], t.ex. s. 299–300, 368, 390–395).
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Detta är en teoretisk renodling. I själva verket är de atomistiska komponentanalyserna oftast in-
spirerade av strukturalistisk metodologi, och även bland lingvister som räknas som strukturalister
återfinns atomistiska tankegångar (se t.ex. Lyons 1977 s. 245).
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till ett mer platonistiskt synsätt, där komponenterna tänks givna av en natur-
nödvändig logik som är oberoende av människan, förekommer dock också.)
Den nativistiska synen är kompatibel med den biologiskt grundade rationalism
som är utgångspunkten för den generativa lingvistiken och därmed för de ge-
nerativt grundade komponentteorier som på 60-talet började utvecklas i oppo-
sition mot den tidigaste generativismens uteslutande av semantiken från ling-
vistiken. Denna syn är givetvis universalistisk. De semantiska komponenterna
antas alltså vara gemensamma för alla människor och alla naturliga språk och
kallas då ofta »semantiska universalier» eller »universella semantiska primiti-
ver». Dock är inte alla komponentteorier med universalistiska anspråk genera-
tivistiska. Wierzbicka driver t.ex. ett (icke-generativistiskt) forskningsprojekt
som går ut på att finna universella semantiska primitiver genom noggrann em-
pirisk analys av naturliga språk (t.ex. Wierzbicka 1996).
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Enligt det strukturalistiska synsättet har betydelsekomponenterna ingen
självständig identitet, utan existerar bara i relation till språkets helhet av
tecken, vilkas funktioner som tecken beror på deras skillnader mot andra
tecken – inte på deras förhållande till utomspråkliga realiteter som de uttrycker
något om (t.ex. en materiell referent) eller med (t.ex. en ljudsträng), och inte
heller på människans kognitiva konstitution. Enligt vissa strukturalistiska
komponentteorier ses betydelsekomponenterna som analoga med fonemen. På
samma sätt som ett fonem erhåller sin status som fonem genom att utbyten av
det mot andra fonem korrelerar med förändringar i betydelse, identifieras be-
tydelsekomponenter genom analoga utbytestester i omvänd riktning (t.ex.
Hjelmslev 1943 [1966] s. 60 ff.). En betydelsekomponent kan alltså definieras
som minsta uttrycksskiljande betydelseenhet, och kallas också följdriktigt i en
del strukturalistiska framställningar för 

 

sem

 

.
Andra strukturalistiska komponentteorier utgår från systematiska jämförel-

ser mellan tecknens innehållssidor, utan att med nödvändighet anta att de skill-
nader som därmed ådagaläggs är definierande för hela språksystemets grund-
läggande inventarier. Detta gäller främst de komponentanalyser som utveck-
lats som en del av teorier om semantiska fält och därmed inom eller med inspi-
ration från den antropologiska strukturalismen (se t.ex. Lehrer 1974 s. 15–72).
Till skillnad från de atomistiska komponentteorierna förutsätter de struktura-
listiska inte att komponenterna är mentala realiteter. De kan också ses som rena
teoretiska konstruktioner som underlättar en förståelse av språkets uppbygg-
nad (se t.ex. Lehrer 1974 s. 46, Lyons 1977 s. 329).
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Goddard (1994) ger en bra introduktion till Wierzbickas tankegångar, liksom en bra historisk
översyn av olika teorier om semantiska universalier.
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Många strukturalistiska och alla generativistiska komponentteorier ingår i
dessa båda inriktningars försök att på olika sätt beskriva språket som en mate-
matisk kalkyl, som operationer med tecken enligt givna regler, och det rör sig
alltså om en strävan mot det vetenskapsideal som von Wright (1957, särskilt s.
41 ff.) beskriver som det kalkylatoriska. Längst i realiserandet av detta ideal
går de teorier som förklarar eller representerar språket med hjälp av formalise-
rade språk av rent logisk-matematisk art, vilka antingen kan tolkas som repre-
sentationer av mentala realiteter eller av språket förstått som ett abstrakt ob-
jekt, eller som rena teoretiska konstruktioner vilande på förenklingar och ab-
straktioner utifrån talets mångfald.

Komponentanalystänkandet medförde en beredvillighet hos både lexikogra-
fer och andra lingvister att genomföra ännu en omtolkning av den klassiska de-
finitionen, som sedan några decennier följaktligen ofta ses som en komponent-
analys (t.ex. Henne 1972 s. 115, Lehrer 1974 s. 46, Svensén 2004 s. 271–275).
Därigenom tydliggörs också motsättningen mellan detta definitionsideal och
utbytbarhetsprincipen. Inte i någon av sina mer utvecklade versioner ses en
komponentanalys som ett språkligt uttryck som uttrycker samma sak på
samma metaspråkliga nivå som det uttryck vars betydelse den tjänar som en
analys av. Tydligast framgår kanske skillnaden i de fall då komponenterna är
en del av ett formaliserat metaspråk, då komponentanalysen lätt låter sig be-
skrivas som en översättning till detta metaspråk. Även forskare som genomför
komponentanalysen med medel som tillhandahålls av det naturliga språk som
analyseras (t.ex. Goddard 1994), eller som analyserar befintliga ordboksförkla-
ringar i komponentanalystermer (t.ex. Henne 1972 s. 115), understryker dock
det faktum att komponentanalysen/förklaringen i logisk mening är metaspråk-
lig i förhållande till det analyserade ordet.

En konsekvens av att identifiera komponenterna med ord i det beskrivna
språket, samtidigt som man håller fast både vid utbytbarhetsprincipen och vid
att alla ord kan och bör förklaras, är att det blir omöjligt att undvika att förkla-
ringarna blir cirkulära, vilket också erkänns i SOB (s. XVIII). Detta är dock

 

inte 

 

fallet om analyserna i stället ses som uttryckta i ett metaspråk.
Det kan tyckas märkligt att SOB, som alltså uppmärksammar svårigheterna

att kombinera dessa båda lexikografiska ideal i praktiken, ändå väljer att hålla
fast vid dem båda. Om detta är den dock ingalunda ensam inom internationell
lexikografi.
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1.2.2 Prototypteorin – en utmaning mot den klassiska definitionen?

 

Den klassiska definitionen är nära förknippad med den klassiska synen på ka-
tegorier och begrepp. Definitionerna täcker enligt denna syn in alla individer
som omfattas av begreppet och inga andra, och gränserna mellan olika begrepp
är tydliga och fasta. Vidare är definitionerna enligt denna syn inte tänkta att
fånga alla aspekter av de mentala föreställningar som antingen tänks utgöra el-
ler vara förknippade med begreppen, utan endast de essentiella egenskaperna,
de nödvändiga och tillräckliga villkor eller de grundläggande betydelseenheter
som avgränsar och relaterar begreppen i förhållande till varandra.

 

12

 

Med inspiration från bl.a. Wittgenstein (1953 [1992]) och hans familjelik-
hetsbegrepp utvecklades inom språkpsykologin med början på 1970-talet (t.ex.
Rosch 1973) en prototypteori som utmanade fundamentala aspekter av denna
klassiska begreppssyn. Enligt prototypteorin är frågan om begreppstillhörighet
inte enkelt binär; olika individer som omfattas av samma begrepp befinner sig
olika nära begreppets centrum, där prototypen finns.
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 De egenskaper som
karaktäriserar prototypen behöver inte vara vare sig nödvändiga eller tillräck-
liga för att en individ ska omfattas av det prototypcentrerade begreppet, även
om sådana egenskaper, som Croft & Cruse (2004 s. 81) påpekar, inte är ute-
slutna. I vissa tappningar går prototypteorin också emot den klassiska be-
greppssynens minimalism. Langacker (1987 s. 17) poängterar exempelvis att
prototypen omfattar alla egenskaper vars närvaro bidrar till att en individ upp-
fattas som en kategorimedlem, och att en beskrivning av prototypen bör sträva
efter att ange så många av dessa särdrag som möjligt.

Lexikografin har varit relativt snabb att införliva ett prototyptänkande i sina
förklaringsmodeller, och faktum är att hänvisningar till prototypteorin i lexiko-
grafisk litteratur i en del fall är anmärkningsvärt oortodoxa i förhållande till det
kanoniska idealet. Svensén (2004 s. 280) argumenterar således för att det kan
finnas skäl att frångå särdragstänkandet i förklaringen till förmån för att ange
typiska exempel (på underbegrepp eller associerade begrepp). En sådan syn på
ordförklaringar låter sig kanske ännu lättare anknytas till Hilary Putnams ste-
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Bland de teorier som berörts ovan utgör Wierzbickas 

 

Natural Semantic Metalanguage 

 

(NSM)
ett sällsynt undantag till denna syn; NSM-teorin går ut på att NSM-baserade förklaringar restlöst
kan beskriva ords fulla betydelser (Goddard 1994 s. 8).
13 Exakt hur prototypen ska uppfattas råder det delade meningar om. Sedan 1970-talet har proto-
typteorin utvecklats i flera olika riktningar inom både språkpsykologi och kognitiv lingvistik, och
flera olika tolkningar har givits: Prototypen har, bland annat, uppfattats som en ideal medlem i ka-
tegorin, en mental representation eller som en teoretisk konstruktion baserad på statistiska beräk-
ningar utifrån informanters utsagor i experiment. Se t.ex. Walder 2004 s. 55–57 för en sammanfat-
tande redogörelse.
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reotypibegrepp än till språkpsykologins och kognitivismens prototypibegrepp
(även om stereotypier har en plats i prototypteorin, se t.ex. Croft & Cruse 2004
s. 80–81), och Svenséns rekommendationer är snarlika dem som framförs av
Widell (1992) i en artikel där han just diskuterar möjligheten att använda Put-
nams stereotypibegrepp för att utveckla förklaringspraxisen i ordböcker. An-
vänd på det sättet innebär prototypteorin (och/eller stereotypteorin) ett klart av-
steg från det kanoniska förklaringsidealet, om än kanske inte en lika radikal
förändring av den lexikografiska praktiken. Svensén (2004 s. 280) hävdar
också att förklaringar som anger typiska exempel alltid har givits i ordböcker,
vilket antagligen stämmer; den lexikografiska praktiken tenderar att vara mer
pragmatisk och eklektisk än teorin. Det nya med Svenséns framställning är då
att erkänna avvikelserna från det kanoniska idealet och dessutom hävda att de
kan bidra till bättre förklaringar – inte bara att de är av nöden framtvingade un-
dantag. Detta kan ses som ett inslag i den kritik mot det kanoniska förklarings-
idealet som börjat göra sig hörd under senare år (se vidare avsnitt 1.4 nedan).

Även om förklaringar av det slag som Svensén och Widell förordar förekom-
mer också i SOB (se t.ex. förklaringarna av färgord), är SOB:s huvudsakliga stra-
tegi snarare att milt modifiera den klassiska definitionen med prototypinspi-
rerade inslag som inte rubbar systemtanken. En indikation på förfarandet ger för-
modligen Malmgrens (1994 s. 15) förslag att utöver de nödvändiga och tillräck-
liga särdragen dessutom ange en del drag som är utmärkande för prototypen, utan
att vara nödvändiga. Ser vi på förklaringen av kyrka, det ord han diskuterar som
exempel, i SOB, ser vi också att dessa »extra» drag har hamnat i definitions-
tillägget (det som står med den mindre stilen) – inte i själva definitionen:

Ex. 11. kyrka: byggnad avsedd för en kristen församlings gudstjänst samt för
dop, bröllop m.m.; vanl. en fristående byggnad med tillhörande torn

Att den klassiska definitionen förblir idealet, och att den används för att skapa
en konsekvent struktur i ordboken, anges också med en otvetydig formulering
i NEO (opaginerad inledning, rubrik Definition), som i grunden bygger på
samma manus som SOB: »En definitions huvudord (genus proximum) […] de-
finieras på sin givna plats i ordboken, som alltså på det sättet bildar en sam-
manhängande struktur.»

1.3 Språket, föreställningarna och den yttre verkligheten

De hierarkiska strukturer som ett konsekvent användande av det klassiska de-
finitionsformatet åskådliggör, har mellan Aristoteles och strukturalismen för-
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flyttats från den yttre verkligheten via människans föreställningsvärld till
själva språket. Att strukturen enligt strukturalismen återfinns »i själva språket»
ska inte förstås som att den saknar förbindelse med en materiell och psykisk
verklighet, utan endast att den inte bestäms av vare sig den yttre verkligheten
eller människans kognitiva konstitution, eftersom ingen av dem tillhandahåller
diskreta enheter eller naturligt avgränsade kategorier som kan överföras till el-
ler speglas av språket. Också hos (de europeiska) strukturalisterna är begrep-
pen mentala realiteter – i likhet med tecknens uttryckssidor (se t.ex. Saussure
1916 [1970] s. 93–94). I linje med strukturalismens konventionalistiska be-
greppssyn, föreskriver den moderna versionen av det lexikografiska förkla-
ringsidealet också att det är de allmänt omfattade vardagsföreställningar som
är förknippade med orden som ska beskrivas, inte vetenskapligt definierade el-
ler naturgivna kategorier. Detta är en avgörande skillnad mot Aristoteles defi-
nitioner, liksom mot vissa rationalistiskt grundade betydelseteorier, enligt
vilka det i princip är möjligt med felaktiga konventioner.

Att säga att den kanoniska lexikografin bekänner sig till den strukturalistiska
synen på tecknets begreppssida som arbiträr är dock att gå för långt.14 De
lexikografiska handböckernas i stora stycken sunt-förnufts-baserade förkla-
ringar av vad betydelse är, implicerar snarare att formandet av de mentala fö-
reställningar som orden är förknippade med sker induktivt genom möten med
ordets referenter i verkligheten (t.ex. Malmgren 1994 s. 14–15, Svensén 2004
s. 266–267). De formaliserade språkbeskrivningar som går längst i förverk-
ligandet av det kalkylatoriska idealet är ju ofta också förankrade i den genera-
tiva lingvistikens biologisk-rationalistiska grundsyn, och den strävan efter
beskrivningsekonomi som inom strukturalismen hänger samman med arbitra-
ritetstanken kan också försvaras med hänvisning till att den synliggör den uni-
versella, psykiskt reella, struktur som ligger under ytspråkens variation (t.ex.
Katz & Postal 1964 s. 16–17).

1.4 Summering

Enligt det kanoniska lexikografiska förklaringsidealet är en ideal ordförkla-
ring:

1. en betydelserepresentation som är utbytbar mot det förklarade ordet i
alla kontexter.

14 Den antika tanken att uttrycket är en arbiträr benämning på begreppet, vilken alltså endast utgör
en del av strukturalismens mer långtgående arbitraritetssyn, syns dock ofta även i lexikografiska
framställningar.
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2. en endocentrisk fras som fungerar som en komponentanalys och är ut-
formad som en klassisk (aristotelisk) definition, vilket gör den till en
del av en beskrivningsekonomisk, konsekvent och sluten struktur.

3. ett klargörande av ett begrepp som är en stabil mental representation,
hyst av språkkollektivets medlemmar.

Tvärsigenom alla omtolkningar och omformuleringar av utbytbarhetsprinci-
pen och den klassiska definitionen förblir de anmärkningsvärt konstanta som
praktiker betraktade, och man kan fråga sig om det verkligen existerar en ka-
nonisk lexikografisk semantisk teori, eller om ensartadheten enbart härrör från
en metodtradition. Inga metoder är dock teoretiskt neutrala, oavsett graden av
teoretisk medvetenhet hos de som tillämpar dem, och jag menar att konstansen
även gäller förklaringarnas fundamentala teoretiska grundval. Även om struk-
turalismen och generativismen renodlar det kalkylatoriska idealet, är tanken på
språket som ett slutet system av konstanta tecken som kombineras enligt fasta
regler betydligt äldre än dessa skolor. Den lexikografiska tradition som OSS
och SOB representerar ansluter på ett otvetydigt sätt till denna grundsyn, som
dock hos SOB återfinns i en tappning som bär spår av strukturalismens mer
specifika inflytande. Både utbytbarhetsprincipen och det klassiska definitions-
formatet bygger på systemtanken, trots att de alltså, som vi har sett ovan, inte
utan vidare kan samsas inom samma tolkning av språket/systemet. I en naiv
mening är utbytbarhetsprincipen en uppenbar konsekvens av den för system-
tänkandet så centrala kompositionalitetstanken: Om en sats betydelse är en
funktion av dess ingående uttryck måste utbytet av ett av dessa mot en syno-
nym bevara satsens betydelse. Men den synonymi vars förefintlighet utbytbar-
hetsprincipen förutsätter är främmande för en formalisering av systemtänkan-
det; en matematisk kalkyl rymmer inga synonymer, en sådan redundans går på
tvärs mot dess reduktionistiska grundprincip.

De klassiska förklaringarna lever inte upp till sina egna ideal. När diskrepan-
sen mellan teorin och praktiken, liksom mellan olika delar av teorin, är så up-
penbar och så genomgripande som inom den klassiska lexikografin borde teo-
rin omvärderas – inte bara kompletteras med ad hoc-lösningar. Som antytts
ovan har det kanoniska förklaringsidealet också börjat ifrågasättas på senare år.
Både utbytbarhetskriteriet och den klassiska definitionen har fått utstå kritik.
Kritiken riktar in sig mot att de klassiska förklaringarna signalerar en falsk pre-
cision och generalitet, samtidigt som de är svårtolkade eftersom de medför en
krystad syntax och dessutom förutsätter att ordboksanvändaren sätter sig in i
en uppsättning ordboksspecifika konventioner, såsom parentesanvändning och
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skiften av teckenstorlek (t.ex. Hanks 1987). Kritiken framförs, som vi har sett,
ibland med hänvisningar till prototyp- och stereotypteori. Hanks (1987 s. 135)
drar också in Grices (1957) intentions- och samarbetsbaserade betydelseteori i
diskussionen (se vidare avsnitt 2.2.2 nedan).

Kritiken har också börjat ge avtryck i den lexikografiska praktiken. Det för-
klaringsformat som 1987 introducerades i Collins Cobuild English Language
Dictionary (CCED) och som presenteras i Hanks 1987 innebär ett brott med
den lexikografiska traditionen. Ord förklaras där med hjälp av fullständiga me-
ningar som inkluderar det förklarade ordet. Förklaringar av detta slag benämns
numer inom lexikografisk jargong och litteratur Cobuild-förklaringar (t.ex.
Svensén 2004 s. 290 ff.).

Norstedts första svenska ordbok (2001) är en svensk barnordbok som har
anammat ett Cobuild-inspirerat förklaringsformat. Andra svenska ordböcker
som har kommit ut under senare år och som delvis bryter med det kanoniska
förklaringsidealet är Natur och Kulturs svenska ordbok (2001) och Svensk
skolordlista (2004). Den förstnämnda har övergett flera av de konventioner
som är baserade på utbytbarhetsprincipen. Objekten tas här utan vidare med i
förklaringarna av transitiva verb och »skifte av metaspråklig nivå» kan företas
utan att detta signaleras på något formaliserat sätt. I Svensk skolordlista tilläm-
pas dock dessa konventioner, men strävan efter beskrivningsekonomi och
strukturbygge har ersatts av en vardagsspråksbaserad och kommunikativ för-
klaringsprincip (Rudebeck 2005).

Den intuitiva lockelsen hos förklaringar som ger oss en illusion om språket
som ett prydligt system (se avsnitt 1.1) säger antagligen något väsentligt om
vår språkförmåga och språkuppfattning, och den är därmed en realitet att för-
hålla sig till både för den som förklarar vad ett ord betyder och för den som tol-
kar en sådan förklaring. Den är dock en mycket otillräcklig grund för upprätt-
hållandet av det kanoniska förklaringsidealet. Men bör verkligen idealets teo-
retiska grundval ersättas med en ny? En agnostisk och eklektisk hållning läm-
par sig kanske bättre för den typ av omfattande men ändå enskildhetsnära
framställning som en ordbok utgör? I en artikel som mynnar ut just i en pläde-
ring för eklekticism, argumenterar Christensen (2002) för att lexikografin vis-
serligen bör vara teoretiskt medveten och att lexikografisk och annan semantik
bör berika varandra, men att lexikografin ändå inte bör låsas vid en specifik se-
mantisk teori. I stället bör den fungera som ett korrelat till alltför generalise-
rande semantiska teorier. Även om denna hållning utan tvekan är att föredra
framför en dogmatism som går ut på att blunda för diskrepanser mellan före-
skrivna ideal och den lexikografiska praktiken, är den problematisk: När eklek-
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ticismen själv upphöjs till dogm utesluter den i själva verket fruktbara möten
mellan kontrasterande synsätt, eftersom all konfrontation neutraliseras till ett
till intet förpliktande »både och». Lexikografin kan inte undgå att ta ställning
till grundläggande frågor om språkets natur – varken genom ödmjuk pragma-
tism, principiell eklekticism eller hänvisningar till hävdens – eller intuitionens
– styrka.

2. Att förklara ord utifrån en dialektisk språksyn

Mot den objektivistiska språksyn som jag ovan har förbundit med det kano-
niska lexikografiska förklaringsidealet vill jag ställa en syn som betonar att
varje användning av ett ord är beroende av ordets tidigare användning i språk-
kollektivets historia och i individens liv, samtidigt som den förändrar ordets
fortsatta betydelsepotential. Jag har valt att kalla denna syn dialektisk snarare
än kognitivistisk, trots att jag främst kommer att anknyta till teorier som ryms
inom ramen för den kognitiva lingvistiken. Jag gör detta därför att det som är
väsentligt för min framställning är betonandet av processens oskiljbarhet från
strukturen, det dubbla framhävandet av det traditionsbundna och det omda-
nande – det systematiska och det partikulära, tillika det kollektiva och det in-
dividuella – i varje användning av ett ord (se t.ex. Voloshinov 1929 [1973] för
en klassisk framställning av en sådan språksyn). Det är ett perspektiv som inte
finns med i alla kognitivistiska teorier, och bland de teorier som jag anknyter
till återfinns sådana där det gängse individualpsykologiska perspektivet i ovan-
ligt hög grad kompletteras med sociala aspekter. Resultatet är en teoriskiss som
också bär påtagliga influenser från sociolingvistik och pragmatik.

2.1 Grunddrag i en dialektisk-kognitivistisk syn på ord och bety-
delse

Nedan följer en sammanfattning av de inslag i en dialektisk syn på ord och be-
tydelse som är avgörande för den därefter följande diskussionen om ordförkla-
ringar. Det rör sig, som sagt, om en kognitivistisk tappning av det dialektiska
synsättet. Framställningen anknyter till Croft & Cruse 2004, Croft 2000 och
Barsalou m.fl. 1993. Den följer dock inte någon av dessa fullt ut.
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2.1.1 Lexikonord och betydelsepotential

Varken konstanta betydelser eller strukturella betydelserelationer är specifice-
rade i det mentala lexikonet. Croft & Cruse (2004 s. 98) drar av detta slutsatsen
att ord (dvs. mentala lexikonord) inte har betydelse. Den – också föränderliga
– mentala realitet som är en av förutsättningarna för ett lexikonords betydelse-
potential kallar de i stället för purport, vilket jag här översätter med ordvana.
Poängen med att inte kalla ordvanan för betydelse är att ordvanan inte har nå-
gon motsvarighet i en vardagsuppfattning om betydelse. Så snart vi talar om
eller funderar över ett ords betydelse »i allmänhet» har vi i praktiken aktiverat
en specifik språklig och situationell tolkningsram för ordet i fråga (se t.ex. Bar-
salou m.fl. 1993, t.ex. s. 49–50). Som Croft & Cruse säger:

Purport is not to be thought of as a variety of construed meaning. Purport is to
interpretation as egg is to omelette, or flour to bread: it is of a different ontologi-
cal category. Purport is an ingredient of meaning, not a constituent. It cannot be
explained, in general, as an abstract, or superordinate meaning, which becomes
specified in context. Interpretations are not contextual specifications of purports,
they are transformations. (Croft & Cruse 2004 s. 101)

Ordvanan är en mental realitet i individens medvetande som skapas genom in-
dividens möten med ordet i olika yttranden. Varje sådant möte med ett ord (in-
klusive individens egna användningar av ordet) förändrar ordvanan.

Det kollektiva lexikonordet är att betrakta som en abstraktion baserad på ytt-
randen i kollektivets historia, snarare än på kollektivmedlemmarnas mentala
lexikonord. Grunden för identifieringen av det kollektiva lexikonordet är alltså
det som i engelskspråkig språkvetenskaplig litteratur brukar kallas ordets lin-
eage, dvs. ordets användningshistoria (se t.ex. Croft 2000 s. 87–116, särskilt s.
109, vars framställning i stort sett är kompatibel med den beskrivning som här
har givits av lexikonordens status). Det sålunda identifierade lexikonordet ut-
görs av en samling ordkonventioner, och med detta menar jag i princip alla ty-
per av regelbundenheter i lexikalt betingat språkligt beteende, men i det här
sammanhanget främst det som nedan (avsnitt 2.2.2) beskrivs som föredragna
betydelser.15 Medan betydelser, förstådda som mentala realiteter, endast exis-

15 Frågan om vad en konvention egentligen är tillhör dock de mest problematiska av de fundamen-
tala frågor som i denna teoriskiss lämnas därhän. Detta är dessvärre en brist som denna artikel delar
med alltför många språkvetenskapliga framställningar. En ovanligt reflekterad och explicit tolk-
ning av konventionernas natur finns i Croft 2000, särskilt s. 96–99. Än mer problematisk är emel-
lertid möjligen frågan om vad abstraktioner och abstrakta företeelser är. Här finns inte utrymme att
gå in på någon närmare diskussion om detta. Jag vill dock understryka att när jag här talar om ord
och betydelser i det kollektiva lexikonet som abstraktioner så ska detta inte förstås som att de
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terar i enskilda yttranden (se nedan) och mentala lexikonord därför inte har be-
tydelser i någon traditionell eller vardagsspråksbaserad mening, finns det alltså
större fog att tala om lexikonords betydelser om man avser de abstraktare kol-
lektiva lexikonorden. Också dessa förändras dock genom varje yttrande där de
förekommer.

Det är fullt möjligt för en individ att ha en ordvana som strider mot ordkon-
ventionerna. Eftersom ingen av kollektivets medlemmar har mött exakt samma
yttranden som någon annan medlem är varje individs ordvana unik. Ordets be-
tydelsepotential i språkkollektivet beror på ordkonventionerna och medlem-
marnas ordvanor, men ordkonventionerna måste givetvis ge avtryck i talarens
och/eller lyssnarens ordvanor innan de kan påverka ett yttrande.

2.1.2 Yttranden och betydelser

Betydelser, förstådda som mentala föreställningar, formas genom specifika
yttranden i specifika situationer och kräver aktivt deltagande både från talaren
och lyssnaren. Jag använder här forma som en översättning av det i många kog-
nitivistiska teorier centrala ordet construe (t.ex. Langacker 1987, 2000; Croft
& Cruse 2004 kapitel 3 går igenom olika aspekter som är relevanta för begrep-
pet). Construal översätter jag med formning.16

Skillnaden mellan formning och betydelse är väsentlig i vissa sammanhang,
om än inte i alla. Formning står för den mentala representationen av ett förhål-
lande som man talar om eller tänker på – eller för en process som leder fram
till en sådan representation. Det används ofta i sammanhang där man vill be-
tona att samma förhållande kan formas på olika sätt, t.ex. som »A köper X av
B» eller »B säljer X till A». Betydelse står specifikt för en mental föreställning
som ett yttrande ger upphov till – eller för en abstraktion som baseras på regel-
bundenheter mellan sådana föreställningar (se nedan).

Medan en betydelse alltså måste föregås av själva ljudsträngen17 i yttrandet,
behöver en talare forma en tentativ yttrandeinriktad formning innan hon eller

nödvändigtvis motsvaras av mentala föreställningar som någon medlem av språkkollektivet nå-
gonsin har format (se nästa avsnitt). Såsom konventionsknippen och relationer mellan historiska
data existerar de kollektiva lexikonorden oavsett om de identifieras eller inte.
16 Egentligen är tolka och tolkning närmare ekvivalenter till construe och construal. Tolkning an-
vänds dock både inom allmänspråket och inom språkvetenskapligt fackspråk på sätt som ibland
innebär att det blir förvirrande att använda tolkning som översättning av construal. Dessutom an-
vänder Croft & Cruse också termen interpretation som beteckning för den betydelse som kan as-
socieras med ett ord i ett yttrande (t.ex. s. 98), och jag översätter här denna term med ordtolkning.
17 För att inte krångla till framställningen onödigt mycket bortser jag här från skriftliga yttranden.
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han förmår artikulera denna ljudsträng. Ljudsträngen utgör sedan stimulus för
både talarens och lyssnarens yttrandemotiverade formningar. Dessa formas
genom en komplex tolkningsprocess som involverar aktivering (och därmed
modifiering) av ordvanor. Den yttrandemotiverade formningen kan med goda
skäl ses som en betydelse. Förmodligen är det oftast denna formning som avses
när man inom kognitiv lingvistik talar om yttrandens betydelser. I vissa sam-
manhang är det dock motiverat att även tala om en gemensam tolkning,18 som
då också den kan förstås som yttrandets betydelse. Den gemensamma tolk-
ningen är resultatet av ett samarbete eller en förhandling mellan talare och lyss-
nare och ingen omedelbar effekt av de yttrandemotiverade formningarna. Det
krävs alltid någon form av utvärdering av yttrandets resultat innan en gemen-
sam tolkning kan anses vara etablerad. Efterföljande yttranden (eller hand-
lingar av annat slag) kan korrigera den gemensamma tolkningen, och ibland
krävas för att en gemensam tolkning över huvud taget ska kunna etableras.
Även sedan en gemensam tolkning är uppnådd är talarens och lyssnarens form-
ningar olika. De är dock funktionellt kompatibla med varandra. 

En yttrandemotiverad formning är ingen enkel »spegling» av ordsträngen;
det råder inget ett-till-ett-förhållande mellan de lexikala enheter som ingår i ett
yttrande och den yttrandemotiverade formningens delar. Ordtolkningen, dvs.
den betydelse som kan förknippas med ett enskilt ord i ett yttrande (se också
not ), är därmed ingen mental föreställning. De ordvanor som hör till de ord
som ingår i yttrandet är givetvis involverade i formningsprocessen, men så
snart en färdig betydelse kan sägas vara etablerad kan ordtolkningarna endast
identifieras i förhållande till hela yttrandets betydelse (förstådd antingen som
en yttrandemotiverad formning eller en gemensam tolkning), och då som en
viss relation mellan denna betydelse och andra betydelser som formats med
hjälp av samma lexikonord. Till skillnad från yttrandemotiverade formningar
är alltså varken ordtolkningar, ordkonventioner eller gemensamma tolkningar
fysiska realiteter i form av mentala föreställningar, utan abstrakta företeelser
som (i princip) är identifierbara såsom regelbundenheter – eller specifika rela-
tioner till sådana regelbundenheter – i språkligt och språkrelaterat beteende.
Till sådant beteende hör även effekter av yttranden som i en snäv mening är att
betrakta som utomspråkliga, dvs. sådant som ofta hänförs till pragmatiken, ex-
empelvis att lyssnaren går och stänger ett fönster sedan talaren har påpekat att
det drar.

18 Denna term motsvaras av termen joint construal, såsom den används bl.a. av Croft (2000 s. 112–
113). Att jag just här översätter construal med tolkning beror på att jag väljer att reservera formning
för konceptualiseringar, i linje med Langackers (1987, 2000) och Crofts & Cruses (2004) använd-
ning av construal.
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2.1.3 Begrepp

I fråga om begreppens natur och deras grundläggande relation till ord och be-
tydelse följer jag i stort sett Barsalou m.fl. 1993.

Begrepp är associerade med lexikonord, men de är inte detsamma som or-
dens betydelse eller betydelsepotential. Ordvanor etableras genom individens
erfarenhet av yttranden, medan begrepp etableras genom individens erfarenhe-
ter i allmänhet. Begrepp baseras på individens kunskap om företeelser och ka-
tegorier. Ordvanorna är associerade med denna kunskap, men därtill baseras de
på erfarenheter av hur denna kunskap med verbala medel kan göras tillgänglig
och användbar för konceptualiseringar och handlingar genom yttranden.

Ett begrepp motsvarar inte en enhetlig, välavgränsad och definierbar kate-
gori, utan utgörs av individens samling av konceptuella modeller (Barsalou
m.fl. 1993, särskilt s. 33, 38) för kategorin i fråga. Dessa modeller behöver inte
ha en gemensam begreppslig kärna, utan begreppet fungerar väl genom att de
olika modellerna är relaterade till varandra genom begreppslig länkning (con-
ceptual chaining) och genom att individens kunskap innefattar förmåga att
applicera en lämplig modell i specifika situationer (Barsalou m.fl. 1993 s. 47
ff.). Begreppet begreppslig länkning liknar Wittgensteins (1953 [1992]) famil-
jelikhetsbegrepp.

Modellerna är inte kontextoberoende och universella, utan situerade och lo-
kala. En individs begrepp (alltså modellbibliotek) för exempelvis den kategori
som betecknas med ordet stol innefattar också kunskap om de omgivningar där
stolar tenderar att förekomma, och den modell som aktiveras i en given situa-
tion är inte tillämpbar i alla situationer där stolar finns eller där man av någon
annan anledning tänker på eller talar om stolar (Barsalou m.fl. 1993, t.ex. s.
38). Liksom lexikonord revideras begrepp kontinuerligt genom individernas
aktivering av dem i specifika situationer.

Framställningen hittills har uppehållit sig vid begrepp som företeelser i in-
dividers medvetanden (vilket också genomgående är fallet i Barsalou m.fl.
1993). Det är dock även motiverat att tala om kollektiva begrepp, vilka då
lämpligen ses som abstraktioner baserade på händelser som involverar kollek-
tivmedlemmarnas begreppsaktiveringar. En stor del av dessa händelser får an-
tas vara yttranden, men även implicita kategoriavgöranden är relevanta, såsom
avgöranden som baseras på det faktum att man normalt tenderar att äta »ätbara
saker».

En ordtolkning är aldrig detsamma som det ordassocierade begreppet, efter-
som ett begrepp förmodligen aldrig aktiveras i sin helhet. Ordtolkningen är
heller aldrig identisk med den situerade och lokala begreppsmodell som akti-
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veras av ett yttrande, eftersom ordtolkningen också har att göra med referen-
sen, men i vissa fall är den mycket snarlik. Detta gäller de yttranden där ordet
har en generisk referent (Barsalou m.fl. 1993 s. 51). Sådana yttranden får dock
betraktas som relativt ovanliga. Det gäller även yttranden som ger upphov till
universella betydelser (universal meanings, se Barsalou m.fl. s. 49–51), dvs.
yttranden som säger något om alla individer som tillhör en viss kategori, t.ex.
alla individer som kan betecknas av ett ord när det används i bokstavlig bety-
delse (literal meaning, se Barsalou m.fl. 1993 s. 52). En universell betydelse är
alltså en ordtolkning som förutsätter en yttrandesituation där hela världen har
aktualiserats som samtalskontext, t.ex. en situation där man försöker enas om
en definition som ska täcka in ett ords alla tänkbara användningar eller ge en
generellt giltig avgränsning av en viss kategori.

De begrepp som är associerade med orden är involverade i referensetable-
ringen, men ett ords referent behöver inte ingå i den kategori som motsvaras av
en universell betydelse som skulle kunna formas genom en bokstavlig använd-
ning av ordet, dvs. det som vanligen brukar benämnas ordets extension. Det
räcker med att den på något sätt kan associeras med denna kategori. Barsalou
m.fl. (1993 s. 50–52) ger exemplet »Look at the horse», där the horse kan tän-
kas referera till en tavla, en leksak eller ett blodprov. Litteraturen inom kogni-
tiv lingvistik och pragmatik vimlar av liknande exempel.

2.2 Konsekvenser för ordförklaringar

2.2.1 Grundläggande förutsättningar

Den teoretiska hållning som skisserats ovan har långtgående konsekvenser för
synen på och förutsättningarna för ordförklaringar:

1. Förklaringen är ett yttrande – inte en representation.
2. Förklaringen kan alltid utformas på flera olika sätt och är aldrig fullständig.
3. Förklaringen påverkar ordets fortsatta användning i språkkollektivet.
4. Förklaringen utgår alltid från följande frågor (medvetet eller omedvetet):

a. Vad vet användaren?
b. Vad behöver användaren veta?
c. Hur har ordet hittills använts i språkkollektivet?
d. Hur bör ordet fortsättningsvis användas i språkkollektivet?

Såsom yttrande är förklaringen underkastad samma villkor som vilka yttranden
som helst. Dess betydelse är alltså kontextberoende och kan omöjligen fixeras
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genom hänvisningar till de ingående ordens förklaringar. Därmed är ordbokens
förklaringsstruktur inte heller cirkulär; samma ord (lexem) betyder inte samma
sak varje gång det förekommer i ordboken.19 Detta är en nödvändighet och inte
något man som lexikograf kan välja. Vad man kan göra är att sträva efter att
upprätthålla en illusion av utbytbarhet och betydelsekonstans, men även i
SOB, där denna strävan är så uttalad, är det inte svårt att hitta exempel där
samma ord helt uppenbart betyder olika saker, t.ex. beroende på att den om-
världskunskap som är nödvändig för att få till en tolkning av ordet skiljer sig
mellan de olika förklaringarna. Jämför t.ex. betydelsen (dvs. ordtolkningen)
hos ordet vanlig i följande två förklaringar i SOB:

Ex. 12. avkoda: översätta (kodat meddelande) till vanlig text el. annan begriplig
form

Ex. 13. kallsåg: maskin för kapning av metaller vid vanlig temperatur

Det räcker inte att ha förstått förklaringen av ordet vanlig för att förstå dessa
förklaringar. Man måste också veta hur text brukar se ut och hur varmt det bru-
kar vara i luften.

En rimlig slutsats av det faktum att förklaringarna är yttranden är att Co-
build-förklaringarnas ställning stärks, eftersom de med sin normalprosaut-
formning dels synliggör detta faktum, dels får tillgång till en större del av den
kommunikativa potential som vanlig prosa erbjuder. Det betyder dock inte att
det inte kan vara fruktbart att skapa speciella ordbokskonventioner för att för-
klara ord – men dessa måste utformas för att tjäna ett speciellt syfte (t.ex. att
åskådliggöra en viss typ av relationer mellan betydelser av ett visst slag), och
de måste beskrivas på ett hederligt sätt.

2.2.2 Är en pojke ett barn av manligt kön? Om vad som gör en ordför-
klaring sann

Den interaktionistiska betydelsesyn som Hanks (1987) för in i lexikografin (se
avsnitt 1.4 ovan), och som finns med som ett element i den betydelseteori som
skisserats ovan, borde innebära en radikal utmaning mot själva den lexikogra-
fiska verksamheten att förklara ord över huvud taget. Om betydelse är en för-

19 Alltså: Betydelserna är än mer variabla än vad den polysemi som SOB förvisso erkänner och
presenterar ger vid handen. Att varje förklarad betydelse är en stabil del av systemet och att varje
användning av ett ord i ordboken innebär en representation av en sådan förklarad betydelse är ett
helt avgörande antagande för den kanoniska lexikografin i allmänhet och för SOB:s (och NEO:s)
metodologi i synnerhet (se t.ex. citatet från NEO sist i avsnitt 1.2 ovan), och det är alltså detta an-
tagandes riktighet jag här bestrider.
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handlingsfråga (eller resultatet av ett lyckat samarbete), vad är då ordbokens
roll? Att komma med råd för lyckade förhandlingar? Att fungera som koordi-
nationshjälpmedel? Att ange regler och gränser för legitimt förhandlingsför-
farande? Hanks’ svar (1987 s. 135) tyder snarast på det första alternativet:20

»Dictionaries are much concerned with accounting for what it is that an utterer
may expect a hearer to believe.» Hanks exemplifierar med förklaringen av boy
som lyder:

Ex. 14. A boy is a male child.

Han menar att denna förklaring är att tolka som en förkortad variant av följande
förklaring:

Ex. 15. If you use the word boy, you can expect to be presumed to be talking
about a male child.

Dessa två förklaringar säger dock två olika saker, och medan den första i grun-
den är sann så är den andra falsk.

En förklaring av det svenska ordet pojke som är parallell till Hanks’ första
förklaring av boy – och lika sann som denna – är  följande:

Ex. 16. En pojke är ett barn av manligt kön.

När vi använder ordet boy, eller ordet pojke, formar vi en betydelse som på
något sätt kan associeras med den begreppsmodell som aktiveras i universellt
och bokstavligt formade ordtolkningar (Barsalou m.fl. 1993 s. 51–52). Detta
innebär något annat än det som sägs i exempel 15. Vi använder ofta ordet pojke
utan att tala om ett barn av manligt kön. Det gäller rimligen exempelvis just i
metabegreppsliga utsagor som de i exempel 14–16 ovan, och det gäller, som vi
ska se nedan, en hel mängd fall där referenten är för gammal för att betecknas
som ett barn. Naturligtvis gäller det också de fall som så ofta framförs som ex-
empel i diskussioner av detta slag, alltså fall där referenten endast bär en viss
yttre likhet med individer som ingår i det som normalt räknas som ordets ex-
tension, såsom när pojke refererar till exempelvis en docka eller en figur på en
tavla.

Påståendet att förklaringarna i exempel 14 och 16 är sanna kräver dock en
diskussion. Medan förklaringen »en flicka är ett barn av kvinnligt kön» är lika
20 Större insikter i den teoretiska underbyggnaden för betydelsebeskrivningen i CCED ger Moons
artikel i samma volym (Moon 1987). Det står där klart att förklaringarna i CCED bygger på en syn
på ordbetydelse som är beroende av den språkliga kontexten. Det rör sig om en mycket kolloka-
tionsorienterad betydelsesyn, och därmed om en syn som närmar sig men ändå väsentligt skiljer
sig från det dialektiska synsätt som förespråkas och beskrivs här.
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sann (jag kommer att förklara vad jag menar med detta) som förklaringen »en
pojke är ett barn av manligt kön», sammanfaller åldersgränsen mellan flicka
och kvinna inte med den mellan pojke och man. Min intuition säger mig att vi
tenderar att använda flicka längre upp i åldrarna än pojke. För att undersöka sa-
ken sökte jag på x-årig (där x står för ett heltal, uttryckt med siffror, mellan 10
och 90) framför pojke, flicka, man respektive kvinna i Presstext.21 Resultatet,
som redovisas i tabellen, bekräftar min intuition.22 Det visar sig att gränsen
mellan barndom och vuxenhet (förutsatt att det är det som avgör ordvalet) in-
faller någon gång mellan 15 och 27 år. Detta gäller båda könen. Resultatet rym-
mer inga träffar på kvinnor eller män under 15 år. Den äldsta flickan är 27 och
den äldsta pojken 26.23 Vidare visar resultatet att den verkligt kritiska perioden
börjar i 17-årsåldern. Kvinnor/män som är 15 eller 16 år är att betrakta som un-
dantag; de utgör mindre än 2 procent av de sammanlagda träffarna för respek-
tive kön. För pojke/man är dock kurvan sedan betydligt brantare än för flicka/
kvinna. Med samma procenttal (2) som kritisk gräns i den övre ändan av ålders-
skalan, infaller skiljelinjen mellan 20 och 21 år för pojkar/män, men mellan 23
och 24 år för flickor/kvinnor. I åldern 18–23 ser vi en tydlig skillnad mellan
könen, där »barnordet» i högre utsträckning används för flickor/kvinnor än för
pojkar/män.

Resultatet föranleder flera frågor: Har skillnaden att göra med vårt sätt att se
på världen eller är det bara fråga om en skillnad mellan godtyckliga lexikala
konventioner? Återfinner vi samma könsbundna skillnad om vi ser på använd-
ningen av orden barn och vuxen? Sammanfaller åldersgränsen mellan barn och
vuxen över huvud taget med den som gäller för något av de könsbundna ord-
paren? Jag återkommer till den första frågan i slutet av artikeln, lämnar den
mellersta därhän, och börjar med den sista.

21 Presstext (http://www.presstext.se/) är en (avgiftsbelagd) databas som innehåller i princip all
text från ett 20-tal stora dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter, samt två nyhetsdatabaser,
med varierande startår för de olika källorna (mellan 1990 och 2003).
22 Resultatets validitet kan naturligtvis ifrågasättas på ett antal olika grunder. Framför allt innebär
textgenren i kombination med den sökta frasen att det är ganska speciella användningar av de un-
dersökta orden som man kommer åt. Bland annat refererar en oproportionellt stor andel av träf-
farna till personer som är inblandade i brott, som förövare eller offer. Detta kan tänkas inverka på
resultatet på olika sätt. Man kan exempelvis tänka sig att förövare betraktas som vuxna i högre grad
än offer, vilket kan vara en bidragande orsak till den skillnad mellan könen som syns i resultatet.
Även om denna enkla undersökning borde kompletteras med andra undersökningar, tror jag dock
att den ger en indikation om vad som gäller för orden i allmänhet.
23 Jag hittade också en 32-årig pojke, en 40-årig flicka samt några flickor i 50–60-årsåldern. Alla
dessa träffar visade dock att skribenten medvetet använde ordet pojke respektive flicka på ett
oegentligt sätt. Detta gäller inte träffarna på flickor och pojkar mellan 24 och 27 (som jag alltså har
kontrollerat).
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Min intuition säger mig att svaret på den sista frågan är nej. Jag kan tänka mig
att kalla 18-åringar för pojkar och flickor, men jag har svårare att kalla dem för
barn (där tror jag att gränsen går någonstans i 15-årsåldern för mig), och medan
jag tycker att det är lite märkligt att kalla 25-åringar för pojkar och flickor,
anser jag att det är rent felaktigt att kalla dem för barn.24

Hur kan jag då påstå att förklaringarna »en flicka är ett barn av kvinnligt
kön» och »en pojke är ett barn av manligt kön» är lika sanna, ja, att de är sanna
över huvud taget? Vad är det dessa förklaringar förklarar?

Att de inte uppfyller kraven på en klassisk definition torde vara en uppenbar
konsekvens av flera av de resonemang som förts ovan, men skillnaden i accep-
tabelt åldersspann mellan barn, flicka och pojke visar tydligt att förklaringarna
inte kan sägas ange särdrag som är nödvändiga och tillräckliga för att en indi-
vid ska kunna betecknas med ordet i fråga (eller för att den ska tillhöra en na-
turlig kategori som kan betecknas med ordet i fråga).

Inte heller kan de sägas ange vanliga betydelser. Som nämnts ovan är gene-
riska, dvs. begreppsnära, och universella betydelser i själva verket ovanliga.
Men vad är egentligen en vanlig betydelse? Croft & Cruse (2004, t.ex. s. 71–
72) talar om default construal. De ger dock aldrig någon tillfredsställande för-

24 Under föregivande av en bokstavlig betydelse formad utifrån det begrepp som diskuteras här –
givetvis inte utifrån det relationella begrepp som aktualiseras i sammanhang där man talar om en
person såsom barn till sina föräldrar etc.

Tabell. Förekomsten av x-årig pojke/flicka jämfört med förekomsten av x-årig
man/kvinna.

Ålder
Andel pojke
(% av pojke 
+ man totalt)

Andel flicka
(% av flicka + 
kvinna totalt)

Antal 
pojke

Antal 
man

Antal 
flicka

Antal 
kvinna

15 99,5 99,6 648 3 692 3
16 99,1 98,8 547 5 586 7
17 93,2 94,2 427 31 566 35
18 41,0 54,0 144 207 294 250
19 17,1 35,0 73 353 171 317
20 2,7 16,3 19 690 75 384
21 1,2 5,7 7 590 16 267
22 0,2 8,4 1 656 28 304
23 0,3 3,9 2 655 11 271
24 0,0 1,3 0 635 3 225
25 0,0 1,2 0 799 3 247
26 0,2 1,4 1 524 3 215
27 0,0 0,6 0 579 1 172

Totalt: 24,6 47,6 1869 5727 2449 2697
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klaring av begreppet, och jag uppfattar det i praktiken som liktydigt med »van-
lig formning» eller »vanlig betydelse» – alltså helt enkelt kollokationer och
konstruktionssätt jämte betydelser som formas med hjälp av dessa som ofta fö-
rekommer bland språkkollektivets användningar av ordet. En likhetsdimension
kan dock läggas till frekvensen, eftersom varje ordtolkning egentligen är unik
och en viss grad av likhet mellan ordtolkningarna är nödvändig för att en iden-
titet ska kunna abstraheras ur dem. Det handlar med andra ord om kluster av
ordtolkningar i ordets användningshistoria. Det är detta jag menar med före-
dragen betydelse när jag nedan använder denna term som en motsvarighet till
Crofts & Cruses default construal.

Vad de diskuterade förklaringarna av pojke och flicka snarast gör är att de
anger egenskaper som är avgörande för (i princip nödvändiga och tillräckliga
för) att en individ ska kunna ses som en typisk representant för den kategori
som kan betecknas med ordet.25 En annan möjlighet är att uppfatta förklaring-
arna som angivelser av de mest återkommande egenskaperna hos kategoriex-
emplaren, varvid det är möjligt att se förklaringarna som något uppluckrade
varianter av klassiska definitioner; absoluta villkor har ersatts av statistiska
tendenser (se t.ex. Barsalou & Hale 1993 s. 115–118). Enligt båda dessa tolk-
ningar kan förklaringarna ses som prototypangivelser – men endast enligt pro-
totypsyner som, i likhet med den klassiska begreppssynen, är minimalistiska.
Med utgångspunkt i en icke-minimalistisk prototypuppfattning, såsom Lang-
ackers (se ovan avsnitt 1.2.2), är de diskuterade förklaringarna mycket torftiga.

Vad jag menar med att dessa förklaringar är sanna har dock inte i första hand
att göra med deras kompatibilitet med en eller annan lexikal teori. Dessa för-
klaringar är i grunden vardagsspråksbaserade yttranden om verklighetens be-
skaffenhet; förklaringen »en pojke är ett barn av manligt kön» säger faktiskt
något om vad en pojke är – och endast i förlängningen något om vad ordet
pojke betyder. Ordförklaringars sanning är av samma slag som alla andra san-
ningar. Det handlar alltså om en överensstämmelse mellan ett påstående och
verkligheten (se vidare nedan). Den kritiska frågan är hur man kan avgöra om
en förklaring är sann eller inte, och det jag grundar min visshet på när jag säger
att förklaringarna av pojke och flicka är sanna, är min intuition om dessa påstå-
endens intersubjektiva godtagbarhet;26 jag antar att en överväldigande majori-

25 Se Croft & Cruse 2004 s. 80 för en diskussion om begreppet typiskhet och dess relation till snar-
lika begrepp som stereotypi.
26 Detta är ett avgörande kriterium när sanningshalten hos utsagor som ger sig ut för att beskriva
vardagsspråkligt grundade begrepp ska avgöras, men inte därmed för alla vardagsspråkligt formu-
lerade utsagor om kategorier av alla slag, vilket framgår av diskussionen nedan.
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tet av alla svensktalande personer går med på att påståendet »en pojke är ett
barn av manligt kön» är sant – inte bara i allmänhet (såsom påståendet »en
pojke är en människa» är sant) utan även under förutsättning att det ska gälla
som en rimlig approximativ angivelse av en kategoris avgränsning. Sanningen
avgörs alltså på grundval av de anspråk som förklaringen signalerar – i detta
fall genom exempelvis sin vardagsspråkliga utformning, subjektets generiska
referens och de kunskaper vi har om ordet pojke som gör att vi uppfattar pre-
dikatet som definierande för en kategori. När förklaringar av detta slag införli-
vas i klassiska begreppstaxonomier, implicerar de dock symmetrier mellan
olika begrepp som inte existerar, och blir därmed falska.

Påståendet »en pojke är ett barn av manligt kön» i en ordförklaringskontext
medför en metabegreppslig tolkningsram som eventuellt är avgörande för min
intuition om påståendets intersubjektiva godtagbarhet. Croft & Cruse (2004 s.
126–134) framlägger hypotesen att metaspråklig språkanvändning följer andra
regler än »vanlig situerad» användning, och i deras efterföljd presenterar jag
här hypotesen att de betydelser som förklaras i ordböcker ofta är metaspråkligt
sanktionerade betydelser, dvs. betydelser som gynnas av en situation där vi
medvetet reflekterar över ords betydelse. Croft & Cruse underbygger sin hypo-
tes genom att demonstrera hur informanter tenderar att forma en hyperonym
betydelse av orden knife och card när de reflekterar över dessa ords betydelser,
trots att det går att visa att ordens respektive föredragna betydelser är inkom-
patibla med varandra på samma sätt som betydelserna hos ord för sidoordnade
begrepp. För att beskriva den polysema strukturen hos ord som knife och card
etablerar de termen microsense, som jag här översätter med mikrobetydelse.
Jag förstår en mikrobetydelse som en föredragen betydelse som motsvaras av
en viss struktur i talarnas ordvanor. Mikrobetydelser är autonoma och etable-
rade lexikala enheter, och de utmärks av att det lexikonord som förenar dem
normalt inte kan användas för att forma en i förhållande till mikrobetydelserna
hyperonym betydelse utan stöd av kontextuella signaler som »flera sorters» el-
ler »av olika slag». Croft & Cruse ger ett antal bevis för att det förhåller sig på
det sättet med knife och card. Bland annat visar de hur generiska formningar
av orden aktiverar de hyponyma begreppen, och att dessa uppvisar sannings-
villkorsrelaterad autonomi i förhållande till varandra. Trots detta anser infor-
manter i allmänhet att orden står för det hyperonyma begreppet och de måste
övertygas för att gå med på att de hyponyma betydelserna inte är kontextuella
justeringar av den hyperonyma betydelsen. Croft & Cruse drar alltså slutsatsen
att det är tänkbart att den metalingvistiska yttrandesituationen är en faktor som
gynnar en hyperonymiskt formad ordtolkning.
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»Metaspråkligt sanktionerad» är alltså inte detsamma som »metaspråkligt
formulerad». Situerade betydelser av olika slag kan naturligtvis beskrivas med
metaspråkliga medel. Detta är det normala förfarandet i semantisk litteratur.
Cobuild-förklaringar av typen »en pojke är ett barn av manligt kön» är inte me-
taspråkligt formulerade, vilket är avgörande för hur vi tolkar dem och därmed
för om de ska betraktas som sanna eller inte. Det går naturligtvis att ge en me-
taspråklig formulering om den betydelse som ordet pojke har i denna utsaga,
men den lyder inte som Hanks’ formulering i exempel 15 ovan. Den lyder sna-
rare så här:

Ex. 17. I formningar av en universell betydelse av ordet pojke utgörs referenten
normalt av alla barn av manligt kön. I yttranden som syftar till att av-
gränsa denna kategori med hjälp av formuleringar där subjektet refererar
till en generisk pojke, är ordet pojke:s betydelse ungefär liktydig med det
begrepp som är förknippat med kategorin.

Jag hävdar att denna förklaring är lika sann som förklaringen »en pojke är ett
barn av manligt kön». Den är dock knappast utan vidare lika intersubjektivt
godtagbar. Och om den är lika bra är ytterligare en annan fråga.

2.2.3 Är en flickvän en pojkes? Om förhållandet mellan sanning och 
kvalitet hos ordförklaringar

Följande förklaring av kniv i SOB är förmodligen intersubjektivt godtagbar:

Ex. 18. kniv: ett verktyg som består av ett tunt, skarpt (metall)blad med skaft
och används som skär- el. ätverktyg, vapen m.m.

Som Croft & Cruse (2004 s. 131) visar bygger emellertid tolkningsbarheten
hos själva definitionen i detta exempel på att ordboksanvändarna redan vet vad
en kniv är27 (definitionstillägget medför dock ett något högre informations-
värde). Både blad och skaft är ord med mikrobetydelser av samma slag som
kniv, varför förklaringen i själva verket antagligen tolkas som någonting i stil
med »ett verktyg som består av ett knivaktigt tunt, skarpt metallblad med ett
knivaktigt skaft».

Vad är poängen med förklaringar av detta slag? En möjlighet är att de står
där för andraspråksinlärarens skull. I så fall behöver de inte klargöra alldagliga
begrepp som kniv eller pojke eller flicka, bara ange kopplingen mellan ordfor-
men och kategorin, som redan är känd för användaren:

27 Perfekta översättningsekvivalenter existerar antagligen inte, men kniv och knife är mycket goda
kandidater. De resonemang som Croft & Cruse för om knife är över lag överförbara till kniv.
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Förklaringsfunktion 1: Förklaringen klargör en förbindelse mellan en kategori
och ett ord, utan att förändra användarens förståelse av kategorin, dvs. använda-
rens med kategorin associerade begrepp.

Man frågar sig dock vilka användare som kan orden blad och skaft utan att
känna till kniv, och om inte kunskaper om ord som pojke och flicka ingår i den
nödvändiga behärskning av det beskrivna språket som varje enspråkig ordbok
förutsätter att dess användare besitter. Kvar blir misstanken att dessa förkla-
ringars främsta funktion är att skapa en intuition om utbytbarhet och en prydlig
begreppstaxonomi (jämför avsnitt 1.1 och 1.4 ovan). Kvar blir också den akuta
frågan om möjligheten att över huvud taget ge någon meningsfull information
om betydelsen hos vanliga ord för alldagliga och konkreta företeelser som kni-
var. Jag återkommer till denna nedan (föklaringsfunktion 4).

Troligare är att en rent kopplande funktion mellan ordform och kategori
framför allt uppfylls av förklaringar av ovanligare ord, som då också kan fun-
gera på samma sätt för modersmålstalare. Förklaringen av ackuschörska i SOB
är förmodligen ett exempel:

Ex. 19. ackuschörska: barnmorska

Förklaringar som syftar till att ge en approximativ beskrivning av en kategori,
eller en angivelse av kategorins gränser, kan dock även uppfylla andra funktio-
ner, och även i fall då både ordform och begrepp är välkända för användaren
kan de vara meningsfulla:

Förklaringsfunktion 2: Förklaringen förändrar användarens med ordet och ka-
tegorin associerade begrepp.

Detta gäller i regel fackord (även en hel del sådana som är så vanliga att de har
en befäst plats i standardspråket), och förklaringen av atom (från SOB) funge-
rar förmodligen på detta sätt för många användare:

Ex. 20. atom: materiepartikel som är den minsta del av ett grundämne som har
detta ämnes kemiska egenskaper och vars ytterligare sönderdelning
endast kan ske med extraordinära metoder

Det gäller antagligen också många förklaringar av relativt vanliga ord för ab-
strakta begrepp som har en framträdande ställning inom någon eller några
specialiserade diskurser, såsom ekonomi. När en ordboksanvändare slår upp
ett sådant ord gör den det antagligen just för att få hjälp att specificera och
konkretisera sitt eget vaga och abstrakta begrepp, och då helst i riktning mot
den djupare förståelse som personer med en större expertis om kategorin kan
tänkas ha. Dessa ord utgör alltså exempel på att förklaringar för att fungera
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väl (såsom användarna väntar sig och oftast har behov av) kan behöva utfor-
mas i enlighet med expertkunskap snarare än med allmänt omfattad vardags-
kunskap. Det är dock mer problematiskt när det gäller ord som ekonomi än
när det gäller fackord såsom atom (se vidare under tes 2 nedan), eftersom det
i fallet ekonomi faktiskt finns vardagskunskap som konkurrerar med expert-
kunskapen. Idealt sett bör då förklaringarna ge insikter om båda begreppen.
Förklaringen i exempel 21 nedan av ekonomi (från Svensk skolordlista) fun-
gerar antagligen väl som en populariserande sammanfattning av mer initie-
rade förståelser av begreppet än den som de tilltänkta användarna kan för-
modas ha, men borde kompletteras med en förklaring som representerar mot-
svarande, vagare, vardagsbegrepp, som förklaringen i exempel 22 (från Nor-
stedts första svenska ordbok). 

Ex. 21. ekonomi: system för hur människor skapar och skaffar saker som de
behöver och vill ha, t.ex. genom att arbeta, köpa och sälja

Ex. 22. ekonomi: Ett lands ekonomi handlar om att hantera pengar, affärer, in-
dustri och handel.

Självklart kan kategoridefinierande förklaringar också introducera tidigare
okända kategorier för användaren:

Förklaringsfunktion 3: Förklaringen bidrar till att användaren omstrukturerar
kunskapen i långtidsminnet så att ett nytt begrepp etableras.

Detta gäller i regel förklaringar av ovanliga ord för speciella företeelser. Föl-
jande förklaring i SOB fungerade exempelvis så för mig:

Ex. 23. karlsbadersalt: salt innehållande mineraler som anses hälsosamma
från källvatten från Karlsbad el. konstgjort; milt laxerande

Lägg märke till att denna förklaring med formuleringen »anses» också indike-
rar begreppets status såsom folkligt och inte understött av samtida vetenskaplig
auktoritet. Denna typ av metabegreppslig information är också ofta ytterst vä-
sentlig för användaren, men det går inte att komma ifrån att den innebär ett tyd-
ligt normativt ställningstagande. Ställningstaganden av detta slag är dock inte
bara användbara, utan också ofrånkomliga i en ordbok (se vidare under tes 4
nedan), och det är signifikativt att de också i SOB tar sig ända in i själva defi-
nitionerna, trots att de omöjligt kan integreras i den enkla och slutna begrepps-
taxonomi som eftersträvas.

I många fall är metaspråklig information av olika slag i själva verket vik-
tigare för användaren än det rena utpekandet eller avgränsandet av en kate-
gori:
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Förklaringsfunktion 4: Förklaringen ökar användarens metaspråkliga medve-
tenhet om hur ett ord används.

En förklaring som klargjorde de åldersrelaterade skillnaderna i användandet av
orden pojke och flicka skulle vara en sådan förklaring, liksom en förklaring av
ordet kniv som redde ut hur dess föredragna betydelser förhåller sig till det hy-
peronyma begreppet. (Eftersom lexikonord och (ordanknutna) begrepp är för-
bundna med varandra, uppfyller förklaringar av detta slag förmodligen ofta
även förklaringsfunktion 2.) Därmed har vi alltså återknutit till den akuta frå-
gan om vad vi ska ha förklaringar av vanliga ord som kniv till.

Av detta kan vi dra följande två slutsatser om relationerna mellan intersub-
jektiv godtagbarhet, sanning och kvalitet hos ordförklaringar:

Tes 1: Alla intersubjektivt godtagbara förklaringar är inte bra förklaringar.
Tes 2: Att en förklaring är sann innebär inte med nödvändighet att den är inter-
subjektivt godtagbar i den meningen att den uppfattas som sann för alla (eller de
flesta) talare omedelbart och intuitivt. Det kan kräva övertygning.

Övertygningen kan bestå i demonstration av fakta om hur ordet faktiskt an-
vänds. Den kan också utföras genom hänvisning till auktoriteter av olika slag.
I själva verket utgör ordböcker i praktiken i sin helhet en hänvisning till de auk-
toriteter som står bakom dem, vilket ger lexikografer ett ansvar som de bör be-
sinna (se vidare under tes 4). Man kan också hänvisa till auktoriteter med sak-
kunskap om de företeelser som ingår i en kategori som via ett begrepp är asso-
cierad med ordet i fråga. Förklaringar av ord med fackordskaraktär bygger i
själva verket alltid på sådana implicita hänvisningar. Förklaringen av atom
ovan (exempel 20) är endast intersubjektivt godtagbar i den meningen att ta-
larna litar på att experter skulle tycka att den är en rimlig approximation av be-
greppet. En sådan tillit understöds naturligtvis (när det gäller ett så pass allmänt
känt ord som detta) av att förklaringen liknar andra förklaringar som använ-
darna har stött på i olika sammanhang, men förklaringen kan inte därför sägas
representera någon allmänt omfattad vardagsföreställning om vad en atom är.
För ord som detta är det knappast rimligt att över huvud taget tala om vardags-
föreställningar. Det finns bara vetenskapligt baserade föreställningar med (väl-
digt!) varierande grader av intentionsdjup.

Utöver de två slutsatserna ovan vill jag avslutningsvis argumentera för ytter-
ligare två väsentliga påståenden rörande intersubjektiv godtagbarhet, sanning
och kvalitet hos ordförklaringar:

Tes 3: Intersubjektiv godtagbarhet är ofta eftersträvansvärd, men inte alltid upp-
nåelig.
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Vissa ord är förknippade med kategorier som är underkastade politisk förhand-
ling i språkkollektivet. När man förklarar sådana ord är intersubjektiv godtag-
barhet ofta omöjlig att uppnå. Jämför exempelvis följande förklaringar av ordet
flickvän i SOB (exempel 24; förklaring 1 är kärnbetydelse och förklaring 2 bi-
betydelse) respektive Svensk skolordlista (exempel 25):

Ex. 24. flickvän: 1. flicka till vilken en viss man eller pojke står i kärleksför-
hållande
2. ibl. äv. väninna

Ex. 25. flickvän: flicka eller kvinna som någon är ihop med (dvs. har ett kärleks-
förhållande med)

Medan exempel 24 förmodligen var intersubjektivt godtagbart för några de-
cennier sedan, är det troligt att ingen av förklaringarna ovan kan godtas av en
stor majoritet av alla svensktalande idag. Man skulle kunna uppnå en högre
grad av intersubjektiv godtagbarhet genom att låta förklaringen förmedla or-
dets kontroversiella status, t.ex. så här:

Ex. 26. En pojkes flickvän är en person av kvinnligt kön som pojken har ett kär-
leksförhållande med. För många talare är den prototypiska flickvännen
en flicka eller en ung kvinna, och en del av dessa talare tycker att det är
fel att kalla en 40-årig kvinna som är tillsammans med en jämnårig man
för mannens flickvän. För andra talare är dock detta en helt acceptabel
användning av ordet. Även flickor och kvinnor kan ha flickvänner. Om
en kvinna talar om sin flickvän utgår de flesta från att hon talar om en
kvinna som hon har ett kärleksförhållande med, men en del talare använ-
der ordet flickvän om en flicka som är vän (men inte har en kärleksrela-
tion med) en annan flicka. För ytterligare andra talare är det inte nödvän-
digt att en flickvän är av kvinnligt kön, det räcker med att personen i
fråga intar en kvinnlig könsroll.

Många invändningar kan dock göras mot denna förklaring. En del skulle sä-
kert hävda att den betydelse som anges i sista meningen är så perifer att det
är rent felaktigt att ange den i en så sammanfattande framställning som en
ordboksförklaring ändå med nödvändighet är. Andra skulle säga att den är
onödig, eftersom de talare som anammar en så radikal omtolkning av de tra-
ditionella könskategorierna ändå använder ord som flicka och kvinna om
transsexuella personer med manliga gener – och att den första meningen följ-
aktligen borde omformuleras i stället. Ytterligare andra skulle tycka att hela
förklaringen andas en ängslig strävan efter politisk korrekthet och att den ger
det felaktiga intrycket att ordet inte kan användas på ett oreflekterat och obe-
kymrat sätt av de allra flesta talare i de allra flesta sammanhang. Och så vi-
dare.
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Tes 4: Oavsett om det går att hitta en intersubjektivt godtagbar förklaring eller
inte innebär förklaringen ett normativt ställningstagande.

Redan den språksyn som vi genom förklaringsformatet förmedlar fungerar
normerande. Om förklaringarna förmedlar en syn på språket som ett slutet sys-
tem, kan denna syn i sin tur tas till intäkt för enskilda normativa avgöranden;
det är exempelvis troligt att systemsynen stöder uppfattningen att en språklig
enhets kvalitet avgörs på grundval av hur lätt den låter sig integreras i en redan
etablerad beskrivning av språksystemet. Denna aspekt av ordförklaringars nor-
mativa funktion diskuteras i Rudebeck 2005. Här ska jag ta upp en annan as-
pekt.

Alla ord kan förklaras på olika sätt och ingen förklaring är fullständig. Detta
konstaterades redan som en omedelbar konsekvens av den dialektiska språksy-
nen. I samband med resonemanget om den åldersrelaterade skillnaden mellan
orden pojke och flicka ställdes frågan om skillnaden hade att göra med vårt sätt
att se på världen eller om det bara var en fråga om en skillnad mellan godtyck-
liga lexikala konventioner. Svaret på den frågan har egentligen också givits re-
dan i och med karaktäristiken av den dialektiska språksynen: Förutsatt att inget
språkligt system existerar som är avskuret från vare sig användningen av språ-
ket eller från våra föreställningar om världen, säger oss resultatet något om
både språket och vårt sätt att se på världen. Detta innebär att även förklaringar
av så vanliga och till vardags okontroversiella ord som pojke och flicka blir
normerande för så väl vår språkanvändning, vår språksyn som vår världsbild.
Ger vi en förklaring som ger sken av att vara en giltig realdefinition medan den
i själva verket är ett approximativt angivande av ett vardagsbegrepps gränser
(såsom »en pojke är ett barn av manligt kön»), förmedlar vi också en illusion
av att språket är ett objektivt och värdeneutralt kommunikationsverktyg. För-
klarar vi begreppets prototyp eller föredragna betydelser samtidigt som vi låter
påskina att förklaringen ger en universellt giltig definition av en kategori, bi-
drar vi till att konservera rådande föreställningar (såsom i förklaringen av flick-
vän i exempel 24 ovan). Förklarar vi samma betydelser samtidigt som vi höjer
den metaspråkliga medvetenheten om deras status, ger vi användaren möjlig-
het (eller tvingar vi användaren!) att ta ställning till sin egen förståelse av ka-
tegorin och användning av ordet (såsom i förklaringen av flickvän i exempel
26 ovan).

Sanning innebär en överensstämmelse mellan en betydelse och ett förhål-
lande i verkligheten. En dialektisk språksyn står inte i konflikt med en sådan
fundamentalt korrespondensteoretisk förståelse av sanningsbegreppet. Men
det finns många olika betydelser och många olika förhållanden i världen (av
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vilka många dessutom utgörs av andra betydelser) som är relevanta för förkla-
ringen av ett ord. Att förklaringen är sann är bara en nödvändig, inte en tillräck-
lig, förutsättning för att den är bra. En bra förklaring ska också åstadkomma en
bra förändring av verkligheten. Normalt består denna förändring i första hand
av att användarna ökar sin förmåga att använda det förklarade ordet på ett sätt
som gagnar både deras kommunikativa och deras kognitiva mål. Men därmed
förändras också både själva språket (om vi för ögonblicket tillåter oss en sådan
abstraktion) och användarnas världsbild. Detta är något som man som lexiko-
graf bör vara medveten om, och ibland är dessa, normalt sekundära, slag av för-
ändringar nog så väsentliga som de förra.
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