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Abstract 

Jan Svanlund. 2009. Lexikal etablering. En korpusundersökning av hur nya 
sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse. (Establishing 
Lexical Items. A Corpus Study of the Conventionalization of New Com-
pounds and How They Get Their Meanings.) Acta Universitatis Stockholmi-
ensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 52. 255 pp. 

This corpus-based study deals with the process whereby new compounds 
become established as conventionalized lexical items in the Swedish 
language. Special attention is given to how their meanings develop during 
the early phases of usage. Strictly compositional accounts of their semantics 
are rejected. Nine recently conventionalized compounds have been 
investigated in detail. The main corpus consists of all citations of these com-
pounds from two full-text databases consisting of newspapers and maga-
zines. Together they cover almost all of the major newspapers and several 
other ones as well. In addition to these corpus data, a questionnaire was used 
where informants were asked to describe (what they thought was) the 
meaning of these compounds and also to indicate how sure they were about 
the conventional usage of these words. Furthermore, the Swedish Language 
Bank has been used, mainly to get frequency data which show what kinds of 
word formation patterns the component parts of the compounds usually take 
part in, and how strong these patterns are. These data are used as reference 
points when analyzing the actual uses of the compounds and the semantic 
associations that the informants had. 

The compounds do not show a great deal of semantic variation. All but 
one has one clearly dominating sense, but most of the compounds are 
occasionally also used with strikingly deviant meanings. Metacomments and 
metasignalling seem to have an impact on conventionalization, at least they 
affect the familiarity of these items. While some of the compounds are 
extensively metacommented, explained and problematized, others are treated 
as natural and self-explanatory. The latter are generally found to instantiate 
strong word formation preferences, which make them seem transparent.  

Key words: Lexicalization, conventionalization, entrenchment, lexical sem-
antics, compounds, corpus frequency 
 
 





Förord 

 
Det var egentligen aldrig tänkt att detta skulle bli en bok. Ibland får emeller-
tid materialet självt diktera vad som ska hända med det. I det här fallet vis-
ade det sig slutligen bli svårt att redovisa alla materialbearbetningar, tabeller 
och analyser inom ramen för kortare forskningsartiklar och rapporter. Då 
fick det bli en bok. 

Sammansättningssemantik är ett fascinerande ämne som fler borde syssla 
med. Det är också ett forskningsfält där olika övergripande språkhållningar 
bryts mot varandra och utsätts för diverse prövningar, vilket gör det hela 
extra intressant. Huvudsyftet med den här undersökningen har varit att be-
skriva hur det går till när nya sammansättningar etableras och får sin be-
tydelse. Den är alltså inte given på förhand utifrån de ingående ordlederna, 
tvärtemot vad vissa traditionella hållningar gjort gällande. Undersökningen 
emanerar ur projektet ”Hur nya ord får betydelse. En undersökning av hur 
nya sammansättningar konventionaliseras”, som delvis finansierats av Riks-
bankens jubileumsfond och delvis av min tjänst som forskarassistent vid 
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.  

Att det alls kunde bli en bok har jag Kungliga Vitterhetsakademien och 
Erik Wellanders fond att tacka för, eftersom de bistått med tryckningsbidrag. 
Redaktörerna Staffan Hellberg och Cecilia Falk har också varit vänliga att 
acceptera boken för utgivning i Actaserien vid Stockholms universitet. I ett 
initialt skede var dåvarande Svenska språknämnden och dess chef Olle 
Josephson också mycket tillmötesgående genom att erbjuda mig tid nog att 
skissa fram själva projektidén och dessutom bidra med värdefulla syn-
punkter.   

För att ha en chans att hantera allt material till denna korpusundersökning 
var jag tvungen att lära mig en del fundamental programmering. De lärdom-
arna har Gunnar Eriksson beredvilligt bistått med i form av en informell 
privat kurs. Utan hans professionella programmeringshandledning hade det 
aldrig blivit någon bok. Sanningen att säga var det i praktiken också främst 
han själv som skrev de programsnuttar som sedan kom att användas i den 
skarpa materialhanteringen. 

Yvonne Carlsson, Tomas Riad och Lisa Rudebeck har med entusiasm och 
klokhet läst och kommenterat manuset, och utan dem hade boken blivit både 
virrigare och fattigare. Jag är mycket tacksam för deras insatser. Pia Nordin 
ska också ha stort tack för den typografiska slutredigeringen av texten. 



Som alla texter vimlar detta förord av diverse sammansättningar av olika 
etableringsgrad. För alla som inte fått nog redan här väntar strax åtskilligt 
flera på de kommande sidorna.  

 
Stockholm, september 2009  
Jan Svanlund 
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1 Inledning 

Hur går det egentligen till när nya ord konventionaliseras och etablerar sin 
betydelse? Vilka faktorer är med och motiverar betydelsen? Det är de över-
gripande frågeställningarna för den här studien och för projektet ”Hur nya 
ord får betydelse”, delvis finansierat av Riksbankens jubileumsfond, som 
denna rapport är en del av.  

Många av ordförrådets nytillskott utgår från ord och ordleder som redan 
är etablerade i svenskan. Det gäller inte minst nya sammansättningar, som 
står i fokus för den här studien. Det innebär ingalunda att det är självklart 
vad de nya orden får för betydelser, tvärtemot vad en mer mekaniskt kom-
positionell språksyn skulle förutsäga (se avsnitt 2.3). Ordbildningars betyd-
elser kan vara motiverade av en mängd faktorer – inte bara ordledernas 
normala simplexbetydelser.1 Dessa faktorer inkluderar åtminstone följande:2  

− mönster från likartade ordbildningar 
− generell språklig kunskap (om exempelvis mönster för metaforiska och 

metonymiska betydelseutvidgningar) 
− de språkliga kontexter där orden etableras 
− de kunskapsområden som lederna aktiverar 
− de kunskaper som användningssituationerna aktiverar  
− de diskursmönster som utmärker dessa situationer. 

I centrum för den här studien står ett litet antal numera bara halvfärska sam-
mansättningar: användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingföräld-
er, flytträtt, nollalternativ, riksintag, skurkstat och stafettläkare. Alla orden 
kan nu sägas ha blivit åtminstone halvkonventionaliserade, men det har skett 
relativt nyligen. Målet är att beskriva hur olika etableringsfaktorer inverkar 
och samspelar under de här ordens konventionaliseringsprocess. Vi följer 
därför de tidiga faserna i deras etableringshistoria ganska ingående med sär-
skild tonvikt på de semantiska aspekterna.  

Undersökningen försöker bland annat belysa hur vi når fram till någon 
sorts konsensus om betydelsen, eller åtminstone någon form av ömsesidiga 
förväntningar på användningen. Hur mycket varierar betydelsen till en bör-

                          
1 Termen simplex används här om den användning av sammansättningarnas ordleder som 
ligger utanför användningen i sammansättningar, dvs. i bemärkelsen ’självständigt ord’. Ter-
men omfattar då även icke-sammansatta avledningar. Ordet användare betraktas alltså som ett 
simplex, trots att det är en avledning till använda. 
2 Det finns många liknande sätt att spalta upp olika typer av kontext, se exempelvis Norén & 
Linell (2006). 
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jan, och hur snabbt stabiliseras den i så fall? Hur tydligt – och hur snabbt – 
kan man urskilja olika användningsmönster? 

Det ovanliga med undersökningen är att den helt fokuserar på de tidiga 
faserna i ordbildningars historia, dvs. själva betydelseetableringen. Tidigare 
studier har nästan uteslutande framhävt senare glidningar och utvecklingar 
hos redan etablerade ord, se nästkommande avsnitt. 

Framställningen är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för de 
viktigaste utgångspunkterna för studien. Avsnitten 2.1 och 2.2 tar upp en del 
relevant forskning. Avsnitten 2.2.3–2.7.6 presenterar centrala teoretiska och 
metodiska begrepp, och i 2.6 introduceras själva materialet. Kapitel 3 redo-
visar övergripande statistik från den ingående enkäten. Kapitel 4 analyserar 
så de studerade orden ett efter ett. I inledningen till kapitlet anges hur ord-
analyserna är disponerade. Kapitel 5, slutligen, redovisar några övergripande 
mönster och diskuterar vilka slutsatser som kan dras av studien. Slutkapitlet 
kan läsas relativt fristående för den som tycker att det blir för mastigt att ta 
sig igenom alla de nio ordanalyserna i kapitel 4. Det går också utmärkt att 
välja ut endast några av ordanalyserna innan man går vidare till slutkapitlet. 
Den som tycker det är spännande med ordhistorier läser förstås hela kapitel 4. 
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2 Bakgrund och utgångspunkter 

De teoretiska förutsättningar som studien bygger på diskuteras utförligt i 
Svanlund (2002). Nedan redovisas de viktigaste utgångspunkterna. Innan vi 
går in på de mer specifika förutsättningarna för just den här studien ges först 
en bakgrund om hur sammansättningars och liknande strukturers betydelser 
har studerats tidigare.  

2.1 Komplexa lexikala strukturer 
Betydelsen hos sammansättningar och andra komplexa lexikala strukturer 
har uppmärksammants ganska mycket. Själva etableringen har dock inte be-
traktats som särskilt semantiskt intressant. I stället har forskningen till stor 
del analyserat ordbildning som ett abstrakt system, med generella regler med 
ungefär samma status som syntaktiska regler. Det har ofta gjorts inom ramen 
för specifika grammatiska teoribildningar, särskilt generativa modeller, och 
ordbildningens roll inom dessa teorier har diskuterats ingående, t.ex. av 
Josefsson (1997). Internationellt har diskussionen om engelskans s.k. com-
pound stundtals varit livlig. Ett vanligt mål har varit att hitta klassificerings-
system för sammansättningar; bl.a. har olika sammansättningstyper identifi-
erats med avseende på betydelserelationen mellan förled och efterled; se vid-
are nedan. Nybildningen av ord har däremot inte undersökts systematiskt 
från ett semantiskt perspektiv. 

Mer empiriskt inriktade studier har i hög utsträckning koncentrerats till 
det som uppfattats som undantag, dvs. ordbildningar där betydelsen inte 
(längre) anses förutsägbar utifrån de ingående lederna. Sådana ord kallas ofta 
lite missvisande lexikaliserade. Termen antyder att komplexa ord ingår i 
lexikonet bara om de har oregelbunden betydelse. Sådana lexikaliseringar 
har förutsatts vara resultatet av mer eller mindre successiva betydelse-
utvecklingar. Tidigare studier har därigenom främst fokuserat senare stadier 
i ordens utveckling, inte själva etableringen. Se t.ex. Bakkens (1998) av-
handling om lexikaliseringsgraden hos norska medeltida sammansättningar, 
även diskuterad i Svanlund (2002). Det faktiska språkbruket har alltid ansetts 
ha potential att förändra betydelser över tid, men märkligt ofta har man från-
känt det makten att etablera betydelser redan från början. 

Ett skäl till detta och till att etableringsfasen setts som ointressant är att 
man tidigare styrts alltför mycket av en mekaniskt kompositionell syn på 
betydelsen hos komplexa ord, dvs. ord som består av flera morfem. Enligt 
denna syn behöver våra mentala lexikon inte lagra ”normalt” bildade sam-
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mansättningar, eftersom deras betydelse ansetts följa av de ingående ordled-
ernas betydelser, t.ex. när dator plus bord blir datorbord. I dag är det allt 
färre som försvarar en så förenklad kompositionell syn, som på många sätt 
blir missvisande (se vidare avsnitt 2.3). Ifall det rådde full kompositionalitet 
skulle bruket och konventionaliseringsprocessen inte kunna påverka ordens 
betydelse. Men de sammansättningar som analyseras i den här studien visar 
tydligt hur själva konventionaliseringsprocessen kan ladda ord med betyd-
else − och det redan från första användningen.  

2.1.1 Klassificeringar av sammansättningar och compound 
Svenskans sammansättningar motsvaras i hög utsträckning av engelskans 
s.k. compound (älgjägare motsvaras t.ex av moose hunter). Det finns en del 
strukturella skillnader mellan språken, men från ett semantisk-analytiskt per-
spektiv är problemen med dessa typer av ordkombinationer i princip de-
samma. Eftersom det har forskats betydligt mer om compound så behandlas 
sådana ordkombinationer här tillsammans med sammansättningar. De ut-
tryck som ingår i kombinationerna benämns nedan med de någorlunda gene-
rella termerna modifierare (i svenska sammansättningar motsvarande förled) 
resp. huvudbegrepp eller huvudled (motsvarande efterled).3 I älgjägare utgör 
alltså älg modifieraren och jägare utgör huvudleden. Tillsammans utgör 
dessa de ingående delbegreppen (varför just begrepp har valts kommer att 
framgå nedan). Exemplen är ibland från originallitteraturen, ibland från 
svenska analogier.  

De språkvetenskapliga analyserna har främst försökt sätta upp olika kom-
binationstypologier. De enklaste grundar sig främst på delbegreppens ord-
klasstillhörighet. De mer semantiskt inriktade utgår (dessutom) från den 
semantiska relationen mellan delbegreppen eller från vilka semantiska refe-
renttyper de beskriver. Goda sammanfattningar av sådana försök ges t.ex. i 
Benczes (2006), Downing (1977) och Ryder (1994).  

En del forskare har försökt ringa in vilka relationer modifieraren kan för-
väntas bidra med utifrån vilken typ av referenter som huvudleden denoterar. 
Exempelvis kan man enligt Downing (1977) förvänta sig att person-
                          
3 Termbruket här ansluter sig till det engelska termparet modifier vs head. Verbet modifiera 
(med avledningar) fungerar också på svenska som syntaktisk standardterm för hur olika 
bestämningar påverkar tolkningen av huvudordet i exempelvis en nominalfras. SAG skriver i 
termförklaringen till bestämning: ”Bestämningen modifierar huvudordets betydelse …” (SAG 
I:157). Termen modifiera kan dock leda tankarna till någon typ av förändring, som när man 
modifierar ett avtalsförslag eller en bilmotor. (Sådana användningar av modifiera förekommer 
också inom t.ex. den psykologiska forskningen om begreppskombinationer, se not 11.) Men 
exempelvis blå jeans och blåjeans är fortfarande helt normala jeans, i själva verket de mest 
typiska av jeans. Bestämningen förändrar inte huvudledskategorin i någon genomgripande 
mening. Specificering är ofta mer passande för vad många typer av bestämningar bidrar med, 
men jag håller mig till det etablerade termbruket och talar om modifierare, vilket är det 
normala inom både compound- och begreppskombinationsforskningen, som behandlas nedan, 
likaväl som inom språklig syntaxforskning. 
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betecknande huvudleder främst modifieras med avseende på yrke eller 
sexuell resp. rasmässig identitet, medan växtbetecknande huvudleder främst 
kan förväntas modifieras med avseende på utseende eller hemvistmiljö. Kop-
tjevskaja-Tamm (2009) konstaterar att när personnamn modifierar huvud-
leder som betecknar musikstycken så refererar modifieraren nästan uteslut-
ande till styckenas kompositör, såsom Mozartsonat (medan andra konstnär-
liga produktbeteckningar, som -film, kan ha mer diversifierade relationer till 
personnamnsmodifierare, jfr Fellinifilm, Mastroiannifilm och Bondfilm). 

Flertalet forskare har varit mest intresserade av vilka semantiska rela-
tioner mellan delbegreppen som är möjliga. Sådana relationstypologier för 
svenska sammansättningar finns åtminstone antydda eller exemplifierade i 
t.ex. Teleman (1970), Järborg (1998), SAG samt i ordbildningsläror som 
Liljestrand (1993), Söderbergh (1968) och Thorell. Mer utvecklade − och 
ofta refererade − typologier för engelskans compound ges av exempelvis 
Bauer (1978), Downing (1977), Levi (1978) och Warren (1978). Gemensamt 
för de flesta av typologierna är att de vilar tungt på syntaktiska kriterier och 
parafraserbarhet, där parafrasernas syntaktiska relationer ofta får fälla avgör-
andet, även när typologin är semantisk. Flertalet typologier utgår från redan 
etablerade kombinationer, inte från vilka kombinationer som antas produk-
tivt möjliga. Vagheten i de relationstyper som föreslagits diskuteras vidare i 
2.2.5. 

Ibland har man försökt dela in kombinationer efter etableringsgrad och 
kontextuell generaliserbarhet, t.ex. Ryder (1994). Deiktiska kombinationer 
antas av henne ha en lokalt identifierande funktion och skapas för att fylla 
kommunikationsbehov inom en specifik diskurs. Innovativa (novel) kombi-
nationer antas skapade med intentionen att de ska bli permanenta namn för 
en viss referent. Etablerade kombinationer är sådana som accepterats inom 
en viss språkgemenskap. Gränsen mellan de första två är dock svår att dra, 
eftersom distinktioner byggda på talarens intentioner är svåra att verifiera. 
Samma problem framhävs av exempelvis Josefsson (1997:12). Hon vill dock 
göra en besläktad distinktion mellan produktiva och kreativa ordbildningar, 
men utan att åberopa vad hon menar är ”psykolingvistiska” begrepp som 
intention. Det avgörande kriteriet är därför inte myntarens intention utan hur 
mycket uppmärksamhet som ordbildningen drar till sig: en produktiv ord-
bildning förutsätts passera obemärkt medan en kreativ anses väcka viss upp-
märksamhet.4 Otvivelaktigt varierar uppmärksamhetsvärdet betydligt, vilket 
rimligtvis har en viss inverkan på etableringsgraden. (Detta diskuteras vidare 
i slutkapitlet, avsnitt 5.1.) Bauer (2001) för en utförlig diskussion om hur 
man på skilda grunder försökt separera kreativa ordbildningar från produk-

                          
4 Varför uppmärksamhet (”attention”) skulle vara mindre psykolingvistiskt än intention 
(”intention”) är oklart. Skillnaden ligger väl snarast i att den senare processen tillskrivs tal-
aren/skribenten medan den förra kopplas till lyssnaren/läsaren, vilket gör den senare något 
mer analytiskt introspektivt tillgänglig.  
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tiva, ofta genom att appellera till regelbundenhet och förutsägbarhet. Han 
konkluderar att gränsen är svår att dra. Ibland får kreativa ordbildningar stå 
mer specifikt för metaforiska eller metonymiska sätt att bilda nya ord, så 
t.ex. hos Benczes (2006). 

Man kan fråga sig vad vi använder sammansättningar och compound till. 
Några forskare har försökt ringa in de språkliga och kognitiva funktionerna 
hos dessa kombinationsstrukturer. Följande hör till de förslag som har lans-
erats (se Clark 1987, Clark & Berman 1984, Costello & Keane 2000, 
Costello 2002, Downing 1977, Gleitman & Gleitman 1970, Kay & Zimmer 
1990, Li 1971, Mellenius 1997, Wisniewski 1997). Vi förutsätts således 
använda dessa kombinationer för att: 

− namnge 
− beteckna underkategorier till mer generella kategorier  
− kompensera luckor i det privata lexikonet (talaren kan inte det konven-

tionella ordet eller minns det inte) 
− fylla ut luckor i det allmänna lexikonet (språkgemenskapen saknar be-

teckning för begreppet) 
− markera kontraster 
− möjliggöra mer precis kommunikation 
− koncentrera framställningen 
− syfta anaforiskt på något tidigare nämnt och beskrivet.5 

Downing (1977) framhåller skillnaden mellan behovet att namnge och kate-
gorisera gentemot att beskriva en viss företeelse. Alla företeelser kan be-
skrivas på något sätt, menar Downing (t.ex. med relativsatser), medan namn-
givning förutsätter att en viss sorts klassificering av referenten uppfattas som 
relevant. 

Allt fler hävdar dock att begreppskombinationer principiellt har närmast 
obegränsade tolkningsmöjligheter, vilket också är utgångspunkten för denna 
studie. (Se även resonemanget om kompositionalitet i avsnitt 2.3.) Seman-
tiken vilar alltså inte på ett begränsat antal möjliga relationer (se t.ex. Bauer 
1983, Clark 1983, Downing 1977, Kay & Zimmer 1990, Murphy 1988, 
2002, jfr också Costello & Keane 2000). För kombinationen finger cup anger 
Kay & Zimmer (1990) en mängd möjliga betydelser, som inkluderar ’cup 
that holds one finger of whiskey’ och ’cup for washing one’s fingers in’, 
men de poängterar att listan på möjliga relationer kan utsträckas i oändlighet, 
beroende på ens fantasi. Funktionen hos en sådan begreppskombination be-
skrivs sålunda:  

                          
5 Den anaforiska funktionen är vanligare än motsvarande kataforiska funktion, där korrelatet 
finns i den efterföljande kontexten. Särskilt tidningsrubriker tenderar dock att användas kata-
foriskt emellanåt, se Adams (2001). 
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On hearing the locution finger cup the hearer is in effect being told: (i) that 
the speaker has in mind some particular cup or group of cups: (ii) that this 
cup or group of cups is in some relation to some finger or group of fingers; 
(iii) that the hearer can deduce in the present context what the relation is; and 
(iv) that given that the hearer has deduced the relation, he can narrow down 
the meaning of the head noun cup in the way the speaker has in mind. (Kay 
& Zimmer 1990:239−240) 

Detta är säkert riktigt, och den övergripande hållningen – att konstruktions-
typen ger en ganska öppen instruktion till mottagaren att bygga upp någon 
form av mental representation av kombinationsbegreppet och dess relation 
till delarna – stämmer väl överens med hållningssättet inom teorin för kon-
ceptuell integrering, eller blendteorin (se t.ex. Fauconnier & Turner 2002). 
Men detta förklarar inte varför vi är duktiga på att även utan kontext och 
sammanhang generera tolkningar för olika begreppskombinationer, samtidigt 
som sannolikheten för olika tolkningar varierar stort och är möjlig att 
manipulera på olika sätt med hjälp av sammanhanget. Detta framkommer 
inom den kognitionspsykologiska forskningen om begreppskombinationer 
som refereras nedan. 

2.2 Begreppskombinationer 
Mycket forskning inom kognitiv psykologi har ägnats kategorisering och be-
greppsbildning. Ett utslag av detta är den s.k. prototypteorin, som växte fram 
när man fann mycket robusta typikalitetseffekter för snart sagt varje kategori 
man studerade. Vi uppfattar medlemmarna i en viss kategori som i olika grad 
representativa; några ser vi som mer typiska och centrala, medan andra upp-
fattas som mindre typiska och perifera, se redogörelser för prototypteorin i 
bl.a. Murphy 2002 och Taylor 2003.6  

Som en viktig del i detta har kognitionspsykologer också forskat en hel 
del om hur vi kombinerar två eller flera olika begrepp, s.k. conceptual com-
binations. I praktiken har det oftast handlat om att man har testat hur män-
niskor tolkar engelska compound. Vanligen har testerna gällt kombinationer 
av substantiv + substantiv eller adjektiv + substantiv. Det har mest rört sig 
om nykonstruerade kombinationer som inte är konventionaliserade. Ibland 
har de varit mer eller mindre slumpvis hopsatta av ett begränsat antal del-
begrepp, t.ex. party dog, movie psychiatrist, party movie, dog psychiatrist 
etc. Eftersom denna forskning är relevant för den här undersökningen, och 
dessutom relativt okänd i språkvetenskapliga kretsar, ger de följande av-
snitten en lite fylligare sammanfattning av dess generella resultat. Samman-

                          
6 Typikalitetseffekterna är empiriskt mycket väl belagda. De utgör alltså ingen teori, tvärtemot 
hur resultaten av den här forskningen ibland brukar beskrivas. Däremot finns det flera olika 
teorier om vad som frambringar dessa effekter, se t.ex. Lakoff (1987), Taylor (2003) och 
Murphy (2002). 
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fattningar finns också i bl.a. Costello & Keane (2000) och Murphy (2002 
kapitel 12). 

På ett mer övergripande plan har man övertygande demonstrerat att  
− vi har mycket lätt att snabbt hitta tolkningar även på nya kombina-

tioner 
− tolkningsprocesserna kan se väldigt olika ut för olika typer av kombi-

nationer 
− samma kombination ofta kan ges flera olika tolkningar 
− delbegreppen inte kombineras på något enkelt mekaniskt sätt − tolk-

ningarna inbegriper nästan alltid vidare omvärldskunskap på ett eller 
annat sätt.  

2.2.1  Kombinationer tillskrivs delvis andra egenskaper än 
delbegreppen 
Många studier har gjort tydligt att kombinationernas semantiska egenskaper 
inte på något mekaniskt sätt kan konstrueras utifrån de ingående uttryckens 
eller delbegreppens normala egenskaper.7 Detta har demonstrerats på flera 
sätt utifrån flera olika perspektiv.  

Vad som utgör typiska drag eller typiska medlemmar i de ingående kate-
gorierna är ofta inte alls typiskt för kombinationen, och vice versa: en pet 
fish är otypisk både som pet och som fish, liksom dog psychiatrist knappast 
associeras till prototyperna för vare sig hundar eller psykiatrer (Murphy 
2002:446). Detta är knappast märkligt. Ryder (1994:77) påpekar att om 
talaren avser att beskriva prototypen för huvudbegreppet skulle det räcka att 
använda beteckningen för detta. Normalt används compound och samman-
sättningar för att snäva in prototypen eller beskriva något som avviker från 
prototypen. 
                          
7 Inom begreppskombinationsforskningen är man ibland förvånansvärt inexakt i termbruket. 
Det gäller bl.a. distinktionen mellan begreppet och det språkliga uttrycket för begreppet. Ex-
empelvis talar man ganska ofta om icke-konventionella begreppskombinationer när man avser 
att de språkliga uttrycken inte är konventionaliserade. På motsvarande sätt syftar known-
concept interpretations (t.ex. Costello & Keane 2000) på begrepp med redan etablerade be-
teckningar snarare än på försökspersonernas faktiska begreppskännedom. Ett annat termpar 
som ofta används om vartannat (både inom psykologi och språkvetenskap) är just begrepp 
(concept) och kategori (category) och motsvarande avledningar. Gregory Murphy ger följan-
de programförklaring: ”In general, I try to use the word concepts to talk about mental repre-
sentations of classes of things, and categories to talk about the classes themselves.” (Murphy 
2002: 5). Han erkänner dock att det både i vardagligt tal och i facklitteraturen ofta är svårt att 
upprätthålla distinktionen, eftersom de båda går hand i hand. Min uppfattning är, liksom 
Murphys, att kategori normalt brukar implicera en klass av ting, med ett antal urskiljbara 
kategorimedlemmar. Det gör inte begrepp på samma sätt, varför den termen lämpar sig bättre 
för företeelser som inte så tydligt låter sig invidivualiseras i enskilda exemplar. Det förefaller 
då naturligare att tala om kärlek eller hat som ”begrepp” snarare än som ”kategorier”. I likhet 
med Murphy använder jag begrepp om mentala entiteter, men till skillnad från honom menar 
jag inte att ordet måste relatera till klasser av ting (i verkligheten). 
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En del av de mest typiska och prominenta dragen för delbegreppen aktu-
aliseras ofta inte alls för kombinationerna. Det är inte så konstigt vad gäller 
modifierarna, som ibland beskrivs som generellt icke-referentiella; havs-
böcker (ocean books) förutsätts därför ingalunda vara blöta (Murphy 1988). 
Men ibland blockeras de mest typiska egenskaperna även hos huvudleden: 
om stone squirrel tolkas som en staty av en ekorre har den bara en viss yttre 
likhet med typiska levande ekorrar.  

Kategorimedlemskap kan ibland inte förutsägas med hjälp av delbegrepp-
en: svarta tavlan (blackboard) ansågs inte höra till simplexkategorin möbler 
(furniture), däremot hörde den självklart till kombinationskategorin skol-
möbler (school furniture) (Hampton 1988). 

Delbegrepp tillskrivs olika egenskaper beroende på vad de kombineras 
med: arktisk (arctic) förknippades visserligen genomgående med is och snö, 
men för arktisk gnagare (arctic rodent) associerades detta med egenskapen 
’vit’ (för att djuren behöver smälta in i omgivningarna), för arktisk cykel 
(arctic bicycle) förknippades detta med ’dubbade däck’ (för att få fäste på 
underlaget) (Johnson & Keil 2000). Så även när ett ord uppväcker samma 
grundläggande association (snö och is förknippas generellt med det arktiska) 
aktiveras ofta olika aspekter av detta begrepp (här färgen resp. ytegenskap-
erna), vilket leder till olika emergenta egenskaper.8  

Kombinationerna uppvisar ofta s.k. emergenta drag som inte normalt för-
knippas med något av de ingående delbegreppen: tomma butiker (empty 
stores) förlorar pengar, men det är ingenting som normalt förknippas med 
tomma saker eller butiker generellt (Hampton 1987, Johnson & Keil 2000, 
Kunda et al 1990, Murphy 1988). Ibland har man försökt kvantifiera detta. I 
en studie befanns nära 40 procent av kombinationerna ha drag som inte alls 
associerades med de ingående delbegreppen var för sig (Johnson & Keil 
2000). Detta gäller även nyskapade, icke-konventionella kombinationer. 

2.2.2 Varierande tolkningsstrategier 
Det verkar finnas ett antal olika strategier och processer involverade i tolk-
ningen av begreppskombinationer.9 Det förefaller alltså inte finnas någon 
given standardstrategi. Samma kombination kan i regel tolkas på flera olika 
sätt, med hjälp av olika strategier, men ofta varierar sannolikheten för olika 
tolkningar och strategier. Ofta kan sannolikheten påverkas, bland annat med 
så kallade primingeffekter, som ju är ett slags kontextuellt drag (Wisniewski 

                          
8 Detta ligger nära den kognitiva lingvistikens begrepp active zone (Langacker 1990, 1999), 
som dock inte figurerar i kombinationsforskningen. 
9 Varken beskrivningarna eller benämningarna av dessa strategier är helt enhetliga inom 
forskningstraditionen. Ibland kallas de just för strategier, vilket jag genomgående valt att göra 
här, ibland kallas de processer, ibland behandlas de som tolknings- eller betydelsetyper. 
Observera att strategi, som det används här, inte ska ses som ett intentionellt val. Det är inte 
troligt att vi normalt är medvetna om att vi följer en viss strategi i tolkandet. 
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& Love 1998). Det finns lite olika uppfattningar om exakt vilka strategier 
och processer som finns, hur de fungerar, hur de hänger samman och hur de 
ska benämnas. Några typer som presenterats redovisas i de följande av-
snitten. 

2.2.2.1 Schemaspecificering 
Många kognitionspsykologer (liksom forskare inom många andra fält) för-
utsätter att begrepp och kunskaper mentalt kan representeras i någon sorts 
schemaformat, med vissa givna dimensioner (slots) som kan anta vissa 
värden (fillers). Dessa värden skiftar normalt i typikalitet. En av de enklaste 
och mest givna kombinationsstrategierna är att låta modifieraren sätta värdet 
för en av dessa dimensioner. En dimension för jeans är t.ex. att de kan ha 
olika färger, och blåjeans sätter då färgvärdet till ’blå’, vilket dessutom kan 
antas vara det mest förväntade färgvärdet för jeans. Detta betecknas ibland 
på engelska som slot filling och skulle på svenska kunna kallas schemaspeci-
ficering, jfr Murphy (1988, 1990). 

Schemaspecificering kan synas enkelt med färgadjektiv, men med sub-
stantiv som modifierare blir det genast mer komplicerat. Hur vet vi vilken 
dimension som modifieraren hänför sig till? Ord som tegelvilla och sekel-
skiftesvilla är fortfarande rätt lätta att koppla till specifika begrepps-
dimensioner (som fasadmaterial resp. byggnadstid), men vilka dimensioner 
pekas ut i exempelvis diktarvilla, privatvilla eller genomgångsvilla (som 
samtliga är belagda på svenska)? Ibland hänför sig modifieraren knappast till 
någon dimension som huvudbegreppet normalt kan förutsättas förknippat 
med. Om kombinationen ska bli begriplig måste modifieraren alltså kunna 
skapa en ny dimension för huvudbegreppet, dvs. förändra huvudbegreppets 
struktur (Murphy 1990, Wisniewski 1996:447). 

Inte ens adjektiv specificerar huvudbegreppet på ett alldeles mekaniskt 
sätt. Samma adjektiv kan modifiera olika dimensioner beroende på vilken 
huvudled det kombineras med. Murphy (1988) jämför hur corporate modi-
fierar olika huvudord som account, car, building, lawyer, och framhåller att 
adjektivet här pekar ut olika dimensioner i olika kombinationer. Murphy 
testade också 10 adjektiv kombinerade med 10 olika substantiv och bad in-
formanter ange betydelsen. Informanterna angav i snitt 7 olika betydelser för 
adjektivet i de 10 kombinationerna.  

Dessutom kan en modifierare mycket väl påverka flera dimensioner sam-
tidigt: trä i träsked (wooden spoon) modifierar inte bara materialdimen-
sionen utan implicerar också värden för dimensioner som storlek och funk-
tion. Och en metallsked är typisk som sked, men otypisk som stor sked 
(Medin & Shoben 1988). Exemplet sekelskiftesvilla ovan torde utgöra ett 
liknande exempel, eftersom förleden här inte bara pekar ut byggnadstiden 
utan kanske främst implicerar en viss byggnadsstil. Ett begrepps attribut, 
dvs. dimensionsvärden, är alltså inte fristående utan ofta korrelerade, och hur 
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de korreleras hänger till stor del på vår kunskap om relationer i världen, sär-
skilt kausala sådana. 

2.2.2.2 Relationslänkning vs egenskapsprojicering 
Flera forskare utgår från en distinktion mellan två övergripande typer av 
kombinationsstrategier som antas dominerande. Det gäller å ena sidan strate-
gier där modifieraren får ange egenskapsdimensioner, å andra sidan strate-
gier som bygger på någon form av relation mellan de två delbegreppen (t.ex. 
Gagné & Shoben 1997, Gagné 2000, 2002, Gagné et al 2005, Wisniewski 
1996, 1997, Wisniewski & Love 1998).10 Jag använder här benämningarna 
egenskapsprojicering respektive relationslänkning för de båda strategierna. 

Vid egenskapsprojicering överförs en enskild egenskap som är utmärk-
ande för modifierarkategorin till huvudbegreppet. En tigerfisk antas då inte 
ha någon egentlig relation till kategorin tigrar i sig; den antas däremot vara 
randig, vilket är en utmärkande egenskap hos tigrar.  

Wisniewski & Love (1998) beskriver skillnaden mellan strategierna, som 
de uppfattar den, med hjälp av den påhittade kombinationen robin hawk, 
som försökspersoner tolkat på båda sätten. När tolkningen är relationell kan 
den betyda ’a hawk that preys on robins’ där de båda delbegreppen har olika 
roller: bytesdjur resp. rovdjur. När den tolkas som en egenskapsprojicering 
betyder den ’hawk with a red breast’, vilket beskrivs som att ”the modifier 
refers to a property of a robin rather than to a robin” (Wisniewski & Love 
1998:178). Några ytterligare exempel från samma experiment visas i Tabell 
1. Några illustrativa svenska fågelnamn är duvhök och sparvhök (relations-
länkning) resp. hökuggla och sparvuggla (egenskapsprojicering). 
Dessa strategier uppfattas på lite olika sätt av skilda forskare, som också till-
skriver dem olika vikt. Somliga menar att relationstolkningarna utgör en 
sorts normalstrategi. Bara i undantagsfall lämnar vi dem för andra strategier 
när vi inte hittar någon meningsfull relation (Gagné & Shoben 1997). 
Wisniewski och hans medarbetare har tvärtemot lyft fram egenskapsproji-
cering som en prominent strategi. Det står i alla händelser klart att båda stra-
tegierna är viktiga. Ibland förknippas egenskapstolkningar speciellt med 
schemaspecificering. Relationer ses då som någonting vidare, något som inte 
är beroende av enskilda begrepps dimensioner. De anknyter då till s.k. 
tematiska relationer, som ofta är av mycket generellt och abstrakt slag, t.ex. 
lokativ och kausal relation (se vidare avsnitt 2.2.4). Några har velat se egen-
skapsprojicering som en speciell typ av relationslänkning, där relationen 
bygger på likhet (Gagné 2000). Även i språkvetenskapliga relationstypo-
logier talar man ofta om likhet (resemblance) eller jämförelse (compa- 
 
                          
10 Termen relation används på två olika sätt i den här forskningen: dels allmänt om det be-
tydelseförhållande som råder mellan delbegreppen, dels om en viss undertyp av sådana för-
hållanden, främst att skilja från egenskapsprojicering.  
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Tabell 1. Två tolkningsstrategier – relationslänkning och egenskaps-
projicering 

Testkombination Relationslänkning Egenskapsprojicering 
ant vegetable a vegetable eaten by ants a very small vegetable 
kidnapper killer a killer who kills kidnappers a killer who is also a kidnapper 
spear chisel chisel for making spears long, pointy chisel 
dinosaur scientist a scientist who studies dinosaurs a very old scientist 
snake spear a spear used to kill snakes a curvy spear 

rison) som en relationstyp, se t.ex. Downing (1977), Kajanus (2005), Warren 
(1978). 

Forskare som betonat relationslänkning har i regel utgått från lingvistiska 
relationsklassificeringar, främst Downing (1977) och Levi (1978). Den s.k. 
CARIN-modellen (Gagné & Shoben 1997) utgår från hypotesen att vi som 
språkbrukare förväntas ha (implicit) kunskap om vilka relationer som ett 
visst ord brukar ha till andra ord i kombinationer, se vidare 2.2.4.  

2.2.2.3 Omkonstruering 
Normalt är tolkandet inte över i och med att tolkaren funnit en överordnad 
strategi eller en viss typ av relation att utgå ifrån. Sådana övergripande 
strategier räcker inte för att förklara de tolkningar som försökspersoner 
faktiskt gör. Ett skäl är att de olika delbegreppen ofta måste omkonstrueras 
och anpassas för att passa ihop: ”I found that people use several strategies in 
which they construe the referent of a noun to be something other than a refe-
rent implied by one of its meanings.” (Wisniewski 1996:436).11 Detta menar 
han är ett mycket vanligt inslag i tolkningsprocessen, oavsett vilka grund-
strategier som används. Omkonstrueringar kan innefatta båda de ingående 
delbegreppen och de kan vara av en mängd olika slag. En återkommande typ 
rör representationer (bilder, statyer etc.) i stället för den normala denota-
tionen (t.ex. stone lion). En liknande omkonstrueringstyp denoterar leksaker 
och låtsassaker, t.ex. uppfattades plastic truck som en leksak och car box 
tolkades av informanter som ’a box that contained a toy car’ (Wisniewski 
1997). Ibland kan det vara fråga om mer subtila förändringar, som i zebra 
clam (zebramussla), tolkad med egenskapsprojicering som ’zebrarandig 
mussla’. Det räcker här inte med att en egenskap från modifieraren zebra 
”kopieras” till huvudbegreppet; i stället måste en ny egenskap konstrueras 
som är konsistent med zebrakategorin. I det här fallet måste zebrarändernas 
dimensioner transponeras ner i storlek för att passa på en mussla. Ett annat 
exempel är att elephant box tolkad som ’a box that holds elephants’ måste 

                          
11 Även denna process kallas ibland modifiering, t.ex. av Murphy (2002:457), vilket anspelar 
på förändringsbetydelsen av verbet modify/modifiera, inte specificeringsbetydelsen, som 
annars är brukligt i den här litteraturen och i den här studien., jfr not 3. 
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vara behäftad med lufthål för att elefanten ska överleva (Wisniewski 1996: 
450). 

2.2.3 Kunskapseffekter 
Av det ovanstående torde ha framgått att våra föreställningar om hur världen 
ser ut och fungerar influerar tolkningsprocesserna på flera sätt (se bl.a. 
Costello & Keane 2000). Omvärldskunskap är ofta en förutsättning för att 
kombinationstolkningen över huvud taget ska bli möjlig. Vi behöver den åt-
minstone för att kunna: 

− bedöma vilken dimension i huvudbegreppet som modifieraren kan spe-
cificera eller modifiera 

− konstruera en ny dimension i huvudbegreppet om så behövs (Wisniew-
ski 1996) 

− förstå hur dimensioner hänger ihop (jfr resonemangen om träskedar 
och andra skedar ovan) 

− välja mellan flera teoretiskt möjliga relationer mellan delbegreppen 
− göra relevanta omkonstrueringar och elaborera kombinationsbetydel-

sen så den blir koherent och komplett (Murphy 1988:533) 
− utnyttja s.k. extensionell återkoppling (extensional feedback), se 

nedan.  

Murphy (2002:472) liksom Costello & Keane (2000) påpekar att olika kun-
skapseffekter framstår särskilt tydligt när man utgår från samma modifierare 
och kombinerar denna med olika huvudbegrepp. Ofta tenderar då modifi-
eraren att ges olika betydelser eller instantiera olika relationer, beroende på 
huvudbegreppet. Costello & Keane (2000:303) exemplifierar med följande 
tolkningar av kombinationer med street som modifierare: 

– a street knife it is an easily concealed knife used by muggers and petty 
criminals 

– a street flower is a small weed that grows through cracks in the pavement 
– a street brush is a wide tough brush that street-sweepers use. 

Det är våra föreställningar om världen som ger modifieraren olika tolkningar 
och relationer till huvudleden i dessa fall. Särskilt kausala inferenser verkar 
påverka många tolkningar, och många forskare vill se detta som förklaring 
till emergenta drag (Johnson & Keil 2000, Kunda et al 1990, Murphy 2002). 

En speciell kunskapsutnyttjande process har Hampton (1988) benämnt 
extensionell återkoppling (extensional feedback). Det innebär att vi först 
konstruerar en preliminär tolkning av exempelvis ett ord som lägenhetshund 
(apartment dog). Därefter erinrar vi oss faktiska hundar som vi mött som 
skulle kunna passa in i en sådan kategori, och sedan överför vi egenskaper 
hos dessa verkliga exemplar till kombinationsbegreppet. 
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2.2.4 Problem med kombinationsforskningen 
Det finns några ganska genomgående begränsningar i forskningen om 
begreppskombinationer. 

− Den är starkt koncentrerad till tolkning; produktion har studerats 
mycket begränsat. 

− Som framgått av exemplen analyseras i huvudsak kombinationer av 
påfallande konkreta delbegrepp. 

− Testorden saknar normalt både sammanhang och språklig kontext. 
− Polysemi hos modifieraren resp. huvudleden negligeras tämligen kon-

sekvent, medan den potentiella polysemin hos innovativa kombina-
tioner ibland uppmärksammas. Den kopplas då till att flera relationer 
mellan lederna är tänkbara. 

Det allvarligaste problemet är kanske det som har uppmärksammats minst: 
den starka dominansen för konkreta substantiv. Här vet vi helt enkelt inte om 
tester av mer abstrakta begrepp skulle ge andra resultat, t.ex. om andra typer 
av relationer skulle göra sig gällande. Möjligen skulle försökspersoner inte 
ha lika lätt att generera tolkningsförslag, och tolkningarna skulle antagligen 
bli mindre konsistenta. Vissa typer av kunskapsrelaterade processer − som 
extensionell återkoppling − skulle vara svårare att tillämpa på höggradigt 
abstrakta begrepp. 

Bristen på kommunikativa sammanhang i flertalet studier är slående, men 
förmodligen mindre allvarlig. Även om normala språkliga och situationella 
sammanhang ofta saknas i testerna så har bland annat del primingeffekter 
studerats, vilket ju innebär en typ av kontrollerade sammanhang (Estes 2003, 
Gagné 2002, Wisniewski & Love 1998). Självfallet är tolkning utan sam-
manhang inte representativt för vår språkanvändning. Samtidigt är det upp-
enbart att det inte behövs särskilt mycket av vare sig situationellt samman-
hang eller språklig kontext för att trigga vår förmåga att skapa meningsfulla 
betydelser. Annars skulle det också vara svårt för oss att läsa rubriker i tid-
ningar eller skyltar på gatan. Faktum är att vi ofta måste börja tolkandet med 
mycket allmänna sammanhang och bara rudimentär kontext, om någon alls. 
Ändå startar meningsskapandet omedelbart när vi möter språkliga meddel-
anden, även om vi ofta måste modifiera tolkningarna om sammanhanget sen-
are blir tydligare. I många fall ger kontexten i sig heller inte tillräcklig hjälp 
för en säker tolkning. Vi är alltså inte helt beroende av en explicit och tydlig 
kontext, även om vi naturligtvis normalt använder sådana resurser i tolk-
andet. När det gäller just sammansättningar utgör också de båda ordlederna 
en minikontext till varandra. 

Kombinationsforskningen visar också övertygande att vi oftast inte har 
några svårigheter att generera tolkningsförslag, även utan sammanhang. Vi 
kan i regel snabbt lansera tolkningar av innovativa kombinationer (se t.ex. 
Costello & Keane 2000, Gerrig & Murphy 1992, Murphy 1990, Springer & 
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Murphy 1992). Vi gör detta också på ett förhållandevis konsistent sätt; det 
finns tydliga mönster i de tolkningar som försökspersoner genererar. Där-
emot kan vi inte vara helt säkra på hur tolkningsprocesserna fungerar när det 
tillkommer olika typer av verkliga kommunikativa sammanhang. Här åter-
står ännu mycket att göra. Dessutom kan man ibland tycka att psykologiska 
teorier tenderar att utgå från en bild av ett statiskt och slutet mentalt be-
greppsuniversum, där varje begrepp alltid motsvaras av en specifik beteck-
ning. I verkligheten kan vi nästan alltid välja mellan en rad olika sätt att 
benämna och kategorisera en viss referent (se t.ex. diskussionerna i avsnitt 
4.9.3 nedan). 

Språkpsykologisk forskning lider generellt av en slagsida mot tolknings-
analyser på bekostnad av produktionsstudier. De metodiska svårigheterna att 
studera produktion är betydligt större. Det är besvärligare att tvinga fram 
specifika typer av språklig produktion (t.ex. sammansättningar eller com-
pound) på ett kontrollerat sätt än det är att tvinga fram tolkningar av speci-
fika typer av uttryck. Det förkommer dock studier som även inbegriper pro-
duktionsaspekter, exempelvis Costello (2002), Downing (1977) och Mellen-
ius (1997).  

Fokus har ganska ensidigt legat på de olika semantiska relationer som 
delbegreppen kan uppvisa gentemot varandra. Därigenom har polysemin hos 
de ingående lederna tämligen allmänt underskattats och negligerats (se 
vidare Svanlund 2002). 

2.2.5 Relationspreferenser och språkanvändning 
I många av de relationstypologier som presenterats ligger en antydan om att 
vi på något sätt antas använda dessa i språklig produktion och tolkning.12 
Den tanken förblir dock ofta implicit. I den s.k. CARIN-modellen är den där-
emot explicitgjord. Modellen utgår ifrån att vi lagrar information om vilka 
typer av relationer som vissa delbegrepp brukar föredra när de kombineras 
med andra. När vi tolkar en innovativ kombination, som chokladfågel, så 
testar vi, enligt CARIN-modellen, tolkningsmöjligheter i den ordning som 
relationspreferenserna anger. Relationspreferenserna är alltså relativa, i flera 
bemärkelser. Som framgått ovan kan samma modifierare uppträda i flera 
relationer, även om vissa är mer dominerande och statistiskt mer prefererade 
än andra. Men preferenserna kan bara påverka sannolikheten för en viss tolk-
ning − när ingenting annat styr. Om tolkningen blir mer koherent och 
meningsfull med en annan relation än den statistiskt mest prefererade, så 
kommer människor att utgå från den. 

Det finns visst experimentellt stöd för CARIN-modellen (Gagné & 
Shoben 1997, Gagné 2002). Resultaten antyder t.ex. att språkbrukarna vet att 

                          
12 Här används relation i den allmänna betydelsen, dvs. om semantiska relationer generellt, 
inte som motsats till egenskapstolkningar eller någon annan tolkningstyp, se not 10. 
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chocolate som modifierare normalt anger materialet som huvudbegreppet är 
gjort av, vilket påverkar tolkningen av t.ex. innovativa kombinationer som 
chocolate bird. CARIN-modellen bygger delvis på reaktionstidsstudier, där 
man mätte hur snabbt försökspersonerna kunde avgöra ifall en ordkombina-
tion var tolkbar eller utgjorde ett engelskt uttryck. Det gick då snabbare att 
avgöra meningsfullheten för kombinationer som stämde väl med modifier-
arens allmänna preferenser än för kombinationer där så inte var fallet. Där-
emot påverkades inte tolkningen av huvudbegreppets relationspreferenser. 
Resultaten har dock ifrågasatts av Wisniewski & Murphy (2005), som delvis 
upprepat samma studie och funnit att en del av skillnaderna kan förklaras ut-
ifrån hur bekanta kombinationerna är och hur lätt det är att föreställa sig 
referenter till de olika kombinationerna. En del av de undersökta kombina-
tionerna kan uppfattas som mycket onaturliga. Det finns också forskare som 
funnit att relationerna snarare lagras som oberoende begreppsstrukturer, inte 
som egenskaper hos delbegreppen (Estes 2003).  

På ett övergripande plan harmonierar den undersökning som presenteras i 
den här boken med CARIN-modellens tes att vi lagrar ords relationsprefe-
renser. Undersökningen utgår från en användningsbaserad språksyn. Det. 
innebär att vårt internaliserade språksystem till stor del antas bygga på våra 
språkliga erfarenheter, där bl.a. olika typer av användningsfrekvenser blir 
centrala (se Kemmer & Barlow 2000 för en genomgång av utgångspunkterna 
för användningsbaserade angreppssätt). Utifrån en sådan språksyn förefaller 
det rimligt att vi i schematiserad form minns de sammansättningsmönster 
som ord ingår i, åtminstone om dessa är högfrekventa, på samma sätt som 
hög användningsfrekvens i övrigt leder till stark minnesbefästning av språk-
liga konstruktioner, jfr exempelvis Bybee (2007), Dabrowska (2004), Gold-
berg (2005), Hoey (2005), Ryder (1994) samt den litteratur som anförs i 
dessa verk. I undersökningen ingår därför analyser av de ingående ordled-
ernas redan etablerade sammansättningsmönster som en viktig del.  

Det är emellertid inte självklart hur sådana mönster kan se ut. Ett problem 
med CARIN-modellen är att den främst utgår från de mycket allmänna tema-
tiska relationer som presenterats av Downing (1977) och Levi (1978) och 
andra. De flesta som koncentrerat sig på relationerna mellan delbegreppen 
har gjort liknande klassificeringar. Normalt brukar man laborera med mellan 
10 och 20 olika relationstyper för kombinationer av substantiv. Relationerna 
representeras hos Levi (1978) genom relationspredikat som cause, have, 
make, use, be, in, for, from, about, dvs. kognitivt mycket grundläggande och 
mycket allmänna typer av relationer rörande tid, rum, kausalitet, materialitet, 
intentionalitet etc.  

Vagheten i relationstyperna är slående. Exempelvis inbegriper den LOKA-
TIVA relationen – där huvudkategorin tänks lokaliserad till modifierarkate-
gorin – i själva verket en mängd olika relationstyper som inte rimligen kan 
uppfattas på samma sätt. En bergsget kan inte vara lokaliserad till berg på 
samma sätt och i samma bemärkelse som en bergsfågel, bergsby, bergsbäck 
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eller ett bergsmoln. Kombinationerna medför olika typer av inferenser om 
exempelvis habitualitet, mobilitet och variabilitet. Gagné & Shobens (1997) 
experiment inbegrep också mer abstrakta eller metaforiska lokaliseringar 
som home language, office headache och party dance. I en svensk studie 
undersökte Mellenius (1997) hur barn tolkar icke-etablerade svenska sam-
mansättningar och fann exempelvis följande instanser av LOCATION-tolk-
ningar: gräsorm (’en orm som lever i gräs’), fågelträd (’ett träd med fåglar 
i’), hårlus (’en lus som är i håret’ − medan tolkningen ’lusen tycker om att 
vara i hår’ klassades som instans av en PREFERENCE-relation) samt djurpäls 
(’päls som sitter på djur’). Även övriga föreslagna relationstyper visar sig 
lika vida och allmänna i karaktären.  

Relationernas vaghet gör också att klassificeringen av specifika tolkningar 
blir diskutabel i många studier. Detta fick Kim & Baldwin (2005) erfara i ett 
datorlingvistiskt experiment, där deras olika mänskliga annoterare bara vis-
ade sig överens om relationsklassificeringen i drygt 52 procent av fallen. 
Mest oense var de i valen mellan SOURCE vs CAUSE, PURPOSE vs TOPIC samt 
OBJECT vs TOPIC. Även Gagné & Shoben (1997) fann att vissa kombina-
tioner kan ges alternativa analyser: modifieringen i college headache kan 
t.ex. tolkas lokativt eller kausalt. Författarna valde det senare (medan office 
headache analyserades lokativt!). Men egentligen finns det inga starka skäl 
att anta att de olika relationstyperna måste exkludera varandra. Varför skulle 
inte relationen samtidigt kunna vara både lokativ och kausal? Vi vet från 
grammatikaliseringsforskningen att exempelvis många tidsrelationer tolkas 
både temporalt och kausalt eller adversativt, vilket förklarar den diakrona 
grammatiska utvecklingen hos många tidsmorfem. Två enkla exempel är 
svenskans bisatsinledande då och medan. Förskjutningen från tid till kausa-
litet eller adversativitet kan egentligen bara förklaras om man antar att båda 
sakerna signalerats samtidigt, åtminstone under en period. En viktig utgångs-
punkt för den här undersökningen är att nya ordbildningar kan motiveras av 
flera olika mönster samtidigt. Motiveringsbegreppet används inom bl.a. kog-
nitiv semantik och inrymmer de faktorer som är med och sanktionerar att ett 
ord får en viss betydelse, se Grady (1997), Lakoff (1987), Langacker (1987), 
Svanlund (2002).  

Redan Downing (1977) påpekade att de tematiska relationerna inte förmår 
differentiera närliggande betydelser för en och samma compound. Och om 
det är tänkt att kontexten ska fylla i resten, så borde det räcka med att stipu-
lera en enda mycket allmän relation, ’N1 är relaterad till N2’, och låta kon-
texten sköta återstoden (Downing 1977:827). Detta ligger också i linje med 
citatet från Kay & Zimmer (1990) i avsnitt 2.1.1. 

Flera forskare har framhållit att även när man kan hänföra en kombination 
till en överordnad relationstyp, så säger det inte tillräckligt vare sig om be-
tydelsen hos etablerade kombinationer eller om de tolkningar som försöks-
personer faktiskt gör för nya, icke-konventionella kombinationer. Båda är 
betydligt rikare än vad relationstypologierna förutsäger (se Clark 1983, 
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Downing 1997, Murphy 1988, 2002, Ryder 1994). Liknande resultat redo-
visas också från den här studien. Relationspreferenser av detta abstrakta slag 
kan därför inte vara det enda som styr tolkandet. Det är också tveksamt hur 
stor poäng det skulle vara att bara lagra sådana abstrakta relationer för en-
skilda delbegrepp. Det förefaller mer sannolikt att de preferenser vi lagrar är 
mer specifika, vilket också förutsätts i bl.a. Ryders (1994) modell. Där spelar 
etablerade språkliga mönster på olika nivåer en roll för både produktion och 
tolkning. Många gånger utgår vi från lågnivåmönster, ofta i form av enskilda 
etablerade kombinationer. Ett tydligt svenskt exempel är att trädkramare 
uppenbart fått stå mönster för en mängd ord med -kramare som efterled, 
exempelvis EMU-kramare, vargkramare och flyktingkramare (jfr Svanlund 
2002).  

Utifrån en användningsbaserad språksyn finns det ytterligare frågetecken 
kring CARIN-modellens utformning. Ett rör hur relationspreferenserna tänks 
uppstå. Är det begreppens inre logik som styr (berg kan bara ha vissa typer 
av relationer till andra begrepp, man kan t.ex. inte äta berg), eller är det kun-
skaper om och erfarenheter av begreppets referenter (dvs. omvärldskunskap) 
eller möjligen språkliga erfarenheter (jfr Murphy 2002:465)? I det senare 
fallet kunde man tänka sig att erfarenheter av tidigare ordbildningar spelar en 
stor roll, men också erfarenheter av tidigare diskurser, alltså kunskaper om 
vad människor brukar tala om – vilka aspekter av ett visst begrepp som 
brukar dyka upp i samtal eller i texter, dvs. vad vi behöver ord för. Det före-
faller i alla händelser som CARIN-modellens förespråkare menar att vi har 
att göra med minneslagringar, och att dessa åtminstone delvis torde härröra 
från frekventa möten med kombinationer där delbegreppen/orden ingår. Från 
en mängd möten med ord som chokladägg, chokladhjärtan och choklad-
cigarill lagrar vi ett schematiskt normalmönster där efterleden beskriver 
någonting gjort av choklad, för att utgå ifrån ett av CARIN-modellens oftast 
citerade exempel.  

Intuitivt förefaller det märkligt att vi bara skulle minnas modifierarnas 
mönster, inte huvudbegreppens. Det skulle innebära att vi bara schematiserar 
och minns halva ordbildningsmönstren. Det är dock fullt möjligt att det finns 
verkliga processningsskillnader beträffande vad modifieraren respektive 
huvudleden hjälper till att aktivera i en tolkningssituation.  

Hos Gagné & Shoben (1997) bedömdes relationspreferenserna inte efter 
frekvenser för redan etablerade sammansättningar, utan på basis av en klassi-
ficering av slumpvis hopparade substantivkombinationer. Detta är naturligt-
vis en vansklig metod, vilket Wisniewski & Murphy (2005) påpekat. Det 
visar kanske också chokladexemplet, som är ett av CARIN-förespråkarnas 
paradexempel. Om vi överför det till svenska förväntas alltså choklad- som 
förled vara förknippad med relationen TILLVERKAD AV (Gagné & Shoben 
1997). Det antas göra det lätt att tolka nya kombinationer som chokladfågel 
och chokladkanin. Vi kan bortse från vagheten i själva relationen TILL-
VERKAD AV, och möjligen passar de mest frekventa svenska choklad-
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sammansättningarna in på denna relationsprefens: chokladkaka, -sås, -bit, 
-mousse, -glass, -tårta, -pralin, -tryffel. 13 (Den passar mindre bra på de lika-
ledes frekventa chokladfabrik, -ask, -smak och -hjul.)14 Dessa kombinationer 
skiljer sig dock från fågel- och kaninexemplen genom att efterlederna i sig 
betecknar ätbara ting. Vi får leta en bra bit i frekvenslistan från Språkbanken 
innan vi över huvud taget hittar exempel som är parallella med chokladfågel. 
Kanske kan vi föra hit chokladbollar på 18:e plats, chokladägg på 36:e och 
chokladhjärtan på 47:e plats. Åtminstone för svenskans del är det alltså 
tveksamt om själva mönstret är så starkt som Gagné & Shoben (1997) antar.  

Mer problematiskt är ändå att tolkningen av chokladfågel som ’fågel till-
verkad av choklad’ inte är helt rättvisande. Sammansättningen kräver i själva 
verket en rejäl omkonstruering av efterledskategorin, som här måste stå för 
’representation av en fågel’, jfr avsnitt 2.2.2.3. En chokladfågel är inte en 
normal fågel. Detta inte helt oviktiga faktum skiljer chokladfågel från de 
högfrekventa exemplen ovan (chokladkaka etc.). Om tolkningen ska ses som 
effekten av en relationspreferens måste detta drag rimligen också ingå i pre-
ferensen. Det räcker helt enkelt inte med associationen till relationen TILL-
VERKAD AV. Jag överlåter slutligen till läsaren att fundera över hur stor en 
chokladfågel kan tänkas vara och vilka likheter och skillnader en sådan kan 
förete gentemot exempelvis en stenfågel, keramikfågel, träfågel eller snö-
fågel, som också skulle kunna tolkas med samma relation.  

Oavsett hur korrekta CARIN-modellens mer specifika antaganden är så 
förefaller den övergripande tanken högst rimlig. I föreliggande undersökning 
inleds därför varje sammansättningsanalys med en redovisning av de ingå-
ende ordledernas mest frekventa sammansättningstyper, och de semantiska 
mönster som dessa uppvisar ges en övergripande karakteristik. Detta görs 
intuitivt och induktivt med målet att fånga generaliseringar på en adekvat 
nivå. Analysen utgår således inte från någon förutbestämd relationsmodell 
eller ledrelationstypologi.  

2.3 Kompositionalitet och genomskinlighet 
Mycket av ovan relaterade resultat och konklusioner är svårt att förena med 
den s.k. kompositionalitetsprincipen. Denna kan emellertid tolkas olika 
starkt. I en mycket allmän mening är komplexa uttryck (som sammansätt-
ningar, fraser, meningar) definitionsmässigt hopkomponerade av redan exi-
sterande enheter enligt någon kombinationsprincip; exempelvis är ordnings-
följden normalt betydelsebärande. Men oftast avses något mer specifikt med 

                          
13 Frekvensuppgifterna i detta avsnitt är hämtade från Språkbankens frekvenstabell, som om-
fattar alla pressmaterialen samt två material med Bonnierromaner. 
14 I litteraturen finns en mängd olikartade exempel på relationen TILLVERKAD AV. Olikheterna 
gäller bl.a. om relationen implicerar en artefakt eller om naturföreteelser kan ingå eller om 
modifieraren anger hela materialet eller enbart en ingrediens bland många. 
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kompositionalitet. Costello och Keane (2000) beskriver principen som att 
betydelsen hos komplexa språkliga uttryck förutsätts bestämd enbart och 
fullständigt av betydelserna hos de ingående orden och den strukturella 
relationen mellan dessa. ”According to the principle of compositionality, 
anyone who knows the meaning of each word in a complex expression 
should need no further information to grasp the meaning of the expression.” 
(Costello & Keane 2000:336). Liknande formuleringar av principen kan man 
finna på många håll. 

Principen har ansetts förklara hur vi kan skapa − och framför allt förstå − 
nya komplexa ord eller yttranden som vi aldrig hört förut. För att detta ska 
fungera synes principen förutsätta att t.ex. varje sammansättning komposi-
tionellt bara kan tillskrivas en enda unik betydelse. Costello & Keanes 
formulering ger också det intrycket. Så är nu inte fallet, som vi sett ovan. 
Den utbredda polysemin hos många ordleder och det faktum att det alltid 
finns flera möjliga relationer mellan lederna (dvs. att det existerar en sorts 
relationspolysemi) gör att sammansättningar alltid blir principiellt flertydiga. 
Detta kan illustreras matematiskt: Om båda de ingående ordlederna har 2 
etablerade betydelsenyanser var och det finns 10 möjliga relationer mellan 
lederna så måste man räkna med 40 ”strikt” kompositionella tolkningar, dvs. 
på förhand förutsägbara betydelser. (Detta är ändå extremt lågt räknat, vilket 
illustreras i Svanlund 2002 med exemplet daghem, där antalet möjliga 
kompositionella betydelser blir 3 472, om man utgår från det antal betydelser 
som förtecknas i SAOB och det antal relationer som beskrivs i Teleman 
1970.) 

Kompositionalitetsprincipen fungerar alltså knappast. Den är om inte 
annat otillräcklig som förklaring till vår förmåga att förstå nya komplexa 
ord. Det potentiella antalet kompositionella betydelser för en given samman-
sättning blir så stort att det uppenbarligen måste till något mer för att förklara 
hur vi de facto går tillväga. Det behövs åtminstone någon mekanism som 
selekterar bland potentiella betydelsenyanser. Dessutom behövs mekanismer 
som kan modifiera och expandera de redan selekterade betydelsemöjlig-
heterna vid behov, vilket bl.a. uppmärksammas av Norén & Linell (2006) i 
en diskussion av begreppet meningspotential: 

… att olika uttryck … i en utsaga inte bara bidrar till tolkningen av hela 
utsagan utan också förstärker eller försvagar … utvalda delar av varandras 
potentialer. Det innebär att utsagans innebörd inte kan härledas från summan 
av elementära betydelser hos orden plus kombinationsstrukturer enligt något 
slags kompositionalitetsprincip, utan att den emergerar ur samspelet mellan 
orden; genom att selektera och förstärka delar av varandras potentialitet blir 
innebörden av hela utsagan mer än vad som blir resultatet av att addera 
delarna var för sig till varandra. (Norén & Linell 2006:15) 

Bland annat av skäl som dessa tar många numera avstånd från en strikt kom-
positionalitetsprincip eller hävdar åtminstone att en sådan inte karakteriserar 
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vad som är typiskt i språket, se t.ex. Fauconnier & Turner (2002, 2003), 
Holmberg (2002), Langacker (1999), Martola (2007), Springer & Murphy 
(2002), Svanlund (2002), Taylor (2002), Zlatev (1997).  

Kompositionalitet i absolut mening måste alltså förkastas. Men i den här 
undersökningen ska vi göra bruk av ett närbesläktat begrepp, men på ett lite 
mer preciserat sätt. Genomskinlighet hör till en rad besläktade egenskaper 
som brukar förknippas med kompositionalitet. Mestadels uttrycks dessa 
adjektiviskt som att en ”normal” kompositionell sammansättning förutsätts 
genomskinlig, regelbunden, förutsägbar, produktiv, härledbar, analyserbar. 
Adjektiven uttrycker inte exakt samma sak, men egenskaperna förutsätts 
nära kopplade till varandra och i många sammanhang mer eller mindre ut-
bytbara. Exempelvis förklaras ofta kompositionalitetsbegreppet med hän-
visning till förutsägbarhet eller genomskinlighet. Genomskinlighetstanken 
brukar uttryckas ungefär sålunda: en sammansättning är genomskinlig om 
den klart kan delas upp i de ingående ordlederna, och förtrogenhet med ord-
lederna är tillräckligt för att tolka betydelsen hos sammansättningen.15 Detta 
bygger på en visuell metaforik där betydelsen förutsätts möjlig att omedel-
bart skåda i genomskinliga ord, men inte i ogenomskinliga, (för)dunkla(de) 
ord. 

Metaforen speglar nog främst en upplevelse av självklarhet i ordbetyd-
elsen. Detta är något reellt; vi har ovedersägligen sådana upplevelser, och 
ofta finns det en ungefärlig intersubjektiv samstämmighet om dem. Det är 
mer diskutabelt i vilken utsträckning − eller på vilket sätt − upplevelserna är 
direkt förankrade i invarianta egenskaper hos själva orden, vilket ofta tas för 
givet.  

I själva verket är det ofta lättheten att aktivera relevanta kunskapsramar 
och språkliga mönster som avgör upplevelsen av genomskinlighet, i förening 
med hur lätt det är att kombinera och integrera dessa. Ibland kan den mini-
mala kontext som de båda ordlederna utgör för varandra vara tillräcklig. I 
många andra fall är det olika typer av sammanhangsfaktorer som styr, snar-
are än de ingående ordlederna i sig. I Svanlund (2002) diskuteras några så-
dana faktorer. Där avhandlas också vad som påverkar motiveringsandelen i 
stort, dvs. hur stor del av sammansättningens betydelse som är kopplad till 
ordledernas konventionella användning. Ju mer som måste tillföras betyd-
elsen, dvs. ju fler betydelseelement som inte normalt aktiveras av ordlederna 
själva, desto mer ogenomskinlig kan betydelsen uppfattas. 

Eftersom genomskinlighetsbegreppet är så pass etablerat och delvis väl 
förankrat i våra intuitioner om ordbetydelser kommer det också att användas 
här, men på följande lite mer preciserade sätt. Om vi uppfattar en samman-
sättning som genomskinlig så innebär det att vi lätt kan generera en före-

                          
15 Just denna beskrivning är fritt parafraserad efter Benczes (2006:69), som i sin tur ger in-
tryck av att referera Bloomfield (1933), även om jag inte kunnat hitta någon liknande formu-
lering hos denne. 
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dragen defaultbetydelse. Det innebär inte att andra betydelser är otänkbara, 
men en viss betydelse uppfattas som mer naturlig än andra kandidater och 
aktiveras därmed först − om ingenting i sammanhanget indikerar annor-
lunda. Det betyder också att hos polysema ordleder aktiveras bara en av de 
möjliga betydelserna i den föredragna kombinationsbetydelsen. 

Eftersom genomskinlighet brukar knytas till egenskaper hos ordet i sig 
förväntas traditionellt att ett genomskinligt ord har en självklar tolkning utan 
kontext. I verkligheten varierar upplevelsen av genomskinlighet såväl när vi 
möter nya ord i ett specifikt sammanhang som när vi möter dem utan stött-
ande språklig eller annan kontext. Det senare illustrerar informantunder-
sökningen i den här studien väl (se avsnitt 0). Det förstnämnda avspeglar sig 
i användningskontexterna, där ord som förklaras ofta uppenbarligen inte 
bedöms som tillräckligt genomskinliga för att fungera utan metakommentar. 
Av dessa skäl kommer vi ibland att skilja mellan kontextfri resp. kontext-
anknuten genomskinlighet. 

Vi behöver också skilja mellan den genuina upplevelsen av genomskin-
lighet och någons bedömning av genomskinligheten. Den genuina upplevel-
sen står bara läsare och lyssnare (och testinformanter) för, och egentligen 
bara vid de första mötena med ordet. Reguljära bedömningar av genom-
skinligheten görs däremot främst av skribenter och ordboksredaktörer (och 
en del andra språkvetare).16 Alla skribenter behöver göra bedömningar av 
vilka uttryck som läsarna kan förväntas förstå. Användbara ord måste an-
tingen förutsättas bekanta för läsarna eller möjliga att klura ut i det aktuella 
sammanhanget, dvs. de måste bedömas vara genomskinliga enligt defini-
tionen ovan. Ord som varken förutsätts bekanta eller genomskinliga behöver 
förklaras eller metamarkeras på något sätt. Dessa skribentbedömningar görs i 
många fall intuitivt och inte nödvändigtvis särskilt medvetet. Ordboks-
redaktörer, däremot, får förutsättas mer eftersinnande i sina val av vilka sam-
mansättningar som ska tas upp och förklaras i ordboken, eftersom där inte 
finns utrymme för alla belagda − eller tänkbara − sammansättningar. Valet 
faller då främst på dem som inte bedöms vara tillräckligt genomskinliga. I 
detta sammanhang kallas de oftast lexikaliserade. Till skillnad från skribent-
ernas bedömning måste redaktörernas alltid gälla den kontextfria genom-
skinligheten.  

Bedömningar av genomskinlighet är förstås vanskliga. Eftersom både 
skribenter och ordboksredaktörer själva vet vad orden betyder kan de knapp-
ast komma åt en egen upplevelse. Det är teoretiskt möjligt att de någon gång 
kan minnas hur de själva reagerade vid första mötet, men förmodligen bara i 
undantagsfall. I stället måste de intuitivt försöka föreställa sig hur en mer 

                          
16 I viss mening görs förstås liknande bedömningar av alla som deltar i en interaktion, där det 
normalt gäller att välja uttryckssätt som är begripliga för övriga deltagare. Dessa bedömningar 
är i regel än mer omedvetna och intuitiva än skribenternas. 
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eller mindre idealiserad språkbrukare skulle reagera inför sitt första möte 
med ordet.  

Skribenternas och redaktörernas bedömning gäller alltid ifall människor 
förväntas tolka in ”rätt” betydelse. För det mesta − för redaktörerna alltid − 
avser det den konventionella betydelsen, men för skribenterna kan det vara 
en annan i sammanhanget avsedd betydelse. Den karakteristik av genom-
skinlighetsbegreppet som deklarerats ovan förutsätter emellertid bara att en 
viss betydelse uppfattas som mer naturlig. Ibland kan en icke-konventionell 
betydelse visa sig mer genomskinlig än den konventionella, vilket tas upp i 
slutdiskussionskapitlets avsnitt 5.9.1. 

Genomskinligheten förutsätts här graduell – betydelsen kan uppfattas som 
mer eller mindre självklar. Många faktorer förutsätts påverka upplevelsen av 
genomskinlighet, som dessutom varierar mellan olika människor och olika 
sammanhang. Den speglar därmed inte några invarianta egenskaper hos 
orden. Av ovanstående framgår också att genomskinlighetsupplevelsen inte 
vilar på någon mekanisk strikt kompositionalitet. 

Citatet från Norén & Linell (2006) ovan speglar att det blivit allt van-
ligare att analysera ordbetydelser i termer av meningspotential/betydelse-
potential17, jfr t.ex. Allwood (2003), Fauconnier & Turner (2003), Croft & 
Cruse (2004), Linell & Norén (2005), Rudebeck (2006), Norén & Linell 
(2007), Lindström & Linell (2007). En diskussion av begreppets historia och 
framväxt ges av Norén & Linell (2006). Även den här undersökningen utgår 
från en övergripande syn på ordsemantik som begreppet meningspotential är 
tänkt att fånga. Det innebär att ords etablerade betydelser förutsätts mer 
schematiska, dynamiska och töjbara än vad många tidigare synsätt har utgått 
ifrån, dvs. mer som en förhandlingsbar potential än som en uppsättning fixa, 
avgränsade betydelser med väldefinierade semantiska drag. Denna potential 
emanerar ur det etablerade bruket men samspelar alltid med den aktuella 
kontexten. I den avslutande resultatdiskussionen fördjupas diskussionen 
kring meningspotentialer och vad som egentligen utgör själva potentialen 
(avsnitt 5.13.4). 

2.4 Etablering 
Den här undersökningen handlar alltså om tidiga skeden i den process där 
nya ord blir konventionella och etablerade. Undersökningen begränsar sig 
till sammansättningar och presenterar en grundlig analys av 9 nya samman-
sättningar på väg att etableras. Främst är det den massmediala etableringen 
som står i fokus. 

                          
17 På svenska används både meningspotential och betydelsepotential för samma begrepp som 
på engelska brukar få heta meaning potential. Här används framöver meningspotential, utom i 
citat. 
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Konventionalisering och etablering är komplexa fenomen och även mer 
svårfångade som begrepp än de kan förefalla. Vad de egentligen innebär 
kommer att avhandlas närmare i det avslutande diskussionskapitlet, särskilt i 
avsnitt 5.13. Här gör vi till en början bara en preliminär begreppsbestäm-
ning. 

Etablering av nya ord förutsätter både kollektiva sociala processer (hur en 
viss språkgemenskap koordinerar sig om ett visst uttryckssätt och dess be-
tydelse) och individuella kognitiva processer (hur nya ord processas, tolkas 
och lagras i individernas hjärnor). Etableringen innebär primärt att det upp-
stått en viss social enighet om hur ett språkligt uttryck förväntas appliceras i 
vissa diskurssammanhang. Detta förutsätter i sin tur att uttrycket och an-
vändningsmönstren till viss grad har befästs i språkbrukarnas minne. För att 
förstå båda perspektiven måste man studera orden i deras användnings-
sammanhang.  

Ord som konventionalisering och etablering brukar ofta användas mer 
eller mindre synonymt. Så görs till viss del även i denna studie. Mest 
kommer dock etablering att användas, främst för att det är lättare att uppfatta 
som neutralt mellan det kognitiva och det sociala perspektivet, och rela-
tionen mellan dessa ses som dialektisk. När den sociala processen står mer i 
fokus används dock ibland konventionalisering, och när den kognitiva fram-
hävs används beteckningen befästning, som termifierats inom bl.a. kognitiv 
semantik (eng. entrenchment, se Langacker 1987). Man ska dock inte tolka 
in alltför skarpa distinktioner mellan dessa begrepp, eftersom de i så hög 
grad förutsätter varandra och gränsen ofta är svår att dra. Alla tre är gradu-
ella begrepp.  

I Svanlund (2002) definieras etableringsgrad främst utifrån fastheten i för-
bindelsen mellan uttryck och innehåll. Denna förbindelse kan ses från två 
håll: 

− Semasiologiskt: Givet ett visst uttryck – hur självklart är det vad det 
står för, hur fast bestämt är innehållet? Dvs. hur etablerad är betyd-
elsen? 

− Onomasiologiskt: Givet ett bestämt innehåll – hur självklart är det ord 
vi betecknar innehållet med? Dvs. hur etablerad är beteckningen? 

Om vi ser till mängden potentiella betydelser för ett ord − resp. mängden 
potentiella uttryckssätt för ett begrepp − kan vi säga att relationen mellan ett 
visst uttryck och ett visst innehåll förstärks när ett specifikt uttryck etableras. 
Givet att en viss ordkombination kan ges en mängd olika innehåll − vilket 
har konstaterats ovan − leder konventionaliseringen av endast en eller några 
få av dessa potentiella betydelser till att just dessa kopplingar mellan uttryck 
och innehåll blir fastare, på bekostnad av andra potentiella betydelser för 
sammansättningen. Vi kan alltså tala om en relativ förstärkning av rela-
tionen.  
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En viktig uppgift i den här undersökningen är att diskutera etablerings-
graden och olika typer av indikationer på denna. Användningsfrekvenser är 
centrala för etableringsprocessen, se vidare 2.6.1 och 2.7.3. Andra indika-
tioner utgörs av bekanthet, produktivitet (dvs. tendensen att ingå i vidare 
ordbildningar) samt graden av samstämmighet i uppfattningen om ordets 
betydelse. På motsvarande sätt analyseras indikationer på låg etablerings-
grad, t.ex. problematiseringar och metakommentarer i beläggsartiklarna i 
samband med användningen.  

 Betydelsen står således i centrum. Undersökningen analyserar vilka be-
tydelser som realiseras i användningsbeläggen. Detta jämförs med uppfatt-
ningarna hos ett antal informanter, som i en enkät ombads förklara vad de 
trodde att orden betyder. I vilken utsträckning orden förklaras i artikelkon-
texterna är också en viktig del i analyserna, liksom hur dessa förklaringar ser 
ut och vilka attityder till orden som där kommer till uttryck.  

Den onomasiologiska etableringen studeras också genom att synonyma 
uttryck diskuteras och deras användningsfrekvenser undersöks. I första hand 
analyseras då textuella synonymer, dvs. uttryck som förekommer i samma 
källartiklar som de studerade orden och som har ungefär samma referens 
eller denotation. De är således oftast koreferentiella med användningar av de 
studerade orden. Någon helt realistisk bild av styrkeförhållandena mellan 
alternativa uttryck ger detta inte, eftersom alternativuttryckens förekomster 
inte har totalexcerperats i de ingående källdatabaserna. Men tillsammans 
med uppgifter från Språkbanken kan vi ändå få en skaplig bild av den ono-
masiologiska etableringsgraden. I Språkbanken finner vi t.ex. att partiella 
synonymer som konsultläkare, extraläkare och hyrdoktor alla har betydligt 
lägre frekvens än stafettläkare. Det indikerar att de är svagare etablerade än 
stafettläkare. (Det faktum att hyrläkare däremot har högre frekvens disku-
teras nedan i avsnittet om stafettläkare, 4.4.6). Även synonyma frasalternativ 
har analyserats, såsom inhyrd läkare. 

Att ett uttryck är konventionaliserat kan alltså tolkas som att en viss 
språkgemenskap har tillägnat sig åtminstone delvis gemensamma associa-
tioner till uttrycket.18 Dessa associationer brukar beskrivas i termer av 
gemensamma förväntningar på hur uttrycket används i olika diskurser. Hit 
hör dock inte bara betydelsen. Vi associerar också uttrycket till rent formella 
dimensioner som stavning, uttal, böjning och fogeform. Men hit hör även ex-
empelvis valens, konstruktionsmönster, kollokationer och annan fraseologi, 
liksom stil-, genre- och ämnesanknytning etc. På alla dessa plan innebär 
etableringen att uttrycket allt tydligare kopplas till mönster av olika slag. Att 

                          
18 Påståendet implicerar inte att språkbrukarna nödvändigtvis har samma attityd till uttrycket 
eller tillmäter det samma laddning, vilket kommer att visa sig i ordanalyserna nedan. I fallet 
skurkstat är det uppenbart att människor har olika uppfattningar om ordets klang och tillämp-
lighet, till stor beroende på hur nära de solidariserar sig med den amerikanska antiterrorism-
politiken. Det gemensamma är just att de flesta verkar koppla ihop ordet med just den poli-
tiken. 
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urskilja dessa mönster är därför centralt för bedömningen av etablerings-
statusen, liksom för att förstå betydelseetableringen.  

2.5 Mönster 
Analysen handlar mycket om att finna mönster − dels de redan befintliga 
språkliga mönster som orden ansluter sig till och aktiverar i olika grad, dels 
de användningsmönster som skapas i och med etableringen. Ofta har jag valt 
att hänvisa just till det allmänna begreppet mönster i stället för mer teoretiskt 
definierade begrepp. Det är närmast en fördel att svenskans mönster har flera 
olika betydelsenyanser som alla är aktuella här: ’mall, förebild för framställ-
ning’ (jfr eng. template); ’regelbunden formation’; ’underliggande struktur’ 
(jfr eng. pattern.) Mönsterbegreppet som används här har mycket gemen-
samt med den kognitiva lingvistikens schema-begrepp, se Tuggy (1993, 
2005). Det mönstersökande angreppssättet påminner mycket om Ryder 
(1994), som ansluter sig till Langackers (1987) schemabegrepp men också 
använder mer allmänna kategorier, som linguistic templates. Jfr också 
Moders (2004) likartade användning av template och Andersson (2005) om 
mönsterminnen. 

Mönstertanken kan ses i kontrast till den ovan diskuterade komposi-
tionalitetsprincipen. Den senare betraktar språket som ett autonomt system 
och orden som behållare för invarianta betydelseelement som kombineras 
efter algoritmiska principer. Den förra ser ord som behäftade med en poten-
tial att aktivera strukturella och semantiska mönster på olika språkliga och 
kognitiva nivåer.  

Några mönstertermer som blir särskilt centrala i analyserna nedan är föl-
jande: 
− Ordbildningsmönster och sammansättningsmönster fungerar som 
övergripande och ibland sammanfattande beteckningar. De inbegriper sär-
skilt de mer specifika ledmönstren, dvs. de typer av sammansättningar som 
en sammansättningsled normalt ingår i. Ledmönstret för stafett- rör vilka 
typer av ordbildningar som stafett brukar ingå i som förled. Ledmönstren 
kan inbegripa vilka semantiska typer av efterleder som stafett- frekvent för-
knippas med och/eller vilka relationer lederna då har till varandra. De senare 
benämns följaktligen relationsmönster eller ibland mer specificerat som 
ledrelationsmönster. De aktuella förlederna har bara analyserats visavi 
förledsanvändningen, och de aktuella efterlederna har bara studerats vad 
gäller just deras efterledsmönster. Vi får däremot inte veta hur exempelvis 
stafett brukar användas som efterled. Mer om hur dessa analyser gjorts fram-
går av avsnitt 2.6.2. Till de mer övergripande sammansättningsmönstren hör 
en viss prosodi som flertalet svenska sammansättningar uppvisar, särskilt 
produktivt bildade novationer (Riad 2006). Ett annat mer övergripande mön-
ster är att svenska sammansättningar helt dominerande är endocentriska och 
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determinativa, dvs. det är efterleden som normalt utgör huvudleden syn-
taktiskt, morfologiskt och semantiskt, medan förleden utgör någon form av 
bestämning. Det mönstret ansluter sig flertalet sammansättningar i studien 
till, men några av dem utgör diskussionsfall. Redogörelser för de ingående 
ordledernas etablerade sammansättningsmönster återfinns i början av varje 
ordavsnitt i kapitel 4. De utgör en viktig startpunkt för analyserna. Ett av 
syftena är att undersöka i vilken utsträckning etablerade ordbildningsmönster 
har någon relevans, dels för det nu halvkonventionaliserade bruket av sam-
mansättningarna, dels för enkätinformanternas tolkningar av orden, särskilt 
tolkningarna från dem som var obekanta med dessa sammansättningar. 
− Återkommande drag i bruket av de nya orden sammanfattas under be-
teckningen användningsmönster (eller stundtals med synonymen bruks-
mönster), som fungerar som ett överordnat paraplybegrepp. De viktigaste 
språkliga kontextmönstren utgörs av kollokationsmönster och konstruk-
tionsmönster. Båda begreppen ska här uppfattas ganska brett, och det görs 
ingen skarp åtskillnad mellan dem. Det förra handlar om återkommande lexi-
kala samförekomster (jfr t.ex. Svanlund 2001, Stubbs 2001), medan det 
senare här inbegriper åtminstone något mer schematiskt element, dvs. en 
konstituent som inte är fullständigt lexikalt specificerad. Men ett antal sem-
antiskt besläktade kollokationer kan också sammanfattas som ett schematiskt 
mönster, varför det blir poänglöst att försöka upprätthålla någon skarp di-
stinktion visavi konstruktionsmönstren. I avsnitten 2.7.2 och 2.7.3 redogörs 
för hur kollokationerna analyseras statistiskt. En sorts mönster som ansluter 
till konstruktionsmönstren är de semantiska rollmönster som tydligast är 
kopplade till olika verbala element. Dessa analyser ansluter sig på ett över-
gripande plan till teorier om ramsemantik (frame semantics, Fillmore 1985, 
Gawron 2008) och konstruktionsgrammatik (se Martola 2007), där man ut-
går från relativt specifika roller kopplade till en relativt specifik semantisk 
ram. I den här undersökningen urskiljs exempelvis FLYTTARE som den agen-
tiva subjektsrollen till verbet flytta, medan den föremålsanknutna objekts-
rollen betecknas som FLYTTFÖREMÅL. De specifika rollerna instantierar 
samtidigt mer övergripande arketypiska roller som AGENS och FÖREMÅL 
(Langacker 1991, Martola 2007). För de arketypiska rollerna används här 
normalt SAG:s terminologi. Kontextmönstren har en dialektisk relation till 
de aktuella språkliga uttrycken, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.12. Vidare 
kontextmönster utgörs av texttypsmönster. Andra typer av användnings-
mönster rör t.ex. kopplingen till vissa ämnessfärer eller diskurser, t.ex. den 
utrikespolitiska diskursen.  

Mönster kan generellt urskiljas på olika nivåer, dvs. de kan vara olika 
mycket schematiserade, abstraherade. Ett visst uttryckssätt kan följaktligen 
instantiera mönster på flera olika nivåer samtidigt. Vanligen är mönstren från 
några av nivåerna mer befästa än andra. Ett ord som vargkramare är t.ex. 
kopplat till ett övergripande mönster där förleden anger föremålet för den 
handling som uttrycks med verbbasen för efterledens nomen agentis-avled- 
 



  42 

ning − vargar är vad vargkramare kramar. (Andra sammansättningar som upp-
visar samma mönster är sömnforskare, tvålförsäljare och internetanvänd-
are.) Framför allt är ordet dock kopplat till det lågnivåmönster som den en-
skilda sammansättningen trädkramare utgör, där handlingen dessutom ska 
tolkas metaforiskt. 

2.6 Material 
Ambitionen med den här studien är att täcka in de undersökta ordens eta-
blering i tryckta massmedier så fullständigt det går. För detta har tre huvud-
källor använts, två nätbaserade fulltextdatabaser samt Språkbanken vid Göte-
borgs universitet. Dessa beläggskällor har också jämförts med en enkät-
undersökning över de aktuella orden. Enkäten är tänkt att spegla hur pass 
välkända orden är och vilken betydelse som förknippas med dem eller är 
möjlig att läsa in i dem.  

2.6.1 Källmaterialet 
Som grundmaterial används två fulltextdatabaser för tidningstext: Medie-
arkivet (numera Retriever) och Presstext. De innehåller nära nog samtliga 
artiklar från de ingående tidningarna alltsedan dessa kom med i respektive 
databas.19 Sammantaget ingår nästan alla större dagstidningar i någon av 
databaserna. Dessutom ingår en hel del andra tidningar och tidskrifter. Efter-
som tidningarna har kommit med vid olika tidpunkter varierar det hur hel-
täckande bilden av ordens etablering blir. Samtliga belägg på de studerade 
orden har excerperats tillsammans med hela artiklarna där orden ingår. Detta 
ger en mycket god bild av ordens etableringshistoria och den kontext där de 
etablerats, åtminstone vad gäller den massmediala etableringen i tryck. Sam-
manlagt har över 3 500 artiklar excerperats in extenso. Detta material refe-
rerar jag normalt till som källartiklarna eller källmaterialet och de båda 
databaserna som källdatabaserna. Detta grundläggande primärmaterial ska i 
första hand särskiljas från Språkbanksmaterialet, se 2.6.2. 

I dessa databaser finner man en del dubbleringar av texter av flera olika 
skäl. Ett förefaller rent tekniskt; i Mediearkivet Retriever förekom under en 
tid att träffbilden vid sökning kunde innehålla en mängd dubbleringar av 
samma artikel. Sådana dubbleringar har inte excerperats. I de fall när data-
basen redovisat flera artiklar med samma rubrik i samma tidning för samma 

                          
19 Riktigt alla artiklar finns inte med, men det är svårt att få en exakt bild av vad som saknas. 
Databasernas struktur och sökmöjligheter förändras dessutom emellanåt. Efter att excerper-
ingen påbörjades i slutet av 2004 har databaserna exempelvis ändrats så att artiklar av fri-
lansare inte längre finns med, av upphovsrättsskäl. Sammantaget kan man ändå räkna med att 
de båda databaserna ger en mycket god – men inte hundraprocentig – täckning av de studer-
ade ordens pressmediala etableringshistoria. 
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datum och med identisk storlek har enbart en av dessa excerperats. Det före-
kommer emellertid även dubbleringar som har en redaktionell bakgrund. 
Telegrambyråer som TT levererar texter till en mängd tidningar, och ganska 
ofta tas texten in ograverad i många av dem. Ibland redigeras texten delvis 
innan den publiceras. Sådana dubbleringar finns kvar i materialet. Det före-
kommer också ett redaktionellt samarbete mellan olika mindre tidningar, 
som i praktiken utgör olika editioner av samma tidning. Ett exempel är dala-
tidningarna Falu-Kuriren, Borlänge Tidning och Södra Dalarnes Tidning. 
Dessa innehåller ofta exakt samma artikel, som därmed dubbleras i materi-
alet. Ibland kan sådana dubbleringar få rätt kraftiga återverkningar på be-
läggsstatistiken. Ett exempel är ordet stafettläkare, som framför allt använts i 
vissa landsortstidningar, bl.a. de nämnda dalatidningarna. Ett annat exempel 
är riksintag. Den 22 januari 2002 publicerades fyra artiklar (av två författare) 
i de tre dalatidningarna om olika gymnasieutbildningar, särskilt idrottsgym-
nasier, som finns i Dalarna. De fyra artiklarna publicerades i stort sett orda-
grant i de tre tidningarna. Artiklarna innehöll sammanlagt 6 belägg på riks-
intag, som genom dubbleringarna kommer ut som 18 i materialet. Sådana 
dubbleringar finns alltså kvar eftersom det har varit svårt att hitta några prin-
ciper för hur de systematiskt skulle kunna uteslutas. Och de facto har ju 
texterna, precis som TT-texterna, också publicerats i flera olika tidningar. 
Jag har försökt hålla ett öga på sådana typer av skevheter i materialet och 
rapporterar när de förekommer.  

De flesta excerperingarna är gjorda sent 2004 och tidigt 2005. De om-
fattar alla belägg t.o.m. 2004. Rena felskrivningar har inte tagits med. Så-
lunda har t.ex. ett belägg på flyttträtt (med tre t) och ett på användargruppar 
strukits ur beläggssamlingarna. 

Förutom den totala användningsfrekvensen är också fördelningen över 
tidningstyper och tidningsavdelningar av intresse för etableringsprocessen. 
Uppgifter om detta redovisas därför för alla de studerade sammansättning-
arna, men som regel bara i den löpande analystexten. Källdatabaserna redo-
visar dock inte alltid under vilken avdelning (t.ex. sport eller ledare) som en 
artikel varit publicerad. Ofta saknar mer än hälften av beläggen avdelnings-
angivelser, och därför är det inte alltid meningsfullt att försöka beskriva den 
fördelningen. 

Båda de ingående databaserna har generellt bättre täckning för senare år 
än för de tidiga. Källäget är alltså sämre för de tidigaste årgångarna (slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet) eftersom där helt enkelt ingår betydligt 
färre tidningar. Detta gör att frekvensutvecklingssiffrorna för dessa tidiga år 
alltid bör bedömas försiktigt. Naturligt nog drabbas i första hand de tidigt be-
lagda orden: riksintag (1988), bidragsmiljon (1990) och användargrupp 
(1991). Det är för dessa ord som det tidigt i etableringsprocessen förekom-
mer årgångar som helt saknar belägg. 
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2.6.2 Språkbanken 
Även Språkbanken har utnyttjats flitigt på flera sätt, särskilt frekvenstabell-
funktionen, där man på ett överskådligt sätt kan få fram ordfrekvenserna för 
samtliga pressmaterial samt två romanmaterial (se vidare nedan). I ett ex-
plorativt skede – där urvalet av studieord avgjordes – spelade Språkbankens 
frekvens- och dateringsuppgifter en stor roll (se nästa avsnitt). Också när det 
gällt att kartlägga vilka ordbildningsmönster ordlederna generellt ingår i har 
Språkbankens frekvensuppgifter och dessas fördelning över tid varit till stor 
nytta. Som nämnt ovan har jag kontrollerat hur resp. förled brukar användas 
som förled och hur resp. efterled brukar användas som efterled. För ett ord 
som skurkstat har jag alltså excerperat frekvenssiffrorna för alla ord som 
börjar på skurk- och för alla ord som slutar på -stat. För förledens samman-
sättningar har samtliga ordformer excerperats (vilket oftast låter sig göras 
med enkel trunkering), för efterleden har alla böjningsformer utom genitiv-
formerna normalt inkluderats (eftersom man här måste söka på varje ordslut 
för sig). För exemplet skurkstat har alltså frekvenserna för alla ord på -stat, 
-staten, -stater och -staterna excerperats (se vidare 2.7.2). Skälen att ute-
lämna genitivformerna är dels att de i de flesta fall är mycket lågfrekventa, 
dels att sökningarna annars skulle bli alltför tidskrävande. Genitivuppgift-
erna är lika många och lika mödosamma att excerpera från Språkbanken som 
de övriga lemmaformerna, men tillför väldigt lite ytterligare information om 
användningen. 

Förfaringssättet leder till att det ibland finns smärre diskrepanser mellan 
de uppgivna frekvensuppgifterna för det studerade ordet. Exempelvis får 
skurkstat 51 förekomster när Språkbankens skurk-sammansättningar redo-
visas (med genitivformerna inkluderade) gentemot 50 i redovisningen av 
-stat-sammansättningarna (med genitivformerna exkluderade). Detta gäller 
generellt och påpekas inte för varje ord nedan.  

Frekvensuppgifterna för efterledens sammansättningar har normalt lem-
matiserats, utom när knepiga homografiförhållanden skulle göra detta alltför 
missvisande. Även förledens sammansättningar har lemmatiserats när så 
varit praktiskt möjligt, dvs. när antalet ordformer inte varit oöverstigligt 
stort. Beteckningen lemma blir ibland en smula oegentlig, eftersom lemma-
frekvenserna inte alltid omfattar hela lemmat. Beteckningen är oegentlig 
också i så måtto att lemmatiseringen − precis som frekvensredovisningen i 
stort − gjorts helt mekaniskt efter ordformerna, utan någon form av homo-
grafseparering (med något enstaka undantag). Det innebär t.ex. att samtliga 
belägg på formen noll räknats som räkneordet noll, trots att det vid närmare 
inspektion visar sig att några hänför sig till personen Gregor Noll. På samma 
sätt visar det sig att några belägg på barn refererar till en samlingsskiva 
betitlad ”Rocking at the barn”. Trots det har även dessa räknats in i sub-
stantivlemmat BARN. Något annat förfaringssätt har inte varit praktiskt möj-
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ligt. Det vore en oöverstiglig uppgift att försöka rensa bort alla störande och 
oönskade belägg från frekvenssiffrorna i Språkbanken. 

I Språkbankens frekvenstabellfunktion ingår nu pressmaterialen från 
1965, 1976, 1987, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003 och 2004. När 
den här undersökningen inleddes ingick också ett material från Svenska 
Dagbladet 2000 (nedan betecknat svd00) som nu är borttaget av rättighets-
skäl, men siffror och belägg hämtade från denna delkorpus kvarstår i redo-
visningarna nedan. Dessutom ingår i frekvenstabellfunktionen frekvenserna 
från de båda romanmaterialen från 1976–77 resp. 1980–81. De undersökta 
orden finns dock inte belagda där; däremot förekommer många av (samman-
sättningarna med) de ingående ordlederna där. När det i undersökningen 
talas om att ett visst ord finns eller inte finns i Språkbanken och när det hän-
visas till dess frekvens i Språkbanken är det alltså de ovannämnda del-
korpusarna som avses.  

2.6.3 Ordurval 
Jag har valt att enbart titta på sammansatta substantiv, den vanligaste typen 
av sammansättningar. De ord som analyseras i den här studien redovisas i 
Tabell 2. Det kan synas som ett litet stickprov, men materialbearbetningen 
har redan med detta urval blivit mycket tids- och arbetskrävande. Beläggen 
analyseras tämligen noggrant utifrån ett antal aspekter. Det kan givetvis dis-
kuteras på vilka sätt ett sånt här litet urval ord kan tänkas vara representativt, 
se vidare slutdiskussionen i kapitel 5. 

Tabell 2. De undersökta orden 

Ord Första belägg20 Antal belägg Antal artiklar Belägg per artikel 
användargrupp 1991 281 237 1,19 
bidragsmiljon 1990 126 120 1,05 
bokstavsbarn 1997 239 177 1,35 
curlingförälder 2004 420 230 1,93 
flytträtt 1998 600 192 3,13 
nollalternativ 1987 142 114 1,25 
riksintag 1988 734 571 1,29 
skurkstat 1996 862 703 1,23 
stafettläkare 1997 2336 1159 2,02 
Totalt  − 5740 3503 − 
Genomsnitt 1994 638 389 1,60 

                          
20 Det årtal som anges under Första belägg styrs av det tidigaste belägg jag hittat i käll-
artiklarna eller i Språkbanken. För alla ord utom nollalternativ hittar man det tidigaste belägg-
et i källmaterialet. För nollalternativ har jag också funnit tidigare belägg i andra material, men 
eftersom jag inte gjort lika systematiska sökningar för samtliga ord så utgår redovisningarna 
här och i kapitel 5 konsekvent från källmaterialet och Språkbanken. Eventuella tidigare belägg 
redovisas dock under resp. ordanalys i kapitel 4. 
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Utgångspunkten för urvalet har varit att hitta ord som har lagom hög fre-
kvens − tillräckligt hög för att tydliga användningsmönster ska kunna skön-
jas, men inte så hög att excerperingen och materialhanteringen blir alltför 
ohanterlig.21 Ambitionen har också varit att få med ganska olikartade typer  
av ord, exempelvis vad gäller hur genomskinliga betydelserna upplevs vara 
kontextfritt och hur schematiska de ingående ordledernas betydelser är. 
Orden hämtas också från olika ämnesområden. En strävan har varit att und-
vika ord med alltför morfologiskt komplexa ordleder. Nu består dock ord-
lederna inte enbart av enkla rötter; avledningar som användare, läkare och 
bidrag finns med, liksom intag, som skulle kunna ses som en sammansätt-
ning. 

2.6.4 Enkäten 
De autentiska bruksbeläggen kompletteras med en enkät till sammanlagt 67 
studenter i nordiska språk. Enkäten utfördes under läsåret 2004–2005 vid 
Stockholms universitet. Enkäten genomfördes i två omgångar med tre olika 
studentgrupper. De båda enkätversionerna var inte helt identiska, varför 
några av de studerade orden bara har testats på 46 studenter. Studenterna fick 
se sammansättningarna kontextlöst och skulle ange vad de trodde att orden 
betyder, eventuellt genom att sätta in dem i en möjlig mening. Om de inte 
visste uppmuntrades de att gissa. De skulle också ange hur säkra de var på 
hur orden brukar användas. Säkerhetsgraderingarna sammanfattas i kapitel 3 
medan förklaringarna relateras under resp. sammansättning i kapitel 4.  

2.7 Analytiska grepp och begrepp 
Flera centrala begrepp har redan introducerats ovan, bl.a. olika mönster-
begrepp. I detta avsnitt preciseras några av dessa ytterligare samtidigt som 
ytterligare några analytiska begrepp presenteras. 

2.7.1 Aktörer i konventionaliseringsprocessen 
För att kunna tala om konventionaliseringsprocesser behöver vi kunna ur-
skilja ett antal inblandade aktörer. Liknande inventarier för delvis andra typ-
er av analyser återfinns hos bl.a. Clark (1996) och Croft (2000). Analyserna i 
den här studien utgår från konkreta skriftliga yttranden. Vi har därför till att 

                          
21 Ordet stafettläkare visade sig ha mycket hög frekvens i materialet och borde därför egent-
ligen ha utgått enligt frekvenskriteriet. Den höga frekvensen var dock svår att förutse utifrån 
Språkbankens frekvenser för ordet, då dessa är mer normala. Eftersom excerperingen i Medie-
arkivet Retriever måste göras stegvis på grund av olika mängdspärrar dröjde det innan fre-
kvensbilden stod klar. I och med att excerperingen då ändå var gjord lät jag ordet vara kvar i 
undersökningen.  
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börja med att ta hänsyn till skribenten och läsarna, dvs. en sändande aktör 
och ett antal mottagande. Till skillnad från i samtalsdiskurser är kommu-
nikationsrollerna här tydligt fastslagna och ensidiga; i massmedial text väx-
lar sändare och mottagare inte ständigt roller, och relativt få människor har 
traditionellt haft möjlighet att fungera som massmediala skribenter. Ibland 
kan skribenten representera mer än sig själv, t.ex. ett parti eller en organisa-
tion. Eftersom det handlar om tidningstext kommer också andra röster än 
skribenten till tals, ofta på ett mycket konkret sätt i form av intervjusvar. Då 
fungerar de intervjuade som primärnyttjare av uttrycken och skribenten som 
sekundärnyttjare. Återgivningen av primärnyttjarens formulering blir meka-
nisk om det gäller ren citering. Men om skribenten fortsätter att använda en 
citerad primärnyttjares uttryck får vi en mer reell spridning av användningen. 

Skribenten förutsätts i normalfallet inte ha ”hittat på” det uttryck vi intres-
serar oss för. Det har innovatören gjort. Vem detta är och när/var/hur in-
novationen ägde rum är i flertalet fall okänt och omöjligt att spåra. Det är 
också fullt möjligt och i många fall sannolikt att flera innovatörer varit i 
farten vid ungefär samma tid. I några fall tror vi oss dock veta att en specifik 
person eller institution myntat uttrycket. Det är också relativt vanligt att det i 
språksamhället figurerar ett antal föreställningar om ursprunget bakom vissa 
uttryckssätt. Dessa föreställningar kan vara nog så viktiga, eftersom de ten-
derar att förse uttrycken med en viss laddning − oavsett om de är riktiga eller 
inte. Ibland hänvisar forskare hellre till introduktörer (jfr Croft 2000, 
Haugen 2007), särskilt beträffande novationer som hämtas från ett språksam-
fund och introduceras i ett annat. Ett tydligt exempel är direktlån. 

Det allra mesta av vår språkanvändning består av återanvända uttryckssätt 
vi hört eller själva använt tidigare. Själva begreppet spridning förutsätter 
också en upprepning av något som någon tidigare har hört eller sett. Alla 
som använder uttrycket ifråga blir definitionsmässigt spridare. Vissa sprid-
are är givetvis viktigare än andra och deras användning får större återverk-
ningar på det konventionella bruksmönstret. I undersökningen syns t.ex. 
tydligt hur starkt genomslag etermediernas bruk får i vissa fall.  

När skribenten explicit anger vem som använt eller brukar använda ut-
trycket (och om vad/vem) anger denne benämnaren (och vem som är be-
nämnd), som när USA (benämnare) anges ha klassat Irak (benämnd) som 
skurkstat. Detta anger ett visst benämnarperspektiv, som − ifall det blir ett 
återkommande drag − i sig kan utvecklas till en viktig del av uttryckets ladd-
ning. Det är precis vad som hänt med skurkstat. Se också avsnitt 2.7.4.2 om 
olika sätt att markera detta perspektiv. 

En person som aldrig har hört ett uttryck tidigare kallas i den här under-
sökningen för novis, medan en som känner till det kallas invigd. Novisens 
perspektiv kommer ibland att användas för att illustrera vilka delar av sem-
antiken som kan aktiveras enbart med hjälp av ordlederna resp. vilka som 
tvärtom förutsätter någon bekantskap med uttryckets brukslinje, dvs. med 
brukskonventionerna och brukshistoriken (jfr begreppet lineage hos Croft 
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2000). En brukslinje utgörs av en kedja av situerade användningar, bruks-
händelser (jfr usage event hos Langacker 1999), som var och en på något 
sätt bygger på tidigare användningar. Novisens perspektiv kommer också till 
uttryck i de enkätsvar där en informant försöker gissa vad ett obekant ord 
kan betyda. Detta kan kontrasteras mot kunskapen hos de invigda.  

2.7.2 Ord och kontext 
De studerade ordens användningskontexter står i många avseenden i fokus 
för den här undersökningen. Kontext avser här främst den språkliga omgiv-
ningen (i vid mening), medan sammanhang ofta får inrymma även icke-
språkliga aspekter, bl.a. fysiska och sociala situationsaspekter. Den grund-
läggande analysenheten kan på ett sätt sägas vara ordformer, bland annat 
eftersom dessa enkelt går att bearbeta maskinellt. Ibland har dessa också 
lemmatiserats manuellt. Distinktionen mellan ordform och lemma har mar-
kerats grafiskt när den är väsentlig och när den inte framgår tydligt av sam-
manhanget i övrigt. Sålunda markerar kursiva gemener (skurkstat) ord-
formen, medan kursiverade kapitäler (SKURKSTAT) står för hela lemmat med 
böjningsformer inkluderade. Det är emellertid inte alltid som samtliga böj-
ningsformer ingår i lemmarepresentationen, som vi sett i avsnitt 2.6.2. Den 
grafiska distinktionen mellan ordform och lemma upprätthålls främst i sam-
band med frekvensuppgifter. När det ändå torde framgå att det är lemmat i 
sin helhet som avses har det fått räcka med kursivering för att texten inte ska 
bli alltför typografiskt rörig.  

Frekvensuppgifterna omfattar ofta tre nivåer: antal lemman (ett slags typ-
frekvens), antal ordformer (ett annat slags typfrekvens) samt antalet före-
komster (tokenfrekvens, dvs. antalet belägg i Språkbanken eller i käll-
materialet). Sålunda redovisas exempelvis avseende -alternativ som efterled 
att Språkbanken rymmer 522 sådana lemman med 665 ordformer som repre-
senterar 2 066 belägg.  

Med källartiklar avses de totalexcerperade artiklar som innehåller de 
undersökta orden. Vissa analyser utgår från hela artiklarna snarare än de 
studerade ordens närkontexter. Det gäller exempelvis analyserna av vidare-
ordbildning (se nedan) och synonymer, som tar hänsyn till samtliga belagda 
ord i artiklarna och deras frekvenser. Med artikelkontexten avses den artikel 
där ett eller flera belägg på de undersökta orden ingår. 

Med belägg menas autentiska förekomster av de aktuella orden. För de 
belägg jag själv har excerperat från källartiklarna har konkordanser gene-
rerats, vanligen med hjälp av programmet Wordsmith. Beläggen inbegriper 
då alltid en viss språklig kontext till det studerade ordet, närmare bestämt ca 
150 tecken med det undersökta uttrycket inkluderat i mitten. Jag använder 
uttrycket konkordanskontext för att entydigt referera till just detta kontext-
fönster. När jag t.ex. anger att USA utpekas som benämnare (dvs. att det är 
amerikanska regeringsföreträdare som benämner andra stater som skurk-
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stater) inom konkordanskontexten i minst 100 skurkstats-belägg, menas allt-
så att USA explicit anges som benämnare inom detta kontextspann, antingen 
strax före eller strax efter det studerade ordet. (Går man till den vidare 
artikelkontexten skulle siffran öka ytterligare.) När jag ibland talar om vad 
som anges eller antyds i beläggen så är det som regel också konkordans-
kontexten som åsyftas. Många av analyserna har enbart utgått från konkor-
danskontexterna. Att ständigt kontrollera den vidare artikelkontexten är mö-
dosamt och tidskrävande. Så har ändå ofta skett, men inte reguljärt för varje 
analys och varje belägg.  

Ett ännu snävare kontextbegrepp är kollokationsfönstret, som avser 5 ord 
till vänster och 5 ord till höger om det undersökta ordet, se vidare nästa av-
snitt. Det är väsentligt att kunna fastställa vilka ord som tenderar att dyka 
upp tillsammans med det studerade ordet − och ungefär hur ofta − eftersom 
sådan samvariation säger en hel del om den betydelsemässiga laddningen 
hos ordet. 

Det finns naturligtvis alltid många skäl till att kontexterna ser ut som de 
gör. En del kontextdrag kan förefalla självklara. Det är av många skäl för-
utsägbart att det räknas upp en massa stater i kontexterna till skurkstat − men 
det är inte självklart vilka. Ordet skurkstat förknippas med andra stater än 
exempelvis medlemsstat. Det är heller ingen slump vilken stat som oftast 
framträder som benämnare − USA. Allt detta visar sig väsentligt för vilka 
betydelseassociationer som ordet väcker. Olika typer av kontextdrag disku-
teras vidare i slutkapitlets avsnitt 5.12. 

En speciell kontextuell aspekt är i vilken utsträckning sammansätt-
ningarna sammanfattar begrepp som redan beskrivits tidigare i texten på 
annat sätt, t.ex. genom längre fraser. Ett exempel är när ordet flytträtt i ett av 
de tidigaste beläggen föregås av formuleringen ”med lagändringarna öppnas 
möjligheten för flytt av hela kapitalet”. Den funktionen hos samman-
sättningar brukar betecknas som anaforisk, se avsnitt 2.1.1. För att det ska 
vara rimligt att tala om full anaforisk funktion måste både efterleden och 
förleden på något sätt aktualiseras och motiveras av den tidigare texten, som 
i det just angivna exemplet. Samma ord behöver inte ha nämnts − den parti-
ella synonymen möjligheten räcker här för att motivera -rätt i flytträtt. Där-
emot räcker det inte om t.ex. enbart flyttning av kapital har aktualiserats, 
eller om − som ofta i fallet stafettläkare − enbart olika läkarkategorier har 
nämnts i den tidigare texten. Någonting som motiverar förleden stafett- 
måste också ha figurerat för att vi ska kunna tala om verklig anaforisk funk-
tion. Om bara ett av ordledsbegreppen − i regel efterledens − har aktuali-
serats i den tidigare texten talar jag om halvanaforisk funktion.  

Med vidareordbildning avses i vilken mån de studerade orden uppvisar 
ordbildningsmässig produktivitet genom att de kan byggas ut med avled-
ningar eller sammansättningar. Exempelvis finns det i källartiklarna belägg 
på vidareordbildningar som stafettläkarsystemet och stafettläkeriet.  
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2.7.3 Frekvenser 
Frekvenser och frekvensförändringar är centrala dimensioner av konven-
tionalisering. I analysavsnitten anges ett antal frekvensuppgifter både för de 
studerade sammansättningarna i sig och för olika kontextuella drag, bl.a. 
kollokationsfrekvenser. I statistiska analyser av kollokationer brukar det 
undersökta ordet kallas nodordet. Med kollokatfrekvens menas här det totala 
antalet förekomster av ett visst ord inom kollokationsfönstret, dvs. det kon-
textfönster som sträcker sig från 5 ord till vänster till 5 ord till höger om nod-
ordet. De tio positionerna visavi nodordet anges från vänster till höger med 
beteckningarna V5−V1 resp. H1−H5. V1 och H1 är således de två positioner 
som står närmast nodordet. Normalt är just positionerna nära nodordet av 
störst intresse, och i kollokationstabellerna i Bilaga 1 redovisas förutom kol-
lokatfrekvensen enbart positionerna V2, V1 och H1, H2 samt de samman-
lagda frekvenserna för vänster- resp. högerpositionerna. I kollokationsmåtten 
(se nedan) ingår dock hela kollokationsfönstret. Ibland kan man urskilja ett 
kollokats dominerande position, dvs. den position inom kollokationsfönstret 
där ordet är betydligt mer frekvent än i övriga positioner. Vid analysen av 
riksintag visar det sig exempelvis att ordet med har en kollokatfrekvens på 
348, vilket innebär att ordet med förekommer 348 gånger inom den när-
kontext som kollokationsspannet utgör. Av dessa står 307 i position V1, som 
alltså i särklass kan utnämnas till dominerande position med positions-
frekvensen 307 i V1.  

Eftersom högfrekventa ord tenderar att vara högfrekventa i alla samman-
hang brukar man i kollokationsstudier använda olika typer av relativa mått 
på kollokationsstyrkan. Så har gjorts även här, där det s.k. T-värdet och MI-
värdet har använts; se Svanlund (2001), Church et al (1991), Clear (1993), 
Hanks (1996), Stubbs (1995, 1996). Dessa mått tar hänsyn till ordens rela-
tiva frekvens generellt och hur ofta de teoretiskt borde förekomma till-
sammans med anledning av det. På så sätt hindrar man att resultatet skyms 
av samma högfrekventa ord på alla kollokationslistorna. Exempelvis skulle 
den mycket vanliga konjunktionen och hamna i topp för nästan samtliga 
nodorden. Men det säger knappast något intressant om något av orden, möj-
ligen med undantag för skurkstat, som ofta samordnas med terrorister, bl.a. 
med förbindelse av och. Det är också bara för skurkstat som och hamnat i 
närheten av signifikansgränsen. 

Men i många andra fall är redan de råa samförekomstfrekvenserna av 
stort intresse (jfr Stubbs 2001). Här har också den faktiska frekvensen fått 
stort genomslag i analyserna. Ett skäl är att det inte varit möjligt att få till-
gång till de totala frekvenserna för olika ord i Presstext och Mediearkivet 
Retriever. Därigenom har det inte gått att räkna ut ordens relativa frekvenser 
i materialet. I stället har den råa frekvensen jämförts med en fristående refe-
renskorpus, Språkbankens samlade frekvensmaterial för 2000 och 2001, som 
representerar 51 749 999 löpord. Men bl.a. eftersom denna referenskorpus 
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uteslutande består av dagstidningar motsvarar den inte helt innehållet i käll-
materialet. Därför har dessa mått tonats ned en aning jämfört med exem-
pelvis Svanlund (2001). 

I kollokattabellerna i Bilaga 1 redovisas endast de kollokat som här har 
bedömts samvariera med noden signifikant ofta. De signifikansgränser som 
använts är dels en relativt hög minimifrekvens, dels MI- och T-värden på 
minst 1. Minimifrekvenserna har satts i relation till de studerade nodordens 
frekvens i materialet:  

≥7 bidragsmiljon, nollalternativ, bokstavsbarn, användargrupp 
≥10 flytträtt, skurkstat, riksintag, curlingförälder 
≥35 stafettläkare 

I tillägg till detta redovisas också kollokerande ord med mycket höga kollo-
kationsmått (MI ≥4; T ≥3) som signifikanta i Bilaga 1, om de dessutom har 
en rå frekvens på minst 3 samförekomster. Detta utgör alltså gränserna för 
vilka ord som redovisas i Bilaga 1 och vad som utgör basen för kollokations-
analyserna. Men jag har givetvis haft tillgång till samtliga kollokat och deras 
frekvenser, och andra kollokat vävs ibland också in i analyserna. Ett problem 
är att några av de kollokerande orden saknas helt i referenskorpusen. Där-
med får de inget MI-värde och kan inte heller kvalificera sig som signi-
fikanta; dessutom blir T-värdet missvisande. För att dessa inte ska falla bort i 
analysresonemangen redovisas sådana kollokat som har minst tre samföre-
komster med nodordet. De rapporteras i respektive ordanalys, men saknas 
alltså i kollokattabellen i Bilaga 1. 

För att få syn på förskjutningar och utvecklingar över tid, vilket kan vara 
svårt när beläggen kommer upp mot 500 belägg eller fler, har jag också tagit 
hjälp av kvartiljämförelser. Den första kvartilens belägg har jämförts med 
den fjärde kvartilens samt med den totala artikelmängden. Dessa statistiska 
analyser har gjorts med programmet Wordsmith, som har jämfört kolloka-
tionslistor och ordfrekvenslistor för respektive kvartiler med det totala 
artikelmaterialet för det undersökta ordet. Programmet har plockat fram de 
ord som är statistiskt överrepresenterade i någon av kvartilerna (p< 0,05 med 
chi2-test). Resultaten av dessa analyser redovisas inte med fullständiga 
tabeller, utan kommenteras i den löpande analystexten.  

2.7.4 Metasignaler 
En viktig etableringsaspekt som undersökts är i vilken utsträckning orden 
metamarkeras och kommenteras i beläggskontexterna. Ett sätt att närma sig 
detta är att analysera det som kan sammanfattas under beteckningen meta-
signaler. Här inbegrips olika markörer som pekar ut själva det språkliga ut-
trycket. Tre besläktade huvudtyper har urskilts: reservationer, metautpek-
ningar samt perspektivmarkörer. Dessa metasignaler indikerar ofta att det är 
någonting udda eller knepigt med uttrycken, och i många fall gäller knepig-
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heten själva konventionaliteten. Det är inte självklart att man ska använda 
det här ordet eller vad det i så fall ska betyda. Det problematiska kan alltså 
gälla både den onomasiologiska etableringsaspekten och den semasiolog-
iska. I det senare fallet kan en metasignal indikera att läsaren inte självklart 
förväntas lista ut sammansättningens innebörd enbart med hjälp av de in-
gående ordlederna och det övriga textsammanhanget.  

2.7.4.1 Reservationer 
Gruppen reservationer består av dels citattecken (”curlingföräldrar”), dels 
så kallad (så kallade curlingföräldrar). Den engelska motsvarigheten so 
called brukar ges som standardexempel på en hedge, vilket på svenska 
ibland översätts med reservation eller gardering. Dessa etiketter passar dock 
egentligen bara på några av de många funktioner som både citattecken och 
så kallad kan fylla. Den mest övergripande funktionen hos så kallad är snar-
ast att lyfta fram att ett uttryck är ett av dem som brukar användas i vissa 
sammanhang. Clark & Wong (2002:187) beskriver en besläktad konstruktion 
sålunda: ”The verb be called appeals directly to convention”. Så kallad hän-
visar alltid till någon form av existerande bruk, till skillnad från citattecken 
som inte alltid förutsätter något sådant. Så kallad kan också markera uttryck 
som anses udda eller märkliga, omdiskuterade eller kontroversiella. Ibland 
vill skribenten ta direkt avstånd från uttrycket. Ibland används så kallad mest 
för att introducera ett ord eller en term som läsaren inte kan förväntas vara 
bekant med. Det bruket är inte ovanligt i läroböcker och fackböcker.  

Citattecken har liknande funktioner men kan dessutom användas för att 
objektspråksmarkera ett ord (dvs. samma funktion som kursivering ofta har) 
eller för att återge någon annans ordval (dvs. verkliga citat). Citattecknen 
kan dessutom ange att ordet är vardagligt, främmande, ironiskt använt, eller 
att det är skribenten själv som myntat det i skrivande stund, kanske som en 
tillfällig lösning i brist på annat. Inte sällan används det för att markera att 
ordvalet är en approximation; det är inte riktigt mitt i prick men indikerar på 
ett ungefär vilken kategori eller vilka egenskaper som skribenten har i 
åtanke. En skillnad gentemot så kallad är att somliga skribenter citerar varje 
gång de använder uttrycket i fråga, medan så kallad bara används vid första 
omnämnandet och får då en tydligare presenterande funktion. Många av be-
läggen är dessutom citerade på grund av att undersökningsorden utgör eller 
ingår i titeln på en bok, en artikelserie eller ett teveprogram. De beläggen har 
räknats bort i reservationsstatistiken för alla ord i studien.  

2.7.4.2 Metautpekningar och perspektivmarkörer 
Det finns uttryck som har som funktion att peka ut andra uttryck just för att 
skribenten ska kunna metakommentera dessa på något sätt. Ord som ordet (i 
t.ex. ordet curlingförälder), beteckningen, benämningen, uttrycket, termen, 
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begreppet, metaforen och liknande används ofta just när skribenten vill säga 
något om själva bruket av det ord som pekas ut: hur ordet brukar användas, 
vad det brukar betyda eller vad skribenten eller någon annan tycker om 
bruket. Jag kallar detta metautpekningar.  

(1) Göran Tägtström värjer sig inför uttrycket ”stafettläkare” som används 
på många håll i landet. (2001-05-14) 

(2) Många svenskar har i år införlivat ordet ”curlingförälder” med sitt ord-
förråd. (2004-12-10) 

Dessa metautpekningar förutsätter normalt alltså ytterligare metakommen-
tarer om någon aspekt av konventionen eller konventionaliseringen. I vissa 
fall vill skribenten primärt framhålla att uttrycket härrör från någon annan, 
och kanske rent av direkt referera någon annans benämning. Härvid mar-
keras också att uttrycksvalet därmed speglar ett visst benämnarperspektiv. 

(3) Begreppet ”skurkstater” är numera en del av den amerikanska utrikes-
politiska retorik som ersatt det kalla krigets. (2001-11-14) 

(4) Nordkorea har av USA brännmärkts som en ”skurkstat”, en benämning 
som Ryssland avvisat. (2002-05-22) 

I dessa fall är det mycket vanligt att perspektivet förmedlas med hjälp av 
vissa verb, där brännmärka i (4) är ett tydligt exempel som också speglar 
perspektivets värdeladdning. Några andra exempel är följande:  

(5) … länder som USA betraktar som ”skurkstater”, exempelvis Kuba och 
Nordkorea … (2001-05-02) 

(6) … vad Bush betecknar som skurkstater - till exempel Nordkorea … 
(2001-09-02) 

(7) Även från stater som USA:s regering nyss beskrivit som ”skurkstater” 
har sympatier uttalats för det amerikanska folket. (2001-09-15) 

Verbens subjekt anger här vem som är BENÄMNAREN (se 2.7.1), vilket sam-
tidigt markerar vems perspektiv som uttrycket skurkstat speglar. Till dessa 
verb, som i regel konstrueras med ett som före nodordet, hör benämna, be-
skriva, beteckna, betrakta, definiera, framställa, klassa, klassificera, måla 
upp, peka ut, utmåla, utnämna som/till, utpeka, stämpla, brännmärka, miss-
kreditera, döma ut samt tala och prata om. Dessa kallar jag för perspek-
tivmarkerande. Dessa verb är inte lika explicit – och inte lika allmänt – 
metautpekande som substantiven ovan. De förutsätter heller ingen explicit 
ytterligare metakommentar. Däremot används de ofta just för att lyfta fram 
benämnaren, vilket förvisso förmedlar en sorts metaperspektiv på nod-
uttrycket. Man kan därför säga att dessa verb har en mer specifik utpeknings-
funktion än de mer allmänt metautpekande substantiven. 
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Jag har valt att redovisa ovannämnda uttryckstyper med en mekaniskt til-
lämpad åtskillnad. Det är minnestekniskt tacksamt att veta att metautpek-
ningarna (nästan) uteslutande omfattar substantiv och perspektivmarkörerna 
uteslutande verb. Beträffande substantiven (ordet, begreppet etc.) har alla 
ordformer som kopplas ihop med nodordet uppmärksammats, alltså inte en-
bart den bestämda formen.  

Givetvis är verkligheten dock inte riktigt så strikt uppdelad, och jag har 
därför i analyserna närmare kommenterat hur de olika utpekningsuttrycken 
används för respektive nodord. Hur ofta de perspektivmarkerande verben 
kombineras med en explicit angiven benämnare varierar generellt också 
mellan olika verbformer. Passiver och infinitiver förutsätter en explicit be-
nämnare i mindre utsträckning än de aktiva finita formerna. För verbet kalla 
är den skillnaden så påtaglig att jag valt att föra samman passivformerna 
med de allmänt utpekande substantiven, medan övriga former förts till de 
perspektivmarkerande uttrycken. Skälet är helt enkelt att passivformerna 
oftare används för mer neutrala brukskommentarer, utan närmare angivande 
av benämnare. 

2.7.5 Betydelser och förklaringar 
Det är intressant för betydelseetableringen i vilken utsträckning nya ord be-
höver förklaras. Mindre etablerade och mindre spridda ord behöver förklaras 
oftare än väletablerade och spridda − allt annat lika. Det gäller särskilt när de 
används i tidningar och andra massmedier som har ett ansvar att få med sig 
breda läsargrupper. Ett annat rimligt antagande är att andelen förklarade 
användningar bör minska med tiden allteftersom etableringsgraden höjs. Att 
studera förklaringarna i tidiga belägg blir därmed intressant i sig, både deras 
frekvens och deras utseende kan berätta något väsentligt om ordets be-
tydelseetablering. 

Tyvärr är det inte så enkelt att avgränsa vad som utgör förklaringar. Ofta, 
men långt ifrån alltid, signaleras detta syntaktiskt eller grafiskt – som när 
förklaringen följer direkt efter ordet med någon typ av grafisk markering: 
förklaringen sätts inom parentes, mellan kommatecken eller tankstreck, efter 
ett tankstreck eller i en egen ofullständig mening.  

(8) Tvåans ”Reportrarna” handlade om de så kallade ”bokstavsbarnen” – de 
som fått diagnoser som DAMP, MBD med mera, alltså störningar i 
hjärnan. (1999-02-24) 

Det finns också ett antal konstruktionsramar som ofta signalerar en för-
klaring: X innebär/betyder Y; X, det vill säga Y; X avser Y och liknande, där 
X indikerar det aktuella uttrycket och Y förklaringen. Men dessa och lik-
nande konstruktioner kan också användas för att framhäva slutledningar och 
konklusioner som gäller textsammanhanget snarare än ordet. En direkt fråga 
– som Vad innebär/betyder X? – är generellt tvetydig mellan tolkningarna 1) 
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’Vad betyder ordet X?’; 2) ’Vilka konsekvenser får X (i det aktuella 
sammanhanget)?’. Endast i den första tolkningen efterlyses egentligen en 
ordförklaring.  

Att kommentaren om bokstavsbarn i (8) utgör en sorts förklaring står gan-
ska klart. Jämför det med följande exempel, som kommenterar några av de 
drag som förknippas med begreppet bokstavsbarn: 

(9) … sonen Mini-Hopp, som många uppfattar som ”bokstavsbarn” eftersom 
han är extremt hoppig och vild. (2003-05-26) 

Här synes skribenten förutsätta att läsaren vet vad ordet innebär, eftersom 
symptombilden anses motivera etiketten bokstavsbarn. Det mest centrala för 
bedömningen om ett yttrande utgör en förklaring borde därför inte vara om 
det anger några betydelsedrag, utan om dessa erbjuds just som en sorts för-
klaring. Den skiljelinjen är dock betydligt lättare att dra i teorin än i prak-
tiken. (Exempel som (9) säger ju en hel del om ordets betydelse.) 

För ord med schematisk (abstrakt) betydelse kan det ibland också vara 
svårt att skilja mellan situationella specificeringar av vad ordet refererar till i 
den aktuella texten, å ena sidan, och förklaringar av vad ordet konventionellt 
brukar betyda, å den andra. Ett instruktivt exempel är nollalternativ. I Miljö-
balken stipuleras att den som t.ex. vill bygga en väg måste göra en miljökon-
sekvensbeskrivning. Denna ska även innehålla uppgifter om nollalternativet, 
dvs. vilka konsekvenserna blir om den aktuella vägen inte byggs, se vidare 
avsnitt 4.8. Ordet har alltså en schematisk betydelse som ofta behöver fyllas 
i med den aktuella situationens specificeringar för att ordet ska få en relevant 
innebörd i texten. (Det betyder inte alltid att göra ingenting.) Problemet är att 
det finns en glidande skala mellan att förklara ordet i generell mening och att 
förklara vad det syftar på i det aktuella sammanhanget. Jämför följande: 

(10) Här måste man också redovisa ett s k nollalternativ, d v s vad händer i 
framtiden om man inte vidtar någon åtgärd alls. (1998-02-01) 

(11) Trafikmängden år 2005 blir 50 procent mindre med den nya leden jäm-
fört med ”nollalternativet”, dvs. om ingenting görs. (1995-09-23) 

(12) Nollalternativet, med en utbyggnad av Edsborgsleden genom Trollhättan, 
avfärdas som helt orealistiskt. (1994-08-25) 

Exempel (10) hänför sig till ett allmänt resonemang om politiska besluts-
processer, och nollalternativ syftar här inte på något specifikt alternativ utan 
har snarare generisk referens. I exempel (11) har ordet däremot specifik refe-
rens, liksom i (12), där innebörden dessutom specificeras ytterligare utifrån 
det aktuella sammanhanget. Frågan är var man drar gränsen mellan ”ordför-
klaring” och ”kontextuell specificering”.  

Det är av dessa skäl svårt att ange helt generella kriterier för förklaringar. 
Bedömningskriterierna blir starkt beroende av vilket ord det gäller. Jag har 
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generellt varit restriktiv med att tolka kommentarer som förklaringar. Nor-
malt har det krävts att yttrandet dels syntaktiskt/grafiskt presenteras som en 
förklaring, dels att det av sammanhanget verkar troligt att det är tänkt just 
som en förklaring. Generella undantag från den restriktiva hållningen har 
gjorts för schematiska ord som nollalternativ, där det blivit alltför svårt att 
dra gränsen mellan specificeringar och förklaringar. Det är delvis därför som 
andelen förklarade belägg på nollalternativ blir så hög, se Tabell 43 i avsnitt 
4.8.2.  

Även förklaringarna i enkäterna har analyserats. En vanligt förekomman-
de typ är minimala parafraser som egentligen bara upprepar de ingående led-
erna i förbindelse med något formord: ’rätt att flytta’ (till flytträtt), ’miljon i 
bidrag’ (till bidragsmiljon), ’grupp av användare’ (till användargrupp). 
Sådana sparsmakade förklaringar säger ofta ganska lite om vilka typer av 
semantiska associationer som försökspersonerna gjort (jfr Josephson 1982: 
38f). De sammanförs här under beteckningen lakoniska förklaringar.  

Som utgångspunkt kallar jag genomgående samtliga de studerade orden 
och deras dominerande betydelser för halvkonventionella, halvkonventionali-
serade eller halvetablerade – oavsett hur starkt etablerade de har hunnit bli. I 
artiklarna och i det avslutande kapitel 5 nyanseras bedömningen av deras 
etableringsstatus. Jag använder normalt också själva de studerade orden för 
att indikera deras betydelse, eller kanske oftare ordens referenter: ”De krav 
som curlingföräldrar enligt vissa borde ställa på sina barn involverar på-
tagligt ofta just städning eller diskning och andra praktiska göromål.” Detta 
är det smidigaste uttryckssättet, även om det kan verka förutsätta själva ut-
trycken och deras etableringsstatus, som ju annars hör till det som ska stud-
eras. Det hade emellertid blivit alltför krystat att hitta på mer neutrala be-
teckningar för alla ordens referenter. Undantaget utgörs av stafettläkare, som 
jag själv normalt refererar till som hyrläkare.  

2.7.6 Övrig terminologi och grafiska konventioner 
I schematiseringar över sammansättningarna och deras betydelser betecknas 
ibland förleden med A och efterleden med B och hela sammansättningen 
alltså som AB, t.ex. när ledrelationerna diskuteras: i sammansättningar som 
bokstavsdrog, bokstavsorganisation och bokstavskombination betyder bok-
stav ’initialförkortning’ och mönstret är ’B som betecknas med initialförkort-
ning’.  

I enkla schematiseringar över konstruktionsmönster och rollmönster anger 
kapitäler semantiska och begreppsliga entiteter medan kursivering anger lexi-
kalt specificerade element. Bakom schematiseringen UTBILDNING(SFORM) 
med riksintag döljer sig således bl.a. fraser som gymnasium med riksintag 
och program med riksintag. Här används ibland också versala bokstäver som 
X och Y för att indikera innehållsligt mycket öppna entiteter i konstruk-
tionen, eller entiteter vars karaktär specificeras i löptexten. Uppenbart sche-
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matiserade entiteter – som ngt/ngn – får dock inte kapitäler. Kapitäler an-
vänds också i övrigt för begreppsliga enheter, t.ex. i konceptuella metaforer, 
som INSTITUTION ÄR BEHÅLLARE. Kapitäler används dock i första hand när 
begreppen presenteras och där det behövs för tydligheten. I andra fall händer 
det att kapitälerna utelämnas för att inte störa textytan alltför mycket.  

De studerade orden markeras med kursiveringar i alla beläggsexempel. 
Kursiveringarna härrör alltså inte från originalbeläggen. Det hade förvisso 
varit intressant att studera hur ofta de undersökta orden faktiskt kursiveras i 
källartiklarna, men av tekniska skäl har det varit alltför svårt att fastställa.  
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3 Enkätstatistik 

I det här avsnittet sammanfattas svarsbortfallet och säkerhetsgraderingarna i 
enkäten. De senare speglar hur säkra enkätinformanterna uppgav sig vara på 
betydelsen och användningen. Dessa siffror kommenteras också vidare i 
respektive ordavsnitt i kapitel 4 nedan. Där redovisas och analyseras också 
själva ordförklaringarna från enkäten.  

I Tabell 3 visar de första fem kolumnerna i tur och ordning: undersök-
ningsord, antal fullständiga enkätsvar, antal som inte gett något svar alls på 
det aktuella ordet, antal som förklarat men inte angett säkerhetsgrad, antal 
som angett säkerhetsgrad men inte förklarat. I sjätte kolumnen anges sum-
man av de föregående kolumnerna, dvs. det totala antalet informanter för det 
aktuella ordet. Antalet enkätinformanter varierar således mellan 46 och 67 
(se avsnitt 0). De fyra sista kolumnerna anger de totala procentandelarna för 
informanter som inte svarat alls, inte säkerhetsgraderat, inte förklarat resp. 
har någon form av bortfall (förklaring eller säkerhetsgradering men inte 
nödvändigtvis bägge delar). Eftersom de som inte svarat alls ingår även i de 
tre högra kolumnerna blir de värdena alltid större, och den högraste kolum-
nen uppvisar med nödvändighet alltid den högsta siffran.  

Att informanter valt att inte förklara eller säkerhetsgradera ett visst ord 
kan ha flera orsaker. Förutom att allmän osäkerhet om ordets konventionella 
bruk spelar in kan man framför allt misstänka att ord som hamnat mot slutet 
av enkäten ibland har behandlats med mindre omsorg på grund av tidsbrist 
eller tilltagande leda inför uppgiften. Det är dock inte oproblematiskt att 
ange vilka dessa ord är, dels eftersom två skilda enkätformulär använts, dels 
  
Tabell 3. Svarsbortfall i enkäten 

Svarstyp (antal) Svarstyp (andel %) Ord 
Full- 
ständigt 
svar 

Ej 
svarat 
alls 

Förkl. 
men 
ej säk.

Säk. 
men ej 
förkl. 

∑ 
 Ej  

svar 
Ej 
säk. 
 

Ej 
förkl. 
 

Ej 
säk./ 
förkl. 

användargrupp 58 1 2 6 67 1 4 10 13 
bidragsmiljon 49 8 2 8 67 12 15 24 27 
bokstavsbarn 42 0 0 4 46 0 0 9 9 
curlingförälder 61 1 2 3 67 1 4 6 9 
flytträtt 41 9 2 15 67 13 16 36 39 
nollalternativ 49 6 1 11 67 9 10 25 27 
riksintag 50 4 2 11 67 6 9 22 25 
skurkstat 59 2 3 3 67 3 7 7 12 
stafettläkare 42 0 1 3 46 0 2 7 9 
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eftersom orden var uppställda i två kolumner, vilket möjliggör två olika läs- 
och svarsordningar. Räknar man ut den genomsnittliga placeringen efter 
olika formulär och svarsordningsstrategier blir emellertid bidragsmiljon och 
flytträtt de ord som mest entydigt hamnar mot slutet. Det är mycket riktigt 
också de orden som har den största andelen fullständiga svarsbortfall med 12 
resp. 13 procent. Men ser man till den totala mängden bortfall (den högraste 
kolumnen i Tabell 3), dvs. de svar där någonting utelämnats, får även noll-
alternativ och riksintag höga siffror. Där har en fjärdedel av informanterna 
utelämnat antingen förklaring eller säkerhetsgradering eller bådadera. Åt-
minstone för nollalternativ kan man misstänka att detta bottnar i stark osäk-
erhet om ordet. För flytträtt är motsvarande bortfallsandel hela 39 procent. 

De säkerhetsgraderingar som enkätinformanterna angett redovisas i 
Tabell 4. Informanterna hade fyra grader att välja mellan, och dessa redo-
visas i styrkeordning från vänster till höger i tabellen: ingen aning (IA), 
osäker (OS), mindre säker (MS) samt säker (SÄK). Även de ograderade 
svaren (OG) redovisas, dvs. de svar som saknar säkerhetsgradering. Vänstra 
halvan av tabellen redovisar svaren i antal, högra halvan konverterar detta 
till den procentuella andelen. Dessa graderingar, liksom själva förklaring-
arna, kommenteras mer i detalj under resp. ord i kapitel 4. 

Tabell 4. Säkerhetsgraderingar i enkäten 

Antal säkerhetsgraderingar Andel säkerhetsgraderingar (%) Ord 
IA OS MS SÄK OG Totalt   IA OS MS SÄK OG Totalt 

användargrupp 9 15 6 34 3 67 13 22 9 51 4 99 
bidragsmiljon 21 19 5 12 10 67 31 28 7 18 15 99 
bokstavsbarn 5 8 0 33 0 46 11 17 0 72 0 100 
curlingförälder 7 5 4 48 3 67 10 7 6 72 4 99 
flytträtt 37 14 1 4 11 67 55 21 1 6 16 99 
nollalternativ 34 19 1 6 7 67 51 28 1 9 10 99 
riksintag 21 11 3 26 6 67 31 16 4 39 9 99 
skurkstat 16 13 1 32 5 67 24 19 1 48 7 99 
stafettläkare 19 16 0 10 1 46 41 35 0 22 2 100 

IA = ingen aning, OS = osäker, MS = mindre säker, SÄK = säker, OG = ograderade svar 
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4 Ordanalyser 

Nedan analyseras de nio sammansättningarna var för sig och relativt ut-
förligt, eftersom de alla har sin speciella etableringshistoria. Ordningen har 
bland annat styrts av hur tidigt olika analytiska begrepp behöver tydliggöras 
och presenteras närmare. Orden med personbetecknande leder redovisas 
först. De olika ordanalyserna är uppbyggda på ett likartat men inte identiskt 
sätt. Efter en kort presentation av sammansättningen redogörs för de ingå-
ende ordlederna och vilka typer av sammansättningar de tenderar att ingå i. 
Det görs med hjälp av en hel del tabeller och frekvensuppgifter, som kanske 
kan synas påfrestande massiva stundtals, men som syftar till att kartlägga 
styrkan i de ordbildningsmönster som sammansättningen kan ha påverkats 
av. Även övriga siffror och tabeller syftar till att analysera olika mönster, 
bl.a. användningsmönster. Efter ordledsavsnittet följer analyser av ordets 
etableringshistoria och senare även dess användningsmönster. Varje ord-
analys avslutas i regel med en redogörelse för den vidareordbildning med 
sammansättningen som kan spåras i källmaterialet. Där framkommer också 
vilka synonymer och alternativa uttryckssätt som finns. I slutkapitlet, kapitel 
5, sammanställs och diskuteras sedan några av de mer övergripande resul-
taten. Där inkluderas också en del ytterligare data som inte har lämpat sig att 
redovisa i det här kapitlet. För den som är ointresserad av de individuella 
ordanalyserna är det fullt möjligt att gå direkt till den mer generella diskus-
sionen i slutkapitlet. Då missar man å andra sidan en hel del intressanta ord-
historier. 

4.1 skurkstat 
Vad skurkstat kan tänkas betyda indikeras av exempel (13), även om många 
debattörer inte utan vidare skulle acceptera den förklaring som ges.  

(13) Hur definieras en skurkstat? Kanske som en stat som bryter mot folk-
rätten och använder militärt våld och annan inblandning mot andra själv-
ständiga stater. (2001-06-15) 

I den utrikespolitiska diskursen är skurkstat utan tvivel ett mycket väl-
etablerat och ofta använt ord. Det är också näst efter stafettläkare det mest 
frekventa ordet i den här undersökningen. En viss minskning av meta-
signalerna över tid indikerar dessutom att skribenterna bedömer att känne-
domen om ordet har ökat under perioden. Men trots att ordet är välbekant för 
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många är det inte särdeles användbart. I många av beläggen är det heller 
knappast skribentens egen röst som talar när ordet används. Mestadels åter-
ges andra benämnande röster, oftast amerikanska, som alltså står som pri-
märnyttjare och primärbenämnare när de kallar andra stater för skurkstater. 
Den kontroversiella laddningen och det starka benämnarperspektivet be-
gränsar på ett påtagligt sätt användbarheten. Skurkstat är också ett av de mest 
kontroversiella och metadiskuterade orden i undersökningen. 

(14) Att ett ord som ”skurkstater” är en övertalningsdefinition på sandlåde-
nivå är nästan en självklarhet. (2002-01-20) 

Bland dem som inte följer den utrikespolitiska debatten förefaller ordet inte 
helt självklart. Av enkätinformanterna var bara ungefär hälften säkra på an-
vändningen. Förmodligen har flera ändå hört ordet, men att den kontroversi-
ella laddningen är så framträdande gör säkert att många känner sig osäkra på 
vad det egentligen ”betyder”.  

Uttrycket är övertaget från en internationell medial arena, med den eng-
elska förebilden rogue state, och det figurerar flitigt i den utrikespolitiska 
debatten om bl.a. terrorismens inverkan på världspolitiken. Det presenter-
ades som nyord i Språkvård 2002:1 med en förklaring som ansluter sig till 
exempel (13) (även om tidskriften illustrerade ordet med ett annat exempel): 
’stat som inte respekterar internationella överenskommelser’. Att den inne-
börden inte alltid är så självklar kommer att framgå av redovisningen nedan.  

4.1.1 Ordlederna 
Ordet skurkstat är uppbyggt av en personbetecknande förled (skurk-) och en 
efterled som betecknar ett nationsrelaterat begrepp (-stat). Ordböckernas för-
klaringar av skurk har en viss spännvidd – från kriminella människor till mer 
allmänt ohederliga eller ondskefulla personer. Eller som det står i Natur och 
Kulturs Svenska ordbok: ’en person som har gjort något olagligt eller något 
elakt’. Denna spännvidd återfinns också i olika tolkningar av ordet skurkstat, 
bl.a. i enkätsvaren, se nedan. SAOB har följande förklaring till skurk: ’ond-
skefull, ohederlig o. samvetslös person som begår l. begått l. är i stånd att 
begå gemena handlingar l. förbrytelser, bov; äv. allmännare: kanalje, lym-
mel, rackare’. 

Lemmat SKURK har som simplex 802 belägg i Språkbanken. Utöver dem 
finns det 51 ordformer som börjar på skurk- med totalt 189 förekomster som 
representerar 33 lemman. Skurk-sammansättningarna är alltså inte särdeles 
frekventa, vilket framgår av Tabell 5 som visar samtliga lemman. 

Ingen av sammansättningarna har någonsin -s- i sammansättningsfogen. 
Vanligast är vårt studieobjekt SKURKSTAT med 51 belägg. Vi har därför skäl 
att misstänka att ordet har potential att självt utgöra ett produktivt mönster 
snarare än att det är starkt beroende av mönster från andra skurk-samman-  
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Tabell 5. Förleden skurk- i Språkbanken (samtliga lemman) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
skurkstat 51  skurkporträtt 2  skurkjakt 1 
skurkaktig 46  skurksen 2  skurkkläder 1 
skurkroll 25  skurkande 1  skurkkulturen 1 
skurkaktighet 11  skurkarnamed 1  skurklistan 1 
skurkstreck 11  skurkbetonade 1  skurkmoralen 1 
skurknation 7  skurkbil 1  skurknamnet 1 
skurkgäng 4  skurkbranschen 1  skurknamnlista 1 
skurkland 4  skurkbröder 1  skurknätet 1 
skurkdemokrati 2  skurkdiktator 1  skurkpresident 1 
skurkfaktor 2  skurkeriet 1  skurkskalan 1 
skurkgalleri 2  skurkexperten 1  skurktypen 1 

sättningar. Listan omfattar också flera synonymer till skurkstat, se vidare 
4.1.9. Övriga ordbildningar med någorlunda hög frekvens är avledningarna 
SKURKAKTIG och SKURKAKTIGHET samt sammansättningarna SKURKROLL och 
SKURKSTRECK. 

I Språkbanken förekommer inte några sammansättningar med skurk- före 
1995. Det är förmodligen mest en följd av att de tidigare materialen är för 
små för att fånga upp ens de då etablerade sammansättningarna. Redan 
SAOB (vars artikel är från 1974) listar bl.a. sammansättningar som skurkroll 
och skurkstreck, men de är uppenbarligen så pass lågfrekventa i tidningstext 
att det krävs relativt stora material för att få dem belagda. Det är först just 
från 1995 som delkorpusarna överstiger 5 miljoner löpord. Skurkroll an-
vänds för övrigt både om verkliga film- och teaterroller och med efterleden i 
överförda bemärkelser, där t.ex. filosofer, politiker eller nationer anges ha 
framställts på ett sätt som föranleder beteckningen skurkroll.  

Sammansättningarna syftar inte nödvändigtvis på ”verkliga” skurkar, utan 
snarare till företeelser eller handlingar som bär skurkars prägel. Skurkstreck 
betyder alltså knappast ’tilltag utfört av skurk(ar)’, utan snarare ’tilltag/påhitt 
som har samma prägel som sådana som utförs av skurk(ar)’. I skurkords-
mönstren finns alltså redan etablerat en viss potential för vidgning av skurk-
aktigheten. Förledsbetydelsen hos skurk- blir därmed ofta snarast ’skurk-
aktig’. Och avledningen skurkaktig(het) inrymmer i sig en utvidgning av det 
skurkiga, eftersom det sällan är någon poäng att påpeka att genuina skurkar 
är skurkaktiga. Thorell (1981:136) anger mycket riktigt betydelsen hos 
skurkaktig till ’som är (som) en skurk’. Suffixet -aktig indikerar generellt 
ofta att någonting påminner om det som förleden betecknar, som svamp-
aktig.  

Efterleden -stat är betydligt vanligare. Simplexet STAT har en beläggs-
frekvens på 21 956. I Tabell 6 visas de vanligaste sammansättningarna. Jag 
har sorterat bort ordbildningar som inte har ordet -stat som efterled (exem-
pelvis ord på -röstat, -bröstat, -tystat, -termostat etc.). Däremot har jag inte  
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 Tabell 6. Efterleden -stat i Språkbanken (lemman, F ≥ 50) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
delstat 2657  arabstat 174  baltstat 67 
medlemsstat 1121  sovjetstat 128  polisstat 66 
välfärdsstat 602  superstat 128  socialstat 63 
nationalstat 425  grannstat 118  förbundsstat 62 
rättsstat 347  sydstat 107  småstat 57 
öststat 319  enpartistat 96  kommuniststat 56 
eustat 191  hemstat 82  vatikanstat 53 
eurostat 180  gulfstat 69  skurkstat 50 

försökt urskilja ord med det ekonomiska budgetanknutna stat-begreppet 
(t.ex. hovstat). Efter rensningen återstår ca 400 lemman, eller 630 ordformer, 
med sammanlagd beläggsfrekvens på 8 711.  

Lemmat SKURKSTAT kommer sist i tabellen på 24:e plats. (Frekvensskill-
naden jämfört med redovisningen under förleden skurk- ovan – 1 belägg – 
beror på att genitivformerna där är medräknade.) Språkbankens topplista 
stämmer rätt väl med vilka lemman som också är någorlunda frekventa i 
källartiklarna med skurkstats-beläggen i mitt material: MEDLEMSSTAT 16 
belägg, ARABSTAT 11, TERROR(IST)STAT 10, DELSTAT 9, NATIONALSTAT 7, 
RÄTTSSTAT 6, DIKTATURSTAT 6. 

Diskussionen i det här avsnittet utgår dock från Språkbanksstatistiken och 
koncentreras i första hand till de sammansättningar som har primärt person-
betecknande förled, vilket är ganska många – totalt nästan 100 lemman. Av 
dem hamnar SKURKSTAT på 7:e plats frekvensmässigt. De som har högre 
lemmafrekvens är MEDLEMSSTAT, ARABSTAT, GRANNSTAT, BALTSTAT, POLIS-
STAT och KOMMUNISTSTAT. Några av dessa förleder har redan som simplex 
generaliserats så långt att de kan användas om länder, som medlem och 
granne. (Båda har egna landsbetydelsekommentarer i NEO.) Ordet polis har 
– liksom militär längre ner på listan − såväl person- som kollektiv- och 
myndighetsbetydelser. 

Sammansättningar med förled slutande på -ist- är lite speciella. Exem-
pelvis kan kommuniststat lika gärna tolkas som en ’stat präglad av kommu-
nism’ som ’stat präglad av kommunister’. Motsvarande gäller merparten av 
övriga -ist-ord på listan: fascist-, marxist-, nazist-, rasist-, sionist-, socialist- 
samt staliniststat. (Däremot fungerar terroriststat annorlunda och påminner 
mer om skurkstat.) Vi använder generellt de personbetecknande -ist-orden 
som förled i sammansättningar, hellre än de mer abstrakta -ism-orden. 
Språkbanken innehåller t.ex. mängder med ord på kommunist- men nästan 
inget på kommunism-. 

Flera av de övriga personförlederna förekommer sällan som simplex 
(längre) – nattväktare, ansökare, vägrare, vasall – eller också är de då sällan 
personbetecknande, som vågmästare, som oftast refererar till något politiskt 
parti. 
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Ledrelationerna för de personanknutna statsorden är av mycket varierande 
slag. I några sammansättningar pekar förleden närmast ut vilka som har 
makten eller hur landet styrs (polis-, militär-, ämbetsmannastat samt -ist-
orden). I andra anges snarare en etnisk grupp eller annan personkategori som 
dominerar eller präglar landet (arab-, jude-, mormon-, jordbrukar-, baltstat). 
I några handlar det om en relation till andra stater (medlems-, fiende-, 
grann-, vasall-, utbrytar-, paria-). I några beskriver förleden snarast stats-
maktens handlingssätt, antingen mot andra stater (terrorist-, förrädar-, an-
gripar-, vägrar-, givar-, mottagarstat), eller gentemot de egna medborgarna 
(nattväktar-, förmyndar-, rasiststat). I några måste förleden tolkas metafor-
iskt, i andra används den bokstavligt. För många sammansättningar kan flera 
av de ovan relaterade mönstren passa in samtidigt. 

Kort sagt: det finns knappast något enskilt starkt relationsmönster att an-
sluta sig till när novisen ska tolka ledrelationen i skurkstat; i stället finns det 
en rad återkommande mönster som möjliggör ett brett spektrum av tolk-
ningar. Mer om detta nedan. (Se avsnitt 2.7.1 för förklaring av novis-
begreppet.)  

4.1.2 Etableringshistorik 
Det första belägget på skurkstat i källmaterialet är identiskt med det första 
belägget i Språkbanken. Det rapporterar från ett internationellt toppmöte i 
Sharm el-Shejk våren 1996, ett möte som också beskrivs som en freds- och 
antiterrorkonferens. En bit in i artikeln konstateras följande:  

(15) Vad Iran, Irak och Lybien [sic] beträffar så har dessa ”skurkstater”, som 
USA har kallat dem, inte varit bjudna. (1996-03-14) 

Skurkstat är dock inte ett ord som omedelbart slår igenom i den svenska 
medievärlden. Beläggsutvecklingen för de sammanlagt 862 beläggen fram-
går av  Tabell 7. Av den kan man utläsa ett stort språng i frekvensutveck-
lingen år 2001. Det vore frestande att relatera det till terrorattacken den 11 
september, men denna kan bara delvis förklara den plötsliga frekvens-
ökningen. I samband med attacken aktualiseras visserligen diskussionerna 
om det planerade amerikanska missilförsvarssystem, ibland kallat ”Stjärnor-
nas krig” eller ”Star wars”, som explicit var tänkt att skydda mot bland annat 
skurkstaters kärnvapen. Men redan före den 11 september var årsfrekvensen 
2001 uppe i 106 belägg, vilket innebär att språnget redan var ett faktum. Det 
förklaras till stor del av att statsminister Göran Persson besökte Nordkorea i 
maj (den stat som oftast utpekats som skurkstat, se Tabell 8) samtidigt som 
USA:s president George Bush höll ett uppmärksammat tal om att bygga 
missilförsvarssystemet mot hoten från skurkstater. 

Det första belägget, se (15) ovan, är typiskt på två sätt: dels räknar skrib-
enten upp ett antal exempel på stater som anses höra till kategorin (ett skäl  
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Tabell 7. Beläggshistorik för skurkstat 

Böjningsform skurkstat- 
År - -en -s -ens -er -erna -ers -ernas Totalt 
1996 – – – – 2 – – – 2 
1997 – – – – 4 – – – 4 
1998 1 – – – 7 – – – 8 
1999 7 – 1 – 10 1 – 1 20 
2000 9 – – – 52 10 1 – 72 
2001 40 6 2 1 145 9 1 1 205 
2002 57 16 – 1 113 12 3 1 203 
2003 51 10 1 4 148 8 1 6 229 
2004 32 9 – – 69 6 2 1 119 
Totalt 197 41 4 6 550 46 8 10 862 

till dominansen för obestämd plural), dels anges explicit att det är USA som 
är benämnaren. Dessa drag upprepas sedan i en mängd belägg. Totalt sett är 
det många stater som etiketteras som skurkstater, vilket Tabell 8 demon-
strerar.22 Flera av länderna har också hamnat på listan över signifikanta 
kollokat, se Bilaga 1. 

I en klass för sig står således Nordkorea, Irak, Iran, USA samt Libyen, 
dvs. förutom USA nästan exakt de stater som pekades ut redan i det första 
belägget (även om Libyen där drabbats av ett korrekturfel, varför detta 
belägg inte räknats med i tabellen). Listan illustrerar också det faktum att 
den ursprungligen amerikanska beteckningen på förhatliga stater snabbt nog 
slog tillbaka på amerikanerna själva. USA blev så småningom ett av de 
länder som oftast klassas som skurkstat, med första belägget av det slaget 
från augusti 1999. Denna rekyleffekt visade sig också i enkäten, där flera 
nämnde USA som exempel.  

En av dem som vänt begreppet tillbaka mot USA är språkvetaren och 
samhällsdebattören Noam Chomsky, som 2000 skrev en bok som på eng-
elska använde den engelska ekvivalenten ”rogue states”. Den kom på sven-
ska i slutet av 2001 med titeln ”Skurkstater − den starkares rätt i världs-
politiken”. Chomskys bok och teser fick ett stort medialt genomslag i Sve-
rige, och författaren nämns i 34 av beläggen. De flesta är från 2002, då 
Chomsky också besökte den svenska bokmässan i Göteborg och höll ett 
föredrag som en tidning beskrev som ”extremt välbesökt”. I beläggen talas 
om hur Chomsky använder begreppet som en bumerang när han hävdar att 
USA är den största skurkstaten av dem alla. 

I 25 av beläggen anges också den amerikanska benämningen på de aktu-
ella staterna: rogue states (alternativt rogue nations eller rogue countries). 
Men den amerikanska ekvivalenten dyker inte upp i beläggen förrän 1998. I  
 

                          
22 Tabellen anger bara de exemplifieringar som kan identifieras i konkordanskontexten, dvs. 
inom 150-teckensfönstret. Tabellen redovisar alltså inte en fullständig inventering utifrån hela 
artiklarna. 
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Tabell 8. Utpekade skurkstater i artiklarna 

Stat F  Stat F  Stat F 
Nordkorea 129  Spanien 4  Frankrike 1 
Irak 126  Sverige 3   
Iran 72  Tyskland 3  

Förenade 
arabemiraten 1 

USA 56  Burkina faso 2  Indonesien 1 
Libyen 55  Burma 2  Jordanien 1 
Syrien 18  Chile 2  Kroatien 1 
Israel 10  DDR 2  Ryssland 1 
Kuba 9  Kina 2  Saudiarabien 1 
Sudan 9  Korea 2  Sovjetunionen 1 
Afghanistan 7  Somalia 2  Turkiet 1 
Pakistan 6   Vatikanen 1 
Storbritannien 4  

Dominikanska  
republiken 1  Venezuela 1 

Serbien 4  England 1  Vitryssland 1 

ett av beläggen (från Aftonbladet 2001-09-12, se (17) nedan) anges att pre-
sident Clinton från 1994 allt oftare använde termen ”rogue countries”. I ett 
annat belägg (2001-11-01) påstås att rogue kommer av ett fornnordiskt ord, 
hrôkr, ’skojare’. 

Även Sverige har hamnat på listan. Av de tre utpekningarna avser dock 
två historiska förhållanden, dvs. Sverige på 1600- resp. 1700-talen. 

Det förekommer flera etableringshistoriska kommentarer i själva belägg-
en. Anders Ehnmark säger (Expressen 2001-11-01) att det operativa be-
greppet skurkstat uppträder i amerikansk säkerhetsdoktrin efter det kalla 
kriget och betecknar små illasinnade stater som med de nya, alltför farliga 
vapnen kan utgöra ett hot. Se också ett längre utdrag från en artikel av Stefan 
Jonsson (belägg (29) nedan), som daterar uttrycket till ”efter Reagan”. Kalla 
kriget brukar anses slut ca 1989–1990 (jfr NE) och Reagans ämbetsperiod 
avslutades 1989. De båda källornas uppgifter om uttryckets ålder samstäm-
mer alltså, men mitt källmaterial och Språkbanken fångar inte upp ordet på 
svenska förrän 1996. 

Storstadspressen dominerar föga oväntat beläggsbilden med ca 70 procent 
av beläggen. Det är ju framför allt storstadstidningarna som har en rejäl ut-
rikesbevakning. Tyvärr är avdelningsmarkeringarna här ganska sparsamma 
och mindre än hälften av beläggen kan spåras till en specifik avdelning. 
Bland de belägg som har sådana markeringar överväger ledare (41 %), kultur 
(21 %) och utlandssidor (20 %).  

4.1.3 Enkäten 
Efterleden -stat i skurkstat är tämligen oproblematisk; det är entydigt det 
konventionella statsbegreppet som leden refererar till i beläggen, och det tas 
för givet även i samtliga enkätsvar. Däremot är det inte så självklart − vare 
sig för en novis eller för en invigd − hur man ska se på förleden och dess 
relation till efterleden. Som framgick ovan finns det inget enskilt dominer-
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ande sammansättningsmönster att falla tillbaka på, snarare en mängd möjliga 
typer av presumtiva ledrelationer. 

Att döma av enkätsvaren finns det två huvudstrategier för hur man kan 
tolka relationen mellan begreppen, och därmed också för hur man tolkar för-
leden. Båda anknyter till ledrelationer som redan är etablerade bland sam-
mansättningar med -stat. 

Den första strategin tar snarast fasta på statsmaktens beteende. I sin mest 
renodlade form innebär den här tolkningen en personifiering av stats-
begreppet. En skurkstat blir då ungefär ’en stat som är som eller beter sig 
som en skurk’. Ledrelationen skulle då möjligen kunna betecknas som pre-
dikativ (se vidare diskussionen i avsnitt 4.9.3), likhetsbetecknande eller 
egenskapsprojicerande (se 2.2.2.2). Ett exempel på en sådan enkätförklaring 
är ’stat som beter sig självsvåldigt och kränker mänskliga rättigheter, hotar 
m. kärnvapen, etc.’ Hur pass personifierande ordet normalt uppfattas kan 
dock diskuteras (se vidare 4.1.5 nedan). I många enkätsvar − liksom i många 
av beläggen − ska förleden kanske snarare tolkas direkt kopplad till ledar-
skiktet, de officiella representanterna för staten. Förleden anger då den egen-
skap som är typisk för förledskategorin, skurkaktigheten, och ordet skurk-
aktig nämns också flera gånger i förklaringarna. Det ligger då nära till hands 
att tolka skurkaktigheten metonymiskt som ett drag hos statens ledarskikt 
snarare än som ett personifierat drag hos själva staten. De här två nyanserna 
av den första tolkningsstrategin − personifiering resp. metonymi − är dock 
mycket svåra att separera, både i enkäten och i beläggskontexterna.  

Den andra tolkningsstrategin i enkäten tar mer fasta på att kriminella per-
soner präglar staten på något sätt, t.ex. ’stat där skurkar har herravälde’; ’det 
är en riktig skurkstat, maffian kontrollerar ju allt’; ’illegala verksamheter 
som tagit över en stat’; ’en stat med många kriminella’; ’stat bestående av 
skurkar’. Den här strategin utgår från traditionell kriminalitet i snävare 
bemärkelse och i ett mer nationellt perspektiv. Ibland antas de kriminella 
också ha den politiska makten, men maktaspekten nämns långtifrån alltid. 
Det handlar snarast om en grupp som präglar samhället utan att nöd-
vändigtvis ha formell politisk makt, ungefär som att en jordbrukarstat inte 
tvunget behöver vara styrd av jordbrukare.  

Man kan lite förenklat säga att den förstnämnda strategin utgår från att 
makthavarna har en skurkaktig ledarstil, medan den senare tar fasta på att ett 
antal kriminella har fått makten eller präglar samhället. I det faktiska bruket 
finns det få belägg som anspelar på den senare tolkningen; traditionell 
kriminalitet utgör inte något centralt semantiskt element i det faktiska bruket. 
Detta är en tolkning som novisen gör, snarare än den invigde. Det visar sig i 
att det finns en korrelation mellan förklaringstyper och säkerhetsgraderingar 
i enkäten, dvs. hur säkra informanterna ansåg sig vara på det konventionali-
serade bruket. Det är de osäkra informanterna som anger kriminalitetsför-
klaringar – totalt innehöll 20 procent av svaren referenser till kriminalitet 
och tre fjärdedelar av dessa kom från osäkra informanter, dvs. de som har 
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markerat tolkningen som osäker eller ingen aning, se Tabell 4. De säkra in-
formanterna framhäver i stället det perspektiviska i benämningen, se vidare 
nedan. Nästan en fjärdedel av svaren alluderar till perspektiviteten, och av 
dessa svar kommer närmare tre fjärdedelar från säkra informanter. Dessutom 
framhäver de ofta statens handlingssätt, hotfullhet och skurkaktighet.  

Enkättolkningarna har alltså en viss spännvidd vad beträffar skurk-
begreppet. Däremot har ingen försökt sig på utvidgade tolkningar av stats-
begreppet; alla tycks utgå ifrån samma traditionella statsbegrepp. 

4.1.4 Perspektivitet 
Perspektivitet har att göra med vem som sätter etiketten skurkstat på vem. I 
någon mening är alla beteckningar mer eller mindre perspektiviska: det är 
någon som väljer att använda beteckningen om någon/något annat. Men 
beträffande starkt värderande beteckningar blir det mer akut vems perspektiv 
som kommer till uttryck, vem som benämner och vem som blir benämnd. 
Redan att kalla någon skurk är mer subjektivt värderande − och mer perspek-
tivmarkerande − än att kalla någon brottsling, eftersom brottslighet kan be-
traktas som något som (åtminstone teoretiskt) går att verifiera. En brottsling 
torde av de flesta uppfattas som en person som är dömd eller skulle kunna 
dömas i en domstol. Det är inte lika självklart fallet med en skurk (jfr diskus-
sionen av simplexet skurk i 4.1.1). 

Redan från första belägget är skurkstat kopplat till USA:s utrikespolitik. I 
många belägg refereras amerikanska uttalanden, och USA-perspektivet är 
genomgående mycket tydligt − både i beläggen och i enkäten. Detta visar sig 
på en mängd sätt. I beläggen speglas perspektivet bl.a. i metasignalerna, som 
redovisas i Tabell 9, både i antal och i procentandelar av beläggen för resp. 
år. Där anges antal och andelar för reservationer, utpekningar och perspek-
tivmarkeringar. Längst till höger redovisas den totala andelen metasignaler 
för varje år. Observera att några belägg är försedda med flera metasignaler, 
varför den totala andelen reservationsbelägg inte helt motsvarar summan av 
andelarna för de olika typerna.  

Exakt hälften av beläggen är alltså försedda med någon form av meta-
signaler. Reservationerna ligger i topp – 40 procent av beläggen har någon 
form av reservation. Av tabellen framgår dock inte att den vanligaste av dem 
är citatmarkering. Totalt är 273 belägg citatmarkerade, medan 78 har så 
kallad-reservation. Varje år är citatmarkeringarna minst dubbelt så många 
som så kallad-reservationerna. Belägg som är citerade för att de ingår i t.ex. 
boktitlar är borträknade i tabellen. Några citeringar signalerar verkliga citat, 
antingen från konkreta amerikanska uttalanden eller från vanemässigt ameri-
kanskt språkbruk. Att även så kallade-reservationer är utmärkande för an- 
vändningskontexterna framgår av att så, kallade, s och k alla hamnar högt på 
kollokatlistan (se Bilaga 1). Skurkstat hör till undantagen i den här undersök- 
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Tabell 9. Metasignaler för skurkstat 

År Belägg 
totalt 

Reservationer Utpekningar Perspektiv-
markörer 

Metasignaler 
totalt 

 Antal Antal % Antal % Antal % Antal % 
1996 2 1 50 0 0 1 50 1 50 
1997 4 3 75 0 0 1 25 4 100 
1998 8 4 50 1 13 1 13 5 63 
1999 20 9 45 0 0 4 20 10 50 
2000 72 45 63 2 3 5 7 50 69 
2001 205 111 54 9 4 30 15 130 63 
2002 203 56 28 12 6 26 13 81 40 
2003 229 62 27 7 3 35 15 87 38 
2004 119 54 45 3 3 14 12 62 52 
Totalt 862 345 40 34 4 117 14 430 50 

ningen såtillvida att det går att ana en viss minskning av metasignalerna över 
tid. Men den utvecklingen är inte helt linjär. Användningskontexterna upp-
visar också en liten andel metautpekningar, sammanlagt 4 procent.  

Många av reservationerna finns där främst just för att indikera att beteck-
ningen uttrycker ett visst perspektiv (16), och detsamma gäller metautpek-
ningarna (17):  

(16) När amerikanerna påstår att de måste försvara sig mot ”skurkstater” som 
Nordkorea dignar nedrustningsarbetet under lögn och hyckleri. (2000-04-
26) 

(17) 1994 använde president Clinton i Vita huset allt oftare termen ”rogue 
countries”, skurkstater. (2001-09-12) 

När perspektivet anges utan explicita reservationer kan det se ut så här:  

(18) I amerikanskt perspektiv är Syrien en fullt kvalificerad skurkstat. (2003-
04-06) 

(19) Irak och Nordkorea hör till dem som USA kallar skurkstater. (2001-11-
30) 

I minst 100 av beläggen anges explicit inom konkordanskontexten att per-
spektivet bakom beteckningen är amerikanskt, dvs. att benämnaren är en 
officiell representant för USA:s regering. Går man till den vidare artikel-
kontexten, dvs. utanför konkordanskontexten på 150 tecken, skulle ännu fler 
belägg avslöjas som perspektiviska, dvs. att USA eller någon annan är be-
nämnaren.  

Det perspektiviska framkommer ibland också när skribenterna anger be-
tydelsedrag (jfr också utdraget i exempel (29) nedan.) 

(20) Enligt den amerikanska definitionen är en skurkstat inte en kriminell stat 
vilken som helst, utan en som trotsar order. (2001-11-14) 
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(21) Nyligen ändrade emellertid UD i Washington sin vokabulär och övergick 
från skurkstater till att kalla dem för stater som är en källa till oro. (2000-
06-29) 

Ibland vidgas benämnarperspektivet till västvärlden eller FN. I enkäten 
nämns ofta Bush eller USA som benämnare: ’muslimst [sic] land som Bush 
är sur på. Har kanske kärnvapen’; ’stater som (bla enligt Bush) uppträder 
skurkaktigt’. Att så många belägg framhåller det perspektiviska är ett på-
fallande kontextdrag − och utifrån sammansättningslederna givetvis inga-
lunda självklart. Det är därför också påfallande att detta drag i enkäten lyfts 
fram av just dem som anser sig känna till den konventionella användningen. 
Känner man till hur skurkstat brukar användas känner man också till det 
amerikanska benämnarperspektivet. Känner man inte till bruket finns det 
knappast någon möjlighet att gissa sig till detta. Man behöver å andra sidan 
inte ta del av särskilt många skurkstats-belägg förrän detta blir tydligt. 

Som nämnts ovan dröjde det inte särskilt länge innan beteckningen slog 
tillbaka på USA självt. I de fallen är benämnarperspektivet givetvis ett annat, 
där olika USA-kritiker står som benämnare och USA som den benämnda 
staten. 

Det förekommer också en viss gradering av skurkaktigheten, som ibland 
kan tolkas som gradering av typikaliteten för begreppet skurkstat. 

(22) Om vi ska tala om verkliga ”skurkstater” så är USA den värsta av dem 
alla. (1999-08-02) 

Just USA är det land som oftast utpekas som den värsta (i ett fall den värsta 
sortens skurkstat), största, verkliga, riktiga skurkstaten. Delvis härrör detta 
från formuleringar i Chomskys bok. Intressant nog användes frasen en riktig 
(jävla) skurkstat av tre av de enkätinformanter som gav ett användnings-
exempel som förklaring; två av dem refererade explicit till USA. Det finns, 
naturligtvis, inga exempel på att regeringsföreträdare kallar det egna landet 
för en skurkstat. Sådan självkategorisering lämpar sig inte starkt negativa 
epitet för; jfr med curlingförälder nedan, avsnitt 4.3.5.  

4.1.5 Personifiering? 
Som nämndes ovan finns en möjlighet att se skurkstat som en sorts person-
ifiering av statsbegreppet, vilket vore i linje med den konceptuella metaforen 
A STATE/COUNTRY IS A PERSON (Kövecses 2002:60). Men bara i några få fall 
indikerar användningskontexterna ett tydligt personifierande drag, t.ex. när 
skurkstat samordnas med guldinfattat monster i en beskrivning av USA. 
Eller i följande belägg: 

(23) Frankrike och Tyskland gillar inte att amerikaner och britter har monopol 
på att skicka ut trupper i världen för att spöa upp skurkstater och alle-
handa diktatorer. (2003-09-28) 
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Normalt är det bara personer som kan spöas upp, vilket här förstärks av sam-
ordningen med diktatorer i stället för diktaturer, som vore mer i nivå med 
statsbegreppet. Annars finns det i användningskontexterna inte mycket som 
visar på någon mer utförd personifiering. I källartiklarna pekas några explicit 
ut som skurkar (eller också refereras andras utpekningar av dem), mestadels 
personer, men också några regimer och stater: Suharto, Mobuto, Marcos, 
Milosevic, Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Napoleon, Khadaffi, Salvador 
Allende, Bush, Bush-regeringen, talibanregimen och USA. Frekvensmässigt 
leder dock Saddam Hussein skurkligan. DIKTATORER och DIKTATURER nämns 
i 31 skurkstats-belägg och förknippas starkt med begreppet. (Se också kom-
mentarerna om skurklistan i 4.1.8.) 

Det finns ett etablerat bruksmönster som i viss mån personifierar stater. 
Det yttrar sig bl.a. i att vissa primärt personbetecknande ord kan användas 
även om stater – fiende, medlem och granne används om stater redan som 
simplex, dessutom har vi sammansättningar som fiendestat, medlemsstat och 
grannstat. Detta får dock ses som en relativt svag form av personifiering. 
Frågan om skurkstat är en personifiering eller en sorts metonymi måste nog 
ges ett dubbelt svar: både och. I och med att artiklarna inte ger särskilt 
många belägg för personifiering överväger förmodligen den metonymiska 
associationen till skurkaktiga ledare. 

4.1.6 Vad utmärker en skurkstat? 
Exemplifiering är ett känt sätt att ge mening åt ett ord eller ett begrepp. Som 
framgått ovan är det i fallet skurkstat en ofta brukad strategi. Men hur fylls 
det i övrigt med innehåll? Det är apriori knappast självklart vad som borde 
utmärka en skurkstat. Beläggen kännetecknas av att exempel listas ymnigt, 
benämnarperspektivet markeras ideligen och beteckningen problematiseras 
ofta (se nedan), men det är sällsynt med regelrätta definitioner och förklar-
ingsförsök. Sådant förekommer endast i 2 procent av beläggen. De tydligaste 
fallen är de där en förklaring ges direkt efter ordet, men dessa belägg är inte 
många: 

(24) Michèle Alliot-Marie framhöll att så kallade skurkstater, det vill säga 
odemokratiska stater som anses hota sin omgivning … (2004-07-06) 

(25) … kompromisslöshet mot vad man kallar skurkstater, det vill säga opålit-
liga statsledningar som kan misstänkas stödja internationell terrorism. 
(2003-11-23) 

Andra gånger är det tvärtom ordet skurkstat som får fylla i och förklara ett 
annat begrepp (se även diskussionen om alternativa beteckningar nedan, 
avsnitt 4.1.9). 

(26) … där fronten inte längre går mellan härskare och folket, utan mellan 
ordningsskapande stater och ordningsstörare, dvs skurkstater, terrorister 
och andra utmanare av det statliga våldsmonopolet. (2003-02-14) 
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Karakteristiskt för förleden skurk är naturligtvis främst den negativa ladd-
ningen. Detta framkommer bl.a. i de starkt värderande perspektivmarkerande 
verb som ofta används om själva benämnandet, som stämpla, misskreditera, 
brännmärka och döma ut (som). Men i många belägg framhålls att det 
snarast handlar om stater som misshagar USA, och detta antyds förtunna den 
begreppsliga substansen; jfr exemplen (14), (20) samt nedanstående belägg: 

(27) Fattiga länder är ”misslyckade stater”; de som motsätter sig USA är 
”skurkstater”; (2001-11-26) 

(28) Numera kallas det skurkstat när ett land inte dansar efter Washingtons 
pipa. (2002-10-23) 

Ganska karakteristiskt för inlägg som vill problematisera själva beteck-
ningen är följande lite längre utdrag, som inleder en anmälan av en bok av 
Jacques Derrida. Utdraget säger samtidigt en del om etableringshistorien.  

(29) DET VAR EFTER REAGAN som amerikanska politiker började tala om 
”rogue states”, skurkstater. Ordet förekom i regel när dessa politiker 
dryftade ”stjärnornas krig”, missilskölden som skulle skydda USA från 
kärnvapenangrepp. Planen på ett sådant system var först ett drag mot 
Sovjetunionen. När östra imperiet löstes upp förlorade projektet sin 
mening. Från och med nu fick det heta att USA behövde ett missil-
försvarssystem för att avvärja hotet från ”rogue states”, som kunde få för 
sig att avfyra långdistansraketer mot det amerikanska hjärtlandet Vad är 
en skurkstat? frågade en journalist på en presskonferens. ”Om vi ska 
satsa 60 miljarder på ett försvar mot skurkstater skulle jag vilja ha en lite 
klarare idé om vad en skurkstat är.”  

Det tydligaste svaret hittills har getts av Robert Litwak, en gång råd-
givare åt Clinton: ”En skurkstat är vilken som helst som Förenta staterna 
pekar ut som sådan.”  

Jacques Derrida citerar Litwak i sin senaste bok ”Voyous” och kon-
staterar att en mer exakt definition knappast går att finna. Därpå gör den 
franske filosofen en klassisk dekonstruktion av begreppet ”skurkstat”. I 
den mån skurkstater existerar, skriver han, betyder det bara följande: det 
finns en suverän, en yttersta makt, som kan stifta en lag enligt vilken alla 
stater som hotar suveränens intressen döms ut som skurkstater. Men vad 
eller vem ger suveränen rätt att stifta sådana lagar? Ingen. Att en makt är 
suverän betyder just att den vid behov kan ändra lagen eller rent av bryta 
den. Men detta betyder i sin tur att en stat, i den mån den är suverän, 
själv är en skurkstat - definitionsmässigt laglös. (Stefan Jonsson, DN, 
2003-02-26) 

Det saknas alltså ingalunda inlägg som vill problematisera uttrycket skurk-
stat. Ibland återges en sorts förhandling om epitetet och dess tillämpning: 

(30) … eftersom Moskva inte godkänner USA:s definition av Iran som en 
”skurkstat” som stöder terrorism. (2001-03-13) 
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(31) Nordkorea har av USA brännmärkts som en ”skurkstat”, en benämning 
som Ryssland avvisat. (2002-05-22) 

Kärnbetydelsen hos skurk är snarast ’lagbrytare, förbrytare’, och de mer all-
männa elakhets- och ohederlighetsbetydelserna kan ses som utvidgningar 
från detta. Ibland hänvisas också till att skurkstater faktiskt bryter mot inter-
nationella regler och normer, se exempel (13) och nedanstående.  

(32) Israel under Sharon är en stat som hävdar att Genèvekonventionen och 
internationell rätt inte gäller just dem. Alltså en skurkstat. (2002-04-07) 

I beläggen yttrar sig skurkaktigheten därmed främst på det internationella 
planet. Flera enkätinformanter associerade dock snarare till mer nationell 
skurkaktighet riktad mot den egna statens medborgare: ’stat som fifflar med 
ex. skattepengar’; ’Att staten blåser en. Eller någonting liknande.’; ’ett land 
som begår handlingar som kränker andra människors värde − Nordkorea är 
en skurkstat eftersom det är en diktaturstat’; ’korrumperad diktatur’. Det är 
inte självklart hur man ska tolka diktaturkopplingen, men i enkätsvaren kan 
man skymta en skillnad mellan dem som uppfattar skurkaktigheten som 
internationell och dem som ser den som (intra)nationell. De flesta av de sen-
are förslagen kommer från osäkra informanter. Det finns dock även bruks-
belägg som går i samma riktning, även om det är mindre vanligt: 

(33) Även kravet på generell skuldavskrivning bör problematiseras. Skurk-
stater där de självvalda härskarna plundrar landet och plågar befolk-
ningen skall inte få skulderna avskrivna … (2000-11-13) 

I andra belägg förnekas explicit att begreppet har något med interna brott att 
göra. Annars förknippas skurkstaterna ofta med hot och vapenmakt. Till de 
signifikanta kollokaten som styrker detta (se Bilaga 1) hör angrepp, attacker, 
hot, hotar, massförstörelsevapen, kärnvapen, missiler, missilförsvar och 
krig. En del av dessa ingår dock i påståenden om hur man bör handla gent-
emot skurkstaterna. Se även avsnitt 4.1.7. 

Skurkstaterna förbinds också ofta med terrorism. Ord på terror- nämns i 
179 av beläggen, och morfemet terror ingår i 21 kollokat varav terrorism 
och terrorister är signifikanta (se Bilaga 1). Terrorister och skurkstater är 
samordnade 31 gånger (med nästan jämn fördelning vad gäller de båda möj-
liga ordningsföljderna). Skurkstater förväntas alltså ofta bete sig som terror-
ister, vilket kan sägas stärka det i övrigt bara svagt personifierande draget.  

(34) Pentagon ville visa hur lätt det var för internationella terrorister eller s k 
skurkstater att producera stora mängder dödliga vapen … (2001-09-16) 

Ibland anges att skurkstater stöder, hyser eller uppmuntrar terrorister. Kopp-
lingen till terrorism gör också att 11 september-attentatet mot World Trade 
Center i New York 2001 nämns i 19 av beläggen. 
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Alla de ovan nämnda dragen framskymtar också i enkätförklaringarna, 
t.ex. ’stat som beter sig självsvåldigt och kränker mänskliga rättigheter, hotar 
m. kärnvapen, etc.’; ’en stat som hyser t.ex. terrorister’. 

Det finns också några enstaka belägg som uppvisar lite mer avvikande 
betydelser. I två (från samma artikel sent 2004) syftar ordet på stater som 
accepterar hedersvåld mot kvinnor. I ett (från 2003) handlar det om stater 
som förknippas med dopning inom idrott. Möjligen kan man i det senare 
fallet ana att en motiverande faktor är brott mot internationella överenskom-
melser. Möjligen ska man snarast tolka dessa sena belägg främst som en 
sorts vidgning av skurkstatsbegreppet, där skurkaktighet kan tillskrivas alla 
länder där olika officiella representanter underblåser internationellt sett miss-
hagliga värderingar.  

4.1.7 Utveckling över tid 
Det går inte att spåra några dramatiska förändringar av bruksmönstren över 
de nio år som den här studien omfattar, från första belägget 1996 till 2004 
som utgör slutgräns för studien. Givetvis skiftar den utrikespolitiska rapport-
eringen delvis fokus över tid, och attentatet den 11 september 2001 sätter 
vissa spår i materialet. Utvecklingen handlar främst om relativa förskjut-
ningar av kontextuella fenomen som omtalas i samband med skurkstater. 
Därför figurerar t.ex. vissa länder mer i början (Nordkorea, Irak och Kina) 
medan andra figurerar mer i slutet (Libyen, Syrien och Tyskland). I början 
figurerar också Ryssland och Vladimir Putin mycket mer, liksom − förstå-
eligt nog − USA:s dåvarande president Bill Clinton. 

Ovanstående data framträder när man ser till artiklarnas totala ordförråd 
och ordfrekvenser och jämför den första kvartilen med den fjärde kvartilen 
samt med de totala frekvenserna för hela perioden. De framträder också när 
man jämför kollokationsfrekvenserna på motsvarande sätt. Då visar sig ock-
så ytterligare kontextdrag som relativt sett var vanligare i början. Det gäller 
t.ex. exemplifieringarna av skurkstater, vilket indikeras av att frekvensen för 
som − som främst står i H1 − är överrepresenterad i början. Det verkar natur-
ligt att ett nytt begrepp oftare måste exemplifieras än ett mer etablerat, som 
det har blivit mot slutet av undersökningsperioden. Att som är så vanligt 
beror också på att det dessutom är kopplat till de perspektiviska verb-
uttrycken: X utpekar/utmålar/betecknar/betraktar/klassar Y som (en) skurk-
stat. Därför är frekvensen för som hög även i positionerna V1 och V2. 

Ord på hot- nämns i drygt 100 av beläggen totalt sett, men dessa är 
mycket jämnt utspridda över tid med ca 10−16 procent av beläggen varje år. 
Även kärnvapen nämns under hela perioden (i 66 belägg) med lite ryckigare 
spridning. 

Det anges i flera belägg att USA slutat använda beteckningen skurkstat, 
och i något fall anges en ny beteckning, se exempel (21) från år 2000. Men 
detta stämmer inte. Om man ska tro de fortsatta beläggen i svenska medier 
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har USA även framgent ofta benämnt olika nationer som skurkstater, eller 
snarare som rogue states. 

4.1.8 Vidareordbildning 
Etableringen av skurkstat har inte avsatt några kraftigare spår i form av 
vidareordbildning. Sådana bildningar är fåtaliga och lågfrekventa. Inga ord 
med skurkstat som efterled finns belagda. Däremot finns några ord med 
skurkstat som förled: skurkstatslistan, skurkstatsretoriken, skurkstatstrofé, 
skurkstatstämpeln, skurkstatstämpla. Samtliga med bara ett belägg. Till de 
båda sista anknyter den förkortade varianten skurkstämpeln, som har två. 
Med relativa mått innebär detta att vidareordbildningen representerar 0,58 
lemman, ordformer och förekomster per 100 belägg av skurkstat. Det inne-
bär att skurkstat tillsammans med curlingförälder har de lägsta siffrorna av 
de ord som över huvud taget har någon vidareordbildning i den här studien. 

Om vi vidgar perspektivet och ser till ord bildade till skurk- har vi − 
förutom några få belägg på de väletablerade SKURKAKTIG(HET) − också 
skurkfraktion, skurkledare, skurklistan, skurkorganisationer, skurkregimen, 
skurkregimer, skurkroll, skurkskap och skurkstatus. Högst frekvens har ord-
formen skurkregimer med 3 belägg. Alla orden är således påtagligt låg-
frekventa, och de dyker upp relativt sent; alla utom skurkroll och skurkregim 
är belagda först efter år 2000. De uppvisar en intressant svävning såtillvida 
att förleden kan referera till både personer och länder. I skurkroll och skurk-
fraktion syftar förleden i beläggen på personer, i skurkstatus på länder. 
Skurklistan har båda användningarna: i det ena av två belägg omfattar listan 
två personer (Robert Mugabe och Thabo Mbeki), i det andra belägget står 
Irak på listan. Skurkregim syftar kollektivt på statsledningar.  

Skurkorganisation(er) syftar på Al-Qaida och är samordnat med skurk-
stater med hänvisning till skribentens (Staffan Heimerssons) personliga lista 
över ”Farlighetens fyra-i-topp” som även omfattar Nordkorea, Irak och Paki-
stan. Både staterna och organisationen tillskrivs här ”okontrollerbara tem-
perament och galningars känslokyla”. Det är lite oklart om detta ska upp-
fattas som en personifiering eller om skribenten främst avser ledarskikten. 
Förmodligen handlar det om både och i en sorts sammansmältning, eller 
komprimering i Fauconnier & Turners (2002) mening. De här skurkorden 
visar i alla händelser att förleden skurk- ibland får tjänstgöra som en sorts 
kortform för hela den aktuella ordbildningen skurkstat-, vilket är ett åter-
kommande drag i vidareordbildningarna i den här studien; jfr avsnitten 4.3.7 
och 4.4.6. 

Hur ska man förklara de låga typ- och förekomstfrekvenserna med tanke 
på den höga frekvensen för själva ordet skurkstat? Förmodligen är skurkstat 
framför allt ett medieord som används när någon annans kategorisering och 
beteckning refereras. Det är inte skribentens eget val. I ett sånt läge uppstår 
inte lika ofta behovet av vidareordbildning, och användbarheten hos ordet 
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visar sig klart begränsad. Typerna av vidareordbildningar pekar också på 
detta. De hänvisar till USA:s skurkstämpling av vissa länder, och på en lista 
som USA anses ha (haft) över terroriststater eller länder som kan bli mål för 
amerikanska militära interventioner. Det är oklart om medierna här refererar 
till vad de tror är verkliga listor (i några belägg förnekar amerikanska före-
trädare existensen av sådana listor) eller till mer virtuella listor. Listmeta-
foren är generellt vanlig i tidningstext, och allting som kan radas upp som 
exempel kan kallas en lista.  

4.1.9 Alternativa beteckningar 
Det finns ett antal onomasiologiska uttryck som fungerar som alternativ till 
skurkstat, dvs. mer eller mindre synonyma uttryck. Inget av dem kan dock 
mäta sig med etableringsframgången för skurkstat. Den mest uppenbara möj-
ligheten är att använda någon av synonymerna till -stat som efterled. Så görs 
också. I Språkbanken har SKURKNATION 7 belägg (startår 1997), SKURKLAND 
4 (start 2000) att jämföra med SKURKSTAT som har 51 belägg (start 1996). 
Den här typen av sammansättningssynonymik är ganska vanlig. Några andra 
exempel på förleder som i Språkbanken kan kombineras med såväl -stat som 
-nation och -land med bibehållen betydelse är medlems-, välfärds-, öst- och 
arab-, dvs. några av de lemman med -stat som efterled som är mer frekventa 
än SKURKSTAT i Språkbanken.  

En annan närliggande möjlighet är förstås att använda synonymer till 
skurk- som förled, antingen med -stat som efterled eller med någon av dess 
synonymer. Så görs också. I Språkbanken finns TERRORISTSTAT 7 (från och 
med 1987), TERRORISTLAND 1 (2001), FÖRBRYTARSTAT 2 (1997), GANGSTER-
STAT 2 (2000). Möjligen kan man föra hit även TERRORSTAT 8 (1997), FÖR-
TRYCKARLAND 1 (1998), MAFFIALAND 1 (2000) och MAFFIASTAT 2 (2002).  

I källartiklarna finns till stor del samma ord representerade (delvis med 
samma belägg som i Språkbanken): TERRORISTSTAT 6, TERRORISTLAND 2, 
MAFFIASTAT 2, FÖRTRYCKARLAND 2. Dessutom finns där BANDITSTAT med 1 
belägg från 2001. Däremot har jag inte funnit några belägg där bov- har 
använts, vare sig i Språkbanken eller i källartiklarna.  

Det är svårt att urskilja några mer systematiska nyansskillnader mellan 
skurkstat och synonymerna. Flera av orden från de båda synonymgrupperna 
är precis som skurkstat helt eller delvis förknippade med ett amerikanskt 
benämnarperspektiv, särskilt vad gäller de senare beläggen från 2001 och 
framåt. En sådan koppling uppvisar flera belägg på skurkland liksom för-
brytar-, terrorist- och gangsterstat, medan terrorstat flera gånger kopplas till 
Chomskys benämning av USA. Ett av George Bushs uttryck som ofta mer 
eller mindre synonymiseras med skurkstater är ondskans axelmakter, som 
förekommer 28 gånger i artiklarna och syftar på Iran, Irak och Nordkorea. 

Dessa data gör att vi kan konstatera flera saker. Uppenbarligen fungerar 
-stat som den normala efterleden i den här typen av ordbildningar, vilket 
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ingalunda är självklart. Efterleden -land uppvisar generellt sett både betyd-
ligt högre typ- och förekomstfrekvenser i Språkbanken. Att -stat här ändå 
dominerar har antagligen flera orsaker. Eftersom uttrycken används i sam-
band med internationella konflikter av delvis rättslig karaktär ligger det mer 
juridiska statsbegreppet antagligen närmare till hands än de något mer all-
männa land och nation. (Det heter ju t.ex. statsrättslig, inte landrättslig eller 
nationsrättslig.) Dessutom indikerar dataredovisningen ovan att skurkstat är 
det mest etablerade av orden och antagligen har fungerat som mönster för de 
övriga, snarare än tvärtom. Det är inte tidigast belagt, men det är det isär-
klass mest frekventa av orden. 

4.2 bokstavsbarn 
Beteckningen bokstavsbarn syftar på barn med psykosociala problem, barn 
som brukar få neuropsykiatriska diagnoser som ofta förkortas med tre fyra 
bokstäver. 

(35) De kallas för bokstavsbarn. Men det är inte på grund av kunnighet i 
alfabetet. Bokstavsbarnen lider av störningar på hjärnan och är därför 
rastlösa och bråkiga. DAMP, ADHD, MBD eller HKD kallas det som 
120 000 svenska barn har drabbats av. I ”Reportarna” [sic] får vi möta 
Anette Burakowski och hennes son Robin. (1999-02-23) 

Tidskriften Språkvård förklarade nyordet sålunda: ’barn med en speciell typ 
av handikapp vars (krångliga) benämning återges med en bokstavsförkort-
ning’. (Språkvård 2000:1 s. 16). (Flera av beläggen för år 2000 refererar 
direkt till Språkvårds nyordslista.) De aktuella problemen är minst sagt om-
diskuterade, och det har pågått en inflammerad debatt om orsakerna. Är de 
biologiska eller sociala? Hur ska de hanteras? Förmodligen som en följd av 
denna intensiva debatt var bokstavsbarn tillsammans med curlingförälder de 
i särklass mest välbekanta undersökningsorden för enkätinformanterna. Men 
det är ett ganska sent ord, och den massmediala användningsfrekvensen är 
inte särskilt hög. Den fortsatt höga andelen metasignaler antyder också att 
användbarheten hos ordet är en aning begränsad; det är inte lika användbart 
som det är välkänt på grund av den laddning som förknippas med ordet. 

4.2.1 Ordlederna 
I bokstavsbarn har förleden en mycket indirekt relation till efterleden, se 
vidare avsnitt 4.2.4. Bokstav- är allmänt annars en ganska produktiv förled, 
men ingen av ordbildningarna är särskilt frekvent. I Språkbanken finns 109 
lemman med 154 ordformer som börjar på bokstav- (utöver böjningsformer 
av simplexet BOKSTAV). De har en total frekvens på endast 497. De mest 
frekventa lemmana visas i Tabell 10. Bokstavsbarn kommer på sjätte plats. I 
de allra vanligaste orden är det den mest konkreta och primära skrivteckens-  
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Tabell 10. Förleden bokstav- i Språkbanken (lemman, F > 2) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
bokstavskombination 104  bokstavsvänster 9  bokstavsträl 5 
bokstavsordning 73  bokstavsbeteckning 8  bokstavsgaller 3 
bokstavstrogen 46  bokstavstolkning 7  bokstavsskylt 3 
bokstavstroende 23  bokstavscenter 6  bokstavssoppa 3 
bokstavsbetyg 16  bokstavsdiagnos 6  bokstavstavla 3 
bokstavsbarn 13  bokstavsdrog 6  bokstavstecken 3 
bokstavstro 12  bokstavsförkortning 6  bokstavsvärld 3 
bokstavsform 9  bokstavsskötsel 6    
bokstavslek 9  bokstavsrad 5    

betydelsen som aktualiseras. Men redan här är kopplingen till totalbetyd-
elsen ibland en smula indirekt, som i bokstavsordning, där det är alfabetets 
ordning mellan bokstäverna som åsyftas. Än mer indirekt blir relationen i 
relativt frekventa sammansättningar som bokstavstro, -trogen, och -troende, 
där ordet har en mer sekundär betydelse ’ordagrann’. Bokstav- får här snarast 
denotera (de semantiska detaljerna i) de ord som bokstäverna bygger upp. 
Att strikt utgå från bokstäverna signalerar en ännu mer noggrann (och rigid) 
hållning till en text än att utgå från själva orden. I bokstavsbarn är förledens 
roll än mer indirekt, och den sammansättning som mest påminner om denna 
är bokstavsvänster, se vidare 4.2.4. 

Som förled följs bokstav- genomgående av foge-s (med ett enda undantag 
som råkar vara bokstavdiagnos med ett belägg); så även för bokstavsbarn, 
både i Språkbanken och i källmaterialet. Simplexet BOKSTAV har 2 909 be-
lägg i Språkbanken. Andra frekventa ordbildningar med bokstav- är bokstav-
ligen (1 100 förekomster i Språkbanken), BOKSTAVLIG (846 i frekvens) och 
BOKSTAVERA (43). 

Efterleden barn är betydligt mer frekvent än bokstav, både som simplex 
och som ordbildningsled. Simplexet är oerhört frekvent med 117 431 före-
komster för lemmat i Språkbanken, inkl. genitivformerna, som här också har 
ovanligt hög frekvens: 8 894. Men det finns också många sammansättningar 
med -barn som efterled. Utöver simplexformerna har Språkbanken 752 
lemman som slutar på -BARN (exkl. genitivformerna). De representerar 1 001 
ordformer med 12 371 belägg. De mest frekventa redovisas i Tabell 11.  

Ordet barn kan sägas ha två huvudbetydelser: 1) ’icke-vuxen människa’, 
2) ’son eller dotter’, dvs. en viss släktskapsrelation mellan två generationer. I 
sin kärnbetydelse är denna relation genetisk, men den har − precis som son 
och dotter − utvidgats till en vidare familjerelation och omfattar nu även 
adoptivrelationer. Släktskaps- och familjerelationen är till yttermera visso 
bestående över tid. Däremot upphör så småningom egenskapen att vara icke-
vuxen i och med att den lilla människan växer och utvecklas.  

Från dessa båda huvudbetydelser utgår en mängd utvidgade och överförda 
betydelser. De flesta av de mest frekventa sammansättningarna anknyter  
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Tabell 11. Efterleden -barn i Språkbanken (lemman, F > 70) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
barnbarn 3267  gatubarn 264  problembarn 117 
skolbarn 1165  syskonbarn 203  födelsedagsbarn 106 
småbarn 755  invandrarbarn 177  jesusbarn 97 
spädbarn 671  sorgebarn 173  olycksbarn 96 
förskolebarn 368  adoptivbarn 154  flickebarn 93 
underbarn 358  dagisbarn 144  tonårsbarn 83 
flyktingbarn 328  fosterbarn 138  fadderbarn 71 
barnbarnsbarn 297  skötebarn 128    

dock till någon av de båda huvudnyanserna. Flera specificerar släkt- och 
familjerelationer, eller föräldralika åtaganden (betydelse 2), ofta i flera led 
(barnbarn, barnbarnsbarn, syskonbarn, adoptivbarn, fosterbarn, fadder-
barn). Andra betecknar olika ålders- eller utvecklingsnivåer hos barn (betyd-
else 1: småbarn, spädbarn, förskolebarn, dagisbarn, skolbarn, tonårsbarn). 
Några av sammansättningarna används i första hand överfört: olycksbarn, 
skötebarn, sorgebarn (den icke-metaforiska motsvarigheten är närmast pro-
blembarn). 

En hel del förleder säger direkt eller indirekt något om föräldrarna, t.ex. 
barnbarnsbarn, syskonbarn; längre ned på listan återfinns också t.ex. kunga-
barn, arbetarbarn. Ordbildningar som flyktingbarn och invandrarbarn är lite 
mer komplexa. De båda orden är inte riktigt så parallella som de kan synas 
utifrån förledernas tydliga semantiska släktskap. Invandrarbarn har två 
huvudtolkningar: ’barn till invandrare’ resp. ’barn som invandrat, barn som 
är invandrare’. Väldigt ofta gäller givetvis båda dessa egenskaper samtidigt, 
vilket säkert är ett skäl till att vi sällan märker den semantiska svävningen. 
Men när man ska försöka klassificera belägg som det ena eller det andra 
upptäcker man att det ofta är omöjligt att utläsa vilken betydelse som är av-
sedd. Det verkar också som det går lätt att hoppa mellan de båda använd-
ningarna i samma text:  

(36) … vi vet att skolan ofta inte klarar av att ge invandrarbarnen en fullgod 
introduktion till det svenska samhället. Det finns invandrartäta områden i 
storstäderna - framför allt i stockholmsområdet - där många invandrar-
barn, trots att de är födda i Sverige, inte har lärt sig att tala bra svenska. 
(Språkbanken p95) 

Den föredragna tolkningen till den första förekomsten är nog ’barn som in-
vandrat’. Det vore lite anmärkningsvärt att introducera människor som är 
födda här för det svenska samhället, men den tolkningen kan ändå inte ute-
slutas. Den andra förekomsten signalerar uppenbarligen ’barn till invand-
rare’. Ordet flyktingbarn har jag bara hittat i motsvarigheten till den första 
betydelsen, dvs. ’barn som flytt, barn som är flykting’. Flyktingbarn blir där-
med i stort sett ekvivalent med barnflyktingar, och relationen mellan lederna  
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Tabell 12. Bokstavsbarn med hyponymer i Språkbanken (lemman) 

År bokstavs-
barn 

damp- 
barn 

adhd-
barn

mbd-
barn

mbd-damp-
barn

Asperger-
barn 

Totalt 

1995 – – – 1 – – 1 
1996 – – – – – – 0 
1997 – 1 – – – – 1 
1998 – 0 – – – – 0 
2000 4 15 2 – – 1 22 
2001 7 2 – – – – 9 
2002 1 3 2 – – – 6 
2003 – 2 – – 3 – 5 
2004 – 3 1 – – – 4 
Totalt 12 26 5 1 3 1 48 

är närmast predikativ, för att inte säga additiv (SAG Substantiv § 27; jfr dis-
kussionen i 4.9.3.). Man skulle alltså kunna hävda att flyktingbarn lika 
mycket beskriver en underkategori till flyktingar som till barn.  

Relationerna mellan lederna uppvisar en stor diversitet även på andra sätt. 
Jesusbarnet är ’barnet Jesus’ eller ’Jesus som barn’; födelsedagsbarn är 
’person (sic!) som har/firar födelsedag’, gatubarn antyder något om levnads-
plats och levnadssätt, underbarn signalerar en exceptionell begåvning osv. 

Med sina 12 förekomster kommer bokstavsbarn långt ner på listan över 
sammansättningar med -barn som efterled. Den upptar 81:a plats bland 
lemmana och hamnar därmed långt utanför Tabell 11. Då har hyponymen 
dampbarn högre frekvens, vilket framgår av Tabell 12 som även redovisar 
bokstavsbarns och andra hyponyma sammansättningars frekvens i Språk-
banken. (Inget av orden finns representerat i romanmaterialen.)  

Äldsta belägget för bokstavsbarn och adhd-barn i Språkbanken härrör 
alltså från 2000. Två av de övriga sammansättningarna har var sitt tidigare 
belägg, mbd-barn från 1995 (det enda belägget) och dampbarn från 1997. 
Men det är först år 2000 som något av orden får en frekvens högre än 1. Då 
infaller även toppen och den sammanlagda frekvensen för de här orden når 
upp till 22, mest beroende på dampbarn. (I mitt källmaterial infaller toppen 
för bokstavsbarn först året efter, se Tabell 13, vilket stämmer väl med Språk-
bankens siffror för just det ordet.) Det förefaller alltså som de här samman-
sättningarna har etablerats parallellt. Det finns därmed knappast något skäl 
att tro att bokstavsbarn är bildat med någon av de hyponyma sammansätt-
ningarna som tydligt mönster. Det ska sägas att förlederna är belagda som 
simplex i Språkbanken från 1995 (Aspergers), 1996 (damp) resp. 1997 
(adhd, mbd). (Det kan verka märkligt att inbegripa Aspergerbarn i jäm-
förelsen, men se vidare avsnitt 4.2.4. Sökning på den vanliga felskrivningen 
Aspberger- förändrar inte bilden.) För mbd är ordet alltså tidigare belagt i 
sammansättningar än som simplex, men Språkbanken kanske inte fångar de 
tidigaste användningarna av ordet. Hyponymernas funktion som synonymer 
och alternativa beteckningar för bokstavsbarn kommenteras vidare i 4.2.7. 
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Sammantaget måste vi konkludera att bokstavsbarn inte alls ansluter sig 
till några etablerade ledmönster, vare sig för bokstav- eller för -barn. Noviser 
får därför svårt med tolkningen. (Se avsnitt 2.7.1 för förklaring av novis-
begreppet.) 

4.2.2 Etableringshistorik 
Bokstavsbarn är ingen medicinsk fackterm utan snarare en massmedial be-
teckning som sammanfattar ett antal likartade diagnoser och problembilder. I 
starten gick dock etableringen långsamt, med bara enstaka belägg de första 
två åren. 

Under den första tiden dominerar den bestämda pluralformen. Detta hade 
teoretiskt kunnat bero på en anaforisk funktion. Visst förekommer det att 
problembarn med diagnoser som mbd och adhd nämnts tidigare i artikeln när 
ordet bokstavsbarn dyker upp. Men någon tydlig anaforisk funktion har 
ordet normalt inte. Ofta nämns diagnoserna och förklaringarna först efteråt, 
om de alls nämns. Snarare är det ett teveprogram som delvis kan förklara 
den tidiga formdominansen. Liksom för curlingförälder fick etableringen 
nämligen skjuts av tevemediet. I februari 1999 sände SVT:s ”Reportrarna” 
ett program med titeln ”Bokstavsbarnen”, och många av det årets belägg an-
sluter till teveprogrammet direkt eller indirekt. Beläggen härrör till stor del 
från tevesidornas programtablåer, förhandsnotiser och tevekrönikor. Många 
återger också programtiteln. 

Frekvensvariationerna reflekterar till stor del den mediala debattens skift-
ningar. De aktuella barnen har problem själva och utgör i många fall dess-
utom problem för andra, t.ex. i skolan. Många gånger har debatten förts i ett 
hätskt och oförsonligt tonläge med mycket polariserade ståndpunkter. Något 
förenklat kan sägas att två perspektiv på barnens problem har ställts mot var- 
andra: ett biologisk-medicinskt vs ett socialt. Debatten har bl.a. handlat om 
ifall de medicinska diagnoserna stämplar barnen eller ifall sökandet efter 
sociala orsaker skuldbelägger föräldrarna. Man har diskuterat antalet drab-
bade barn; siffror på upp till 10 procent av alla barn har nämnts, vilket av 
många uppfattats som helt orimligt. Ibland betvivlas att diagnoserna speglar 
något reellt. Medicinering av barnen har ifrågasatts av vissa, medan andra 
har vittnat om hur medicinerna − ofta amfetaminbaserade − faktiskt har 
hjälpt och inneburit en ny chans för barnen. Förgrundsfigurer i debatten har 
varit främst psykiatern Christopher Gillberg, som själv forskat om dessa barn 
utifrån ett biologisk-medicinskt perspektiv, och sociologen Eva Kärfve, som 
kritiserat dessa resultat utifrån ett socialt perspektiv. Ibland figurerar de 
själva genom debattartiklar eller intervjuuttalanden, men ännu oftare hän-
visas mer svepande till de båda och till deras ståndpunkter. År 2000 kom 
Eva Kärfves bok ”Hjärnspöken − damp och hotet mot folkhälsan” som 
många av artiklarna 2001 hänvisar till. År 2003 tog diskussionen en ny vänd- 
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Tabell 13. Beläggshistorik för bokstavsbarn 

 Böjningsform bokstavs- 
År -barn -barnet -barnen -barnens Totalt 
1997 –  –  1 –  1 
1998 1 – 1 – 2 
1999 14 – 22 2 38 
2000 20 – 11 2 33 
2001 36 – 23 4 63 
2002 29 – 11 1 41 
2003 16 – 14 – 30 
2004 23 2 6 – 31 
Totalt 139 2 89 9 239 

ning då Kärfve anklagade Gillbergs grupp för forskningsfusk och begärde att 
få ut de patientjournaler som forskningen grundats på. Gillberg vägrade 
eftersom han lovat de inblandade barnen och deras föräldrar att skydda deras 
identitet. Journalerna förstördes därför. Ärendet avgjordes slutgiltigt först 
2006 då Gillberg dömdes till böter för att inte ha lämnat ut journalerna. 
Dessförinnan hade en utredning däremot friat honom från forskningsfusk. 
Det ska nämnas att Gillberg är ett i hög grad relevant kollokat som dock sak-
nades helt i referenskorpusen. Det har därmed inte fått något MI-värde och 
inte heller hamnat på kollokatlistan i Bilaga 1 (se 2.7.3). Kollokatfrekvensen 
är 3. Antagonisten Kärfve har kollokatfrekvensen 2.  

Storstadstidningarna överväger och står för drygt hälften av beläggen. 
Andra tidningar med många belägg är Nerikes Allehanda (21), Helsingborgs 
Dagblad (18) och Borås Tidning (12). Av naturliga skäl finns även Dagens 
Medicin representerat, men bara med 9 belägg.  

Bland tidningsavdelningarna dominerar opinionsbildning (ledar- och 
debattavdelningar), kultur och tevesidor, som har ungefär lika många belägg 
var. Eftersom många av artiklarna saknar avdelningsmärkning är det svårt att 
ange hur stor del av beläggen som dessa avdelningar står för, men det rör sig 
om minst en tredjedel. 

4.2.3 Attityder och laddning 
Som nämnt är både det beskrivna och själva beteckningen kontroversiella. 
Många av beläggen vittnar om att skribenten, eller den vars röst skribenten 
återger, tycker att själva uttrycket är nedsättande och avfärdar barnen och 
deras problem.  

(37) Det finns också människor som hjärtlöst och skoningslöst förlöjligar och 
förnedrar barn med neuropsykiatriska tillstånd [---]. De kallar detta att 
låta specialutbildade läkare ställa diagnos på funktionshinder för stämp-
ling och etikettering. De talar hånfullt eller bagatelliserande om ''bok-
stavsbarn''. (1999-05-21) 
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Exemplet är från en debattartikel i SvD av Sophie Ekman och Christopher 
Gillberg med rubriken ”Det finns inga ’bokstavsbarn’”. Man hittar fler lik-
nande explicita kommentarer om ordets klang, främst från människor med 
anknytning till det biologisk-medicinska perspektivet. I en annan artikel be-
skriver reportern att hon möttes av följande replik när hon besökte ett in-
formationsmöte. 

(38) Bara du inte skriver om några bokstavsbarn så är du välkommen. Det 
uttrycket är så förnedrande var den franka öppningsrepliken när jag fick 
delta i ett möte om föräldraforskning i Karlstad. Christina Kadesjö, 
familjeterapeut och socionom, presenterade sitt forskningsprojekt för en 
del av de 45 familjer som ingått i studien. (1999-04-21) 

Men det allra första belägget ger ordet en positiv laddning. 

(39) De kallas Bokstavsbarnen lite kärleksfullt. Det som förr var MBD, heter 
nu Damp, utomlands ADHD. (1997-05-12) 

Bokstavsbarn har en medial och retorisk prägel med biton av vardaglig jar-
gong. Därför är det antagligen lättare att uppfatta just det ordet som nedsätt-
ande än exempelvis dampbarn, som nog ofta upplevs som mer neutralt, 
åtminstone av dem som är involverade inom vården och känner till de medi-
cinska diagnostermerna. 

Det finns i materialet inga fall där någon tydligt kategoriserar sig själv 
som bokstavsbarn. Det kanske inte är så märkligt, bl.a. med tanke på att de 
flesta av dessa problembarn själva kommer till tals först i vuxen ålder i artik-
larna − eller inte alls. Däremot är det inte ovanligt att specifika personer 
kategoriseras som bokstavsbarn av andra ibland närstående. Bland annat 
händer det då och då att föräldrar beskriver sina barn så, och det finns exem-
pel där någon klassificerat sin syster som bokstavsbarn. Men det vanligaste 
är annars en mer distanserad användning, vilket illustreras av att frasen de så 
kallade bokstavsbarnen förekommer hela 39 gånger, vilket utgör ca 15 pro-
cent av samtliga belägg. Mycket riktigt hör också samtliga ord i frasen till de 
signifikanta kollokaten, se Bilaga 1. 

4.2.4 Ledrelationen och övrig semantik 
Ordbildningen bokstavsbarn är speciell. Förleden bokstav betecknar varken 
någon egenskap hos efterleden barn eller någon egentlig relation mellan 
bokstäver och barn. Förleden pekar i stället ut en språklig egenskap hos de 
neuropsykiatriska diagnoser som barnen fått. Någon mer specifik meta-
språklig ledrelation av denna typ har aldrig beskrivits i litteraturen, såvitt jag 
kunnat finna.23 Därtill är bokstav ett ganska otydligt sätt att peka ut den 

                          
23 Däremot diskuteras relationsklasser där modifieraren är metonymisk, t.ex. av Benczes 
(2006). Warren (1978) har en klass kallad incomplete compounds, där ett väsentligt led anses 
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språkliga egenskap som avses; alla diagnoser återges ju med bokstäver. Här 
får bokstav emellertid den lite speciella betydelsen ’akronym’,24 dvs. initial-
(bokstavs)förkortning, en betydelse som inte brukar förtecknas i ordböcker. I 
bokstavsbarn används bokstav alltså närmast metonymiskt för ’diagnos 
betecknad med initialbokstäver’. (Det kanske ska påpekas att det inte finns 
några belägg med helt avvikande betydelse för bokstavsbarn i källartik-
larna.) 

 Ordbildningen är dock inte unik. Några relativt etablerade sammansätt-
ningar av liknande slag är bokstavsförkortning och bokstavsvänster. Även i 
dessa fall står bokstav för ’akronym’. Ibland syftar också bokstavskombi-
nation, den vanligaste bokstavs-sammansättningen, i praktiken på samma typ 
av förkortningar. I flertalet likartade fall är efterleden den kategori som 
betecknas med en förkortning, dvs. sammansättningen betyder ’B som be-
tecknas med akronym’, t.ex. i bokstavsdrog, bokstavssammanslutning, bok-
stavsorganisation, bokstavssekt. I några fall är det dock inte själva den akro-
nymbetecknade kategorin som anges med efterleden. Betydelsen hos sam-
mansättningen blir då ännu mer indirekt: ’X som betecknas med akronym 
och har en relation till B’ där X är implicit. I bokstavsvänster och bokstavs-
kommunist utgörs X av ett politiskt parti eller annan politisk organisation. 
Här finns fortfarande en mycket nära koppling mellan efterleden (B) och X-
elementet. I bokstavsbarn, liksom i bokstavshandikapp och bokstavsstämpel 
− som hänför sig till samma problematik som bokstavsbarn − utgörs X av 
’diagnos’ eller ibland ’det syndrom som anges med diagnosen’. Här är steget 
mellan efterleden och X-elementet mycket längre, och X-elementet impli-
ceras inte av vare sig förled eller efterled i sig. Orden bokstav och barn 
väcker normalt inga associationer till sjukdomar eller diagnoser. Det gör det 
naturligtvis mycket svårt för en novis att gissa sig till den konventionali-
serade betydelsen, vilket också visade sig i enkäten, se avsnitt 4.2.6.  

Att bokstavsbarn fått sådant genomslag, trots den kryptiska kopplingen 
mellan lederna, beror säkert till stor del på den retoriska kraft som allittera-
tionen och den rytmiska pregnansen skänker ordet. Jämför med potentiella 
alternativ som initialbarn, förkortningsbarn eller initialförkortningsbarn. 
Möjligen hade akronymbarn kunnat matcha bokstavsbarn om akronym hade 
varit ett mer välkänt ord utanför språkvetenskapliga kretsar. Initial- används 
i själva verket mycket sällan som förled i den här betydelsen, förutom i 
initialförkortning. I Språkbanken finns bara ett ytterligare belägg: initial-
namnet. 

Nu är det dessutom inte vilka diagnoser som helst det handlar om − tbc 
skulle t.ex. inte inkluderas. Det rör sig i stället mer specifikt om vissa neuro-

                                                                                                                             
outtryckt, som i air (plane) field. Benczes analyserar dock även dessa som förbehållslöst 
metonymiska. 
24 Här används termen akronym i den allmänna betydelsen ’initialförkortning’, dvs. utan snäv-
are krav på att förkortningen ska gå att utläsa som ett ord eller utgöra ett namn.  
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psykiatriska diagnoser, men knappast exempelvis ms. Exakt vilka typer av 
diagnoser som förleden anspelar på är dock inte alldeles självklart i artik-
larna. De diagnoser som figurerar i särklass mest är damp och adhd. Andra 
som nämns är mbd, hkd, vdhft, ocd och add. Men alla aktuella diagnoser be-
tecknas inte med initialförkortningar; benämningen bokstavsbarn får ibland 
även inrymma barn med Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Retts syn-
drom, autism och tvångssyndrom. Någon gång kommenteras i artiklarna ock-
så att beteckningen bokstavsbarn därmed egentligen passar illa som en sam-
manfattning för allt detta. I stället för diagnoser, eller någon gång som kom-
plement, nämns ibland olika typer av symptom, främst överaktivitet, kon-
centrationssvårigheter, dålig impulskontroll, aggressivitet. 

4.2.5 Metasignaler och andra användningsmönster 
Eftersom både företeelsen och beteckningen bokstavsbarn är så kontroversi-
ella är det knappast överraskande att beläggen är så kraftigt metamarkerade 
− 56 procent har någon form av metasignal kopplad till ordet. Klart vanligast 
är reservationerna, som står för lite drygt hälften av samtliga belägg. Det 
märks redan i kollokationstabellen i Bilaga 1, som visar att så kallade ham-
nar allra högst bland de signifikanta kollokaten. Med 67 förekomster i posi-
tion V1 för kallade innebär det att mer än en fjärdedel av beläggen är reser-
verade på detta sätt, en mycket hög siffra. Nästan lika vanligt är citering. När 
citeringar som markerar titlar på teveprogram och liknande är borträknade 
återstår ändå 60 citerade belägg, vilket motsvarar nästan precis en fjärdedel 
av det totala beläggsantalet. De metasignalerade beläggens antal och andelar 
redovisas i Tabell 14. 

Ca 5 procent av beläggen har metautpekningar. Vanligast är passivformen 
kallas, som också hamnat på kollokatlistan. Till skillnad från den lexikali-
serade frasen så KALLAD (som i den här studien räknats till reservationerna) 
kan passivformer som kallas ibland användas för att även peka ut vem som 
står för beteckningen eller var den används. Så görs här i några få fall: i dag-
ligt tal (2 belägg); populärt i pressen (1). 

Bara 8 av beläggen har en explicit perspektivmarkör, och nästan samtliga 
dessa gäller stämpel/stämplad som bokstavsbarn. Det anges inte explicit vem 
som stämplar, men det ligger förstås nära till hands att rent logiskt betrakta 
den som utfärdar diagnosen som benämnaren. Men fullt så enkelt är det inte, 
dels eftersom bokstavsbarn inte är en officiell diagnos, dels eftersom de som 
utfärdar de aktuella diagnoserna vänder sig emot att betrakta dem som 
stämplande. I debattartikeln där exempel (37) ingår utbrister Ekman och 
Gillberg: ”Stämplar och etiketterar vi läkare barn när vi ger dem alla andra 
diagnoser som CP, MS eller när de har epilepsi, hjärntumörer, sitter i rull-
stol, har glasögon, är döva eller lider av hörselnedsättning?”. Kanske ska ut-
talandena om stämpling ibland tolkas i ett mer allmänt perspektiv av social 
stigmatisering. 
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Tabell 14. Metasignaler och förklaringar för bokstavsbarn 

År Belägg 
totalt 

Reservationer Utpekningar Perspektiv-
markörer 

Metasignaler 
totalt 

Förklaringar 

 Antal Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1997 1 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 
1998 2 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 
1999 38 20 53 4 11 3 8 23 61 3 8 
2000 33 16 48 3 9 0 0 18 55 12 36 
2001 63 31 49 3 5 0 0 33 52 11 17 
2002 41 23 56 0 0 1 2 24 59 8 20 
2003 30 20 67 0 0 2 7 21 70 2 7 
2004 31 12 39 1 3 2 6 13 42 6 19 
Totalt 239 123 51 12 5 8 3 134 56 42 18 

Närmare 20 procent av beläggen är förklarade, där förklaringen i regel 
består i exemplifiering av olika diagnosbeteckningar och/eller av vanliga 
symptom. 

Det går inte att skönja någon tydlig utveckling över tid för metasignalerna 
eller förklaringarna, utom möjligen för metautpekningarna, som svagt ten-
derar att avta. 

Ser vi vidare på kollokatlistan är det knappast förvånande att där finna 
flera av de diagnoser som motiverat beteckningen bokstavsbarn − adhd och 
damp − som alltså ofta ingår i förklaringar. Debatten rör barn som har pro-
blem, t.ex. svårt att koncentrera sig. Även med kopplas ofta till barnen som 
prepositionsattribut, och rektionen anger i regel diagnos- eller problemtyper i 
konstruktionen (bokstavs)barn med X, där X t.ex. kan stå för problem, funk-
tionshinder, koncentrationssvårigheter, utvecklingsstörningar, neuropsykiat-
riska sjukdomar. Jfr också följande exempel (som även demonstrerar hur om 
och delvis även kring används): 

(40) I dessa dagar då debatten om »bokstavsbarn« - barn med diagnoserna 
damp, adhd och liknande - rasar som värst … (2002-12-07) 

(41) Det har under en längre tid pågått en debatt om de så kallade bokstavs-
barnen. Barn med neuropsykiatriska svårigheter såsom damp och adhd. 
(2001-01-22)  

4.2.6 Enkäten 
Som framgår av Tabell 4 ansåg nästan tre fjärdedelar av enkätinformanterna 
att de visste hur bokstavsbarn brukar användas. Det stämmer också väl med 
de förklaringar de gett: 30 av de 33 säkra informanterna nämner adhd eller 
någon annan initialförkortad diagnos, ytterligare 1 antyder någon form av 
problem. Många nämner dessutom koncentrationssvårigheter eller allmän 
stökighet som symptom. 

För de övriga informanterna har det varit mycket svårt att gissa sig till den 
nu halvkonventionaliserade betydelsen. Vanligaste novistolkningen (11 pro-
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cent av totala antalet informanter) handlar om någon form av svårigheter 
med språkinlärning: ’barn med läs- och skrivsvårigheter’; ’barn som har 
svårt att stava’; ’dyslexi’. Två informanter associerar till bokstavlighet: ’ett 
barn som tar allt som sägs bokstavligt’. 

Flertalet gissar alltså på någon form av negativ betydelse, men inte alla. 
Två informanter kopplar tolkningen till föräldrars namngivningsprinciper: 
’barn i stora ”skaror” döps för enkelhets skull i bokstavsordning’. En verkar 
ha associerat till A-barn: ’ett väldigt duktigt barn som är lydigt o klarar ”det 
mesta” utmärkt’. Ingen av dessa gissningar ter sig orimlig. Gemensamt är att 
de alla försöker ge förleden en ganska specifik metonymisk eller symbolisk 
tolkning. 

4.2.7 Vidareordbildning och synonymik 
Några vidareordbildningar till hela sammansättningen bokstavsbarn finns 
varken i källartiklarna eller i Språkbanken. Däremot rymmer artiklarna några 
sammansättningar med bokstav- som förled, och som alla syftar på samma 
diagnosbeteckningar som förleden i bokstavsbarn: BOKSTAV(S)DIAGNOS 11, 
BOKSTAVSKOMBINATION 6, BOKSTAVSSOPPA 3, BOKSTAVSKOD 1. Bokstavs-
diagnos (som också finns i Språkbanken med 6 förekomster) kan tyckas vara 
en lite mer exakt beteckning på det som förleden i bokstavsbarn antyder, och 
bokstavsdiagnosbarn hade onekligen varit en mer precis och explicit ord-
bildning än bokstavsbarn, men en sån sammansättning skulle bli alltför 
otymplig. Ordet bokstavssoppa används bara i en enda artikel och relaterar 
till debatten om dessa barn och deras diagnoser.25 

Att tätheten för bokstavsbarn inte är högre än 1,35 belägg per artikel 
antyder att just den beteckningen inte är det vanligaste sättet att referera till 
dessa barn. Eftersom artiklarna handlar om en viss typ av barn är simplexet 
BARN däremot mycket vanligt: 1 058 lemmaförekomster. Sammansättningar 
med -barn förekommer också. Föga förvånande är (näst efter bokstavsbarn) 
de vanligaste damp(-)barn (21 förekomster) och adhd-barn (10). Mbd-barn 
finns också representerat med 3. Dessa är också de tre vanligaste hyponym-
erna till bokstavsbarn, som ju tillkommit just som en sammanfattande be-
teckning för barn med bl.a. de diagnoser som dessa förleder betecknar. Som 
framgick av Tabell 12 ryms motsvarande sammansättningar också i Språk-
banken, med motsvarande inbördes styrkeförhållanden. Där framgår också 
att bokstavsbarn totalt har 12 belägg i Språkbanken medan de hyponyma 
beteckningarna har sammanlagt 36. Där är det alltså tre gånger så vanligt att 
man använder en mer specifik sammansättning som att man använder den 
sammanfattande beteckningen bokstavsbarn. Eftersom mitt källmaterial är 

                          
25 Som framgår av Tabell 10 finns ordet även belagt i Språkbanken, till och med långt tidig-
are, men då i helt andra betydelser. 
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definierat utifrån att artiklarna innehåller just bokstavsbarn går det inte att 
använda för att bedöma styrkeförhållandena på ett rimligt sätt.26  

Förutom de hyponyma sammansättningarna förekommer i ett fåtal fall 
även andra sammansättningar som ungefärliga synonymer: orkidébarn (4 be-
lägg som använder blomman som metafor för dessa barns skörhet), problem-
barn (2), hjälpklassbarn (1). 

Hyponymer och andra sammansättningar är dock inte de enda alternativen 
till beteckningen bokstavsbarn i artiklarna. Lika vanligt är olika fraser med 
simplexet barn, t.ex. barn med X, där de vanligaste enkla X-värdena är 
damp (17), adhd (10), koncentrationssvårigheter (7), problem (6), autism 
(3). Dessutom finns det mer komplexa fraser som X-värden: neuropsykiat-
riska svårigheter/funktionshinder, diagnosen damp osv. Därtill kan samma 
sak uttryckas med relativsatser: barn som fått diagnosen damp, barn som har 
adhd etc. Barn följs direkt av som i 109 belägg i källartiklarna. 

Givetvis har artiklarna också en hel del annan ordbildning till de olika 
diagnosorden. Damp är vanligast och förekommer 222 gånger. Det finns där-
till hela 34 ordformer som börjar på damp- med en total frekvens på 62. 
Vanligast, förutom dampbarn, är lemmat damp(-)debatt med 5 förekomster. 
Det hänför sig mer specifikt till en debatt om giltigheten hos just diagnosen 
damp, som är Gillbergs innovation, medan adhd är den internationellt gång-
bara diagnosen.  

4.3 curlingförälder 
Curlingförälder är den nyaste skapelsen i den här undersökningen. Första 
belägget är från januari 2004, och här vet vi vem som myntade uttrycket (se 
nedan). Det fick en explosionsartad spridning redan under första året, till 
följd av en omfattande debatt om föräldraskap. 

(42) Nog tycks det som om företeelsen curlingföräldrar är det nya, stora 
debattämnet i Sverige, som alla ska ha en åsikt om. [---] För er som inte 
stött på begreppet tidigare handlar det om föräldrar som på grund av 
dåligt samvete för att de jobbar för mycket, kompenserar barnen genom 
att likt curlingspelaren sopa isen framför dem. Barnen kan glida omkring 
i livet helt friktionsfritt. De blir körda till alla aktiviteter, tvingas aldrig 
ha tråkigt och vinner lätt alla förhandlingar om pengar och mobiltele-
foner. (2004-02-25) 

Tidskriften Språkvård (2005:1, s. 5) hade en likartad förklaring: ’en mamma 
eller pappa som vill sitt barn så väl att han eller hon gör allt för att undanröja 

                          
26 Googlesökningar bekräftar inte Språkbankens bild. Vid en sökning i december 2008 angavs 
att sökmotorn hittade ca 19 000 träffar på de tre hyponymerna tillsammans vs ca 222 000 
träffar på bokstavsbarn. Den senare siffran visar sig dock mycket otillförlitlig, och stegar man 
sig fram till de sista träffarna får man totalt bara fram ca 500 totalt. Jfr Googlekritiken i Kil-
garriff (2007). 
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– sopa bort – alla hinder och svårigheter, precis som curlingsspelare som 
ivrigt sopar isen för att curlingstenen skall glida fram lättare’. På väldigt kort 
tid har denna idrottsmetafor blivit mycket starkt etablerad. Årsfrekvensen för 
2004 är högre än årsfrekvensen för något annat ord i undersökningen med 
undantag för stafettläkare. Den är också högre än totalfrekvensen för bi-
dragsmiljon, nollalternativ, bokstavsbarn och användargrupp. Det var också 
tillsammans med bokstavsbarn det ord som enkätinformanterna hade över-
lägset bäst koll på.  

4.3.1 Ordlederna 
Curlingsporten är inte särdeles omskriven i pressen, att döma av frekvens-
siffrorna i Språkbanken.27 Lemmat CURLING har 393 förekomster. Utöver 
dessa finns det 94 ordformer på curling- med totalt 274 förekomster som re-
presenterar 71 lemman. De vanligaste lemmana visas i Tabell 15, där det 
framgår att CURLINGFÖRÄLDER faktiskt är den vanligaste curling-samman-
sättningen. De övriga sammansättningarna är bokstavliga och handlar alltså 
om curlingsporten, förutom CURLINGPAPPA, som bygger på samma metaforik 
som CURLINGFÖRÄLDER (Språkbanksbeläggen för dessa båda ord överlappar 
till mycket stor del med de belägg från källmaterialet som avhandlas nedan).  

Sammansättningarna skrivs nästan genomgående utan foge-s. Det finns 
några få undantag, bl.a. ett belägg på curlings-EM. CURLINGFÖRÄLDER 
skrivs alltid utan foge-s, både i Språkbanken och i källmaterialet.  

Simplexlemmat FÖRÄLDER är desto vanligare med 27 982 förekomster i 
Språkbanken. Det finns också 296 ordformer som slutar på -FÖRÄLDER med 
en total frekvens på 2 200. De vanligaste av de totalt 211 lemmana presen-
teras i Tabell 16. Curlingförälder kommer här på 10:e plats och är den enda 
sammansättningen i listtoppen som har en metaforisk förled.  

Av ovanstående framgår tydligt att curlingförälder knappast har laddats 
med betydelse från redan etablerade sammansättningsmönster. Ordbild-
ningen sticker ut på ett påfallande sätt, både visavi curling- och -förälder-
mönstren.  

Tabell 15. Förleden curling- i Språkbanken (lemman, F > 7)* 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
curlingförälder 50  curlingvm 15  curlingspelare 9 
curlingdam 17  curlinghall 14  curlingbana 8 
curlinglag 17  curlingförbundet 12  curlingem 8 
curlingklubb 16  curlingpappa 10    

*Bindestreck och versaler återges inte i Språkbankens frekvenstabeller och har därför inte 
återgetts här heller. Bakom exempelvis curlingvm döljer sig alltså curling-VM. 
 

                          
27 Möjligen har det förändrats de allra senaste åren. Både Språkbanken och mitt källmaterial 
slutar efter 2004. 
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Tabell 16. Efterleden -förälder i Språkbanken (lemman, F > 10) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
småbarnsförälder 498  ensamförälder 50  extraförälder 14 
morförälder 278  curlingförälder 49  tvillingförälder 14 
farförälder 273  invandrarförälder 38  kungsbackaförälder 13 
adoptivförälder 175  styvförälder 32  dagisförälder 11 
svärförälder 134  hemmaförälder 26  förstagångsförälder 11 
fosterförälder 126  familjehemsförälder 20    
tonårsförälder 85  adoptionsförälder 14    

4.3.2 Etableringshistorik 
Det finns flera faktorer som gör curlingförälder lite speciellt och som också 
bidrar till att ordet förses med en mängd metasignaler:  

− Ordet har en specifik upphovsman, som också söks upp av medierna 
och därmed får hjälpa till med spridningen i inledningsskedet. 

− Etableringen får (därmed) en skarp startgräns följd av en explosions-
artad spridning. 

− Den momentana succén för uttrycket kommenteras; det förs en livlig 
metadiskussion i beläggen. 

− Ordet bygger på en metafor vars idrottsliga källdomän inte är självklar 
för alla. 

− Ordet är därför inte särskilt genomskinlig och måste förklaras – vilket 
också görs. 

Curlingförälder hör till de relativt få ord som kan härledas till en specifik 
upphovsperson, den danske psykologen Bent Hougaard. Första belägget här-
rör från januari 2004, då Svenska Dagbladet hade en artikelserie som utgick 
från Hougaards bok ”Curlingföräldrar och servicebarn – en handbok i barn-
uppfostran”. Boken hade då nyligen kommit ut på svenska. I Danmark kom 
den ut tre år tidigare. Hougaard intervjuades också redan i den allra första 
artikeln, och han förekommer sedan ofta i beläggen. I nästan vart tionde be-
lägg hänvisas explicit till ordets innovatör. 

Så här förklaras ordet i den allra första artikeln, utan något explicit direkt 
citat från Hougaard, som dock i övrigt är intervjuad i artikeln. 

(43) En curlingförälder är en mamma eller pappa som vill sitt barns absolut 
bästa och är beredd att gå långt för att se till att det blir så. Barnet ska ha 
det bra. Roliga aktiviteter, pedagogiskt dagis, bra skola, stimulerande 
kompisar, utvecklande fritidsaktiviteter och så vidare. Inget ska hindra 
framskridandet och om det ser ut att finnas hinder i vägen så rycker 
curlingföräldern ut med sopborsten på isen. (2004-01-12) 

TV4 hakade snabbt på med en serie i samma ämne, en serie som döptes just 
till Curlingföräldrar. Företeelsen diskuterades också i andra teveprogram. På- 
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Tabell 17. Beläggshistorik för curlingförälder 2004 

 Böjningsform curlingföräld-  
Kvartal -er -ern -erns -rar -rarna -rarnas -rars Totalt 
I 35 7 – 109 9 2 1 163 
II 27 1 – 108 3 – – 139 
III 20 – 1 57 1 – – 79 
IV 8 1 – 29 1 – – 39 
Totalt 90 9 1 303 14 2 1 420 

fallande många belägg härrör från tidningarnas programtablåer eller är för-
handsartiklar inför kommande teveprogram. (Detta förklarar också en del 
märkliga inslag i kollokationstabellen i Bilaga 1, som tv4, tv, 4 samt Lennart 
(Ekdal), som var en av programledarna för TV4:s serie, som sändes kl. 
20.30.) Många av dessa belägg är ganska likartade, och man kan ana att de 
har hämtat formuleringar från de programpresentationer som tv-bolagen 
sänder ut till tidningarna. 

På kort tid blir ordet mycket flitigt använt. Samtliga 420 belägg är ju från 
startåret 2004, som också är slutpunkten för den här undersökningen. När 
man fördelar beläggen över kvartal finner man dock ett tydligt avtagande 
mönster som antyder att curlingförälder kan ha varit något av ett modeord; 
se Tabell 17. 

Detta intryck förstärks om man sneglar på den senare utvecklingen i 
Presstext och Mediearkivet Retriever. Det totala antalet artiklar där curling-
förälder ingår är 209 (år 2004), 135 (år 2005), 88 (år 2006), 82 (år 2007) 
samt 149 (år 2008).  

För ett förälderbegrepp, med en parvis existens i sinnevärlden, är det 
knappast förvånande att pluralformerna dominerar. (Så är det för simplexet 
FÖRÄLDER liksom för nästan samtliga -FÖRÄLDER-sammansättningar i Språk-
banken. Enda undantaget bland lemman med frekvens över 5 är hockey-
förälder.)  

Jämfört med stafettläkare (avsnitt 4.4) har curlingförälder närmast mot-
satt spridningsmönster: över 80 procent av beläggen på curlingförälder här-
rör från den rikstäckande storstadspressen. Det kan därmed betecknas som 
ett storstadsord, till skillnad från glesbygdsordet stafettläkare. Svenska Dag-
bladet, som alltså stod för den första introducerande artikelserien, har ensamt 
ca ¼ av beläggen. Och där hamnar nästan samtliga (89 stycken) på Idag-
sidan. Andra tidningsavdelningar som är starkt överrepresenterade (totalt 
sett) är radio/tv-sidor (72) och kultur (39 belägg). 

I detta sammanhang ska också påpekas två kollokat som inte kunnat få 
något MI-värde och därför inte heller redovisas i Bilaga 1: Ekdal (program-
ledaren Lennart Ekdal) med 9 i kollokatfrekvens samt Hougaard med 8. 
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4.3.3 Metasignaler och andra användningsmönster  
Beläggen är fulla av reservationer och metautpekningar − totalt har en tredje-
del av beläggen någon form av metasignal. Det får sägas vara en mycket hög 
siffra. Ungefär 12 procent är reserverade. Många av beläggen är emellertid 
citerade på grund av att curlingförälder utgör eller ingår i titeln på en bok, en 
artikelserie eller ett teveprogram. De beläggen har därför räknats bort i sum-
meringarna, liksom för alla övriga ord i studien. Men även när de 39 titel-
citerade beläggen räknats bort återstår 44 citerade belägg. Så kallade-reser-
vationer är inte lika vanliga som citeringarna (totalt 12 belägg), men både så 
och kallade har ändå hamnat på listan över signifikanta kollokat. 

Det förekommer även en del perspektivmarkörer, men sammanlagt bara i 
2 procent av beläggen. De vanligaste metamarkeringarna är i stället utpek-
ningarna, som finns i en fjärdedel av beläggen. Särskilt begrepp(et) används 
metautpekande (59 belägg), vilket också framgår av kollokationstabellen, 
där begreppet hör till toppkollokaten, med V1 som helt dominerande posi-
tion. Metasignalerna används här helt klart till att lyfta fram själva uttrycket 
och kommentera det, framför allt dess etableringshistoria. I flera av meta-
utpekningarna framhålls att beteckningen är ny men fenomenet gammalt. 
Många kommenterar etableringssuccén, att beteckningen slagit igenom på 
väldigt kort tid: Succébegreppet; ett begrepp på var mans och kvinnas läp-
par; ett begrepp i var mans mun; har redan blivit ett vedertaget begrepp …, 
på kort tid gjort braksuccé; ett smittsamt och smart ord; det epidemiskt 
smittsamma ordet; vårens modeuttryck; ett uttryck på modet; var och var-
annan människa använder det och pratar om det; begreppet för dagen etc. 

Curlingföräldrar blev alltså snabbt omdiskuterade, både uttrycket och 
fenomenet. Detta indikeras t.ex. av att debatten hör till de signifikanta kollo-
katen. Även om, med V1 som dominerande position, indikerar att curling-
föräldrar är något det talas om − i positionen före om står huvudord som dis-
kussionen, debatten, tv-program, tv-serie.  

Värderingarna av själva uttrycket är påfallande varierade – positiva om-
dömen, som ett smittsamt och smart ord; fyndigt; bra metaforisk benämning, 
ställs mot negativa, som ett fånigt uttryck; det uppenbart Dr Phil-fjantiga 
begreppet; begreppet … retar gallfeber på mig; en totalt misslyckad meta-
for; detta olycksaliga begrepp; ett vidrigt ord; nedlåtande. 

Många av de värderande beläggen kommer från krönikor där skribenterna 
tycker till själva, men några är citat från intervjuade personer. Här finns ock-
så en tydlig och explicit intertextualitet, dvs. många refererar till andra an-
vändningar av uttrycket – man hänvisar till Svenska Dagbladets artikelserie, 
till Hougaards bok, till olika tv-program etc. 

Påfallande stor andel av beläggen är förklarade, vilket är naturligt med 
tanke på den inte helt självklara metaforiken (se vidare nedan i 4.3.5) − totalt 
rör det sig om 12 procent. En exponent för detta är också att själva topp-
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kollokatet i Bilaga 1 är ordet är med dominerande position i H1, vilket till 
stor del representerar mönster som i följande belägg:  

(44) Så kallade curlingföräldrar är föräldrar som sopar banan framför sina 
barn. (2004-02-03) 

(45) Curlingföräldrar är en just nu mycket omdiskuterad barnpsykologisk 
term för föräldrar som sopar rent framför sina barn och överbeskyddar 
dem. (2004-02-22) 

4.3.4 Enkäten 
Curlingförälder är uppenbarligen ett välkänt ord. De allra flesta enkätinfor-
manterna, nära ¾, angav sig vara säkra på hur det används. Även många av 
de mindre säkra informanterna har gett förklaringar som stämmer väl med 
artikelbeläggens förklaringar, vilket hade varit svårt utan kontakt med bruks-
linjen. Det gör curlingförälder tillsammans med bokstavsbarn till den bland 
informanterna mest bekanta sammansättningen i den här undersökningen. 

Bland de osäkra informanterna gissade några på icke-metaforiska tolk-
ningar som handlar om verkligt curlingspelande. I tre förslag är det då för-
äldrarna som anges som curlingspelare, i två är det deras barn. Det finns ock-
så intressanta alternativa metafortolkningar i förklaringsförsöken: ’när barnet 
måste åka fram och tillbaka vid skilsmässa’; ’sport som var föregångare till 
curling’. Någon sådan semantik förekommer aldrig i själva beläggen. Där-
emot är beläggen inte helt samstämmiga i tolkningen av metaforiken. Mer 
om det nedan i 4.3.5. Ett mer svårtolkat förklaringsförsök är ’ställföreträd-
ande föräldrar’. 

4.3.5 Semantiken och metaforiken 
Förälder betecknar ett relationellt begrepp; föräldrarollen råder visavi refe-
renternas barn. Rollen BARN kan därför sägas ingå i semantiken för ordet 
förälder. Denna roll ges naturligt nog också ofta uttryck i närkontexterna till 
curlingförälder, och flera ordformer av BARN hör till de signifikanta kollo-
katen i beläggen (liksom för övrigt föräldrar). Barn nämns också i 80 pro-
cent av enkätförklaringarna.  

Så långt är sammansättningen tämligen trivial. Men vad är det egentligen 
som curlingmetaforiken är tänkt att beskriva i förälder−barn-relationen? Det 
visar sig att semantiken hämtar näring från en rad redan etablerade uttryck 
och metaforer, men förvånansvärt lite från själva källdomänen, dvs. curling-
sporten. 

Av både belägg och enkätsvar framgår att curlingföräldrar står för en viss 
typ av handlingsmönster gentemot sina barn. Det finns därmed ett starkt 
verbalt element i semantiken. De övergripande dragen i detta element finns 
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det viss konsensus om, men nyanserna och värderingen av det metaforiska 
curlandet råder det delade meningar om. 

Det mest primära draget i curlingmetaforiken är uppenbart sopandet, och 
verbet sopa får mycket riktigt oftast uttrycka det centrala verbala elementet i 
metaforiken. 

(46) Med curlingföräldrar avses överdrivet beskyddande föräldrar som - med 
curlingspelare som metaforer - sopar (livs)banan blank och fin för sina 
barn så att dessa ska kunna glida fram genom livet utan att hindras av 
några som helst förtretligheter. (2004-02-22) 

Sopningen nämns i en tredjedel av enkätsvaren och i drygt en tiondel av 
artikelbeläggen (inom konkordanskontextens ram). Verbet SOPA har totalt 
127 belägg i källartiklarna, och ordformen sopar hör till de signifikanta 
kollokaten till curlingförälder.  

Det mest frekventa objektet till SOPA i artiklarna är banan med 32 före-
komster i H1 för SOPA. Curlingföräldrar SOPAR BANAN åt/för/framför SINA 
BARN. Detta kan förefalla vara ett källdomänstroget drag, men det kan också 
delvis vara en interferens från det redan etablerade uttrycket sopa banan 
(med ngn). Det får förmodligen också förstärkning från den sedan länge 
etablerade livsbanemetaforen, se exemplen (46) och (47). Näst vanligaste 
objekt är isen, som förvisso är ett tydligt källdomänselement och beskriver 
hur banan är beskaffad. En del av isens egenskaper nyttjas också; i exempel 
(46) framgår att isen är blank och något man kan glida fram på. Just glid-
andet återkommer i artiklarna, och även här finns etablerade uttryck för liv-
ets gång att anknyta till, som att ”glida fram genom livet”, ett uttryck som 
återges flera gånger i beläggens förklaringar av curlingförälder. Livet som 
en väg har också föresvävat flera skribenter, och en enkätinformant har 
associerat till att bana väg för barnen. (Curlingbanans transformationer kom-
menteras vidare nedan i 4.3.6.) 

För att kunna tolka curlingmetaforiken är det således centralt att man kan 
tolka sopandet. Vad motsvarar alltså källdomänens sopande i måldomänen? 
Flertalet enkätinformanter och skribenter tolkar det så att sopandet syftar till 
att undanröja eller minimera något. Man SOPAR rent/bort/undan ngt. Sop-
andet implicerar alltså ytterligare en semantisk roll, som vi någorlunda 
domänneutralt kan kalla HINDER.28 Detta uttrycks – både i beläggen och i 
enkäten – med uttryck (i fallande frekvensordning) som hinder, problem, 
svårigheter, konflikter, motstånd. I curlingsporten är poängen med sopandet 
främst att påverka stenarnas glidförmåga; genom att avlägsna partiklar och 
ojämnheter i isen får man stenarna att glida längre och rakare. Det som 

                          
28 Med domänneutral menas här att beteckningen kan tänkas fungera både för det som sopas 
undan i källdomänen, dvs. på curlingbanan, och det som sopas undan i måldomänen, dvs. i 
barnens livsvärld. 
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avlägsnas är dock inte särskilt påtagligt, och i de metaforiska tolkningarna 
visar det sig också att hindren i praktiken uppfattas väldigt olika. 

Ibland försöker man förklara metaforiken med uttryck som ska passa in i 
källdomänen, nedan dock i samband med verbet borsta, som inte används i 
källdomänen, men vars primära betydelse naturligtvis ligger nära sopa. 

(47) I boken beskriver han hur allt fler föräldrar gör allt för sina barn. I sin 
välvilja och kärlek borstar de livets curlingbana ren från ojämnheter och 
hinder för sina telningar. [---] Det rör sig om överdrivet servande, en 
oförmåga att ställa krav. (2004-03-12) 

Sopningen aktualiseras i artiklarna i första hand för att förklara metaforiken 
och beskriva vad som utmärker en curlingförälder. Däremot har sopa knapp-
ast utvecklats till en etablerad självständig beteckning. Utanför förklaringar 
av curlingmetaforiken i beläggen används sopa alltså inte för vad curling-
föräldrarna gör. Till detta används ibland i stället curla eller curling (se 
4.3.7), men inte heller de uttrycken har blivit så allmänt frekventa att man 
kan säga att de fungerar självständigt utan att curlingförälder (eller någon 
liknande sammansättning) har aktualiserats. 

Sopning är kopplat till städning, och även i curlingsporten används den 
associationen, vilket alla vet som hört den tidigare svenska landslags-
skippern (lagkaptenen) ”Peja” Lindholm ropa ”renhållning” till sina sopande 
lagkamrater. Det finns flera belägg som visar att det metaforiska curlandet 
av vissa främst associeras just med städning. Ordet REN – som också är 
kopplat till städning – nämns ganska ofta i relation till curlandet (formen 
rent hamnar nära signifikansgränsen), se (49) nedan samt även exemplen 
(45) och (47). 

(48) Curlingföräldrar har blivit ett begrepp för att beskriva mammor och 
pappor som bildligt sopar banan ren framför sina barn så att de ska slippa 
livets vedermödor och vardagsbekymmer. (2004-05-13) 

Städning i bokstavlig bemärkelse är också ett återkommande tema i artik-
larna. De krav som curlingföräldrar enligt vissa borde ställa på sina barn in-
volverar påtagligt ofta just städning eller diskning och andra praktiska hem-
göromål. Föräldrars sopning/städning fungerar därmed ibland som symbol 
för överdriven uppassning vad gäller vardagliga vedermödor. Fram träder en 
bild där curlingföräldrarna i onödan sopar framför barnen, när dessa lika 
gärna kunde sopa själva. (Att detta blir problematiskt för den metaforiska 
koherensen kommenteras nedan i 4.3.6.) Serva och ge service, som före-
kommer ofta i artiklarna, har också blivit de synonymer som kanske bäst 
fångar sopandets metaforiska betydelse. Detta var nog också vad metaforens 
upphovsman Bent Hougaard avsåg, eftersom hans bok hette ”Curlingför-
äldrar och servicebarn”. 
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(49) … vi ägnar alldeles för mycket tid och energi åt att serva våra barn. Lik-
som curlingspelare går vi före och sopar undan varje hinder, varje grop 
och varje motstånd … (2004-05-14) 

I andra belägg utmålas den presumtivt onödiga vardagsservicen främst med 
hänvisning till bilskjutsning, gärna till olika idrottsaktiviteter. Sport är lätt att 
associera till i och med att metaforen har en idrott som källdomän.  

(50) ”Curlingföräldrar” kallas lite nedlåtande alla de som skjutsar sina barn 
till träning och matchspel. (2004-08-19) 

Man kan tycka att det är ett ganska långt steg mellan att skjutsa, städa eller 
diska åt sina barn, å ena sidan, och att undanröja mer fundamentala levnads-
hinder, svårigheter, problem och konflikter, å den andra sidan. Detta är 
annars sådant som framhävs i många andra förklaringar. 

Andra drag som nämns både i beläggen och i enkätförklaringarna är att 
barnen får för mycket hjälp, att de blir överbeskyddade. Många menar också 
att dessa föräldrar inte ställer några krav och inte sätter några gränser; de kan 
inte säga nej. Det framhävs att curlandet i längden är till förfång för barnen; 
de blir oförmögna att själva ordna med saker eller att själva ta ansvar. De blir 
bortskämda och själviska, offer för alltför oroliga och alltför välmenande 
föräldrar: ”Följden blir att ungarna får svårt att ta vara på sig själva när sop-
kvasten inte längre gör jobbet.” 

Men denna bild är inte entydig. I några enkätsvar och belägg antyds att 
föräldrarna har mer själviska motiv till curlandet, att de kanske inte riktigt 
bryr sig, att deras beteende ofta är en följd av deras egna – ofta stressrela-
terade – prioriteringar. 

(51) Nutidens curlingföräldrar är ofta så upptagna med att vara effektiva att 
de tänker på de minuter de kan spara i ögonblicket i stället för att lära 
barnen att göra sina mackor själva och låta dem spilla mjölk ett tag så att 
de lär sig för framtiden. (2004-01-12, intervjucitat från Hougaard) 

Av flertalet anses curlingföräldrar alltså bry sig för mycket, medan några 
tycker att de bryr sig för lite. De förknippas i viss mån med både överambi-
tion och underambition. Synen på de negativa effekterna har också flera 
bottnar, och det är inte alltid följderna för barnen som fokuseras: ”Priset 
curlingföräldrar betalar är att barnen mister respekten för dem och andra 
vuxna.” 

Att det blivit en rejäl debatt kring begreppet beror ändå mest på att långt-
ifrån alla är ense om den negativa värderingen av curlandet. Många försvarar 
curlingföräldrarna och framhäver det positiva i omsorgen om barnen. Flera 
erkänner också att de själva är, har varit eller tänker bli (!) curlingföräldrar − 
oavsett vilken värdering de själva lägger i detta. Vi har här ett ganska stort 
mått av självkategorisering med beteckningen curlingförälder, men den är 
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alltid kopplad till debatten om curlandet. Det är aldrig en beteckning som 
föräldrar spontant och neutralt använder om sig själva i artiklarna. 

(52) Uttrycket curlingföräldrar är ett fånigt uttryck, Jag tycker att man kan 
ställa upp för sina barn, de är trots allt inte barn så länge. För oss är det i 
alla fall självklart att vi kommer att skjutsa vår dotter dit hon vill när hon 
blir så pass gammal. Vi blir säkert så kallade curlingföräldrar, men det 
kan vi leva med. (2004-02-25) 

Det har redan framskymtat att curlingföräldrar ofta diskuteras i kolumner, 
krönikor och andra kommenterande artiklar. Det är ett begrepp och en före-
teelse som många velat tycka någonting om, och tyckandet relateras ofta till 
mycket personliga utgångspunkter. Tyckarna anknyter gärna till sitt eget för-
äldraskap. I samband med detta framhävs ibland någon − t.ex. den egna 
personen − som typisk för kategorin, och i detta ligger ofta en form av för-
handling om semantiken i uttrycket.  

(53) − En del föräldrar kan lite stolt anförtro en att de är typiska curling-
föräldrar, säger Anna Wahlgren. (2004-05-13) 

(54) Jag är − enligt den tokige dansken − en typisk curlingförälder. En som 
bryr sig för mycket, en som bara vill barnen så väl som möjligt. Bara 
uttrycket i sig är väldigt provocerande. Som att det skulle vara bättre att 
strunta i sina barn. (2004-05-15) 

Många menar att curlingförälder är något man ska vara (se även exempel 
(55)). Notera att det således inte behövs någon längre etableringshistoria 
innan typikalitetsfenomen börjar uppträda. Totalt har 8 av beläggen typi-
kalitetsmarkörer. Två av enkätinformanterna har också använt ”riktig cur-
lingförälder” (i singular eller plural) i påhittade frasexempel, vilket indikerar 
dels att de själva har en föreställning om typikalitet, dels att de menar att 
typikalitet även brukar framhävas i bruket, vilket alltså verkar stämma. 

4.3.6 Bristande metaforisk koherens 
Det är inte ovanligt att metaforiken helt ignoreras när ordet ska förklaras i 
artiklarna, t.ex. ”föräldrar som på ett överdrivet sätt gör livet lätt för sina 
barn”. Det är också vanligt att förklaringen inte blir särskilt koherent med 
metaforiken: ”Curlingföräldrar, alltså alla som hellre sopar framför sina barn 
än sätter gränser …” I flera belägg tenderar metaforiken närmast att have-
rera, en tendens som också flera skribenter har noterat. Metaforen har också 
kritiserats hårt emellanåt. Följande utdrag kan illustrera detta. 

(55) Och så kan man vara curlingförälder. En totalt misslyckad metafor som 
så snabbt bitit sig fast hos både proffs och amatörer. En psykolog utan 
idrottsliga kunskaper som bara sett sopandet har myntat ett begrepp och 
åker runt i Norden och föreläser för den gapande allmänheten om faran 
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med att vara curlingförälder. [---] Hougaard ska tala om faran med att 
vara curlingförälder, men det är ju det man ska vara. Man ska vara cur-
lingförälder! I curling sopar man när det behövs, när man vill att stenen 
ska glida lite längre och antingen stöta bort en annan sten eller lägga sig 
till ro. När det inte behövs sopar man inte. Absolut inte! Och just så ska 
väl uppfostran vara? Sopa när det behövs. Låt bli att sopa när det inte är 
nödvändigt. Det är curling och det är bra. Dessutom låter man andra sopa 
eller inte sopa framför den sten man skickar mot boet. Det är också bra. 
Att blanda in andra. Att det är ett lag. Om det nu är möjligt att slakta en 
metafor, så gör det med curlingföräldern. Eller upphöj den till det ideal 
den bör vara. (2004-11-02) 

Här försöker skribenten vända en föregivet illa uttänkt metafor till en an-
vändbar sådan. Här framhävs också att det verkar finnas en del missförstånd 
om curlingsporten bland dem som använder metaforiken. Sopandet är ytligt 
sett måhända det mest karakteristiska för curling, men knappast det mest 
centrala för spelet. Man sopar långt ifrån alltid, och sopandets funktion är 
inte att undvika krockar, vilket följande exempel synes förutsätta, ett exem-
pel som uppvisar flera icke-koherenta drag.29 

(56) Att vara curlingförälder innebär att man springer på lätta steg och sopar 
banan för sina barn så att deras liv ska flyta enkelt och friktionsfritt, för 
att de inte ska krocka med några stora stenar och få ont, för att de ska gå i 
mål och vinna massor av poäng. (2004-03-09) 

Det är inte svårt att hitta fler exempel där metaforiken skorrar. I (49) är det 
inte helt lätt att visualisera hur föräldrarna kan sopa undan gropar, vilket 
måste ses som ett metaforiskt element som tillförts någon annanstans ifrån 
(kanske från metaforiska fallgropar), men knappast från curlingsopandet. 
Stenarna kallas någon gång för curlingklot (trots att de är platta undertill för 
att kunna glida på isen), och spelet sägs någon gång vara bowlingliknande, 
vilket inte är särskilt träffande. Det finns flera formuleringar där curling-
banan konceptualiseras på ett motsägelsefullt sätt. Det påstås t.ex. att cur-
lingföräldrarna ”krattar vägen och sopar banan åt sin avkomma” och att de 
inte kan ”fortsätta bomullsbelägga sina barns väg in i framtiden”. Jämför 
även följande: 

(57) Jag undrar om han [= Magnus Uggla] är en så kallad curlingförälder som 
sopar och sopar framför sina barn för att göra manegen så enkel som 
möjligt att beträda. (2004-09-18) 

Sådana formuleringar kan härröra från ovana att handskas med en nyskapad 
metaforik, som därmed också gärna blir extra uppmärksammad. I något fall 
kan det också vara fråga om en medveten – och kanske ironisk – lek med 
metaforen. 
                          
29 Det är ofta ett intrikat taktiskt val huruvida man ska krocka bort andra stenar eller tvärtom 
undvika detta. 
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De enda element från källdomänen som får en verklig metaforisk roll i 
artiklarna är i själva verket soparna, sopandet, banan/isen och glidandet. 
Möjligen kan man säga att sopkvastarna används som ett källdomänstroget 
ornament. För att metaforiken ska gå ihop måste barnen motsvaras av sten-
arna, men det är sällan detta explicitgörs. Det är också lite slående att vissa 
källdomänselement inte utnyttjas alls: t.ex. kallas i curling banområdet där 
poängen räknas − och dit stenarna ska − för ”boet”, vilket fler skribenter 
antagligen skulle ha anspelat på om de hade känt till det.  

Flera metaforiskt skorrande formuleringar beror delvis på att curling-
sporten inte är tillräckligt känd hos alla språkbrukare. Man kan också se det 
som att metaforen inte är särskilt stark, dvs. att den inte aktiverar särskilt 
mycket från källdomänen och/eller att man medvetet struntar i koherensen. 
Enligt en traditionell metaforsyn skulle metaforen därmed närmast beskrivas 
som blek, trots att den är alldeles ny (jfr resonemangen om bildlighetsgrader 
och metaforstyrka i Svanlund 2001, 2007). Det finns onekligen också en del 
drag i den grundläggande metaforanvändningen som inte stämmer särskilt 
väl med källdomänen: soparna kan knappast sägas ”serva” stenen (möjligen 
servar de den som slår stenen, men den källdomänsrollen försvinner helt i 
metaforiken); stenarna kan naturligtvis inte sopa själva (vilket det ibland för-
utsätts att barnen borde tvingas göra). 

4.3.7 Vidareordbildning och vidaremetaforik 
Det verb som oftast förknippas med curlingföräldrarna är som vi sett sopa, 
som främst figurerar när grundmetaforen ska förklaras. Annars är det verbet 
curla som givits en ny innebörd som beskrivning av curlingföräldrars ager-
ande. Verbet förekommer dock bara 9 gånger i artiklarna. 

(58) Svenska språknämnden utsåg curlingförälder till ”februari månads ord”. 
Ett nytt verb dök också helt oväntat upp i curlingdebattens kölvatten: att 
curla. Konstigt nog tycks det ha behövts ett begrepp för att beskriva för-
älderns alltför hjälpsamma attityd. Om man strängt hade följt curling-
spelets ordförråd borde man ju säga sopa. (2004-08-19) 

(59) Det är klart att det blir svårt att sätta gränser. (Det är det för mig också, 
jag curlar gärna eftersom jag gillar att göra saker för mina barn, men i 
dagsläget när jag är ensam med två barn förstår jag att jag måste sätta 
tydligare gränser.) (2004-02-18) 

Även participformen används som självklar och naturlig. 

(60) Vem ska hämta mjölken när två curlade barn flyttar ihop? Vem sköter 
marktjänsten? (2004-06-03) 

Verbbruket är alltså sekundärt till den grundläggande curlingföräldermeta-
foren; det är knappast i första hand sportens verb curla som metaforiserats. 
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Som sportterm är curla polysemt. Primärt avses stenarnas rotation, som kan 
ge dem en skruvad bana. Men curla står också för den mer överordnade 
betydelsen ’spela curling’. Metaforiskt blir curla helt ekvivalent med sop-
andet; andra inslag i det bokstavliga curlingspelet, t.ex. att slå (dvs. att sätta 
fart på) stenen, inbegrips inte alls. Som simplex i artiklarna fungerar curling 
närmast som en avledning till den nya användningen av curla i ’sopa/serva’-
betydelsen.  

(61)  - Här snackar vi kvalificerad skjutsning från sju års ålder. Joel spelade 
först fotboll, nu är han innebandyspelare i Hässelby i div 1. Nu har jag 
curling med Joel i den meningen att han tar min bil hela tiden. Ibland 
måste jag fråga: ”Skulle jag kunna få använda min bil?” (2004-02-03) 

(62) Så varför bråka med barnbarnet? Det är väl inte ”curling” att fråga om vi 
skall ta de blå eller röda stövlarna i dag? (2004-01-20) 

(63) - Rätt metod är när du uppnår önskat resultat. Att exempelvis låta ett litet 
barn välja var man ska byta blöjan, men att föräldern bestämmer att NU 
ska blöjan bytas är inte att låta barnet styra. Det är inte curling. Det är att 
praktisera allmän psykologi. (2004-01-21, Bent Hougaard i intervju) 

Väldigt snabbt fördes curlingmetaforiken vidare till andra relationer än de 
mellan föräldrar och barn − särskilt till parrelationer, där det sägs handla om 
män och kvinnor som curlar för sin partner. 

(64) Gör du livet lättare för din man? Sopar banan framför honom så att han 
smidigt kan glida fram genom livet? Då är du en curlingfru. Och det är 
bra mycket jobbigare än att vara en curlingförälder. (2004-03-07) 

Det är påfallande att flera av curla-beläggen inte handlar om curlingföräld-
rar. Innebörden tenderar att bli allt allmännare, för att inte säga otydligare. 

(65) Men nu fick Amos en chans att ”curla” åt stackars mamma, till nytta och 
glädje för dem bägge. [Om en son som hjälper sin mor med datorn] 
(2004-07-22) 

(66) Jag tycker att jag och min man curlar för varann i perioder. Min man är 
fantastiskt jämställd. (2004-03-07, Louise Boije af Gennäs i Expressen) 

(67) För sanningen är väl den att de flesta av oss drömmer hemliga drömmar 
om att bli lite curlade för ibland. Och det skadar nog inte, vare sig för 
stora eller små, om någon sopar undan åtminstone lite av allt skräp man 
möter på livets väg. (2004-08-18) 

Om vi ser till vidareordbildning i mer strikt mening finns bara två ordbild-
ningar med curlingförälder som förled i artiklarna: CURLINGFÖRÄLDRASKAP 
(2 ordformer, totalt 4 belägg) och curlingföräldrartugget (1). Detta ger 
naturligtvis låga relativa värden: 0,48 lemman, 0,71 ordformer resp. 1,19 
förekomster per 100 belägg av curlingförälder. Däremot finns det en mängd 
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Tabell 18. Ordbildningar på curling- i källartiklarna (samtliga lemman) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
curling 24  curlingspelets 2  curlingkillar 1 
curlingpappa 13  curlingtendenserna 2  curlingkonflikter 1 
curlingbarn 9  curlingbehandling 1  curlingkungen 1 
curlingfru 8  curling-bilden 1  curlingkvasten 1 
curlingpartner 7  curlingboet 1  curlinglaget 1 
curlingdebatt 6  curling-coacher 1  curlingledarna 1 
curlingforaeldre 6  curlingdiskussionen 1  curlingpolitisk 1 
curlingpolitik 6  curlingeffekt 1  curlingmän 1 
curlingbegrepp 5  curling-fan 1  curlingperspektivet 1 
curlingmamma 5  curlingfenomenet 1  curlingskola 1 
curlingchef 4  curlingfilosofins 1  curlingspråk 1 
curlingföräldraskap 4  curling-for 1  curlingstilen 1 
curlingsten 4  curlingfri 1  curlingstäder 1 
curlingbana 3  curlingfru-symtom 1  curlingtrenden 1 
curlingpolitiker 3  curlingför 1  curlingungarna 1 
curlingfamilj 2  curlingförbundet 1  curlinguppfostrade 1 
curlinghustrur 2   curlingvärldsmästarna 1 
curlingklot 2  

curlingföräldrar-
tugget 1    

curlingspelare 2  curlingjournalister 1    

andra ord med curling- som förled, och i de allra flesta fungerar ordet utifrån 
samma metaforik som i curlingförälder, se Tabell 18. 

Flera av orden speglar att curlingföräldrar är ett debattämne (curling-
debatt, curlingdiskussion, curlingbegrepp). Att curlingföräldrarna ibland se-
pareras i curlingpappor och curlingmammor är inte så konstigt. Emellertid är 
flera av beläggen på curlingpappa delvis vidareföringar av metaforiken. Sju 
av de tretton beläggen är hämtade från samma artikel om fotbollsspelaren 
Henrik Larsson. Han beskrivs som curlingpappa i flera bemärkelser, dels i 
och med att det var hans son som fick avgöra om han skulle återvända till 
landslaget, dels för sin roll i landslaget (”Lite bakom anfallarna, redo att 
serva dem med matnyttiga bollar. Osjälvisk, hjälpsam − precis som en cur-
lingpappa ska vara.”) Denna vidgade metaforik kan synas något ansträngd, 
och den är långt ifrån etablerad även om det finns fler liknande metafor-
användningar på sportsidorna. Samtidigt visar den att själva curlingförälder-
begreppet blivit så pass etablerat att det är fullt möjligt att lekfullt anspela på 
det − även om behovet att samtidigt förklara metaforiken här blir mycket 
uppenbart. Metaforiken har dock stöd i en redan etablerad pappametaforik 
som inte är alldeles ovanlig i sportsammanhang.  

Barnen till curlingföräldrarna kallades av ordets skapare för servicebarn. 
Detta ord har 15 belägg i artiklarna, mest för att det även ingick i den sven-
ska titeln på Hougaards bok, och nästan samtliga belägg ingår i återgivningar 
av titeln. Intressant nog är det ord som skribenterna själva spontant använder 
snarare curlingbarn (9 förekomster), eller − allra vanligast − bara barn rätt 
och slätt.  
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Vidareföringen till parrelationer har resulterat i ord som curlingfru, cur-
linghustru, curlingman, curlingpartner. Men curlingmetaforiken har i ana-
logi med curlingföräldrarna förts vidare även till icke familjeanknutna dom-
äner: curlingchef (”Arbetsledare som tar över föräldrarnas roll att sköta 
markservicen och som ser sin uppgift som att med lock och pock få de an-
ställda att sköta sina jobb”) och curlingstäder (som röjer upp efter nedskräp-
ning och vandalism). Språkvård (2005:1 s. 5) redovisar även curlingstat ’stat 
som uppfattas som alltför beskyddande’ hämtat från Gotlands Allehanda 
2004, en tidning som inte ingår i någon av mina källdatabaser. I artiklarna 
finns också curlingpolitik/-politiker, som faktiskt representerar de allra äldsta 
belagda curlingmetaforerna. Redan 1996 kritiserade Alf Svensson (kd) cent-
ern för att ”ägna sig åt curlingpolitik och sopa banan för att de perssonska 
stenarna lättare ska glida fram” (Dagen 1996-08-07). I senare belägg, liksom 
i vidareföringarna generellt, noteras ofta analogin med curlingföräldrarna 
explicit: ”I ett folkhem är steget från curlingföräldrar till curlingpolitiker inte 
långt.” (2004-01-25, DN, Niklas Ekdal). 

Det är värt att notera att curling- i flera fall ensamt används som förled för 
sammansättningar som egentligen hänför sig till − eller utgör explicita exten-
sioner av − curlingföräldrar: curlingbegreppet syftar i artiklarna entydigt på 
curlingförälderbegreppet, och curlingdebatten refererar till ’debatten om 
curlingföräldrar’, inte debatten om curling. Visserligen används både curla 
och curling metaforiskt relativt frekvent om det aktuella handlingsmönstret, 
och dessa ord utvidgas snabbt till andra typer av relationer än föräldrar−barn. 
Men debatten handlar just om curlingföräldrarna, inte om ett generaliserat 
curlingbegrepp.  

Märk också att curlingbarn har en helt annan metaforisk roll än föräld-
rarna, och en annan typ av ledrelation. Barnen kan knappast sägas ägna sig åt 
något metaforiskt curlingspel, så som curlingföräldrarna gör. Barnen mot-
svarar ju de högst passiva stenarna som blir curlade!30 Det är dock inte själv-
klart att analysera curlingbarn passivt, som ’barn som utsätts för curling’, 
’curlat barn’ eller något liknande. Och i en curlingfamilj finns ju båda roll-
erna representerade; det är varken en familj som curlar eller ägnar sig åt cur-
ling eller blir curlad, utan allt samtidigt. Den mest korrekta analysen är nog 
snarare att curling- i många sammansättningar får funktionen av en vag 
stenografisk indikator för hela metaforkomplexet, så som det har kommit att 
etableras.  

Det som hänt är alltså att man hämtat ett litet brottstycke metaforik från 
curlingdomänen; sedan har ”curlingbegreppet” snabbt börja föra ett eget 
överfört liv, med ganska liten koppling till källdomänen. 

                          
30 Om man gör parallellen till parrelationer skulle en curlingfru på motsvarande sätt i så fall 
vara presumtivt flertydigt och kunna beteckna antingen den aktiva eller den passiva parten, 
antingen den som passar upp eller den som blir uppassad. Men den enda belagda betydelsen 
är som den uppassande. 
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Några egentliga synonymer till curlingföräldrar förekommer inte i artik-
larna, förutom ett enda belägg på serviceföräldrar, som kan synas som en 
mer genomskinlig sammansättning. 

4.3.8 Curlingföräldrar och bokstavsbarn 
Det torde ha framgått att det finns slående paralleller mellan bokstavsbarn 
och curlingförälder: båda är personord med (potentiellt) familjerelaterade 
efterleder, båda har relativt ogenomskinliga förleder, båda har mycket svag 
koppling till övriga sammansättningar med de ingående ordlederna, tv-pro-
gram visar sig viktiga i etableringen, både företeelserna och beteckningarna 
är kontroversiella och omdebatterade, båda har en rad metaomnämnanden − 
delvis med referens till Språknämndens nyordsexcerperingar − och båda var 
mycket välkända av enkätinformanterna. Skälen till det sistnämnda finns 
antagligen att söka i flera av de andra uppräknade likheterna.  

4.4 stafettläkare 
Det i särklass mest frekventa ordet i den här undersökningen är stafettläkare. 
Bakgrunden till detta antyds i följande sena belägg från DN. 

(68) Läsaren i Mälardalen är nog lyckligt okunnig om vad ”stafettläkare” vill 
säga. Detta ord står sällan i Dagens Nyheter (en gång hittills i år). Men 
Östersundsposten har haft 40 artiklar på temat, 69 i fjol, 46 året dess-
förinnan. En stafettläkare är en doktor vars patienter inte är mer vägande 
än att de kan överlämnas från den ene till den andre. En stafettläkare är 
uthyrd från ett bemanningsföretag. Han kommer till ett ställe, stannar en 
vecka, drar sedan till nästa. (2004-12-04) 

Av just de skäl som framkommer i exemplet ger stafettläkare ett kluvet 
etableringsintryck. Det finns flera starka etableringsindikationer. Beläggen är 
väldigt många, främst dock begränsade till den s.k. landsortspressen. Det 
finns en hel del vidareordbildning. Metasignalerna och förklaringarna är få. 
Här finns också en viss avtrappning av metasignaler över tid, vilket kan 
tolkas som tilltagande etablering. 

Samtidigt finns det starka anti-etableringsindikationer, främst att enkäti-
nformanterna var mycket osäkra på betydelsen. Flertalet av dem är dock 
sannolikt storstadsbor. Ordet verkar alltså mycket väl etablerat i glesbygd 
men nästan okänt i storstäderna. Det allra första belägget är följande: 

(69) Problemet i Ludvika ska nu lösas temporärt med så kallade stafettläkare 
som kommer till psykenheten och jobbar där i olika perioder. (1997-01-
14) 

I tidskriften Språkvård (2002:1, s. 23) presenterades stafettläkare som ett ny-
ord med betydelsen ’inhyrd läkare som tar vid när annan inhyrd läkare 
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slutar’. Ordet kommenterades ytterligare med ”Benämningen utgår från pati-
enternas perspektiv, där tillfällig inhyrning av läkare ter sig som en stafett, 
där den ena läkaren tar vid efter den andra.”  

4.4.1 Ordlederna 
Substantivlemmat STAFETT har 1 060 förekomster i Språkbanken; ordet 
stafetta har 2. Substantivet används helt dominerande i sin konkreta idrotts-
betydelse, även om det också finns några metaforiska exempel. De båda be-
läggen på stafetta visar sig komma från samma artikel av språkvetaren Lars-
Gunnar Andersson, som där behandlar det italienska ordet stafettas roll i 
etymologin till stafett. (I mitt källmaterial finns dock stafetta belagt som 
svensk verbavledning, se 4.4.5 och 4.4.6.) Utöver dessa finns det 172 ord-
former på stafett- med 716 förekomster. De vanligaste lemmana visas i 
Tabell 19, där det framgår att STAFETTLÄKARE är det tredje vanligaste sam-
mansättningslemmat med 99 förekomster. Alla sammansättningar saknar -s- 
i fogen. Att ordet är så pass frekvent i Språkbanken hänger samman med att 
alla de senare årgångarna där är hämtade från Göteborgs-Posten, som råkar 
vara den enda storstadstidning där ordet är vanligt förekommande (se 4.4.2). 
Hade någon annan storstadstidning använts i Språkbanken skulle frekvensen 
ha blivit mycket lägre.  

Tabell 19. Förleden stafett- i Språkbanken (lemman, F > 10) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
stafettlag 163  stafettguld 32  stafettsm 18 
stafettpinne 142  stafettlopp 21  stafettlöpare 11 
stafettläkare 99  stafettfilm 19    

Sammansättningarna beskriver som regel företeelser kopplade till 
idrottsliga stafetter: själva loppet, inblandade aktörer, medaljer/medaljplacer-
ingar eller annat (stafettlopp, -lag, -löpare, -pinne, -guld). Ordet stafettpinne 
har idrottslig härkomst men används i Språkbanken mestadels metaforiskt, 
se vidare 4.4.5. De semantiskt mest avvikande orden är annars dels just sta-
fettläkare, dels stafettfilm, som båda enbart brukas i överförd stafett-
betydelse. Det senare ordet anspelar på ett speciellt projekt inom Göteborgs 
filmfestival, där flera filmare bjöds in för att med var sin kortfilm bidra till 
en samlad film med namnet ”90 minuter 90-tal”. Språkbankens första belägg 
på STAFETTLÄKARE är från 2000. 

Formellt och diakront är läkare naturligtvis en nomen agentis-avledning 
till läka; men synkront är det tveksamt om den avledningsrelationen är sär-
skilt framträdande för språkkänslan hos flertalet språkbrukare. Lemmat LÄK-
ARE är i alla händelser högfrekvent i Språkbanken: 17 885 belägg. Utöver 
dem finns det 638 ordformer med -LÄKARE som efterled. De representeras av 
9 426 belägg fördelade på 434 lemman. De vanligaste lemmana presenteras i 
Tabell 20. Stafettläkare kommer här på 21:a plats. 
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Tabell 20. Efterleden läkare- i Språkbanken (lemman, F > 96) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
tandläkare 1608  specialistläkare 283  narkosläkare 124 
överläkare 1471  privatläkare 245  hyrläkare 122 
husläkare 440  smittskyddsläkare 235  ögonläkare 121 
allmänläkare 405  landslagsläkare 194  skolläkare 119 
distriktsläkare 393  chefsläkare 191  chefsöverläkare 108 
barnläkare 330  underläkare 148  företagsläkare 100 
rättsläkare 283  chefläkare 134  stafettläkare 97 

Sammansättningarna kan sägas beskriva olika typer av läkare vad gäller 
behandlingsinriktning (tand-, allmän-, barn-, smittskydds-, narkos-, speci-
alist-, ögonläkare), verksamhetsställe eller verksamhetstyp (hus-, distrikts-, 
rätts-, privat-, landslags-, skol-, företagsläkare) eller rang (över-, chef(s)-, 
under- samt chefsöverläkare). Liksom bland stafett-sammansättningarna är 
stafettläkare även här påfallande avvikande. Ordet ansluter sig således inte 
till något av de vanligaste ledmönstren, varken för stafett- eller -läkare. 

4.4.2 Etableringshistorik 
Det framgick redan i inledningen att stafettläkare är ett glesbygdsord. Unge-
fär två tredjedelar av beläggen härrör från s.k. landsortstidningar. Av stor-
stadstidningarna är det bara Göteborgs-Posten som har ett rejält antal belägg, 
198 stycken. Dagens Nyheter har 85. Allra flest belägg har Östersunds-
Posten, vilket stämmer väl med uppgifterna i exempel (68). Tidningen bidrar 
med hela 365 belägg. Av ämnesnaturliga skäl bidrar även Dagens Medicin 
(247) och Landstingsvärlden (89) med många belägg. Ett av de allra äldsta 
beläggen, från Västerbottens-Kuriren, anger följande: 

(70) Personaluthyrning är lagligt sedan 1991. På 80-talet kallades de för sta-
fettläkare. (1998-11-11) 

Det är möjligt att det ligger någon sanning i beläggets påstående, såtillvida 
att ordet kan ha använts redan på 80-talet, vilket jag dock inte lyckats be-
lägga. Däremot framgår det tydligt av Tabell 21 att den massmediala etabler-
ingen ligger betydligt senare i tiden, snarast under 2000-talet. 

Ordet används mestadels som det vore självklart och etablerat. Det finns 
några exempel på en sorts halvanaforisk användning, både i de tidiga be-
läggen och längre fram, men den anaforiska funktionen är svag och inte sär-
skilt frekvent. Normalt motiveras inte förledsbeteckningen i de halvanafor-
iska beläggen, dvs. stafettläkare kan t.ex. få syfta tillbaka på tillfälliga nar-
kosläkare som Falköpings sjukhus tvingats hyra in, men något stafettbegrepp 
har inte aktualiserats tidigare i artikeln, och stafettepitetet motiveras heller 
inte på annat sätt. Det ska också påpekas att det inte finns några radikalt 
avvikande betydelser bland beläggen. 
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Tabell 21. Beläggshistorik för stafettläkare 

År Böjningsform stafettläkar- Totalt 
 -e -en -na -ne -ens -es -nas  
1997 3 – 1 – – – – 4 
1998 3 –  – – – – 3 
1999 75 1 19 – – – – 95 
2000 202 5 40 – – – 4 251 
2001 425 24 80 – 4 1 4 538 
2002 359 20 72 – 1 – 7 459 
2003 531 6 129 1 1 – 6 674 
2004 248 16 44 – – 1 3 312 
Totalt 1846 72 385 1 6 2 24 2336 

Formen stafettläkare dominerar mycket stort, den representerar 4/5 av 
beläggen. Det kanske inte är så märkligt, eftersom den kan utgöra både obe-
stämd singular och obestämd plural. Här indikerar dominansen dock även att 
referensen sällan är särskilt specifik: det talas i beläggen oftast mer eller 
mindre generiskt om stafettläkare/hyrläkare som kategori.31 Ibland kvantifi-
eras också antalet stafettläkare som har hyrts in eller som behöver hyras in. 

Andelen metasignaler kan tyckas oväntat låg − sammantaget innehåller 8 
procent av beläggen någon metasignal (se Tabell 22). Reservationer med så 
kallad dominerar, sådana finns i 6 procent av beläggen. Samtidigt visar det 
sig att denna konstruktion hör till de allra mest utmärkande kontextmönstren 
för stafettläkare. Som framgår av Bilaga 1 ligger dessa båda ord i topp bland 
de mest signifikanta kollokaten. 

Ca 1 procent av beläggen har metautpekningar, medan det bara finns ett 
par ströbelägg med perspektivmarkörer. Andelen förklaringar är ännu lägre 
än för metasignalerna – bara 2 procent av beläggen inbegriper en förklaring, 
vilket är förvånansvärt lite med tanke på att betydelsen inte är särskilt själv-
klar (se avsnitt 4.4.4). Ändå har jag här varit frikostig med att räkna formu-
leringar som förklaringar. Den vanligaste typen utgörs av som-satser, där det 
ibland kan vara lite oklart om informationen i relativsatsen egentligen är 
tänkt som en förklaring, men formuleringar som den följande har räknats 
som förklarande:  

(71) Tanken är att bemanningen i sommar ska lösas med så kallade stafett-
läkare, som hoppar in tillfälligt och tjänstgör. (2001-05-30) 

Stafettläkare är däremot ett av två ord som uppvisar en tydlig avtrappning av 
metasignaler över tid. (Det andra är riksintag.) Detta framgår av Tabell 22, 
och det framgår även av kvartiljämförelser att bestämningen så kallade är  
  

                          
31 I fortsättningen används här ibland ’hyrläkare’ som ett förenklat men mer neutralt sätt ange 
betydelsen hos stafettläkare. Hyrläkare är den vanligaste synonymen i källartiklarna. 
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Tabell 22. Metasignaler och förklaringar för stafettläkare 

År  Belägg   
 totalt 

     Metasignaler     Förklaringar 

  Antal      Antal           %     Antal         % 
1997 4 4 100 1 25 
1998 3 1 33 0 0 
1999 95 10 11 2 2 
2000 251 29 12 9 4 
2001 538 69 13 16 3 
2002 459 27 6 13 3 
2003 674 37 5 8 1 
2004 312 11 4 3 1 
Totalt 2336 188 8 52 2 

överrepresenterad i den första kvartilen jämfört med beläggen i övrigt och 
särskilt mot den sista kvartilen belägg. Även förklaringarna minskar i viss 
mån över tid. Allt detta kan tolkas som att etableringsgraden ökar under den 
tid undersökningen omfattar. Förklaringsbeläggen kommenteras vidare i 
nästa avsnitt. 

Stafettläkare är ett relativt vardagligt uttryck, vilket säkert motiverar 
några av metasignalerna. Man kan dock stöta på ordet i exempelvis reger-
ingspropositioner till riksdagen, visserligen reserverat med ”s.k.” och försett 
med förklaring: ”privat verksamma läkare som tar kortvariga uppdrag åt 
olika landsting vid olika vårdinrättningar” (Prop. 2004/05:89).  

4.4.3 Användningsmönster 
I och med att antalet belägg är så stort är det relativt lätt att urskilja diverse 
användningsmönster för stafettläkare. Till att börja med kan det vara intres-
sant att se vilka drag som återkommer i de − visserligen relativt få − förklar-
ingsbeläggen: 

− PROBLEM – signaleras med uttryck som problem, -kris, -brist, lösa, lös-
ning. Ord som innehåller morfem som problem, kris, brist, lös(a) etc. 
förekommer ofta bland kollokaten, men inget uppnår signifikansnivå. 

− TID – det temporära i stafettläkarlösningarna anges med uttryck som 
temporär, tillfällig, längre eller kortare perioder samt med temporala 
när-bisatser. 

− ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN – dvs. relationen till arbetsgivaren – 
signaleras med ord som inhyrd, hyrs in/ut, vikarier, vikarierande.  

− PENGAR: stafettläkare kostar mycket och tjänar mycket. 

På många orter har man svårt att bemanna läkartjänster och tillsätta vakans-
er. Inhyrda stafettläkare blir då ofta ett sätt att temporärt lösa läkarbristen på 
många håll i landet. Men det är en dyr lösning för landstingen, bl.a. eftersom 
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många av stafettläkarna hyrs in från olika bemanningsföretag. Därför är 
stafettläkarna omdiskuterade. De ekonomiska aspekterna speglas tydligt i 
kollokationerna, med flera former för lemman som DYR, KOSTA, KOSTNAD och 
ordformer som miljoner och kronor, sett över samtliga belägg, alltså inte en-
bart förklaringsbeläggen. Morfemet hyr förekommer totalt i 25 kollokat, 
varav 5 har hamnat på listan över signifikanta kollokat med hyra (in) som 
det mest frekventa. Även ord som minska, minskning och färre är kopplade 
till den ekonomiska problematiken. De speglar ambitioner eller krav på att 
reducera stafettläkarna. Objekt till minska är normalt antingen ANTALET 
STAFETTLÄKARE eller KOSTNADERNA för dem. 

(72) Att anlita stafettläkare är mycket dyrare än vanliga läkare. Ett sätt att 
minska kostnaderna, i alla fall tillfälligt, är att sluta med stafettläkarna. 
(2000-05-11) 

Eftersom stafettläkarna är kontroversiella kommer ibland negativa attityder 
till uttryck i beläggen, t.ex. i följande konventionskommenterande exempel.  

(73) Ty på något vis måste vi komma ifrån dessa giriga stafettläkare. Bara 
det, att namnet stafettläkare är accepterat är tycker jag skrämmande. 
(2001-12-12, insändare)  

(74) Göran Tägtström värjer sig för uttrycket ”stafettläkare” som används på 
många håll i landet [---] / - Stafettläkare låter lite nedsättande. Jag före-
drar att kalla mig konsultläkare. (2001-05-14) 

Givet det stora antalet belägg är det dock påfallande sällan som ordvalet eller 
ordets negativa laddning explicit kommenteras. Bland kollokaten är nog 
bojkotta det mest laddade. Det hänför sig till en kampanj från vänsterpartiet i 
Örebro län, som ville bojkotta stafettläkarna av ekonomiska skäl. Närligg-
ande är stopp i fraser som (tvär)stopp för stafettläkare. Verbet STOPPA har 
flera ordformer bland kollokaten, dock inget på signifikansnivå. Även verb 
som TVINGA signalerar motviljan mot stafettläkare och utmålar dem som ett 
(kanske) nödvändigt ont: 

(75) Till primärvården tvingas man anlita stafettläkare vilket gör att läkar-
kostnaderna ökar kraftigt. (2000-09-07) 

Förmodligen ska man även tolka BEROENDE negativt, ett ord som främst 
förekommer i fraser som beroende(t) av stafettläkare. 

I exempel (74) citeras en läkare som explicit värjer sig mot stafett-
läkarepitetet. Men det finns även ett 10-tal exempel där läkare explicit kate-
goriserar sig själva som just stafettläkare, t.ex. ”− Som stafettläkare märker 
jag att det finns ett behov, säger Björn Hammarskjöld”. Ordet har inte helt 
entydigt en negativ laddning, men flera av de kollokat som redovisas ovan 
bidrar onekligen till att förse ordet med en s.k. negativ semantisk prosodi i 
vissa sammanhang (jfr Stubbs 2001).  
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Stafettläkare samordnas relativt ofta med vikarier (ett 40-tal belägg) med 
båda de möjliga ordningsföljderna, vilket också framgår av kollokations-
tabellen i Bilaga 1. Formen vikarier är emellertid betydligt vanligare i början 
(första kvartilen) än senare i beläggen; se vidare avsnitt 4.4.6 om synonym-
iken. Det verkar också som stafettläkarnas löner diskuterats mest under den 
första kvartilen, i och med att ord som lön, kronor och tjänar då är över-
representerade jämfört med de övriga perioderna.  

Två kollokat som inte kunnat få MI-värde (och därmed inte finns med i 
kollokattabellen i Bilaga 1) bör nämnas: hälsocentral med 11 och stafett-
sköterskor med 10 i kollokatfrekvens skulle i övrigt ha platsat som signi-
fikanta. 

4.4.4 Enkäten 
Flertalet enkätinformanter var osäkra på hur stafettläkare brukar användas. 
Tre fjärdedelar markerade någon form av osäkerhet (se Tabell 4). Ändå har 
många lämnat förklaringar som nära anknyter till de förklaringar som ges i 
artiklarna; drygt en fjärdedel har gett sådana svar. Till stor del kommer dessa 
naturligt nog från den fjärdedel informanter som var säkra på ordet. Svaren 
från dem kan låta: ’läkare utan fast anställning på sjukhus, avlöses ofta av ny 
(stafett)läkare’. Det här är den enskilt vanligaste svarstypen, med viss varia-
tion för vilka delaspekter av begreppet som fokuseras. 

Bland de övriga svaren kan man urskilja olika typer av associationsfokus. 
Nära till hands − och även nära artikelförklaringarna − ligger associationer 
till mobilitet i allmänhet: ’ett slags jourläkare som åker runt’. Denna typ av 
mobilitet finns också representerad i artikelbeläggen: 

(76) Nu finns systemet med ”stafettläkare” som åker runt och fyller upp vak-
anser. (1999-06-12) 

Flera enkätinformanter har i stället gjort lagassociationer: ’läkare som 
arbetar i team’. Lagaspekterna kommenteras vidare nedan i 4.4.5. Som redan 
framgått har några informanter också associerat främst till skift- eller jour-
jobb: ’läkare som jobbar rullande skift?’. Närliggande är de som explicit 
associerar till stress i största allmänhet: ’en läkare som har mkt att göra och 
springer som en galning mellan patienterna’. Ibland kopplas detta till 
löpande/rullande band, som nämns i tre svar: ’läkare som hjälper patienter 
”på löpande band”’. Möjligen går associationsvägen här via stafettlöpning? 
Skift- och stressvaren utgör tillsammans ca en fjärdedel. De flesta av de 
ovannämnda förklaringarna kan sägas implicera någon form av (excep-
tionell) rörlighet eller stress från läkarens sida.  

Jämfört med artikelbeläggen skiftar flera av förklaringsförslagen fokus för 
vad som utgör den metaforiska stafetten − dvs. vad som avlöses av vad. I 
många av enkätsvaren är det patienterna som avlöser varandra (i hög takt) 
för en viss läkare: ’läkare som avverkar patienter på rullande band’. I den 
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halvkonventionaliserade betydelsen är det snarare ett antal utbytbara läkare 
som avlöser varandra för en viss patient.  

I samtliga förslag utom ett har stafett tolkats metaforiskt, men det går för-
stås också att tolka det mer bokstavligt. Det har en informant gjort: ’läkare 
som är med under stafett / marathon’. Formuleringen visar dock att associa-
tionen här främst går till bokstavligt löpande i allmänhet, inte nödvändigtvis 
till stafettlöpning. (Potentiellt går det naturligtvis att tänka sig flera bok-
stavliga betydelser, t.ex. ’idrottsläkare med ansvar för stafettlag’. Några så-
dana betydelser förekommer dock varken hos enkätinformanterna eller i 
beläggen.) 

4.4.5 Metaforiken 
Sammansättningar med en metaforisk förled får en del av sin meningspoten-
tial från metaforens källdomän. Här − liksom för curlingförälder − är käll-
domänen för förleden idrottsrelaterad. (Se Svanlund 2006 för en jämförelse 
mellan de båda ordens metaforik.) Men vad är det egentligen för idrottsdrag 
som aktiveras i metaforiken? Av enkätsammanställningen framgår att det 
inte är alldeles självklart hur metaforiken tolkas. Därmed är det heller inte 
självklart hur den semantiska relationen mellan lederna uppfattas. Något 
liknande gäller faktiskt beläggen. Där är metaforiken märkligt nedtonad. Den 
kommenteras extremt sparsamt, och det förekommer inga allusioner till käll-
domänen i förklaringsbeläggen och mycket få sådana i de övriga beläggen.  

Grundbilden för stafettläkare ska förmodligen uppfattas som ett antal 
läkare som avlöser varandra i högt tempo. (Stafetter är ju en tävlingsform där 
det gäller att vara snabb, och stafetter finns främst på kortare sprintsträckor i 
olika idrottsgrenar.) Ledrelationen kan då kanske beskrivas som ’läkare som 
(metaforiskt) löper stafett’. Men det är inte självklart hur metaforiken ska 
relateras till efterleden eller vad som motiverar den. Ingen av enkät-
informanterna som gav ”korrekta” förklaringar har heller använt metaforiken 
i förklaringen, ingen har hänvisat till någon form av stafettlöpning el. dyl. 
Drag som att läkarna jobbar tillfälligt, inte är fast anställda, har hög lön etc. – 
som är vanliga i förklaringsbeläggen – kommer inte från metaforiken. Det 
påpekas aldrig i beläggen att stafettläkare är ett bildligt uttryck. Det är också 
mycket sparsamt med vidare stafettmetaforik. (På samtliga dessa punkter 
kontrasterar stafettläkare bjärt mot curlingförälder, där metaforiken är hög-
gradigt närvarande både i beläggen och i enkätförklaringarna.) Med tanke på 
grundbilden är det snarast slående att så mycket av den metaforiska poten-
tialen aldrig utnyttjas; inte ens den som tillhandahålls genom redan konven-
tionella metaforer som lag och stafettpinne. 

 Eftersom stafettläkarna avlöser varandra vore det ganska naturligt att 
uppfatta dem som ett ”lag”. Och ibland bildar de faktiskt organiserade, halv-
fasta enheter med en sorts rullande schema. Lagmetaforen är också starkt 
etablerad i språket i övrigt. Därför är det anmärkningsvärt att den saknas näs-
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tan helt i artiklarna. (Det finns några få belägg på bl.a. läkarlag, men de är 
inte kopplade specifikt till stafettläkarna.) Det talas aldrig om stafettläkarna 
som stafettlag. Möjligen kan det delvis bero på att man ibland ser tillfälligt 
inhyrda läkare som ett hinder för det normala lagarbetet. 

(77) Han menar att det finns uppenbara problem med läkare som hoppar in 
korta perioder. Kontinuitet, utveckling och lagarbete blir lidande. (2002-
09-01) 

Det finns enstaka belägg på stafettläkarteam och stafetteam och formuler-
ingar om att man ska hyra in läkarteam, vilket nog snarast hänger samman 
med att team också redan används inom vården generellt. I artiklarna figu-
rerar t.ex. diabetesteam, hjärtsviktsteam, astmateam och husläkarteam. Men 
varken lag eller team kommer alltså till användning för stafettläkare annat än 
undantagsvis (se vidare 4.4.6). I stället har man bildat andra sammansätt-
ningar för stafettläkarenheterna: stafettpool, stafettlinje, stafettläkarlinje och 
framför allt stafettkedja (se vidare 4.4.6). 

Som framgår ovan (Tabell 19) har Språkbanken bara två sammansätt-
ningar med stafett- som är mer frekventa än stafettläkare: stafettlag och sta-
fettpinne. Vi har redan konstaterat att stafettlag inte förekommer alls i läkar-
artiklarna. Inte heller stafettpinnen figurerar annat än i rena undantagsfall, 
närmare bestämt i 2 belägg, där följande är det ena. 

(78) Hon [en distriktssköterska] har överlämnat stafettpinnen till många läk-
are den senaste tiden. (2001-12-06) 

Också ordet stafett används en gång i en liknande betydelse − ”skicka 
stafetten vidare” − vilket ger ett lätt ålderdomligt intryck. SAOB förtecknar 
”pinnbetydelsen” för stafett, men det är svårt att hitta några andra nutida be-
lägg för den betydelsen. Det låga utnyttjandet av stafettpinnen kan tyckas 
förvånande, särskilt med tanke på hur frekvent ordet annars figurerar meta-
foriskt. Nästan samtliga Språkbankens 142 belägg är metaforiska. Människor 
lämnar ofta över stafettpinnen till efterträdaren på en viss post osv. Här har 
vi således en starkt etablerad stafettmetafor som mycket väl kunde ha an-
vänts i stafettläkarsammanhang; men så görs alltså inte. Skälet är förmod-
ligen att det som borde motsvara pinnen i måldomänen då snarast är patient-
erna (vilket också konstateras i det andra belägget på stafettpinne i käll-
materialet), och det tar förmodligen emot att metaforisera patienter som 
stafettpinnar. Dessutom uppstår då ett metaforiskt konsistensproblem i och 
med att varje stafettläkare i någon mening måste överlämna en mängd pinnar 
till nästkommande stafettläkare. 

Sammantaget är allusionerna till stafettmetaforikens källdomän sålunda 
oerhört svaga, och stafettläkare får därmed anses vara en mycket blek meta-
for (jfr Svanlund 2001, 2007).  
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4.4.6 Vidareordbildning och synonymik 
Som framgått finns det en hel del vidareordbildning till stafettläkare, och en 
del av dessa ord har redan kommenterats ovan. Det finns inga ord med 
-stafettläkare som efterled i materialet, däremot inbegriper källartiklarna 
sammanlagt 22 lemman med 27 ordformer som inleds med stafettläk- 
(exklusive alla böjningsformer av STAFETTLÄKARE). Den sammanlagda fre-
kvensen är 119. Per 100 belägg stafettläkare utgör det 0,94 lemman, 1,16 
ordformer och 5,09 förekomster, vilket är höga värden i den här undersök-
ningen. Mest frekventa är lemmana STAFETTLÄKERI 41, STAFETTLÄKARSYSTEM 
38 och STAFETTLÄKARKOSTNAD 9. De övriga orden finns bara belagda i en 
form, varför de har kursiverats i Tabell 23.  

Vidareordbildningarna saknar förledens slut-e och samtliga har alltså för-
ledsformen stafettläkar-.  

Ännu vanligare är dock ord bildade till enbart förleden stafett-. Totalt 
handlar det om 53 ordformer med totalfrekvensen 167. Klart mest frekvent 
är simplexet STAFETT, som också är inräknat i just nämnda siffror, med 66 
förekomster. Simplexet har utvecklat en ny ansenlig polysemi i anslutning 
till hyrläkarsystem. Ordet kan beteckna en kollektiv enhet av inhyrda 
stafettläkare och stafettsköterskor, som i exempel (79)−(80). Men det kan 
också användas om en enskild stafettläkare, som i (81)−(82).  

(79) I stället för att ha en fast anställd anestesiolog har sjukhuset valt att be-
manna tjänsten med en så kallad stafett. Det innebär att cirka 15 ane-
stesiologer från Sverige och Danmark arbetar en vecka i taget och täcker 
upp verksamheten under hela året. [---] Majoriteten av stafetten består av 
danskar. (1999-10-26, Dagens Medicin) 

(80) De läkare som ingår i stafetterna kostar dubbelt så mycket som vanliga 
läkare. (2000-01-18, Dagens Medicin) 

(81) Flera läkare som arbetar som stafetter kan tänka sig att leva och bo i 
Jämtland men kan inte tänka sig landstinget som arbetsgivare. (2004-12-
20, Östersunds-Posten) 

(82) Tyvärr sökte jag först vårdcentralens stafetter, som nye landstingsordför-
anden Alf Johansson benämner de kortvariga vikarieläkarna. (2002-08-
15, Södra Dalarnes Tidning)  

Stafett kan också användas om själva aktiviteten, det läkarna gör när de 
arbetar som stafettläkare. Här har vi också några få exempel på att käll-
domänen aktiveras med uttryck som löpa stafett, men totalt bara i 3 belägg: 

(83) Under förra året lämnade 230 allmänläkare sina fasta anställningar för att 
löpa stafett. (2002-08-13, Dagens Medicin) 

Ordet stafett har alltså utvecklat en ganska imponerande polysemi − liksom 
en rejäl ordbildningsmässig produktivitet − inom ramen för beskrivningar av 
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Tabell 23. Ordbildningar till stafettläkare i källartiklarna 

Lemma/Ordform F  Lemma/Ordform F  Lemma/Ordform F 
stafettläkeri 41  stafettläkarlinje 2  stafettläkarregioner 1 
stafettläkarsystem 38  stafettläkarsituationen 2  stafettläkarresurserna 1 
stafettläkarkostnad 9  stafettläkartjänster 2  stafettläkarstriden 1 
stafettläkararbete 3  stafettläkaravtal 1  stafettläkarveckor 1 
stafettläkarkedjor 3  stafettläkarbehovet 1  stafettläkarverksamhet 1 
stafettläkarkontakter 3  stafettläkarhanteringen 1  stafettläkarvård 1 
stafettläkarteam 3  stafettläkarkollegor 1    
stafettläkarjobb 2  stafettläkarlistan 1    

olika hyrläkarsystem. Det mesta i den utvecklingen saknar stöd i käll-
domänsanvändningen av ordet. Den är alltså inte metaforisk. Några andra 
verbuttryck för aktiviteten som inte heller är metaforiska och som uppträder 
med enstaka belägg är stafettjobba och stafetta. Även stafettare förekommer, 
se Tabell 24. 

Den mest frekventa betydelsen av stafett i källartiklarna verkar vara 
’hyrläkare’, men ’hyrläkarlag’ (eller ’lag av hyrläkare och hyrsköterskor’) 
ligger inte så långt efter. I många fall går det inte att avgöra vilken betydelse 
som avses, t.ex. i formuleringar som nej till stafetter.  

Samtliga ordbildningar på stafett- redovisas i Tabell 24, där kursiverade 
former representerar de enda ordformer som är belagda medan rak stil mar-
kerar lemman. 

Efter stafett följer alltså stafettkostnaderna samt stafettsköterskor med 
varianten stafettsjuksköterskor. Endast några få av orden är metaforiska över-
föringar från stafettdomänen (stafett, stafettlopp, stafettpinne). De har alltså 
även en bokstavlig idrottslig betydelse. De allra flesta är dock avledningar 
eller sammansättningar som inte är källdomänsbaserade. De används alltså 
inte i verkliga stafettsammanhang utan är snarast bildade i analogi med sta-
fettläkare direkt för måldomänen. Här finns några återkommande betydelse-
typer. Några utgör personord eller betecknar ibland kollektiva personalkate-
gorier: stafett-tandläkare, -doktor, -(sjuk)sköterskor, -överläkare, -anställd, 
-kåren, -personal, -kedja, -folket, -team, -patient, -motståndare, -väktare. Av 
detta framgår dels att stafettmetaforen inte enbart appliceras på läkare, dels 
att den appliceras på flera olika nivåer, bl.a. även på kollektiva benämningar. 
Andra ord betecknar snarare själva systemet med stafettpersonal: stafetteri, 
stafett-cirkus, -lösning, -system, -syndrom, -användning, -tåget. Dessutom 
finns här ord som stafett-jobb, -bemanning, -vård. Orden stafettmotståndare 
och -väktare hänför sig till dem som debatterat stafettläkare. 

En del efterleder förekommer både med stafett- och stafettläkar- som för-
led: -jobb, -kedja, -kostnad, -linje, -system, -team, -verksamhet, -vård. Ibland 
indikerar de kortare förlederna ett mer generellt begrepp (ett stafetteam kan 
bestå av både stafettläkare och stafettsköterskor), men rätt ofta ersätter sta-
fett- i praktiken stafettläkar- som förled – dvs. förleden syftar i realiteten på  
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Tabell 24. Ordbildningar till stafett- i källartiklarna (samtliga lemman, 
exkl. ordbildningar till stafettläkare) 

Lemma/Ordform F  Lemma/Ordform F  Lemma/Ordform F 
stafett 66  stafettpinne 2  stafettjobb 1 
stafettkostnaderna 11  stafettandläkare 2  stafettjobba 1 
stafettsköterskor 11  stafettvård 2  stafettlõkare 1 
stafettkedja 6  stafettare 2  stafettlopp 1 
stafettsjuksköterskor 6  stafetteriet 2  stafettmotståndare 1 
stafettbemanning 5  stafettkåren 2  stafettråd 1 
stafettlösning 5  stafettpool 2  stafettsyndrom 1 
stafettsystem 4  stafettteamen 2  stafetttåget 1 
stafettanvändning 4  stafetta 1  stafettverksamheten 1 
stafettöverläkare 4  stafettanställd 1  stafettvikarie 1 
stafettpatient 3  stafettcirkus 1  stafettväktare 1 
stafettpersonal 3  stafettfolket 1  staffetsystem 1 
stafettdoktor 2  stafettillägg 1  staffettpersonalen 1 
stafettlinje 2  stafettinhoppen 1    

stafettläkare, trots att den kortare formen används. Så är t.ex. fallet med be-
läggen på stafettkedja och stafettlinje, där det framgår av kontexten att sta-
fettenheterna utgörs av enbart läkare. Även i flera av de övriga samman-
sättningarna fungerar stafett- som en kortform för stafettläkar-. Denna an-
vändning av en förkortad förledsform för vidareordbildningen har paralleller 
hos flera av de andra orden i undersökningen, se särskilt curlingförälder 
4.3.7.  

I Språkbanken finns vissa tecken på att stafettläkare kan vara på väg att 
bilda mönster även utanför vårdsektorn. I Språkbanken hittar man nämligen 
5 belägg (från samma artikel 2003) på STAFETTLÄRARE använt om tillfälligt 
inhyrda lärarvikarier från bemanningsföretag. 

Givetvis förekommer en rad andra läkarord i artiklarna. Allra vanligast är 
simplexlemmat LÄKARE som är nästan dubbelt så frekvent som STAFETT-
LÄKARE med sina 4 123 förekomster. Det speglar de sjukvårdsteman som 
dominerar i flertalet artiklar, och läkare är här en naturligt central kategori. 
Ordformen läkare kommer för övrigt, som första innehållsord, på 21:a plats i 
frekvenslistan för hela artiklarna, med över 3 000 förekomster. Ordformen 
stafettläkare kommer strax därefter på 30:e plats. Ett annat uttryck för vård-
tematikens dominans är att artiklarna innehåller 226 ordformer som börjar på 
vård-. Mest frekvent är lemmat VÅRDCENTRAL med över 2 000 förekomster 
och dessutom en mängd vidareordbildningar.  

Här finns också många sammansättningar med efterleden -läkare. Många 
av dem beskriver samma typer av läkarkategorier som redovisades ovan i 
4.4.1. Många utgör också åtminstone partiella synonymer till stafettläkare: 
gästläkare, konsultläkare, bemanningsläkare, uthyrningsläkare, extraläkare, 
inhopparläkare, inhoppsläkare, inhyrningsläkare, korttidsläkare, vikarieläk-
are. I särklass vanligast är hyrläkare med 235 förekomster (och varianten 
hyrdoktor med 42). Ingen av de övriga kommer över 5 i frekvens i käll-
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artiklarna. Även till hyrläkare finns en del vidareordbildning. Flera av efter-
lederna är desamma som för stafettläkare: hyrsystem, -kostnad, -verksamhet. 
Några är bara belagda med hyrläkar- som förled: hyrläkarbransch, -företag, 
-bolag, -lön samt hyrstopp, som är det mest frekventa med 10 förekomster. 
Ser man till övriga sammansättningar med hyr- så framträder detta morfem 
nästan som textuell synonym till stafett- i de här artiklarna; här finns exem-
pelvis hyrpersonal, -verksamhet, -system, sjuksköterskor, -systrar, -vikarie. 
Mest frekvent är hyrpersonal med 21 förekomster. 

I Språkbanken − som ju i första hand är uppbyggd av storstadstidningar − 
är hyrläkare vanligare än stafettläkare (122 lemmaförekomster mot 99). 
Näst vanligast av synonymerna är där konsultläkare med 12 lemmaföre-
komster. Språkbanken har också några ströbelägg på andra partiella syno-
nymer: bemanningsläkare, extraläkare, hyrdoktor och läkarvikarie. 

Andra uttryck som är synonyma med stafettläkare i artikelbeläggen är 
vikarie, korttidsvikarie, inhoppare, stafettdoktor, uthyrningsdoktor. Som an-
gavs ovan i 4.4.3 är vikarie det ord som oftast samordnas med stafettläkare. 
Andra synonyma uttryck är olika fraser med inhyrd: t.ex. inhyrd läkare, 
doktor, personal, vikarie. Frasen INHYRD LÄKARE har över 100 förekomster. 
Andra frassynonymer är vikarierande läkare/doktor och läkare från beman-
ningsföretag (båda fraserna har ett drygt 10-tal belägg). 

Ibland framställs de här uttrycken just som otvetydiga synonymer till sta-
fettläkare, medan de i andra artiklar uppenbart är tänkta att beteckna skilda 
kategorier. Detta kan illustreras med följande tre exempel: 

(84) Tillfälliga vikarier, så kallade stafettläkare, används då och då på de 
flesta av länets hälsocentraler. (2000-09-12) 

(85) Korttidsvikarier kommer att kosta landstinget 85 miljoner kronor i år. 
Den klart övervägande delen handlar om stafettläkare. (2001-09-20) 

(86) De här vakanserna täcks av sex vikarier och elva stafettläkare. (2003-11-
09) 

I (84) är stafettläkare explicit synonymiserat med (tillfälliga) vikarier. I (85) 
är korttidsvikarier överordnat medan stafettläkare framställs som huvud-
typen inom denna kategori. Det är möjligt att vikarierna här inbegriper även 
andra typer av vårdpersonal, exempelvis stafettsköterskor, men det framgår 
inte av artikeln. I (86) slutligen står de båda uttrycken uppenbarligen för helt 
skilda kategorier. Det är inte ovanligt att namndiversiteten explicit kommen-
teras i beläggen: 

(87) Kärt barn har många namn. I detta fall vikarierande läkare, inhyrda 
läkare, stafettläkare. (2001-06-06) 

(88) Enligt landstingens enkätsvar har man i sin tjänst sammanlagt 254 hyr-
doktorer, stafettläkare eller vad man nu kallar de olika lösningarna. 
(2001-11-06) 
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(89) Hyrläkare kallas även stafettläkare, det är läkare som hoppar in under 
korta tidsperioder, oftast någon eller några veckor åt gången på olika 
ställen. (2001-12-16) 

(90) Det vanligaste är att hyrdoktorerna, eller stafettläkare som de brukar 
kallas, hoppar runt på kortare kontrakt på olika arbetsplatser. (2002-07-
12) 

(91) Vilka ska utföra läkararbetet sedan 40 procent av stafettläkarna, vilka 
enligt landstingsnomenklatur nu kallas gästläkare ... (2003-05-30) 

Trots de lite svävande synonymiförhållandena så problematiseras inte med-
lemskap i kategorin stafettläkare. Det förekommer t.ex. nästan inga kom-
mentarer om typikalitet, annat än två identiska belägg på den klassiska 
”stafettläkaren”.  

Sammanfattningsvis: I fallande frekvensordning torde de vanligaste alter-
nativa uttrycken till stafettläkare i artiklarna vara: hypernymen läkare samt 
de partiella synonymerna hyrläkare, inhyrd läkare, vikarie, hyrdoktor, sta-
fett. Endast läkare är här vanligare än stafettläkare, som alltså har en stark 
ställning i synonymfloran. Simplexet läkare används ibland koreferentiellt 
med stafettläkare och ibland som sann hypernym, dvs. syftar på den över-
gripande och allmänna kategorin ’läkare’. Man ska dock komma ihåg att 
artiklarna är excerperade just för att de innehåller ordet stafettläkare; det är 
vanskligt att dra definitiva slutsatser om de inbördes styrkeförhållandena 
mellan de olika uttrycksalternativen enbart utifrån dem. Det finns dock en 
del i övrigt (förutom Språkbanksfrekvenserna) som tyder på att hyrläkare i 
själva verket är vanligare än stafettläkare. Googlesökningar bekräftar detta: 
de ger ca 138 000 träffar på hyrläkare mot ca 42 900 på stafettläkare (i 
december 2008). 

4.5 användargrupp 
Användargrupp är det av undersökningsorden som utvecklat den tydligaste 
polysemin. Nedan följer det allra första belägget i materialet. Det syftar på 
ett antal datorföreningar, och föreningsbetydelsen visar sig vara en av de 
vanligaste (se 4.5.2.2 nedan).  

(92) De olika användargrupperna, sammanlagt ett 50-tal, tar in pengar genom 
att sälja så kallade användarstödda (shareware och public domain) pro-
gram. (1991-11-10) 

Näst efter bokstavsbarn och curlingförälder var användargrupp det ord som 
enkätinformanterna kände sig mest säkra på. De hade kollektivt också 
mycket bra grepp om hela den polysema betydelseräckvidden hos ordet, 
även om var och en av informanterna bara tagit upp en eller två av betyd-
elsenyanserna. Andra indikationer på en hög etableringsgrad är hög grad av 
vidareordbildning samt brist på reservationer och andra metasignaler.  
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4.5.1 Ordlederna 
Ordet användargrupp är bildat av två leder, användare och grupp, som båda 
har en ganska schematisk, allmän grundbetydelse. Simplexet ANVÄNDARE har 
1 188 förekomster i Språkbanken. Som förled är användare- dock ovanligt. 
Språkbanken har 64 lemman med 86 ordformer på användar(e)- med en total 
frekvens på endast 219. Före 1995 finns bara ett enda sammansättnings-
belägg, nämligen användarsidan från 1987. De mest frekventa sammansätt-
ningarna återges i Tabell 25. 

Sammansättningarna förekommer uteslutande utan -e- före efterleden. 
Språkbanken returnerar visserligen fyra ordformer med var sitt belägg med 
användare- i förleden. Vid närmare kontroll visar det sig dock att samtliga 
egentligen innehåller ett snedstreck. Bakom frekvensuppgiften på exem-
pelvis användarekunder döljer sig alltså användare/kunder. Även användar-
grupp skrivs uteslutande utan -e-, såväl i Språkbanken som i mitt käll-
material. Två ting är slående med tabellen: dels att en adjektivsammansätt-
ning hamnar i topp tillsammans med en avledning till den, vilket inte är så 
vanligt; dels att flertalet ord i förstone förefaller rätt allmänna, men i prak-
tiken förknippas nästan alla primärt – men inte uteslutande – med datorer, 
mobiltelefoner och annan elektronik. Det gäller också, som vi ska se, an-
vändargrupp, som hamnar som sjunde lemma på listan. De ord som verk-
ligen har en mer allmän syftning är främst användarperspektiv och an-
vändarland. 

Tabell 25. Förleden användar- i Språkbanken (lemman, F > 2) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
användarvänlig 63  användarperspektiv 7  användarorienterad 4 
användarvänlighet 33  användarprofil 6  användarcentrerad 3 
användarnamn 17  användargrupp 5  användarsidan 3 
användargränssnitt 8  användarland 5    

4.5.1.1 Nomina agentis vs agens 
Förleden användar(e)- är en nomen agentis-avledning till verbet använda, 
som är centralt även för sammansättningarna. Det brukar anges att nomina 
agentis betecknar samma semantiska roll som verbets subjekt, normalt agens 
eller upplevare (jfr SAG I:201). Det finns emellertid inte något strikt ett-till-
ett-förhållande mellan vad som kan utgöra verbets subjekt och vad motsvar-
ande nomen agentis kan referera till. Verbet använda har en mycket allmän 
betydelse. NEO anger förklaringen: ’utnyttja (som hjälpmedel) för visst 
syfte’. Här är ett exempel från Språkbanken: 

(93) Kapucinapor (Cebus apella) har tidigare visat sig kapabla att använda 
redskap i fångenskap. (Språkbanken gp04) 
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Verbet förutsätter alltså inte ett mänskligt subjekt, även om det är absolut 
vanligast. Förutom människor och djur kan även exempelvis bilar och dator-
er använda saker (t.ex. en viss sorts lampor eller en viss sorts batterier). Sub-
stantivavledningen användare betecknar dock enbart personer; NEO anger 
betydelsen ’person som använder ngt’. Den lite snävare denotationen för 
avledningen bekräftas när man kontrollerar i Språkbanken. (Dessutom anger 
NEO tillägget ’särsk. i datatekn. sammanhang’, vilket vi återkommer till i 
4.5.2.1 och 4.5.5.) 

Att det finns vissa avvikelser i betydelsenyanser torde vara det normala, 
även mellan ord som ingår i mycket systematiska semantiska (synonym) 
relationer, såsom just relationen mellan ett verbs subjekt/agens och mot-
svarande nomen agentis. En annan generell avvikelse mellan verbets agens 
och nomen agentis är att användare normalt inte beskriver en tillfällig bruk-
are. Ordet refererar vanligen till någon som återkommande, habituellt, bruk-
ar någonting. Detta gäller generellt för -are-avledningar som fungerar som 
nomina agentis, vilket ofta påpekas (t.ex. Thorell 1981, Malmgren 1994). 
Många utgör yrkesbeteckningar (som flygare, forskare, sotare, försäljare), 
men det vanemässiga figurerar även vid andra typer, t.ex. pendlare, dröm-
mare, tvivlare. Det habituella draget är dock inte helt obligatoriskt, jfr 
befriare, inledare. Det är naturligt att det som konventionaliseras som kate-
goriseringsetiketter är ord som beskriver personer som återkommande utför 
en viss verbhandling. För tillfälliga handlingar beskrivs agens utifrån andra 
kontextuella faktorer och rollen som handlande behöver inte etiketteras. Sub-
jektet han i nedanstående exempel skulle t.ex. inte beskrivas som en stols-
användare: 

(94) Han vräkte möbler omkring sig och använde en stol som tillhygge när 
han gav sig på den 70-årige mannen och parets son som var på tillfälligt 
besök i huset. (Språkbanken gp04) 

Det habituella draget återfinns således också när ordet används som sam-
mansättningsled. Även för sammansättningarna i Tabell 25 förutsätts en åter-
kommande användning. 

4.5.1.2 Typer av grupper 
Efterleden grupp anges i NEO som främst personbeskrivande, precis som 
användare: ’samling personer som lätt kan överblickas eller har en viss sam-
hörighet under längre el. kortare tid’. Ordböckerna anger dock även utvid-
gade betydelser som hänför sig till samlingar av konkreta föremål. I Språk-
banken betecknar de flesta sammansättningarna mänskliga grupperingar, 
vilket framgår av Tabell 26. Men det finns också exempel på icke-mänskliga 
grupper. I Tabell 26 är det bara ögrupp som inte har mänsklig anknytning, 
men längre ner på listan återfinns soffgrupp (129 lemmabelägg), industri-
grupp (80), blodgrupp (73), varugrupp (59), husgrupp (8).  



  119

Tabell 26. Efterleden -grupp i Språkbanken (lemman, F < 200) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
arbetsgrupp 2406  teatergrupp 521  befolkningsgrupp 248 
målgrupp 1337  expertgrupp 424  patientgrupp 232 
folkgrupp 1256  partigrupp 358  ögrupp 231 
åldersgrupp 957  aktionsgrupp 343  kontrollgrupp 228 
yrkesgrupp 930  invandrargrupp 299  gerillagrupp 224 
riksdagsgrupp 753  referensgrupp 297  kvalgrupp 218 
barngrupp 663  terrorgrupp 297  rebellgrupp 207 
forskargrupp 593  projektgrupp 279  riskgrupp 204 
ledningsgrupp 539  krisgrupp 272  styrgrupp 204 

Av Tabell 26 framgår också att -grupp till skillnad från användar(e)- är 
ett oerhört frekvent ordbildningselement. Redan simplexet GRUPP är hög-
frekvent med 43 956 förekomster i Språkbanken (exkl. genitivformerna). 
Som efterled har -GRUPP totalt hela 34 614 förekomster i Språkbanken. De är 
fördelade på 4 811 ordformer som representerar 3 232 lemman. De mest fre-
kventa återges i Tabell 26. Vårt studieobjekt användargrupp hamnar med 
sina 5 förekomster långt utanför tabellen på plats 586. 

Förlederna anger vanligen antingen vilka kategorier av människor som 
konstituerar gruppen och utgör dess medlemmar (t.ex. folk-, ålders-, yrkes-, 
barn-, forskar-, invandrar och patientgrupp) eller också vilken funktion 
gruppen har eller vilken typ av aktivitet den sysslar med (t.ex. arbets-, refe-
rens-, lednings-, teater-, terror-, projektgrupp). Orden riksdagsgrupp och 
partigrupp är svårplacerade och delvis synonyma. 

Sammansättningen användargrupp skulle i Warrens (1978) hierarkiska 
klassificering av ledrelationer (likt hennes exempel student group) antag-
ligen hamna i klassen Constitute > Source-Result > Parts-Whole. Förleden 
betecknar ”substansen”, eller delarna, som konstituerar den helhet som efter-
leden betecknar. Typen förutsätts besläktad med kopulativa sammansätt-
ningar, en annan undergrupp under Constitute (jfr diskussionen i avsnitt 
4.9.3 nedan). Vad som gör att en viss samling användare kan konstitueras 
som en grupp blir i högsta grad relevant för polysemin hos användargrupp. 
Se vidare de närmaste avsnitten nedan.  

I användargrupp är det troligt att förleden aktiverar och förstärker efter-
ledens personbetecknande funktioner, snarare än de icke-mänskliga betydel-
serna. Men det dominerande mänskliga mönstret hos -grupp-sammansätt-
ningarna är bedövande starkt ändå. Enkättolkningarna var som regel också 
explicit människoanknutna, oavsett hur säkra informanterna var på den kon-
ventionella användningen: ’de människor som använder en viss sak’ (säker-
hetsgraderad som ”ingen aning”); ’en grupp människor som använder sam-
ma sak, t.ex. ett datorprogram’ (säkerhetsgraderad som ”osäker”). Som fram-
gått är användargrupp också betydligt mer central som användar-samman-
sättning än som -grupp-sammansättning, vilket inte gör det osannolikt att 
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ordet därigenom kan laddas med associationer från de övriga användar-
sammansättningarna, dvs. med främst datorassociationer. 

4.5.2 Centrala betydelseelement 
Centralt för sammansättningssemantiken är den handling som impliceras 
genom att förleden är så nära kopplad till verbet använda. Verbet före-
kommer 467 gånger i källartiklarna och är där alltså mer frekvent än själva 
sammansättningen användargrupp. Verbets handlingsbetydelse är dock 
mycket allmän och schematisk. Den får sin precisering genom objektet, som 
därigenom får stor inverkan på vilka föreställningar som förmedlas av 
använda vid varje specifik brukshändelse. Detta är normalt för ett transitivt 
verb, men effekten blir desto påtagligare för ett så schematiskt verb. Det är 
ju ganska stor skillnad mellan att använda en tandborste, en dator eller 
internet. Vi kan därmed urskilja BRUKAROBJEKTET som en central semantisk 
roll för både verbet och för sammansättningen användargrupp. BRUKAR-
OBJEKTET är det som brukas, vilket kan vara en fysisk produkt eller en tjänst. 
För de brukare som använder mobiltelefon utgör denna alltså brukarobjektet. 
Den andra centrala rollen är givetvis BRUKARNA, som utgör agens och sub-
jekt till verbet, dvs. det som förleden användare normalt beskriver.  

4.5.2.1 Brukarobjekten 
Det slående med användargrupp är att betydelsen i praktiken inte är så all-
män som de schematiska ordlederna användare och grupp synes indikera. 
(Det visar sig dock att inte heller användare är så schematiskt som man kan 
tro, se vidare 4.5.5.) Alla människor som använder någonting klumpas inte 
ihop i grupper, och alla sådana grupper kallas inte användargrupper. De fak-
tiskt belagda brukarobjekten för användargrupper är snävt koncentrerade till 
vissa domäner. Det finns flera sätt att demonstrera detta statistiskt. Kolloka-
tionerna ger dock inga tydliga ledtrådar här; det gör däremot artiklarnas ord-
index och de vidare sammansättningsmönstren med användargrupp, dvs. 
vidareordbildningen. 

Ordindex avslöjar de mest frekventa ordformerna i källartiklarna totalt 
sett. Många datorord hamnar bland de 200 vanligaste orden i artiklarna: sys-
tem, internet, com, nätet, program, Linux, Windows, nätverk, server, Micro-
soft, Waymaker, computer, http och datorer. 

Även vidareordbildningen visar tydligt på datoranknytningen. Det finns 
ett antal sammansättningar med -användargrupp som efterled i artiklarna: 
unixanvändargrupp (ordformsfrekvens 2), sananvändargrupp (1), (Pocket) 
PC-användargruppen (1), Netware-användargruppen (1), (Interex) Europé-
användargrupper (1). Alla dessa hänför sig till datorvärlden och har brukar-
objektet som förled. Mönstret är således tydligt på typnivå, men antalet be-  
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Tabell 27. Sammansättningar med -användare i källartiklarna (lemman) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
mobilanvändare 19  messengeranvändare 2  medieanvändare 1 
internetanvändare 14  peoplesoftanvändare 2  nmt-användare 1 
mobiltelefonanvändare 5  affärsanvändare 1  notesanvändare 1 
hemanvändare 4  bittorrent-användare 1  pionjäranvändare 1 
nätanvändare 4  datoranvändare 1  primäranvändare 1 
slutanvändare 4  edwards-användare 1  privatanvändare 1 
hp-användarna 3  företagsanvändare 1  server-användare 1 
linuxanvändare 3  huvudanvändare 1  wap-användare 1 

lägg är litet. I artiklarna ingår dessutom ett antal sammansättningar med 
-användare som efterled. De är betydligt mer frekventa. Förleden till dem 
beskriver också ofta brukarobjektet. 

Två domäner dominerar här fullständigt: datorer och mobiltelefoner. Till 
den förra sfären hänför sig även några av de sammansättningar där förleden 
inte representerar brukarobjektet, t.ex. hem-, affärs-, företagsanvändare; till 
den senare sfären hänför sig också t.ex. pionjär- och privatanvändare. Ett 
ord som slutanvändare finns representerat i båda domänerna. 

Förutom datoranknutna begrepp och mobiltelefoner förekommer följande 
brukarobjekt åtminstone vid enstaka tillfällen: el, blöjor, naturmedel, Kung-
liga Biblioteket, en järnvägsbro samt den gröna lådan i bussar och spår-
vagnar i Göteborgs kollektivtrafik. 

Mängden brukarobjekt som realiseras i texterna är sålunda betydligt mer 
begränsad än vi skulle ana utifrån de ingående ordlederna. Det finns ingen 
absolut begränsning, däremot en mycket kraftig dominans för dator- och 
elektronikbranschens produkter. Datorkopplingen gjordes även av många 
enkätinformanter (se 4.5.2.2). Några andra associationer till elektronik-
branschen kom dock inte till uttryck i enkäten.  

4.5.2.2 Brukarna 
Brukarna är mer heterogena än brukarobjekten. Man kan i princip urskilja 
fyra faktorer som kan konstituera användargrupper och motivera att flera an-
vändare klumpas ihop till en enhet: 

− brukarna är organiserade som en förening eller liknande 
− brukarna utgör en tillfällig testgrupp 
− brukarna utgör användarkonton i ett datornätverk 
− brukarna har vissa gemensamma egenskaper (t.ex. kön eller ålder). 

Dessa konstitutionsfaktorer glider ibland in i varandra och kan i vissa fall 
vara svåra att separera. Andra gånger framstår skillnaderna tydligt. Den för-
sta konstitutionsfaktorn är den mest konkreta. Där utgör användargruppen en 
sorts brukarförening, ofta helt formellt organiserad med ett specifikt namn, 
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formellt medlemskap, en ordförande, adress osv. Sådana brukarorganisa-
tioner finns det gott om i datorvärlden. Faktum är att det i källmaterialet bara 
finns något enstaka exempel på andra typer av föreningar som också 
benämns användargrupper. Vi kan kalla detta föreningsbetydelsen. Som 
framgår av exempel (99) har engelskans user group stått som mönster för 
den här användningen, se vidare avsnitt 4.5.7. 

(95) Vid sidan av jobbet är han även ordförande för Staroffice användargrupp 
som i dag har cirka 250 medlemmar. (2004-10-29) 

(96) Gå med i någon dataförening eller användargrupp. (1996-02-15) 

(97) Så det kan vara en bra idé att kontakta en användargrupp. Det finns 
massor med bra länkar på den här adressen: (1998-10-25) 

(98) Även Linux.com försöker hålla en lista över användargrupper. (2001-
09-04) 

(99) En av de absolut största användargrupperna heter SSLUG (Skåne Själ-
land Linux User Group) … (2001-09-04) 

I den här betydelsen är användargrupperna väldefinierade och välavgräns-
ade. Det gör att de lätt låter sig kvantifieras, precis som i det allra första be-
lägget, återgivet som exempel (92) ovan. 

Den andra konstitutionsfaktorn är mer temporär. Den beskriver särskilt 
utvalda personer som testar en potentiell produkt eller en tjänst inom en test-
grupp. 

(100) Danska bolia.com som säljer möbler via internet lanserade en egen 
garderobsserie i början av förra året. Serien har tagits fram i samarbete 
med en användargrupp bestående av fem kvinnor i olika åldrar, familje-
situationer och inkomstgrupper, berättar företagets vd Henrik A Henrik-
sen. (2003-04-27) 

(101) Innan produktionen [sic] levereras testar Försvaret utbildningen i en 
användargrupp. (2001-02-16) 

(102) Det är viktigt att användarna finns med under hela utvecklingsarbetet. 
Testa tjänsten på en användargrupp som ger feedback. Förändra tjänsten 
efter användargruppens önskemål. (2004-10-22) 

(103) År 2000 började vi testa mobiltelefoner. Tillsammans med experter och 
en användargrupp med brett fackligt deltagande tog vi fram ett förslag 
till märkning av mobiltelefoner. (2004-06-17) 

Den datoradministrativa betydelsen avviker såtillvida att brukarna här inte 
primärt är fysiska personer utan en samling användarkonton i ett dator-
nätverk. Dessa ges samma rättigheter och behörigheter och sammanförs där-
igenom till en grupp, t.ex. inom Microsoft Windows. Här är det också van-
ligt att (enskilda) användare samordnas med eller kontrasteras mot användar-
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grupper, vilket bidrar till att användare utgör ett signifikant kollokat (se 
Bilaga 1).  

(104) Om användarna redan är indelade i arbetsgrupper och rent av i användar-
grupper i det nätverksoperativsystem som används, så förenklas situa-
tionen något. Då kan behörighet till olika resurser sättas med användar-
grupperna som referens. (2001-02-06) 

Den fjärde konstitutionsfaktorn är den mest allmänna. Här aktualiseras två 
typer av gemensamma egenskaper som kan motivera grupptillhörigheten. I 
det enklaste fallet handlar det enbart om att de aktuella personerna nyttjar 
samma brukarobjekt; de differentieras inte inbördes.  

(105) I USA, där Internet har sin största användargrupp, florerar den elektron-
iska kärleken. (1995-01-23) 

(106) Telia Sonera har byggt en portal tänkt att passa en bred användargrupp. 
(2004-10-02) 

(107) Någon futuristisk dator som kan avläsa våra tankar direkt ser inte 
Kalcher framför sig, utan användargruppen kommer - om forskningen 
lyckas - att utgöras av handikappade personer, exempelvis ALS-pati-
enter. (1996-02-29) 

Här refererar man till den odifferentierade totaliteten användare av någon-
ting. Användargrupp blir då i stort sett synonymt med ’användarna av X’. 
Detta kan vi kalla brukartotaliteten. (Totaliteten kan i och för sig begränsas 
efter ett visst perspektiv, t.ex. nationsperspektivet i (105).) Men ofta fin-
indelas användarna även efter andra gemensamma egenskaper än bara ett 
visst brukarobjekt − som att de tillhör en viss åldersgrupp, har samma kön, 
yrke, hobbyintresse etc. Vi kan kalla detta brukardelmängd eller brukar-
kategori. 

(108) Ungdomarna var visserligen först men är inte längre största användar-
gruppen. (1999-02-03) 

(109) Undersökningen visar också att den snabbast växande användargruppen 
är kvinnor mellan 50-79 år. (1999-06-10) 

(110) Den andra stora användargruppen är gifta makar som vill ta reda på om 
det finns en älskare/älskarinna med i bilden, (2003-03-10) 

(111) Han menar också att de som jobbar med Internet har upptäckt kvinnorna 
som användargrupp, och erbjuder fler sajter som intresserar dem. (2000-
08-10) 

Här används användargrupp just för att peka ut och differentiera mellan 
olika grupperingar av brukare som nyttjar ett visst brukarobjekt. En sådan 
grupp utgör således en delmängd av det totala antalet brukare, vilket är en 
mycket vanlig användning av användargrupp. Totalitetsnyansen är ovanlig-
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are, men ofta är det svårt att avgöra om skribenten avser totaliteten eller en 
viss delmängd. Att pluralformer och pluralbestämningar dominerar (se 4.5.6) 
indikerar dock att delmängdsbetydelsen framträder starkare i beläggen. 

Många av beläggen handlar om potentiella användare snarare än om fak-
tiska och närmar sig då betydelsen ’målgrupp’. Mer om detta nedan i 4.5.3 
och 4.5.7.  

4.5.3 Enkäten 
Nästan samtliga nyanser som återgetts ovan återspeglas också i enkäten. Där 
har påfallande många, ca en tredjedel, gett en rätt allmän förklaring som 
passar bäst in på totalitetsbetydelsen, där brukandet alltså ensamt konsti-
tuerar grupptillhörigheten: ’en samling människor som har det gemensamt 
att de alla brukar en viss sorts vara’; ’de som använder en viss produkt eller 
tjänst (konsumenter)’; ’de som konsumerar en tjänst eller vara’; ’personer 
som använder en viss sak dataprogram etc.’. Men det finns också tydliga 
exempel på delmängdsförklaringar i enkäten: ’det är barn mellan 12-18 som 
är den vanligaste användargruppen av datorer (internet)’. Möjligen är föl-
jande en sorts mellansteg som knyter ihop nyanserna: ’den största / van-
ligaste gruppen av användare’. Ibland är det – liksom i beläggen – svårt att 
veta vilken av dessa nyanser som föresvävat informanten: ’Man kan t.ex. 
säga att flickor ålder 9-13 är en användargrupp för ett datorspel som handlar 
om hästar’. Tydliga exempel på delmängdsbetydelsen är betydligt ovanligare 
i enkäten. I beläggen är styrkeförhållandena de omvända.  

Totalitetsbetydelsen närmar sig ofta betydelsen ’målgrupp’, och för en hel 
del informanter (ca 15 procent) handlar begreppet primärt just om potentiella 
användare: ’målgrupp som varan tex riktar sig mot’; ’en homogen grupp som 
väntas använda en produkt’; ’de människor som förväntas nyttja en viss sak’. 
Detta drag är också tydligt i många av beläggen, se exemplen (106) och 
(107). 

Annars finns det bara några få enkätsvar som specificerar brukarna: barn 
mellan 12–18, flickor ålder 9–13, ungdomar, bilister. Att det typiska brukar-
objektet är datoranknutet verkar däremot självklart för många enkätinfor-
manter; en femtedel har explicit nämnt något datorbegrepp. Flertalet av de 
övriga ger endast mycket allmänna etiketter för brukarobjektet – sak, tjänst, 
produkt, vara, eller ännu allmännare: något eller helt enkelt ’grupp som an-
vänder x’. Enstaka icke datoranknutna exemplifieringar är ett visst rum, skol-
hjälpmedel, läkemedel.  

Även testgruppsbetydelsen återges i enkäten: ’den grupp man använder i 
t.ex. en undersökning’; ’testgrupp’. Det finns också några anspelningar på 
den datoradministrativa betydelsen. Däremot finns faktiskt inga tydliga 
kopplingar till föreningsbetydelsen, som är en av de vanligaste i beläggen – 
och dessutom den äldsta. 
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12 procent av enkätsvaren är lakoniska – ’(en) grupp (av) användare’ – 
och nästan lika många är blanka. 

Sammantaget kan man konstatera att den variation mellan olika betyd-
elsenyanser som återfinns i beläggen speglas väl i enkäten – så när som på 
föreningsbetydelsen – även om de relativa styrkeförhållandena inte alltid är 
helt identiska mellan enkäten och beläggen. Man kan alltså säga att infor-
mantgruppen kollektivt har bra koll på vilka betydelser som användargrupp 
brukar ha. Informanterna har också angett sig relativt säkra på hur ordet 
brukar användas – bara bokstavsbarn och curlingförälder har fått högre 
siffror härvidlag.  

4.5.4 Etableringshistorik 
Som redan nämnts representerar det första belägget föreningsbetydelsen − se 
exempel (92) − och beskriver primärt amerikanska förhållanden, vilket inte 
är ovanligt i inledningsskedet. De första datorklubbarna verkar ha varit ame-
rikanska, och engelskans user group har spelat en betydande roll för etabler-
ingen av användargrupp (se vidare nedan).  

Det allra första belägget härrör från en Expressenartikel som helt handlar 
om en av de första datorföreningarna: Boston Computer Society (BCS), som 
sägs ha startat nära femton år tidigare. Det är intressant och betecknande att 
följa hur föreningen benämns och beskrivs genom artikeln. Den betecknas − 
i tur och ordning − utöver namnet som pojkklubben (rubrik), en datorklubb, 
en av världens absolut största professionella användarorganisationer, säll-
skapet (flera gånger), en icke-kommersiell sammanslutning samt slutligen 
lite mer allmänt de olika användargrupperna. Serien visar hur förenings-
betydelsen gärna lånar sig till en rätt vidlyftig synonymik; se vidare 4.5.6. 
Användargrupperna är alltså den i artikeln sist använda beteckningen för 
referenten, dvs. BCS. Vad som motiverar pluraliteten här förblir lite oklart i 
texten, men det talas om att BCS finns i 40 länder utöver Amerika, att man 
ger ut över 40 nyhetsbrev och driver 25 olika brevlådesystem. Man måste 
nog beteckna användargrupperna som anaforiskt här, trots den lite oklara 
pluralanvändningen. Liknande anaforiska funktioner förekommer även i 
flera andra tidiga artiklar, men det är ingalunda något genomgående drag. 
Däremot figurerar simplexet användare nästan genomgående i artiklarna, 
även de tidiga. Det dyker dock lika ofta upp efter ordet användargrupp i 
artikeltexten som före.  

Som framgår av Tabell 28 går det hela fyra år mellan det första belägget 
och det andra. Åtminstone delvis torde detta förklaras av att de tidiga åren 
inte är så fylligt representerade i de båda databaserna (se 2.6.1).  

Föreningsbetydelsen är inte den enda som figurerar i inledningsskedet. 
Tvärtom är polysemin påtaglig redan från början, se vidare nedan. 
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Tabell 28. Beläggshistorik för användargrupp 

Böjningsform användar- År 
-grupp -gruppen -gruppens -grupper -grupperna -gruppers 

Totalt 

1991 − − − − 1 − 1 
1995 3 2  − − 1  − 6 
1996 4 4  − 5 2  − 15 
1997 1 1  − 9 3  − 14 
1998 1 2  − 6  −  − 9 
1999 2 4  − 6  −  − 12 
2000 2 1  − 7 1  − 11 
2001 10 5  − 29 6 2 52 
2002 17 8  − 31 2 1 59 
2003 7 5 1 19 8 1 41 
2004 16 6 1 33 4 1 61 
Totalt 63 38 2 145 28 5 281 

Den obestämda pluralformen står för över hälften av beläggen. Till-
sammans representerar pluralformerna 63 procent. Det stämmer väl med 
kollokatlistan i Bilaga 1, där de mest frekventa bestämningsorden i posi-
tionen V1 är pluralböjda. (De bestämda singularformerna står bara för 14 
procent av beläggen. Flertalet av bestämningsorden har alltså inte bestämd 
böjning, utan just pluralböjning.) Pluralformerna dominerar för alla betyd-
elser utom testgrupps- och totalitetsbetydelsen. 

Ett enda tidigt belägg (det 6:e, från 1995) är reserverat med så kallade och 
rör föreningsbetydelsen. Ett svagt metautpekande belägg finns också, men i 
övrigt inga metasignaler. Därmed är användargrupp tillsammans med bi-
dragsmiljon de enda orden som inte ens kommer upp i 1 procent reserverade 
belägg. Dessutom finns inga som helst förklaringar. Skribenterna har upp-
enbarligen betraktat ordet som helt oproblematiskt, trots att det bevisligen 
finns en betydande spännvidd i användningar och betydelser, och trots att det 
de facto uppstår viss svävning i flera av beläggen, där det faktiskt är svårt att 
avgöra vilken nyans som avses. Men denna betydelsespännvidd kommen-
teras alltså aldrig. 

Över 60 procent av beläggen kommer från data- och tekniktidningar. De 
två mest representerade är Computer Sweden och Nätverk & Kommunika-
tion med tillsammans 129 belägg, vilket utgör nästan 45 procent. I de tidiga 
beläggen är det emellertid dagstidningarna som överväger. Ett skäl är att 
flera av data- och tekniktidningarna då inte fanns med i databaserna; flera av 
dem existerade inte ens. Datateknik och Dagens IT kom med i någon av 
databaserna 1995 resp. 1996. Bland de senare beläggen dominerar data- och 
tekniktidningarna helt. Bland dagstidningarna är det nästan uteslutande stora 
riks- eller regiontäckande dagstidningar som är representerade, med 8 belägg 
för Borås Tidning som enda undantag. 

Betydelsen i de tidiga beläggen är ofta rätt allmän – inte sällan vetter den 
åt ’målgrupp’. Redan från början är dock brukarobjekten till övervägande del 
knutna till dator- och elektroniksfären. Men det finns också 2 exempel på av-
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vikande brukarobjekt redan bland de 20 första beläggen: kommunala bad 
resp. blöjor.  

Utvecklingen av de olika betydelsenyanserna över tid är intressant. Tyvärr 
är det ofta svårt att med enbart konkordanskontexten avgöra vilken av betyd-
elsenyanserna som instantieras i ett specifikt belägg. Ibland är detta svår-
bedömt även med större kontext. Därför presenteras här inga tabeller över 
betydelsefördelningen. Som de två vanligaste betydelserna framträder dock 
ganska klart föreningsbetydelsen och delmängdsbetydelsen. Mest ovanlig är 
testgruppsbetydelsen. Här finns dock ibland en glidning eftersom testgrupp-
en är avsedd att representera de framtida potentiella användarna, som också 
ofta benämns användargrupp(er): 

(112) Hittills har systemet bara testats av 50 personer som representerat de 
olika användargrupper som ska utnyttja systemet i framtiden. (2003-03-
25) 

Det är frapperande att det inte sker någon avläsbar utveckling över tid. De 
första beläggen på varje betydelsenyans kommer påfallande tidigt. Alla de 
ovan angivna nyanserna (se framför allt 4.5.2.2) finns belagda senast från 
1997, alltså endast två år efter belägg nummer 2. Ingen nämnvärd förskjut-
ning i den relativa styrkan mellan de olika nyanserna kan heller spåras 
senare. De olika betydelserna dyker alltså upp parallellt i materialet nästan 
samtidigt och fortlever sedan sida vid sida under etableringsfasen, utan att 
detta någonsin problematiseras i beläggen. Detta antyder att den här betyd-
elsevariationen verkar ligga inom en ganska naturlig meningspotential för en 
sammansättning som användargrupp. Samtidigt är det en påfallande liten del 
av den teoretiska potentialen som (hittills) har realiserats. Som nämnts ovan 
finns det en mycket tydlig slagsida beträffande brukarobjekten och de typer 
av handhavanden som det ingående verbet använda därmed aktualiserar. 
Detta faktum visar att bruket av användargrupp delvis måste vara resultatet 
av spridning, dvs. det handlar om tydliga brukslinjer där någon har snappat 
upp ett tidigare bruk och sedan fört det vidare. Det är knappast så att en 
massa människor oberoende av varandra (plötsligt) tagit en slumrande ut-
tryckspotential i besittning.  

Det är fullt tänkbart att det är olika personer, olika skribenter eller olika 
primärnyttjare, som står för de olika betydelsenyanserna. Möjligen har varje 
individ i etableringsskedet bara använt ordet i en enda nyans. Jag har t.ex. 
inte funnit att olika nyanser används inom samma artikel. (Jag har kontrol-
lerat de 17 artiklar som har tre eller flera belägg på ordet, och inom dessa 
artiklar används bara en enda betydelse av ordet.) 

4.5.5 Brukarobjekten för användare 
Om de olika betydelsenyanserna ingår i en naturlig teoretisk meningspoten-
tial för kombinationen av användare och grupp så infinner sig den intres-
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santa frågan varför ordet inte använts tidigare eller oftare – det borde finnas 
en rejäl teoretisk användningspotential om alla möjliga typer av brukarobjekt 
beaktas. Ett skäl till att så inte görs är nog att den presumtivt breda menings-
potentialen delvis är skenbar. Det visar sig nämligen att redan den konven-
tionaliserade användningen hos förleden användare är smalare än man 
kunde tro med tanke på betydelsen hos verbet använda. NEO har som nämnt 
defintionstillägget ’särsk. i datatekn. sammanhang’. Det verkar också vara 
ett sent ord; NEO anger ”sedan 1977” och jag har trots ansträngningar inte 
lyckats hitta några tidigare belägg. Äldsta belägget i Språkbanken är från DN 
1987. Den genomsnittliga relativa lemmafrekvensen för korpusarna i Språk-
banken är därefter 6 förekomster per 1 miljon löpord – utan någon utveck-
lingstendens. Det tyder på att ordet inte är så pass lågfrekvent att detta skulle 
vara förklaringen till att de tidiga, mindre korpusarna inte har lyckats fånga 
det. Det förefaller alltså verkligen som ordet börjar användas först mot slutet 
av 1970-talet. Datorer och elektronik dominerar redan i de första Språk-
banksbeläggen, även om det finns exempel även på andra brukarobjekt. Men 
det förefaller klart att användargrupp har övertagit detta mönster från för-
ledens simplexanvändning. 

Verbet använda förekommer däremot redan från mitten av 1500-talet, 
enligt SAOB. Givetvis har det funnits en potential att bilda ett nomen agentis 
redan från början, men så har uppenbarligen gjorts i väldigt liten utsträck-
ning. Något liknande kan sägas om de partiella synonymerna nyttjare och 
brukare, som också uppträder långt efter sina i fornsvenskan belagda bas-
verb – SAOB redovisar förstabelägg från 1692 resp. 1640. De tre angivna 
nyanserna av nyttjare har genomgående fått beteckningar för låg bruklighet i 
SAOB. Den mest allmänna betydelsen illustreras med ett belägg från 1835. 
Motsvarande allmänna betydelse hos brukare är belagd från 1814. Intressant 
nog är de illustrerade brukarobjekten för de allmänna betydelserna i båda 
fallen ord. Den enda betydelsen hos brukare som inte har låg bruklighets-
beteckning i SAOB är den mer specifika betydelsen ’person som … odlar 
jord’, dvs. ’jordbrukare’, som också är den som är tidigast belagd. Det verkar 
alltså genomgående som behovet av allmänna nomina agentis-avledning till 
dessa verb är litet; i stället är det – som vanligt – vissa habituella och yrkes-
mässiga agensroller som återkommande har behövt betecknas. Så som bruk-
are redan tidigt ofta implicerat jord som brukarobjekt verkar användare ha 
förutsatt datorer och liknande produkter redan från början. 

4.5.6 Användningsmönster  
Bland kollokationerna är det helt klart de vänsterställda bestämningarna som 
är mest frapperande, allra helst de som står omedelbart före nodordet i posi-
tion V1 (se Bilaga 1). Kollokattabellen toppas av olika och nya. Adjektiv-
formen nya utgör här till övervägande delen en pluralböjning, inte en be-
stämdhetsböjning, och följs liksom olika i flertalet fall av obestämd plural. 
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Allra vanligast i just V1 är dock lemmat STOR, som har tre ordformer bland 
de signifikanta kollokaten, alla med V1 som helt dominerande position där 
lemmafrekvensen blir 37. Semantiskt besläktat är lemmat BRED med totalt 14 
förekomster i position V1. 

(113) Storsurfande konsumenter och medelstora företag är de stora användar-
grupperna. (2003-03-26) 

(114) Nu bör tjänsteutvecklarna vända sig till de betydligt bredare användar-
grupperna med enkla, nyttiga men samtidigt otekniska tjänster. (2002-
09-27) 

Båda dessa kollokat kan användas antingen för att peka ut och beskriva spe-
cifika dominerande användargrupper, som i (113), eller för att mer svepande 
referera till denna dominerande (potentiella) brukarmajoritet, som i (114). I 
det senare fallet närmar vi oss den betydelse jag ovan har kallat brukar-
totaliteten.  

Flera kollokat speglar att många av beläggen behandlar en hypotetisk eller 
önskad framtid med potentiella användargrupper – samförekomst med ord 
som nya, kommer (att), ska, kan, för (att) förklaras delvis med att framtids-
scenarion är vanliga i artiklarna. Flera av kollokaten har därutöver även 
andra användningar. Hjälpverbet kan indikerar i stor utsträckning antingen 
just en planerad framtid (”Det här gör att vi lättare kan anpassa miljön till 
olika användargrupper”) eller en mer generell och statisk möjlighet (exem-
pelvis vad brukarna kan göra i ett visst datorsystem). Prepositionen för står – 
utöver i förbindelsen för att – också ofta i prepositionsfraser där användar-
grupp är huvudord i rektionen. 

För fullständighetens skull ska här också redovisas några återkommande 
kollokat som inte kunnat få något MI-värde och som en följd därav inte 
heller kan kvalificera sig som signifikanta: linux 6, netware 4 och NUS 4 
förekomster. (NUS är en förkortning för användarföreningen Novell Users 
Sweden.) Samtliga bekräftar kopplingen till datorvärlden. 

4.5.7 Vidareordbildning och synonymik 
De viktigaste vidareordbildningarna har redan diskuterats i 4.5.2.1. Med 
tanke på den låga totalfrekvensen har användargrupp utvecklat en aktnings-
värd mängd vidareordbildning. Den enda sammansättningen med användar-
grupp- som förled är dock användargruppsmöten, med 2 lemmabelägg. Ord-
bildningarna med -användargrupp som efterled återges i 4.5.2.1. Det är värt 
att framhålla att användargrupp är det enda ordet i den här undersökningen 
som fungerar som efterled i dubbla sammansättningar i någon större ut-
sträckning I relativa tal – dvs. per 100 belägg av användargrupp – motsvarar 
vidareordbildningarna för användargrupp 2,13 lemman, 2,48 ordformer och 
2,84 förekomster. Detta gör att användargrupp är det ord som i särklass är 
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mest benäget till vidareordbildning i studien. (Jämförelser mellan de studer-
ade sammansättningarnas produktivitet görs i avsnitt 5.3.) 

Det finns en hel del ungefärliga synonymer till de båda ordlederna och 
som också ingår i sammansättningar med betydelser som liknar betydelserna 
för användargrupp. Följande ord används åtminstone någon gång som syno-
nymer till användargrupp: testgrupp, kundgrupp, målgrupp, användartyp, 
användarorganisation, användarförening, konsumentorganisation, dataför-
ening, datorförening, datorklubb. 

De sex senare rör föreningsbetydelsen, som är den mest avgränsade, efter-
som gruppen ofta konstitueras av formellt medlemskap. Här är det också 
lättast att avgöra den referentiella synonymirelationen i texterna. Det är även 
den betydelsen som har de flesta och också de mest frekventa synonymerna i 
källartiklarna. Vanligast av dessa är användar(e)förening (21 förekomster). 
Även dataförening har hög frekvens, men 16 av de 20 beläggen rör Data-
föreningen, som är namnet på en sådan förening. Oavsett om de här fören-
ingarna betecknas med något datorord i förleden så är det nästan uteslutande 
datorer och/eller telefoner som utgör brukarobjektet. Allra vanligast av syno-
nymerna är dock målgrupp med 24 förekomster. 

Går man utanför källartiklarna och undersöker liknande partiella syno-
nymer i Språkbanken förekommer ännu fler alternativa uttryck. Förleder 
som användar-, kund-, konsument-, brukar- och data-/dator- kombineras 
flitigt med efterleder som -grupp, -klubb, -förening, -förbund, -organisation, 
-styrelse, -institut, -råd, -samfund, -kooperativ, -kollektiv, -rörelse, -kategori 
och -typ i sammansättningar med betydelser som är likartade flera av dem 
för användargrupp. Vanligast – och mer frekventa än användargrupps 5 
förekomster i Språkbanken – är målgrupp 1 351, konsumentorganisation 
147, kundgrupp 142, konsumentgrupp 135, konsumentråd 120, brukarråd 
93, konsumentförening 81, testgrupp 38, brukarstyrelse 13, konsument-
institut 12, konsumentrörelse 12, kundklubb 12, dataförening 9, brukar-
organisation 8, kundtyp 8 och konsumentförbund 6. Flera av konsument-
orden samt målgrupp är belagda före 1980-talet i Språkbanken, dvs. långt 
före användargrupp med äldsta belägg från 1996. Även i Språkbanken är det 
föreningsbetydelser som dominerar, men brukarobjekten är inte alls lika be-
gränsade som för orden i källartiklarna. Även här ingår flera av sammansätt-
ningarna främst i namn, som Sveriges Konsumentråd och Konsumentinsti-
tutet. Anmärkningsvärt är att det i källartiklarna vanliga ordet använd-
ar(e)förening inte alls är representerat i Språkbanken. Man bör också notera 
att flera av de mest frekventa orden i Språkbanken inte instantierar för-
eningsbetydelser utan snarare delmängdsbetydelsen. Inte heller står de rela-
tivt högfrekventa målgrupp och testgrupp för föreningsbetydelsen.  

Det bör också nämnas att simplexet ANVÄNDARE ofta används med (del-
vis) samma syftning som användargrupp i artiklarna. Lemmat har 494 före-
komster i artiklarna och är därmed betydligt vanligare än användargrupp – 
trots att artiklarna har valts ut just för att ordet användargrupp är repre-
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senterat. Ordformen användare hamnar också högt upp på listan över signi-
fikanta kollokat till användargrupp (se Bilaga 1). Verblemmat ANVÄNDA har 
467 förekomster. Ordet GRUPP är inte lika vanligt i artiklarna, det har bara 
118 belägg. Fraskonstruktionen GRUPP av (X-)ANVÄNDARE förekommer end-
ast 5 gånger och är alltså inte särdeles vanlig. Sammansättningen kan därför 
inte generellt ses som en koncentrering av den frasen. 

User group ingår i namnet på flera svenska och nordiska användargrupper 
som nämns i artiklarna, t.ex. Linux User Group (som förekommer flest 
gånger), Peoplesoft Nordic User Group, Storage Area Network User Group, 
Swedish National HP Users Group. Totalt finns 29 förekomster av user(s) 
group i artiklarna. Ibland används enbart users i namnet: Novell Users Swe-
den (som bytte namn från Netware Användargruppen), Swedish Network 
Users Society, Users Award, Ordet förekommer också i datatekniska termer, 
som User Network Interface (en sorts standard ungefär som IP, Internet 
Protocol), och windowsbegrepp som authenticated users, domain users. 
Totalt har user(s) 83 förekomster i artiklarna. Samtliga dessa rör dator- 
och/eller telefonbranschen. De flesta omtalade dataföreningarna är svenska 
eller nordiska, men förebilderna − både för fenomenet och för namngiv-
ningen − finns uppenbarligen i Nordamerika. 

4.6 riksintag 
Ordet riksintag beskriver en princip för fördelning av utbildningsplatser. 

(115) Utbildningen har riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett var i 
landet du bor. (2001-11-18) 

Ordet är tämligen väletablerat. Detta visar bl.a. den höga frekvensen, den 
långa etableringsperioden, de mycket fasta konstruktionsmönstren samt ett 
visst mått av vidareordbildning. Flertalet enkätinformanter visste också hur 
ordet brukar användas, men för de övriga var tolkningen allt annat än själv-
klar. Flera associerade till kroppsintagsbetydelser (jfr alkoholintag) och kon-
sumtion: hur mycket av något som konsumeras i hela landet under ett år eller 
hur mycket av något som förs in i landet. Det finns ett fåtal bruksbelägg som 
inte rör utbildning utan refererar till en vårdinstitution eller kriminalvårds-
anstalt. I det senare fallet finns också en mer konkret fysisk avdelningsbetyd-
else, ungefär som akutintag på ett sjukhus. 

Variantformen riksintagning har etablerats parallellt och används som 
alternativ för riksintag. Därför redovisas nedan även data för den formen. 

4.6.1 Ordlederna 
Ordet riksintag är sammansatt av den nationsbetecknande förleden riks- och 
efterleden -intag, som i sin tur är bildat till partikelverbet ta in. Riks- är en 
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speciell förledsform av substantivet rike där den betonade vokalen har för-
kortats och slutvokalen har fallit. Sammansättningarna har alltså genom-
gående -s- i fogen.32 Simplexet rike har ett antal besläktade betydelser. Ord-
böcker anger oftast ord som land, stat, nation, välde, herradöme som för-
klaringar och synonymer. En hel del överförda användningar anspelar inga-
lunda på något statsrättsligt begrepp, t.ex. Guds rike, dödens rike, köldens 
rike osv. Förledsformen riks- är emellertid inte enbart fonologiskt avvikande, 
den har också betydligt snävare betydelse än sitt simplex. Norstedts syno-
nymordbok anger ’landsomfattande’ som synonym och lokal- som motsats-
ord, vilket ganska väl fångar insnävningen.  

Riks- är en oerhört produktiv förled. I Språkbanken finner man nästan 
2 000 ordformer som börjar på riks-, och dessa representerar en total be-
läggsfrekvens på nästan 58 000. Simplexet rike är inte alls lika frekvent, men 
långtifrån ovanligt. Om man mekaniskt − och givetvis oegentligt − räknar 
ihop de med adjektivet RIK homografa formerna rike och rikes med de mer 
entydigt substantiviska lemmaformerna innehåller Språkbanken (maximalt) 
3 650 förekomster av substantivlemmat RIKE. Allt det ovan sagda pekar mot 
att förleden riks- fungerar som en relativt fristående lexikal enhet snarare än 
som en form av RIKE. Den morfologiska samhörigheten är sannolikt inte 
längre helt genomskinlig för alla språkbrukare, och riks- behandlas ibland 
också som eget uppslagsord i ordböcker, exempelvis i Natur och Kulturs 
svenska ordbok.  

De allra mest frekventa sammansättningslemmana på riks- redovisas i 
Tabell 29.33 

Lemmat RIKSINTAG hamnar långt utanför tabellen med 32 förekomster. 
Den enda belagda ordformen riksintag kommer på 154:e plats bland 
ordformerna. Många av sammansättningarna på riks- kan på ett allmänt plan 
parafraseras ’B för hela riket’. Prepositionsvalet i sådana parafraser brukar 
ofta föranleda att relationen mellan lederna klassificeras som ändamåls-
relaterad eller benefaktiv (jfr Levi 1978). När det gäller riks-sammansätt-
ningarna synes en sådan allmän klassificering aningen ansträngd och rätt 
intetsägande; de mer precisa relationerna varierar avsevärt. Som framgår av 
tabellen betecknar många av orden olika typer av officiella organ eller instit-
utioner med landsomfattande verksamhet och ansvarsområde. Många är ock-
så vidareordbildningar till sådana ord, dvs. de är dubbla sammansättningar.  
 

                          
32 Jag bortser här från ett antal uppenbara felskrivningar, exempelvis av ordet riksdag som 
rikdag och sammansättningar med den ordformen. 
33 Lemmatiseringen har här gjorts helt mekaniskt. Konsekvensen blir att namn och appella-
tiver inte särskiljs. Ordformer som riksbygge och riksbygget har alltså sammanförts med bl.a. 
riksbyggen till ett lemma, trots att de flesta obestämda pluralbeläggen naturligtvis avser orga-
nisationen Riksbyggen. I flertalet fall torde det inte vara svårt att inse lista ut vilka namn som 
står för merparten förekomster, även om lemmana listas på den obestämda singularformen. I 
de fall där dessa inte ens är belagda har den dominerande formen listats för lemmat. 
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Tabell 29. Förleden riks- i Språkbanken (lemman, F > 100) 
Lemma F  Lemma F  Lemma F 
riksdag 17136  riksantikvarieämbete 522  riksmöte 193 
riksbank 4057  rikspolischef 445  riksomfattande 190 
riksdagsledamot 3248  riksdagsdebatt 436  rikspolitik 176 
riksförbund 2675  rikstäckande 424  rikskonsert(er) 167 
riksdagsman 1960  riksrevisionsverk 395  riksbekant 160 
riksväg 1642  riksgäldskontoret 380  riksrevision 158 
riksåklagare 1251  riksbygge 366  riksradio 146 
rikspolisstyrelse 1221  riksintresse 360  riksförening 143 
riksdagsval 1154  riksplan 338  riksdagskandidat 138 
riksdagsgrupp 837  riksgenomsnitt 334  riksgräns 127 
riksförsäkringsverk(et) 795  riksmuseum 303  rikspolitiker 127 
riksbankschef 756  riksting 272  rikskriminalpolis(en) 124 
riksskatteverk 749  riksdagslista 247  riksantikvarie 123 
riksteater 746  riksnivå 229  rikstrafik 119 
riksdagsparti 743  riksarkiv 228  riksdagsarbete 117 
riksorganisation 652  riksdagsmajoritet 224  rikslarm 116 
riksdagsbeslut 642  riksdaler 209  riksdagsmotion 112 
rikskriminal 567  riksdagsplats 208  rikssnitt 107 
riksidrottsförbundet 536  riksrätt 205    
riksdagshus 529  riksgäld 204    

Allra vanligast är ord med riksdag- som förled. Dessa omfattar nära 500 
ordformer med en sammanlagd beläggsfrekvens på över 12 000. Lemmat 
RIKSDAG har över 17 000 belägg. Går man utöver de institutionsbetecknande 
orden hör exempelvis rikstäckande, riksplan, riksgenomsnitt, riksintresse 
och riksnivå till de högfrekventa sammansättningarna. Här har efterleden en 
mer abstrakt betydelse som mer ansluter till betydelsen i riksintag.  

Efterledslemmat INTAG är inte alls lika frekvent, varken som simplex eller 
som efterled. Lemmatiseringen kompliceras här dock ännu mer av homo-
grafer. En del av ordformerna på -intagen och -intaget representerar i själva 
verket participet -INTAGEN (liksom motsvarande simplexformer), och det har 
inte varit görligt att homografseparera dem. Participförekomsterna är emel-
lertid få; participsammansättningar är generellt ovanligare än substantiv-
sammansättningar. Den mest flertydiga formen är -intagen. Utöver simplex-
formen intagen (med 222 belägg) fanns det endast 14 ordformer med 
-intagen som efterled, och de har en total frekvens på 72. De 54 ordformerna 
på -intaget, med en sammanlagd frekvens på 286, torde dock genomgående 
representera substantivsammansättningar. 

Förutom simplexlemmat INTAG (med 504 belägg) fanns det totalt 147 ord-
former som slutar på -INTAG i Språkbanken.34 De representerar 105 lemman 

                          
34 Med lemmat INTAG menas här alltså helt mekaniskt och oegentligt ordformerna intag, in-
taget, intagen, oaktat att en del av beläggen på intagen och intaget snarare borde klumpas 
ihop med participlemmat INTAGEN tillsammans med ordformen intagna. Lemmasiffrorna visar 
alltså hur frekvent lemmat maximalt kan vara i Språkbanken; den verkliga lemmafrekvensen 
är något lägre. 
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Tabell 30. Efterleden -intag i Språkbanken (lemman, F > 3) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
akutintag 207  matintag 12  dricksvattenintag 6 
alkoholintag 53  sockerintag 12  friskluftsintag 6 
luftintag 44  dagsintag 11  kostintag 5 
energiintag 36  proteinintag 11  medicinintag 5 
riksintag 32  nikotinintag 10  kylvattenintag 4 
kaloriintag 31  råvattenintag 10  orderintag 4 
näringsintag 29  varuintag 10  årsintag 4 
saltintag 28  vätskeintag 10  betygsintag 3 
vattenintag 27  personintag 9  kalciumintag 3 
fettintag 25  överintag 9  kolhydratintag 3 
födointag 20  ljusintag 8  veckointag 3 
tvångsintag 15  drogintag 7    

med en sammanlagd beläggsfrekvens på 795. Toppen av frekvenslistan åter-
ges i Tabell 30, som återger lemmafrekvenser (exklusive genitivformerna). 
Här framgår att riksintag hamnar på 5:e plats frekvensmässigt. 

Flera av sammansättningsmönstren och deras semantik kommenteras 
vidare i de följande avsnitten. Ordbildningsbasen för intag är partikelverbet 
ta in.35 Verbet är starkt kopplat till en behållarkonceptualisering, i kraft av att 
partikeln in aktualiserar ett sådant perspektiv. Med termer från kognitiv 
semantik (jfr Langacker 1987) kan den centrala semantiken beskrivas som 
att något (trajektorn) förflyttas in i någonting annat (landmärket) som 
konceptualiseras som en schematisk behållare (Johnson 1987, Lakoff 1987, 
Strzelecka 2003:145 f, Hampe 2005). Landmärket uttrycks ofta som ett 
prepositionsadverbial: Bruce måste ta in bandet i studio …. Behållar-
konceptualiseringen kvarstår för sammansättningar med -intag. Den hänger 
också kvar i metaforiska användningar, t.ex. sådana som bygger på den 
konceptuella metaforen INSTITUTION ÄR BEHÅLLARE (Strzelecka 2003), som 
är relevant för riksintag.36 Samtliga aktualiserade betydelser hos både intag 
generellt och riksintag specifikt (i mina artikelbelägg och i enkäten) är 
tydligt kopplade till någon form av behållarkonceptualisering. I samman-
sättningar är det klart vanligaste mönstret att förleden till -intag betecknar 
trajektorn. En aspekt som skiljer sammansättningar och tolkningar åt är att 
olika saker konceptualiseras som det implicita landmärket/behållaren och att 
olika omständigheter till intagandet kan aktualiseras, och ibland uttryckas 
med förleden. I den nu halvkonventionaliserade betydelsen av riksintag är 
det en utbildning/ skola som utgör behållaren och eleverna fungerar som 
trajektor. Semantiken hos -intag generellt diskuteras utförligt nedan i 4.6.6 
                          
35 Det är inte alldeles självklart hur ordbildningen intag bör analyseras. Åtminstone diakront 
skulle den kunna ses som en kortavledning till verbet intaga. Hur ordstrukturen uppfattas är 
dock inte avgörande för de följande analyserna av riksintag. 
36 Motiveringen bakom det metaforiska mönstret är nog snarast metonymisk, eftersom institu-
tioner brukar vara inhysta i byggnader, och byggnader fungerar mer som bokstavliga fysiska 
behållare som man går in i och ut ur. 
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och 4.6.9, medan betydelsen hos riksintag mer specifikt behandlas främst i 
avsnitten 4.6.5, 4.6.8 samt 4.6.9. 

Som vanligt med partikelverb finns avledningarna enbart i sammansatt 
form. Det gäller inte bara substantivet intag utan också de båda participen in-
tagande och intagen. De har mycket specialiserade betydelser. De kan inte 
användas allmänt om den som tar in något resp. den som förs in i något (tra-
jektorn). Presensparticipet intagande används i dag mest i en ursprungligen 
krigsmetaforisk betydelse, ungefär som ’erövrande’. Perfektparticipet intag-
en uppvisar svårförutsägbara begränsningar. Människor kan vara intagna en-
bart i vårdsammanhang, dvs. inom sjukvård eller kriminalvård. Den som tag-
its in till exempelvis en utbildning (vilket är vad riksintag aktualiserar) kallas 
däremot antagen, vilket kan synas som en godtycklig termdifferentiering. 
Den är emellertid konventionaliserad sedan länge. (Däremot kan geografiska 
områden och länder bli intagna i krigssammanhang, jfr enkätförklaringen 
’intag av riken’ nedan.) 

Sammantaget visar ovanstående redovisning att förleden riks- har en be-
tydligt starkare lexikal ställning än efterleden -intag. Den senare är dessutom 
mer polysem. För novisen finns det starka mönster med en mängd etablerade 
ordbildningar på riks- att utgå ifrån i tolkningen, medan det exempelvis bara 
finns fyra sammansättningar på -intag som har högre frekvens än riksintag. 
Det visar sig också att noviserna i enkäten hade klara problem med -intag 
(en mängd tolkningar redovisas i 4.6.6), medan det semantiska bidraget hos 
riks- var betydligt mer självklart.  

4.6.2 Efterleden -intagning 
Ordet riksintag konkurrerar med den längre formen riksintagning. Därför 
kan det vara intressant att se på vilka etablerade ordbildningsmönster som 
efterleden -intagning ingår i. Lemmafrekvenserna för samtliga lemman som 
finns belagda i Språkbanken redovisas i Tabell 31 efter samma principer som 
för -intag ovan. Totalt finns 37 ordformer som slutar på -intagning i Språk-
banken. De representerar 24 lemman med totalt 130 förekomster. (Lemmat 
för simplexet INTAGNING har en beläggsfrekvens på 291.) 

Tabell 31. Efterleden -intagning i Språkbanken (samtliga lemman) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
gymnasieintagning 40  definitivintagning 2  musikintagning 1 
betygsintagning 30  höstintagning 2  nollintagning 1 
tvångsintagning 12  vårintagning 2  psykintagning 1 
riksintagning 9  anbudsintagning 1  rekordintagning 1 
reservintagning 8  augustiintagning 1  sjukhusintagning 1 
preliminärintagning 5  dygnetruntintagning 1  specialintagning 1 
högskoleintagning 4  gymnsieintagning 1  vvvgymnasieintagning 1 
nyintagning 3  intervjuintagning 1  överintagning 1 
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Även riksintagning hamnar alltså högt upp på sin lista på plats 4. De tre 
första beläggen på riksintagning i Språkbanken härrör från 1987.37 Riksintag-
ning och relationen till riksintag diskuteras mer i avsnitt 4.6.9.  

4.6.3 Etableringshistorik 
Endast två former av RIKSINTAG finns representerade i källmaterialet, vilket 
framgår av Tabell 32. Av dessa dominerar den obestämda singularen riks-
intag kraftigt. Den dyker upp tidigare och är mer frekvent än den bestämda 
singularen riksintaget, som inte debuterar förrän 1995, hela 7 år senare än 
den obestämda formen. Inga pluralformer finns representerade i materialet. 
Formen riksintag kan visserligen teoretiskt utgöra både singular och plural, 
men i praktiken är det uteslutande singularformer som figurerar i beläggen, 
de allra flesta i nakna nominalfraser.38 Betydelsen är således närmast divi-
duativ.  

Tabellen visar också att frekvenserna i inledningsskedet var mycket låga. 
Från första belägget 1988 fram till 1995 uppvisar materialet bara 7 belägg.  
Från 1990, 1992 och 1993 finns inga belägg alls, vilket delvis hänger sam-  
  
Tabell 32. Beläggshistorik för riksintag och riksintagning 

År riks- 
intag 

riks-
intaget 

Totalt riks-
intagning

riks-
intagning

-en

riks-
intagning

-ar

Totalt Andel riks-
intagning 

% 
1988 2  − 2 − − − − 0 
1989 1  − 1 − − − − 0 
1990 −  − − 2 − − 2 100 
1991 1  − 1 − − − − 0 
1992 −  − − − − − −  − 
1993 −  − − − − − −  − 
1994 3  − 3 4 − − 4 57 
1995 21 2 23 15 − − 15 39 
1996 7  − 7 4 − − 4 36 
1997 38 2 40 2 3 − 5 11 
1998 33 2 35 10 1 − 11 24 
1999 71  − 71 12 − − 12 14 
2000 82 3 85 14 − − 14 14 
2001 129 6 135 21 1 − 22 14 
2002 169 2 171 21 7 − 28 14 
2003 87 2 89 24 − 1 25 22 
2004 63 8 71 5 − − 5 7 
Totalt 707 27 734 134 12 1 147 17 

                          
37 De tre beläggen finns inte representerade i mina källartiklar, eftersom Dagens Nyheter ingår 
i Presstext först från 1991. 
38 SAG:s definition av naken nominalfras kräver att substantivet ska ha individuativ grund-
betydelse, medan exempelvis Hultman (2003) talar om naken form även för dividuativa sub-
stantiv. Här används naken nominalfras utan hänseende på substantivets individuativitet. 
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man med att de båda källdatabaserna Presstext och Mediearkivet Retriever 
vid den tiden inte var lika väl utbyggda som senare (se 2.6.1). Siffrorna 
korrelerar dock väl med bilden från Språkbanken, där första belägget dyker 
upp 1996. Där finns enbart formen riksintag representerad. Åren 2001−2002 
verkar ha varit höjdpunkten (hittills) för ordets frekvensutveckling; sedan har 
frekvenserna åter minskat. Även detta stämmer väl med Språkbankens 
siffror. 

I tabellen redovisas också konkurrentvarianten riksintagning som excerp-
erats från samma grundmaterial (dvs. Presstext och Mediearkivet Retriever). 
Det visar sig att etableringsbilden är mycket snarlik den för riksintag. Höjd-
punkten inträffar t.ex. samtidigt som för riksintag (se vidare 4.6.9). 

Liksom för nollalternativ och stafettläkare följer beläggsutvecklingen för 
riksintag en lokal diskurs i regionala tidningar, där enskilda kommuner och 
deras skolor står i centrum; se vidare 4.6.5. Till skillnad från nollalternativ är 
dock riksintagsstatusen inte särdeles kontroversiell eller omdebatterad. Sär-
skilt inte på det lokala planet, där uppslutningen bakom riksintagssträvan-
dena i regel brukar vara stor, se vidare 4.6.5. 

4.6.4 Kollokationer och konstruktioner 
Kollokatlistan visar tydligt att riksintag har med utbildningsfrågor och ut-
bildningspolitik att göra. Där finns en mängd skolord – på listan över signi-
fikanta kollokat (Bilaga 1) finns bland många andra fyra former av lemmat 
UTBILDNING, två av resp. SKOLA, GYMNASIUM och ELEV samt orden program 
och Skolverket. De flesta ordformerna har kollokatfrekvenser på minst 20. På 
listan finns dessutom en hel del politisk-administrativa ord: tre former av 
lemmat KOMMUN och enskilda kommuner som Västerås och Örnsköldsvik 
samt ordet regeringen. 

Konstruktionsmönstren är påtagligt begränsade. Det i särklass vanligaste 
kollokatet är med, som har V1 som dominerande position. Konstruktionen 
finns med redan i det allra första belägget: 

(116) Att bygga ut Tannbergsskolan till ett idrottsgymnasium med riksintag ger 
bättre möjligheter att behålla kvaliteten. (1988-09-08) 

I V1 är frekvensen för med så hög som 307. Det innebär att 42 procent av 
beläggen, dvs. nästan hälften, har med direkt före riksintag. Det är en oerhört 
hög siffra. Ytterligare 11 belägg har så kallat mellan med och riksintag.  

Konstruktionsmönstret bakom detta är UTBILDNING(SFORM) med riks-
intag. Det inbegriper formuleringar som de följande (med angiven fras-
frekvens): 

−  utbildning med riksintag 23 
−  utbildningar med riksintag 13 
−  gymnasium med riksintag 13 
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− idrottsgymnasium med riksintag 12 
−  program med riksintag  12 
−  grenar med riksintag      8 
−  friskola med riksintag      8 

På ett allmänsemantiskt plan ingår med-konstruktionerna i en inte helt ovan-
lig typ av kollokationsprofil som präglas av besittningskollokationer. Det 
handlar om ett antal kollokerande ord som beskriver innehav, ägande, pos-
session, det att i någon form vara i besittning av någonting, konkret eller 
abstrakt. Det rör sig således om någonting som predikationsbasen kan få, 
inneha och mista. I fallet riksintag är det själva riksintaget som utgör det 
ägda, och utbildningen/utbildningsformen konstrueras som den presumtiva 
ägaren.  

Det finns fler formord bland kollokaten som kan knytas till den här typen 
av kollokationsprofil, bl.a. det näst vanligaste kollokatet har, ett verb som 
ibland klassas som possessivt (Langacker 1999). Också ha listas i Bilaga 1, 
och båda formerna har V1 som klart dominerande position med en samman-
lagd frekvens på 128. Även hade och haft finns med bland kollokaten (dock 
ej bland de signifikanta), och lemmat HA får därmed en sammanlagd fre-
kvens i V1 på 131 samt en total kollokatfrekvens på 269. Det innebär att i 18 
procent av beläggen står HA närmast före RIKSINTAG, som alltså fungerar som 
objekt. De vanligaste subjekten är då vi, utbildningen och skolan. Ett be-
släktat possessionsverb som också figurerar på kollokatlistan är FÅ (45 be-
lägg i V1). Sammantaget innebär allt detta att besittningsprofilen präglar 
kontextmönstren extremt starkt. Två tredjedelar av beläggen har ett tydligt 
besittningskollokat i V1. Riksintag är något som (presumtivt) kan innehas av 
en skola eller utbildningsform. Det innebär att den verbala betydelsen sätts i 
bakgrunden och riksintag framträder snarare som en sorts egenskap skolor 
kan vara i besittning av. Kvartiljämförelser visar inte på några större föränd-
ringar över tid i kollokationsbruket under den etableringsperiod som under-
sökts här. 

På kollokatlistan finns flera former av LOKAL vilket till synes indikerar 
hur motsatsen till riksintag beskrivs. Detta förekommer mycket riktigt: Finns 
både lokalt och med riksintag. Men det är vanligare att det talas om t.ex. 
lokala grenar med riksintag, så det finns ingen automatisk motsättning 
mellan det lokala och riksintaget. Motsatsen till riksintag är nog snarast 
regionalt intag, en fras med 6 belägg i källartiklarna.39 Det riksmässiga i 
betydelsen illustreras annars ganska väl av att fraser som i (hela) landet och i 

                          
39 Kontrastrelationerna kan också illustreras med Googlesökningar. På Google får man (aug-
usti 2008) 73 träffar på frasen regionalt intag och 43 på lokalt intag, medan riksintag gene-
rerar hela 14 500 träffar. Faktum är att den med riksintag synonyma frasen nationellt intag är 
vanligare än kontrastuttrycken med 106 träffar. Alla fraserna förekommer också med intag-
ning som huvudord, men dessa varianter är mindre frekventa. Den helt övervägande delen av 
träffarna rör utbildningar. I källartiklarna finns bara enstaka belägg på dessa fraser. 
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Sverige är vanliga i beläggen; landet nämns i 72 belägg inom konkordans-
kontexten, Sverige i 53. 

Det är värt att notera att riksintag inte har någon anaforisk funktion i 
artiklarna. Ordet bygger inte heller på − och ersätter inte − något längre fras-
alternativ (jfr dock not 39). Ett annat intressant faktum är att i hela 217 be-
lägg (30 procent) är riksintag meningsavslutande, dvs. ordet följs av stort 
skiljetecken.  

4.6.5 Metasignaler och förklaringar i beläggen 
Som framgår av Tabell 33 kombineras riksintag både med metasignaler och 
förklaringar, men inte i särskilt hög utsträckning. Förklaringar förekommer 
totalt i 9 procent av beläggen, medan bara 4 procent är metamarkerade, 
främst med reservation genom så kallad. Det finns också några perspek-
tivmarkörer, men inga metautpekningar. Som för många av orden finns det 
en stor överlappning mellan metasignaler och förklaringar (jfr avsnitt 5.8). 
Både metasignaler och förklaringar uppvisar en viss avtrappning över tid, 
vilket är precis vad man kan förvänta sig med ökande etableringsgrad.  

Det är slående att ingen av dessa anti-etableringsindikatorer dyker upp i 
den inledande etableringsfasen. I de första beläggen används ordet påfall-
ande bekymmersfritt, t.o.m. så självklart att det anses kunna förklara andra 
fenomen utan egen närmare förklaring, se exempel (117). 

 
Tabell 33. Metasignaler och förklaringar för riksintag 

Belägg 
totalt 

Reservationer Perspektiv-
markörer 

Metasignaler 
totalt 

Förklaringar År 

Antal Antal       % Antal       % Antal       % Antal       % 
1988 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1994 3 0 0 0 0 0 0 1 33 
1995 23 0 0 0 0 0 0 5 22 
1996 7 0 0 0 0 0 0 1 14 
1997 40 3 8 0 0 3 8 5 13 
1998 35 4 11 0 0 4 11 3 9 
1999 71 3 4 0 0 3 4 6 8 
2000 85 1 1 2 2 3 4 8 9 
2001 135 2 1 1 1 3 2 16 12 
2002 171 3 2 1 1 4 2 12 7 
2003 89 7 8 0 0 7 8 4 4 
2004 71 1 1 0 0 1 1 5 7 
Totalt 734 24 3 4 1 28 4 66 9 
 



 

  140 

(117) På djurvårdslinjen, en tvåårig intresseutbildning, är det riksintag vilket 
förklarar den höga intagningspoängen. (1991-07-04) 

Den första förklaringen dyker i stället upp först 1994, dvs. 6 år efter första 
belägget. Förklaringen redogör närmast för konsekvenserna av riksintags-
status, vilket sedan gäller ganska generellt för förklaringarna. 

(118) Jan Herentz är biträdande rektor vid Birger Sjöberggymnasiet. Han hop-
pas att skolverket och utbildningsdepartementet skall säga ja till ett riks-
intag.  

- Det innebär att kommunerna är skyldiga att betala för elevernas studier, 
säger Jan Herentz. Intresset är mycket stort och vi har fått samtal från 
hela landet. (1994-11-27) 

Att det förekommer en hel del förklaringar i beläggen indikeras också av 
kollokationslistan (Bilaga 1) med ord som innebär samt vill och säga. Deras 
positioner avslöjar att de ofta förekommer i konstruktioner som riksintag, 
vilket innebär (att) X och riksintag, det vill säga (att) X. De förklaringar som 
sedan förekommer i förklaringsbelägen (dvs. X) tar i regel fasta på något av 
följande:  

− att skolan tar emot elever från hela landet 
− att elever från hela landet kan söka  
− att elevernas hemkommuner är skyldiga att betala skolgången 
− att utbildningen är unik i landet (vilket motiverar riksintagsstatusen) 
− att Skolverket − eller regeringen − beslutar om riksintagsstatusen. 

Dessa explicita förklaringar stämmer mycket väl med hur riksintag används 
även i de övriga beläggen. Märk perspektivskillnaden mellan de första två 
förklaringstyperna, som i övrigt är likvärdiga. Perspektivet i flertalet artiklar 
är påfallande lokalt, vilket speglar att riksintagsstatus är särskilt viktigt för 
skolor i mindre kommuner, och därmed även för kommunerna själva. Det är 
nästan alltid enskilda kommuners eller skolors perspektiv som anläggs i 
artiklarna, ofta genom intervjuer med de lokalt ansvariga. De många inter-
vjucitaten är också förklaringen till att vi är överrepresenterat som kollokat 
(se Bilaga 1). Det ekonomiska inslaget i riksintagsstatusen är uppenbarligen 
väsentligt, vilket både exempel (118) och följande utredning visar. 

(119) Barn- och utbildningsnämnden beslutade på onsdagens möte att ansöka 
om riksintag för en påbyggnadsutbildning. Skolverket beslutar om vilka 
kurser och program i landet som ska få riksintag. Beslutet är ekonomiskt 
viktigt för den enskilda kommunen. Om en kurs har riksintag är elever 
från andra kommuner garanterade att hemkommunen betalar utbild-
ningen. I annat fall är finansieringen frivillig för andra kommuner, som 
oftast då avstår från att betala. (2000-11-09) 
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Dessa ekonomiska perspektiv framskymtar i många belägg. Riksintag är en 
myndighetsreglerad formell status som medför ekonomiska konsekvenser.40 
Denna status erhålls via en viss beslutsordning. Artiklarna handlar också i 
hög grad om ansökningar om riksintag, och hur dessa behandlas av främst 
Skolverket. I en del artiklar antyds regeringen ha sista ordet om detta status-
beslut. Vid den frekvensmässiga höjdpunkten runt 2002 verkar särskilt 
många skolor ha ansökt om riksintag. Åtminstone skrev tidningarna särskilt 
mycket om detta vid den tiden. 

Det lokala perspektivet i artiklarna speglas i att beläggsbilden här inte 
domineras av den storstadspräglade rikspressen. Det är landsortstidningar 
och större regionala tidningar, som Helsingborgs Dagblad och Nerikes Alle-
handa, som är de som ligger i topp. Tillsammans står dessa två för ca 1/3 av 
beläggen. Den enda storstadstidning som har någon ansenlig beläggsmängd 
är Göteborgs-Posten på tredje plats med drygt 70 belägg. Det ovan sagda 
förklarar också varför merparten av beläggen hamnar på olika lokalavdel-
ningar i tidningarna. Avdelningar märkta Västsverige, Höganäs, Klippan, 
Helsingborg, Vännäs och Hallsberg ligger i topp bland de belägg som över 
huvud taget har en avdelningsmarkering. Den enda mer ämnesinriktade 
avdelningen med ett flertal belägg är sport, vilket förklaras av att många av 
de aktuella skolorna är idrottsgymnasier.  

För det perspektiv som dominerar i artiklarna är ekonomin således cen-
tral, och de ekonomiska konsekvenserna etableras i beläggen som en väsent-
lig association för riksintag. Däremot är de skol- och kommunekonomiska 
perspektiven helt frånvarande i enkätsvaren, vilket inte är så märkligt. Eko-
nomiaspekterna är inte kopplade till någon av de ingående lederna i sig. Från 
ett studentperspektiv (vilket ju enkätinformanterna representerar) är de dess-
utom antagligen mindre intressanta, och i flertalet fall antagligen också 
okända. Där är det elevperspektivet och möjligheterna att söka som domi-
nerar associationsbanorna.  

4.6.6 Enkäten 
Många av enkätinformanterna visste relativt säkert vad ordet brukar betyda. 
Knappt hälften har markerat att de är säkra eller relativt säkra på använd-
ningen (se Tabell 4). Av dem har ca 3/4 också angett förklaringar som gan-
ska tydligt kan kopplas till den nu halvkonventionella skolbetydelsen, t.ex. 
’skola som antar elever från hela landet, specialiserad skola’; ’har intagning 
från hela landet till tex en utbildning’.  

Enkätsvaren visar annars tydligt att tolkningen var knepig för de infor-
manter som inte kände till det etablerade bruket. Av flera skäl är det intres-

                          
40 Här avses främst status i den mer tekniskt neutrala innebörden av ordet, men det är givet att 
riksintag också ger status i bemärkelsen ’högt anseende’. Den dubbla sammansättningen riks-
intagsstatus är också belagd i artiklarna, se 4.6.10. 
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sant att titta närmare på deras förklaringsförslag (som här går under beteck-
ningen novisförslag). Många har associerat till konsumtion av något slag: 
’hela landets förbrukning’; ’hur mkt som totalt i hela landet konsumeras av 
ngt’. Det ligger då också uppenbarligen nära till hands att tänka på kropps-
intag: ’hur mycket sprit alla invånare i landet dricker’. Då är det kroppen 
som konceptualiseras som den behållare som trajektorn förs in i, och ordet 
riksintag tänks beskriva ett sammanfattande mått för hela riket på en viss 
sorts kroppsintag.  

Ett annat relativt närstående alternativ är att det är riket som utgör den 
metaforiska behållaren. Det resulterar i importbetydelser: ’hur mkt man tar 
in av ngt fr annat land’; ’hur mkt som tas in av ngt i Sverige under ett år’. 

I en del av svaren är det svårt att avgöra om det är konsumtions- eller 
importbetydelsen som avses: ’riksintaget av potatis är x kg per år’. Eftersom 
exemplet rör potatis ska det förmodligen tolkas som konsumtion snarare än 
import. Gemensamt för samtliga novisförklaringar ovan är emellertid att 
ordet relateras till ett kvantitetsmått (som avser en viss tid). Kvantitet har 
uppenbarligen legat nära till hands för många informanter. Riksintaget för-
utsätts kvantifierat, men ofta blir förklaringarna vaga: ’riksgenomsnitt el. 
gemensamt intag över hela riket’; ’hur stort intag ett land har’. Förleden riks- 
ses här uppenbarligen som en avgränsning av själva kvantifieringsdomänen, 
dvs. inom vilket område man räknar någonting.  

Bland de osäkra informanterna finns faktiskt också flera förklaringsförsök 
som är relaterade till ekonomi, men inte skol- eller kommunekonomi, utan 
snarare till statligt skatteuttag/skatteintag eller till nationalinkomst: ’ett lands 
sammanlagda inkomster’; ’rikets inkomster’; ’kan det ha med intag av skatt 
till staten?’, ’har något med pengar att göra’. Detta följer en viss logik som 
möjligen kan vara kopplad till mönster från skatteuttag, där pengar ’tas ut’ 
från medborgarna och förs över till det allmänna. Givet att stat och kom-
muner beordrar ett visst skatteuttag så måste pengarna i andra änden hamna 
hos det allmänna som ett ”skatteintag”, och riksintag vore inte någon konstig 
benämning på detta.  

Slutligen finns det förklaringsförsök som inte lika tydligt är kopplade till 
systematiska mönster, men där man ändå kan ana påverkan från andra riks-
ord: ’man tar tex. in alla poliser i hela landet för ett stort uppdrag’ (kan starkt 
etablerade polisiära ord som rikspolisstyrelsen, rikskriminalen och rikslarm 
utlösa den associationen?); ’inkommande idéer vid riksdagen’; ’intag av 
riken’. I det sista exemplet fungerar förleden som en sorts objekt, och en helt 
annan betydelse av verbet inta (’sätta sig i besittning’) instantieras här än i de 
övriga förklaringsförsöken och beläggsbetydelserna. 

Det verkar alltså inte vara så svårt för noviser att tolka vad riks- kan 
referera till, men det är desto svårare att klura ut -intag, som också är mer 
polysemt. Detta verbalsubstantiv förutsätter ju normalt ett objekt till verb-
handlingen (man måste ta in ngt), men det visar sig näst intill omöjligt att 
ana sig till detta objekt om man inte redan känner till den konventionali-
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serade betydelsen − ’intag av vad?!’, som en enkätinformant har utbrustit. 
Olika tolkningar av -intag leder också till olika tolkningar av vilken relation 
förleden riks- har till efterleden.  

4.6.7 Andra invändningar av intag 
De associationer och förklaringsförsök som de osäkra i enkäten presterar är 
på många sätt helt rimliga, och de anknyter ganska tydligt till hur intag i 
övrigt brukar användas − både som simplex och som efterled. Detta avsnitt 
handlar om några av de etablerade bruksmönster för intag som enkät-
noviserna verkar ha aktiverat.  

Om vi återknyter till terminologin i 4.6.1 och lägger till ett par semantiska 
roller kan vi schematisera några av de viktigaste betydelsedragen hos olika 
intags-användningar sålunda: en viss KVANTITET av en TRAJEKTOR förs in i 
LANDMÄRKE/BEHÅLLARE (från ett SEKUNDÄRT LANDMÄRKE) inom en viss 
DOMÄN inom en viss TIDRYMD. Kvantifieringsdomänen är ofta geografiskt 
definierad, och tidrymden skulle kunna tolkas som en specifik delaspekt av 
kvantifieringsdomänen. Alla rollerna aktiveras inte för samtliga använd-
ningar. De mest nödvändiga är trajektor och behållare.41 Vi illustrerar med 
ett belägg på en av de vanligaste sammansättningarna, alkoholintag: 

(120) Kvinnorna drack sammanlagt 2,7 liter ren alkohol 1994, medan de 2003 
hade ökat sitt alkoholintag till 3,3 liter ren alkohol. (Språkbanken gp04) 

Här specificeras således trajektorn av förleden alkohol- och intaget är kvanti-
fierat. Tidrymden är explicit angiven i kontexten, men att kvantifieringen 
gäller genomsnittet för individer i Sverige (dvs. aspekter av kvantifierings-
domänen) lämnas däremot implicit. I gengäld inskränks en annan aspekt av 
kvantifieringsdomänen till kvinnor. Om man kvantifierar ett intag så för-
utsätts måttet normalt gälla en viss tidrymd och en viss kvantifieringsdomän, 
men ofta är endera underförstådd, som ’per år’ resp. ’i Sverige’. Behållaren 
utgörs här av individernas kroppar och är implicit, vilket är normalt. I (120) 
aktualiseras emellertid knappast ens implicit något sekundärt landmärke, 
dvs. någon källa för förflyttningen. Det är det vanliga för de flesta intags-
användningar. För just vårt undersökningsobjekt riksintag skulle man dock 
kunna tolka förleden som ett sekundärt landmärke, dvs. att den specificerar 
varifrån eleverna kommer. 

I sammansättningar med -intag representerar förleden i de helt överväg-
ande antalet fall trajektorn, men den tolkningen blir onaturlig för riksintag. 
Därför måste man hitta en annan tolkning för förleden, och en av de mest 
naturliga är att koppla den till kvantifieringsdomänen på något sätt. Man 
måste i alla händelser också föreställa sig någon form av implicit behållare, 
                          
41 Det finns givetvis fler roller som kan aktualiseras, bl.a. olika omständigheter kring intag-
andet, vilket illustreras av förlederna till två vanliga sammansättningar som tvångsintag och 
betygsintag. 
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eftersom det är mycket ovanligt att förleden specificerar detta. Den vanlig-
aste underförstådda behållaren visar sig vara kroppen, och av Tabell 30 
framgår att flertalet av de någorlunda etablerade sammansättningarna med 
-intag är kopplade till kroppsintag och konsumtion: alkohol-, energi-, kalori-
, närings-, salt-, fett-, födo-, mat-, socker- protein-, nikotin-, vätske-, drog-, 
kost-, medicin-, kalcium- och kolhydratintag är samtliga ganska tydligt för-
bundna med kroppsintagsbetydelser, där förleden anger trajektorn, vad som 
förs in i kroppen. För några sammansättningar anger förleden i stället tid-
rymden: dags-, års- och veckointag. Även här handlar det dock om kropps-
intag, och förleden anger tidsperspektivet för ett visst kvantitetsmått på (det 
genomsnittliga) kroppsintaget av något ämne (t.ex. årsintaget av becqurel). I 
det ljuset är det möjligt att tolka riksintag som en rumslig motsvarighet där 
förleden anger en geografisk i stället för tidsmässig avgränsning av kvanti-
fieringen, dvs. det område för vilket man anger ett sammanlagt eller genom-
snittligt mått för individernas kroppsintag av ett ämne eller en vara. 

Även simplexet intag används helt dominerande om kroppsintag av olika 
slag. Den helt förhärskande konstruktionen är intag av X, där X står för ett 
ämne som förs in i kroppen, t.ex. koffein, nandrolon, alkohol, vätska, för att 
ta några exempel från Språkbanken. Denna konstruktion förtecknas också i 
NEO. För riksintag förekommer konstruktionen riksintag av X i en handfull 
belägg i källmaterialet, där X betecknar eleverna som tas in på en utbildning.  

Enkätnovisernas kroppsintags- och konsumtionsassociationer motiveras 
alltså i hög utsträckning av redan etablerade användningar av intag som sim-
plex eller efterled. Noviserna verkar alltså (omedvetet) kunna aktivera dessa 
mönster i sina försök att tolka en obekant sammansättning. Importbetydelsen 
kan dock inte motiveras av hur efterleden intag normalt brukar användas, 
annat än i mycket schematiskt hänseende. Det finns dock etablerade betydel-
ser av det underliggande partikelverbet ta in som underbygger sådana associ-
ationer. En sådan konstruktion är ta in ngt i landet (jfr det mer schematiska 
ta in ngt ngnstans i Svenskt språkbruk), exempelvis Man får bara ta in en 
viss mängd alkohol i landet. Fler intagsbetydelser diskuteras nedan i 4.6.9. 

Partikelverbet ta in har annars en mängd betydelser. Genomgående verkar 
enkätinformanterna ha associerat till de mer konkreta. Det finns emellertid 
en rad abstrakta betydelser, som i ta in kunskap/tankar eller ta in nya med-
lemmar, där medlemmarna visserligen oftast är fysiskt konkreta, men där 
den beskrivna handlingen inte är det. Sådana betydelser har informantnovis-
erna inte associerat till.  

4.6.8 Avvikande betydelser i beläggen 
Det förekommer i källartiklarna bara några få belägg som inte är kopplade 
till den helt dominerande utbildningsbetydelsen. Två rör behandlingshem för 
missbrukare, tre refererar till en avdelning på Kumlaanstalten (jfr akutintag 
på sjukhus). Dessa betydelser har alltså en hel del gemensamt med den nu 
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halvkonventionaliserade betydelsen. Liksom övriga belägg på riksintag är de 
kopplade till en offentlig institution dit personer tas in. Den dominerande ut-
bildningsbetydelsen är liksom behandlingshemsbetydelsen abstrakt, där riks-
intag är en i regelverk reglerad egenskap som dessa institutioner är eller vill 
vara i besittning av. Kriminalvårdsbeläggen har en mer konkret rumslig 
betydelse. Men sammantaget är den semantiska spännvidden i beläggen för 
riksintag ganska liten, inte minst med tanke på vilka associationer framför 
allt efterleden kan aktivera, som vi har sett. 

4.6.9 Konkurrensen mellan riksintag och riksintagning 
Riksintag är både mer frekvent och en aning tidigare belagt än riksintagning, 
enligt Tabell 32. Det första faktumet verkar ovedersägligt och stämmer väl 
med den bild Språkbanken ger. Där har riksintag (den enda belagda formen) 
en frekvens på 32, och RIKSINTAGNING har en lemmafrekvens på 9 (med 1 
belägg även på riksintagningar). Även webbsökningar bekräftar frekvens-
relationen; Google returnerar nästan 17 gånger fler träffar på riksintag än på 
riksintagning.  

Det är dock knepigare att fastslå vilken form som är äldst. I Språkbanken 
finns 3 belägg på riksintagning redan från 1987 (varav två från samma 
artikel), vilket är tidigare än något riksintags-belägg både i mitt material och 
i Språkbanken. Nästkommande belägg på riksintagning i Språkbanken är så 
sent som från 2000. Betydelsen och användningen i dessa allra första belägg 
stämmer mycket väl med användningen av riksintag, men det verkar alltså 
knappast som den senare formen är en sorts avslipning av den längre. De 
verkar snarare ha växt fram parallellt, med riksintag som den nästan hela 
tiden frekvensmässigt dominerande formen. 

Båda variantformerna finns belagda i regeringspropositioner. I budget-
propositionerna från 1999 och framöver används riksintag (”idrottsgym-
nasier med riksintag”), medan åtminstone två andra propositioner har riks-
intagning; nämligen Prop. 1995/96:127 och Prop. 1998/99:107. Den senare 
talar om ”idrottsgymnasier med riksintagning”.  

I källartiklarna som innehåller de 734 beläggen på RIKSINTAG förekommer 
också 29 belägg på RIKSINTAGNING. I ett 20-tal artiklar används alltså båda 
ordvarianterna. Det är där svårt att se någon systematik i formfördelningen, 
utöver att brödtexten någon gång använder en form medan rubriker, ingress-
er eller bildtexter använder en annan, eller att den relaterande texten har en 
form medan intervjuade personer nyttjar en annan. I övrigt är användning-
arna mycket likartade.  

(121) Antalet idrottsgymnasier med riksintagning har ökat snabbt de senaste 
åren. (1995-01-11) 

(122) ... riksidrottsförbundet bestämde sig för att minska antalet idrottsgymnas-
ier med riksintag. (1999-05-02) 
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(123) En elev kommer från Stockholm, vilket går bra eftersom skolan har riks-
intagning. (2001-08-04) 

(124) Grenen har riksintag vilket betyder att elever från andra kommuner har 
rätt att gå här. (1995-01-18) 

Kollokationsmönstren är minst sagt besläktade, och riksintagning förknippas 
med samma besittningskollokationer som riksintag, vilket framgår av Bilaga 
1. Även här är UTBILDNING(SFORM) med riksintagning den klart vanligaste 
konstruktionen. Också andelarna reserverade och förklarade belägg stämmer 
nästan exakt överens med siffrorna för riksintag. 

Ser man till hur simplexen intag resp. intagning brukar användas blir lik-
heterna mellan de båda riks-sammansättningarna kanske en aning förvån-
ande. Orden uppvisar nämligen rätt klara semantiska skillnader. Medan in-
tagning primärt hänför sig specifikt till utbildnings- och (kriminal)vård-
sammanhang har intag ett mycket bredare spektrum av betydelser. Vi har 
redan stött på flera av dem i avsnitt 4.6.7. Intagning förklaras i NEO med 
’särsk. 1 fördelning av (utbildnings)platser bland sökande’ (jfr t.ex. samman-
sättningarna med -intagning som efterled i Tabell 31). (Den andra betydelsen 
som NEO ger är ’insytt veck på klädesplagg e.d.’.)  

Intag ges en mer konkret huvudförklaring i NEO: ’öppning i system där 
material som är viktigt för systemet tas emot’. Detta handlar ofta om fysiskt 
lokaliserade anordningar med syfte att föra in eller släppa in någonting i ett 
’system’. I Tabell 30 i avsnitt 4.6.1finns en del sammansättningar som in-
stantierar denna betydelse: luftintag, vattenintag, råvattenintag, dricksvatten-
intag, kylvattenintag, ljusintag och möjligen orderintag, I denna betydelse 
kan ordet naturligt nog pluraliseras, t.ex. Tre vattenintag förstördes och 
delar av elförsörjningen slogs ut … (Språkbanken p96).42 Till skillnad från 
användningen av riksintag är denna betydelse således tydligt individuativ.  

Det finns alltså en tendens att den kortare formen får en mer konkret 
materiell innebörd än den längre formens lite abstraktare verbala betydelse. 
Även akutintag, en avdelning på ett sjukhus, passar in i detta mönster. Det är 
den i särklass mest frekventa sammansättningen med -intag och den har fått 
ett eget betydelsemoment i NEO. Liknande lokalbetydelse har också person-
intag, som i regel finns i ett polishus. I båda fallen handlar det om fysiska 
lokaler och/eller avdelningar. Däremot finns inget etablerat *en akutintag-
ning i samma betydelse. Det senare ordet (som varken finns i Språkbanken 
eller i min korpus) är fullt möjligt att bilda, men det skulle i så fall antag-
ligen tolkas som beskrivande en handling snarare än en avdelning, dvs. som 
ett verbalsubstantiv. Däremot förekommer i min korpus − intressant nog − 
fyra belägg på riksintagning som refererar till den ovan nämnda avdelningen 
på Kumlafängelset. Den officiella benämningen är dock varken riksintaget 

                          
42 Eftersom ordet inte har någon obestämd pluraländelse märks pluraliseringen bara på be-
stämningarna. 
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eller riksintagningen utan riksmottagningen. I Språkbanken finns 16 belägg 
på riksmottagning, som alla hänför sig till Kumlaanstalten. Avdelningen där 
öppnade 1997. Möjligen är riksintagningen lite av en kontamination av riks-
intaget och riksmottagningen? 

Lokal- och avdelningsanvändningen av riksintagning är onekligen lite 
överraskande, särskilt med tanke på att tendensen till abstrakta verbalbetyd-
elser hos intagning är starkare än tendensen till mer konkreta fysiska betyd-
elser hos intag. Faktum är att flera av de just nämnda -intags-sammansätt-
ningarna finns belagda också i andra betydelser i Språkbanken. Exempelvis 
finns vattenintag i betydelsen ’vattenkonsumtion’, och luftintag används 
även med verbal betydelse: 

(125) Hur orden forsar ur henne, sticker av och byter inriktning, ibland naket 
självutlämnande, ibland lite mer distanserat, och med få avbrott för luft-
intag. (Språkbanken gp01) 

Även tvångsintag är använt som verbalsubstantiv, om än bara i ett enda 
belägg; de övriga 14 som redovisas i Tabell 30 hänför sig i själva verket till 
participformen tvångsintagen. Alla dessa exempel utgör dock undantag från 
huvudtendensen. 

Som framgått i avsnitt 4.6.6 används intag även om kroppsintag och 
konsumtion, vilket exemplifierades med flera av sammansättningarna från 
Tabell 30. Detta kan ses som en mycket konkret verbalbetydelse. Nämnas 
bör också orderintag, som handlar om kvantifiering av antalet order; åter-
igen en tydligt kvantitativ innebörd. Ingen av dessa betydelser förknippas 
däremot med intagning. De förleder som kopplas ihop med både -intag och 
-intagning i Språkbanken är få: utbildningsorden betygs-, gymnasie- och 
högskoleintag(ning) hör hit (med bara enstaka belägg för den korta formen) 
samt psyk-, över- och tvångsintag(ning). 

I källartiklarna har simplexen intagning och intag ganska tydligt olika 
funktioner. Den korta formen används betydligt mer sällan, INTAGNING före-
dras (101 vs 28 i lemmafrekvens) och ANTAGNING förekommer också (11 i 
lemmafrekvens). INTAGNING och ANTAGNING används som äkta verbal-
abstrakter, dvs. för själva handlingen att fördela utbildningsplatser. Särskilt 
för INTAGNING dominerar den bestämda singularen, och pluralformer är inte 
ovanliga. INTAG används däremot precis som RIKSINTAG, dvs. det betecknar 
främst principen och systemet, inte själva handlingen, som INTAGNING gör. 
Därför kan intagning fixeras till tidpunkter eller tidsperioder (Årets intag-
ning blev klar igår), medan detta knappast fungerar för (riks)intag (?Årets 
intag blev klart igår/*Årets riksintag är klart). I källartiklarna finns flera 
belägg på konstruktioner som årets intagning/1997 års intagning, men 
ingenting motsvarande för (riks)intag. 

Nakna nominalfraser dominerar för intag. Det finns heller ingen som helst 
vidareordbildning till intag-, all sådan sker till intagning- i artiklarna (eller 
till antagning-), t.ex. intagningspoäng (eller antagningspoäng) − aldrig –in-
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tagspoäng. Här är ordbildningsrollerna omvända jämfört med riksintag- vs 
riksintagning-, se nedan avsnitt 4.6.10. På simplexnivå står konkurrensen 
alltså snarast mellan intagning och antagning, vilket också kommenterats: 

(126) ”Intagning” ger ju lite fängelsekänsla, men så heter det till gymnasiet, 
säger Lars Henriks. Till högskolan heter det ”antagning”. (2002-01-22) 

Påståendet är dock knappast korrekt, såtillvida att intagning ingalunda har 
någon koppling till fängelsevärlden. Språkbanksbeläggen på både intagning 
och intagnings- visar en bedövande stark associering med utbildning. Där-
emot finns det en stark koppling mellan participet intagen och kriminal- och 
sjukvård, särskilt psykvård. Men intagen används däremot inte om en elev 
som kommit in på en skola. En sådan elev är i stället antagen. (Vi frågar Har 
du blivit antagen? − inte Har du blivit intagen?. Däremot går det utmärkt 
med Har du kommit in på X-utbildningen?) 

Det stämmer däremot att det finns en tendens till koppling mellan antag-
ning och högskolevärlden respektive mellan intagning och (bl.a.) kom-
munala skolor. Orden ANTAGNINGSENHET och INTAGNINGSENHET är ungefär 
lika vanliga i Språkbanken, där antagningsenheter normalt finns vid hög-
skolor. 

Skolan tar in elever, man tar inte an elever. Märk också att det inte finns 
någon kortform antag motsvarande intag. Det finns ett 60-tal belägg på 
verbfrasen TA IN i mina korpusbelägg för riksintag. De har genomgående 
elevbetecknande nominalfraser som objekt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det onekligen finns en hel del 
mindre systematiska − men samtidigt starkt konventionaliserade − drag i 
fördelningen av betydelser mellan olika avledningar till verben ta in och 
anta. I konkurrensen med riksintagning har riksintag dominerat nästan hela 
tiden. Den längre formen hade störst andel 1994−1996 (vilket framgår av 
Tabell 32, där högerkolumnen visar andelen belägg för riksintagning). Sedan 
har riksintagning fått nöja sig med ca 14 procent av beläggen. Men båda 
varianterna lever kvar, utan någon tydlig semantisk differentiering − trots att 
både simplex- och sammansättningsmönster kunde motivera en sådan. På ett 
sätt hade det varit mer förväntat om riksintagning hade fått denotera den 
aktuella betydelsen, med tanke på den entydigt starka kopplingen till utbild-
ningsbetydelser för -intagning. Att det ändå blivit den korta formen som står 
för den onomasiologiskt starkare etableringsgraden hänger förmodligen sam-
man med flera faktorer:  

− Korthet föredras ofta när formerna upplevs som semantiskt någorlunda 
likvärdiga. 

− Om betydelsen hade varit mer renodlat verbal och handlingsrelaterad 
hade riksintagning kanske fått en starkare ställning; nu vetter betyd-
elsen mer mot ett visst system (för antagning) och en viss formell 
status, och då fungerar riksintag minst lika bra. 
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− Den högre frekvensen för -intag generellt bör göra den formen mer 
lättaktiviterad. 

4.6.10 Vidareordbildning 
Som nämnt förekommer lemmat RIKSINTAGNING 29 gånger i riksintagsartik-
larna, med riksintagning som den klart dominerande formen med 27 före-
komster. Det finns ingen vidareordbildning till den längre formen riksintag-
ning. Participformen riksintagna är lite udda men har 4 förekomster. Alla 
härrör dock från en enda formulering i en artikel som publicerats i flera olika 
Dalatidningar. Som konstaterats (se 4.6.9) används normalt inte intagen om 
antagna elever, men här har skribenten ändå utnyttjat pluralkonstruktionen 
de riksintagna om de elever som kommit in via riksintaget. 

Om vi räknar bort riksintagning och participet riksintagna finns en del 
vidareordbildning till den kortare formen riksintag i källartiklarna, genom-
gående med -s- i fogen (sånär som på ett belägg på riksintagstatus). Följande 
lemman finns belagda (där bara en enda ordform är belagd återges den): 
RIKSINTAG(S)STATUS (3), RIKSINTAGSUTBILDNING (3), riksintagsklassning (3), 
riksintagsklassad (2), riksintagsplatser (1), riksintagsprogram (1). I relativa 
mått per 100 belägg blir det 0,82 lemman, 1,09 ordformer samt 1,77 före-
komster. Det sätter riksintag på ungefär samma produktivitetsnivå som flytt-
rätt. Som synes tar dessa sammansättningar främst fasta på system- och 
statusaspekterna, inte på handlingen, vilket stämmer väl med semantiken hos 
riksintag i övrigt. 

Dessutom finns en mängd andra ord i artiklarna som börjar med riks-; 
hela 81 ordformer totalt, utöver de ovan nämnda. De mest frekventa lemm-
ana är RIKSIDROTTSGYMNASIUM 54, RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 50, RIKSGYMNAS-
IUM 24, RIKSREKRYTERANDE 24, RIKSREKRYTERING 22, RIKSDAG 20, RIKSFÖ-
RBUND 15 samt RIKSIDROTTSSTYRELSEN 9. På listan finns också flera mer spe-
cifika former av idrottsgymnasier, bl.a. riksfriidrottsgymnasium, rikshockey-
gymnasier och riksridgymnasier. Allt detta speglar att många av utbildning-
arna med riksintag är idrottsgymnasier av olika slag, och dessa samarbetar 
ofta med olika idrottsförbund. Det finns också några exempel där förleden 
riks- i några belägg kan tolkas som signalerande ’riksintag’: riksutbildning, 
riksstatus, rikselever. Förmodligen ska även den mer frekventa samman-
sättningen RIKSGYMNASIUM (och motsvarande likartade ordbildningar) tolkas 
så, eftersom det verkar vara riksintagsstatusen som motiverar epitetet riks-
gymnasium. (Det finns inom landet ofta flera riksgymnasier med samma 
utbildningar.)  

Det finns också flera ord i artiklarna som slutar på -intag eller -intagning, 
framför allt region(s)intag, elevintag(ning), reservintag(ning) samt slutintag-
ning, gymnasieintagning, betygsintagning. Som synes finns båda variant-
formerna representerade för flera av orden. Inget av dem har en frekvens 
som överstiger 5.  
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En jämförelse med vilka ord som används i riksintagnings-artiklarna visar 
att de enda vidareordbildningarna där är ordformerna riksintagsklassad och 
riksintagsklassning med en sammanlagd frekvens på 5. Oavsett vilken av 
ordvarianterna (riksintag eller riksintagning) som används verkar det alltså 
som all vidareordbildning utgår från den kortare varianten riksintag. Här 
finns alltså ett mycket konsekvent ordbildningsmönster: intagnings- men 
inte *intags- (se 4.6.9); riksintags- men inte *riksintagnings-. Att den kortare 
formen riksintags- föredras i dubbla sammansättningar är kanske inte så 
märkligt. Eftersom dubbla sammansättningar tenderar att bli otympliga redu-
ceras de gärna så mycket det går; ibland får t.o.m. riks- ensamt utgöra förled 
i stället för riksintags-. Att formen intagnings- föredras framför intags- kan 
hänga samman med att alla dessa sammansättningar har med själva intag-
ningshandlingen att göra, de hänvisar alltså inte till någon intagningsprincip 
eller intagningsstatus, t.ex. intagningsenhet, intagningsnämnd, intagnings-
besked. 

4.6.11  Varifrån kommer alltså betydelsen? 
Som konstaterades redan i inledningen får riksintag anses som ett ganska 
väletablerat ord, men inte helt allmänt känt. Som avrundning följer här en 
kort sammanfattning av de viktigaste motiverande faktorerna som hjälper till 
att ladda ordet med sitt halvkonventionella betydelseinnehåll.  

− Vi har en generell förkärlek för att uppfatta stora delar av verkligheten, 
även de mer abstrakta, utifrån en idealiserad behållarkonceptualisering. 
Detta är en kognitiv predisposition som är lätt att aktivera och den av-
sätter en mängd spår i världens språk. I svenskan är efterleden -intag 
mycket starkt förknippat med detta behållarschema. Det visar både 
enkäten och redan etablerade ordbildningar med -intag. 

− Det finns en etablerad konceptuell metafor som bygger på behållar-
schemat: INSTITUTION ÄR BEHÅLLARE. Den gör att vi är särskilt vana 
att konceptualisera just institutioner − t.ex. skolor − som schematiser-
ade behållare. Elever kommer in på skolor och går ut gymnasiet etc.  

− Ordet har mycket stereotypa konstruktionsmönster och kollokationer 
som tydligt utmålar riksintag som något skolor och utbildningar är i 
besittning av.  

− Besittningskonstruktionerna avverbaliserar betydelsen, som snarare 
framställs som en egenskap, en status, ett system − inte så mycket som 
en handling. 

− Den konceptuella metaforen och de stereotypa konstruktionsmönstren i 
förening gör det lätt att i användningskontexterna identifiera SKOL-
ORNA som behållaren/landmärket och ELEVERNA som trajektor.  
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− Det finns en del ekonomiska och andra konsekvenser som följer av 
regelsystemet och ofta aktualiseras där ordet används mest. 

− Det lokala perspektivet präglar hur man talar om riksintag. 

Vi ser ett antal mönster på olika plan som spelar med i etableringen av riks-
intag. Det handlar dels om redan etablerade mönster, som är lätta att ansluta 
ordet till, dels om sådana som snarast uppstår och skapas i och med använd-
ningen under etableringen.  

4.7 flytträtt 
Den nu halvkonventionaliserade betydelsen hos flytträtt rör sparares rätt att 
flytta pensionspengar och annat kapital mellan olika förvaltare.  

(127) Den fria flytträtten gäller både kapitalförsäkringar och pensionsförsäk-
ringar. (2001-04-01) 

Det finns också ett fåtal avvikande belägg med mer konkret geografiska 
betydelser av förleden, ungefär ’rätten att byta bostad(sort)’. Detta var också 
den betydelse som enkätinformanterna främst associerade till. Nästan ingen 
visste hur ordet brukar användas. Deras hypoteser om betydelsen skilde sig 
ganska radikalt från den nu halvetablerade. Samtidigt framställs denna helt 
dominerande bruksbetydelse inte alls som problematisk i beläggen, inte ens i 
de tidigaste. Det antyder att det mesta av betydelsen fylls i från de finansiella 
sammanhang där ordet används. En variantform till flytträtt är flyttningsrätt, 
som också kommenteras i den nedanstående utredningen.  

4.7.1 Ordlederna och deras alternativformer 
Båda de ingående ordlederna har längre varianter med mycket närliggande 
betydelser; flytt varierar med flyttning och rätt varierar med rättighet. De 
längre formerna är dock perifera som varianter till sammansättningen flytt-
rätt. Den enda alternativform jag funnit belägg för är flyttningsrätt. Den 
förekommer 1 gång i Språkbanken (år 2002) i samma kapitalbetydelse som 
flytträtt, som förekommer 43 gånger i Språkbanken, med första belägg år 
2000. I källartiklarna (som ju excerperats för att flytträtt förekommer där) 
figurerar lemmat FLYTTNINGSRÄTT också 8 gånger i samma betydelse som an-
vändningen av flytträtt i exempel (127) ovan. I Mediearkivet-Retriever hittar 
man annars äldsta belägget för flyttningsrätt redan 1994, alltså tidigare än 
flytträtt (se nedan 4.7.5). De äldsta beläggen i den databasen rör bostads-
bytesbetydelsen (se nedan i detta avsnitt), men i de senare beläggen är betyd-
elsen synonym med den halvkonventionaliserade användningen av flytträtt. 
Varianterna flytträttighet och flyttningsrättighet har jag däremot inte hittat 
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Tabell 34. Avledningar till verbet flytta i Språkbanken (lemman) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
flytt 3450  flyttbar 146  flyttning 660 
flyttare 29  flyttande 59    

några som helst belägg för, vare sig i Språkbanken, Presstext, Mediearkivet-
Retriever, i några officiella dokument eller genom Googlesökning.  

Ett skäl till att de längre variantformerna saknas eller har en svag ställning 
i bruket är säkerligen att korta slagkraftiga ordformer tenderar att gynnas i 
tidningstext. 

Substantivet flytt utgör en kortavledning till verbet flytta. Man kan disku-
tera ifall förleden här verkligen är ett nominalt led (dvs. just substantivet 
flytt) eller om det egentligen innehåller ett verbalt led (dvs. verbet flytta). 
Intressant är att enkätinformanterna genomgående valde att använda flytta i 
parafraserna − inte flytt. Det gällde drygt 80 procent av dem som gjorde ett 
förklaringsförsök. Den lakoniska förklaringen var ’rätt att flytta’. (Märk väl 
att de flesta enkätinformanterna inte var bekanta med den nu halvkonven-
tionaliserade betydelsen.) Å andra sidan är flyttningsrätt en närsynonym med 
ett lika uppenbart nominalt led som förled, åtminstone i morfologiskt hän-
seende. Och förmodligen skulle även förklaringar till flyttningsrätt uppvisa 
en stor andel flytta-parafraser (vilket jag dock inte har testat). För resone-
mangen här är ordklassfrågan knappast avgörande. Det viktiga är att förleden 
i alla händelser har en tydlig verbal komponent, vilket ju utmärker verbal-
substantiv. 

Den grundläggande betydelsen hos verbet flytta kan sägas vara ’ändra 
lokalisering’, med både transitiva och intransitiva användningar. I det senare 
fallet har verbet i regel reflexiv betydelse, dvs. predikationsbasen flyttar sig 
själv (oavsett om själva formen är reflexiv eller inte). De flesta ordböcker ur-
skiljer två huvudbetydelser: 1) en allmän lokalistisk, ’föra (till annan plats)’; 
2) en mer specifik, geografisk, ’byta bostad’ (båda beskrivningarna från 
NEO). Det senare blir då ett specialfall av reflexiv betydelse utan reflexiv 
form, men det finns reflexiva formvarianter även av den första. NEO ger där 
exemplet flytta på dig så jag ser!.  

Verbet flytta har alltså flera avledningar. Ovan har redan nämnts att flytt 
och flyttning ibland uppträder som variantformer. Ordböcker anger också 
ofta ’flyttning’ som betydelse för flytt. Flytt-varianten markeras då generellt 
som vardaglig (t.ex. SAOL, NEO). Båda formerna förknippas enligt ord-
böckerna främst med ’byte av bostad’ (även ’byte av plats för verksamhet’), 
dvs. betydelse 2) hos verbet flytta. Ordböckerna brukar inte ta upp sub-
stantivavledningen flyttande, som frekvensmässigt också är betydligt mer 
perifer än de båda andra. Men både den entydiga substantivformen flyttandet 
(12 förekomster) och den presumtiva substantivformen flyttande (47) kan 
dock mäta sig med de mest frekventa flytt-sammansättningarna i Språk- 
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Tabell 35. Förleden flytt- i Språkbanken (lemman, F > 9)43 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
flyttlass 294  flyttfirma 37  flyttvåg 18 
flyttfågel 187  flyttlåda 36  flyttbestyr 17 
flyttbar 146  flyttbil 27  flyttcirkus 15 
flyttkarusell 59  flyttank(e) 26  flyttblock 12 
flyttkartong 54  flyttström 23  flyttfågelsträck 12 
flyttplan 46  flyttkostnad 22  flyttlasspolitik 11 
flytträtt 43  flyttbidrag 20  flyttskatt 10 
flyttkedja 41  flyttkarl 19    

banken, jfr Tabell 35. Av de 47 förekomsterna av flyttande är dock bara en 
minoritet i själva verket substantivanvändningar. I Tabell 34 över avled-
ningar till verbet flytta har frekvensuppgifterna för flyttande och flyttandet 
mekaniskt slagits samman.44 (I källartiklarna fanns inga belägg på ordform-
erna flyttande eller flyttandet.) 

Avledningsbasen, verbet flytta, är högfrekvent. I Språkbanken har verb-
lemmat FLYTTA ca 33 890 förekomster. Även i källartiklarna är verbet van-
ligt, lemmat har där drygt 300 förekomster. De olika avledningarnas fre-
kvenser i Språkbanken framgår av Tabell 34.45  

Utöver ordformer från lemmana i Tabell 34 innehåller Språkbanken 274 
ordformer på flytt- med en total beläggsfrekvens på 1 337. De flesta av dessa 
är äkta sammansättningar till flytt, och de har aldrig något -s- i sammansätt-
ningsfogen. De mest frekventa lemmana redovisas i Tabell 35. Motsvarande 
siffror för sammansättningar med flyttning- återges i Tabell 36. 

I särklass vanligast är alltså flyttlass. På en topplista över ordformer på 
flytt- återfinns tre av dess lemmaformer bland de fem mest frekventa. Vårt 
studieobjekt flytträtt hamnar på 7:e plats med 43 förekomster. Det är också 
det högst placerade ordet med dominerande icke-fysisk betydelse hos för-
leden. Flytt- har alltså normalt en rätt konkret geografisk prägel. Detsamma 
 
                          
43 Det som här benämns flyttank(e) rymmer i själva verket två lemman, flyt-tank resp flytt-
tanke. Den homografa formen flyttankar är mest frekvent med 12 förekomster, ganska jämnt 
fördelade mellan lemmana. Beläggen har inte homografseparerats. 
44 Bakom formen flyttande döljer sig i princip fyra olika användningar i Språkbanken: sub-
stantiv (flyttande av målburen), attributiv bestämning (flyttande tranor), substantivering mot-
svarande ’flyttare’ (i år är de flyttande fler än normalt) samt överraskande många felskriv-
ningar för flyttade. 
45 Flera ordformer har homografer, varför det är svårt att ge siffror som både är exakta och 
korrekta; homografseparering skulle vara alltför tidsödande. Formen flytt kan t.ex. härröra 
från verblemmat FLY och formen flyttar (med 5 470 förekomster) kan vara kopplad både till 
verblemmat FLYTTA och substantivlemmat FLYTT, liksom formen flyttande kan vara både 
particip och substantiv. Siffrorna som anges här kan därför tolkas som potentiella maxsiffor 
för Språkbanken. Formen flyttar har här enbart räknats till verblemmat; stickprovskontroller 
visar att substantivanvändningen är mycket lågfrekvent. Formerna flyttarna och flyttarnas 
med totalt 12 förekomster har av motsvarande skäl enbart räknats in i lemmat FLYTTARE, där 
referensen oftast rör flyttfåglar.  
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Tabell 36. Förleden flyttning- i Språkbanken (lemman, F > 1) 

Lemman  F  Lemman  F  Lemman  F 
flyttningsnetto 12  flyttningsperiod 3  flyttningsplan 2 
flyttningsbidrag 6  flyttningsrörelse 3  flyttningsström 2 
flyttningsbenägen 4  flyttningsstatistik 3  flyttningsärende 2 
flyttningsmönster 4  flyttningstid 3  flyttningsbestyr 2 
flyttningsförbud 4  flyttningsplikt 3  flyttningsbyrå 2 
flyttningskostnad 3  flyttningsinstinkt 2    

gäller flyttning, vars mest frekventa sammansättningar i Språkbanken återges 
i Tabell 36. 

Det finns i Språkbanken totalt 97 förekomster av sammansättningar med 
flyttning-, fördelade på 68 ordformer. Samtliga har -s- i sammansättnings-
fogen, vilket är förväntat för -ning-avledningar. Ordet flyttningsrätt har bara 
1 förekomst och hamnar således utanför tabellen. 

När man studerar dessa data framstår ett par saker i viss relief till vad ord-
böckerna säger om flytt. Den första iakttagelsen rör att det knappast går att se 
ordbildningsleden flytt- som någon särskilt vardaglig variant till flyttning-. 
Vardagligheten är inte särskilt påfallande ens vad gäller simplexet längre, 
och i förledsanvändning fungerar flytt- uppenbarligen som normalformen, 
vilket kan avläsas direkt ur frekvenssiffrorna. Flera av flytt-sammansätt-
ningarna är dessutom väletablerade sedan länge, och de torde knappast upp-
fattas som särskilt vardagliga. I SAOB anges en hel del sammansättningar 
och avledningar som har sekler på nacken och ingalunda förknippas med 
någon vardaglig klang. Två exempel är flyttbar och flyttfågel. (Till den 
senare finns också en hel del mer eller mindre etablerad vidareordbildning.) 
Dessa båda ord illustrerar också den andra iakttagelsen, nämligen att betyd-
elsen inte är så entydigt kopplad till ’byta bostad’ som ordböcker anger för 
simplexet flytt. Möjligen kan man se flyttfågelsbegreppet som en sorts vid-
areföring av bostadsbytesbetydelsen, men flyttbar – en av de mest frekventa 
ordbildningarna till flytt – passar sämre in i den bilden. I källartiklarna an-
vänds också simplexet flytt om kapitalflyttning, dvs. en annan betydelse än 
bostadsbyte, se 4.7.5. Däremot kan vi se att det finns en klar dominans för 
bostadsbytesbetydelser bland sammansättningarna i Språkbanken, både för 
flytt- och flyttning-. Många av flytt-sammansättningarna betecknar olika flytt-
hjälpmedel eller andra konkreta företeelser kopplade till bostadsflyttning. Man 
kan lägga märke till att det finns flera bildningar med konkret förleds-
betydelse och metaforisk efterledsbetydelse, och dessa har ganska likartade 
kombinationsbetydelser, som flyttkarusell, flyttcirkus, flyttström och flyttvåg.  

För flyttnings-orden dominerar lite mer abstrakta efterleder. Mest frekvent 
är flyttningsnetto, som betecknar skillnaden mellan in- och utflyttning exem-
pelvis i en viss kommun. (Även flyttnetto finns belagt med lemmafrekvensen 
6 i Språkbanken.) De frekventa flytt-ord som även finns representerade med 
flyttnings-variant har också en mer abstrakt prägel: flytt(nings)karusell, 
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Tabell 37. Efterleden -rätt i Språkbanken (lemman, F > 200) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
tingsrätt 10532  efterrätt 716  ensamrätt 360 
hovrätt 4422  vetorätt 602  orätt 272 
länsrätt 3266  huvudrätt 590  upprätt 251 
bostadsrätt 2308  folkrätt 541  allemansrätt 226 
kammarrätt 1746  äganderätt 502  avdragsrätt 225 
hyresrätt 1369  regelrätt 447  egrätt 217 
arbetsrätt 1185  utsläppsrätt 398  oförrätt 205 
regeringsrätt 1122  upphovsrätt 392  riksrätt 203 
rösträtt 949  maträtt 373    
förrätt 871  varmrätt 362    

-plan, -rätt, -bidrag, -tankar, -mönster. De mest konkreta orden verkar för-
leden flytt- närmast ha monopol på. 

I många sammanhang används flytt- och flyttnings-varianterna om vart-
annat, utan några skönjbara betydelseskillnader. Varianten flyttfågel är vis-
serligen den enda konventionaliserade (varianten flyttningsfågel existerar i 
praktiken inte i bruket), men flera ord som rör flyttfåglars beteende har eller 
kan ha varianten med flyttnings-: flytt(nings)benägen, flytt(nings)mönster, 
flytt(nings)period, flytt(nings)tid, flyttningsinstinkt.  

Det finns alltså många ordbildningar som utgår från verbet flytta, men 
generellt är avledningarna betydligt mer frekventa än sammansättningarna. 
Båda substantiven flytt och flyttning är betydligt vanligare som simplex än 
som förleder. Sammansättningarna är alltså inte särskilt frekventa, men gan-
ska många. Generellt är flytt-sammansättningarna både fler och mer fre-
kventa än flyttnings-orden. Flytt-mönstren har alltså en starkare ställning. 
Det är därför knappast överraskande att flytträtt blivit den helt dominerande 
varianten av denna ordbildning. Det är också det vanligaste ordet där för-
leden inte hänför sig till fysisk flyttning. Det är därför tveksamt ifall det kan 
sägas ha anslutits till något mer specifikt semantiskt ledmönster som redan är 
etablerat. Medan simplexet flytt då och då används om kapitalflyttning gör 
förleden flytt- det ganska sällan. 

Simplexet rätt är oerhört frekvent. Det har över 79 000 belägg i Språk-
banken, med adjektiviska och adverbiella homografer inkluderade. Ordet är 
också mycket polysemt och delvis homonymt. Även som efterled är ordet 
mycket användbart. Totalt finns i Språkbanken över 1 600 ordformer som 
slutar på -rätt/rätten/rätter/rätterna med en total frekvens på nära 50 000. 
Alla dessa är dock inte äkta sammansättningar. Bortser vi från franska lånord 
på -trätt (som porträtt och reträtt), verbformer som egentligen är (samman-
sättningar med) -träda: (t.ex. trätt, uppträtt, framträtt) samt (sammansätt-
ningar med) -sprätt så återstår ca 1 100 ordformer med en total frekvens på 
ca 40 000. De mest frekventa av dessa återges i Tabell 37. 

Tabellen ger en viss känsla för polysemin hos både simplexet och efter-
leden -rätt. De flesta betydelserna anknyter till mer eller mindre juridiska 
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regelsystem på något sätt. Här finns representerat betydelsetyper som ’dom-
stol’ (t.ex. de tre översta bidragen), ’juridiskt system’ (t.ex. folkrätt, arbets-
rätt, allemansrätt, EG-rätt), ’rättighet’ (t.ex. rösträtt, vetorätt, äganderätt, 
ensamrätt), ’bostadsupplåtelseform’ (bostadsrätt, hyresrätt) samt ’måltids-
del’ (för-, huvud- och efterrätt samt varmrätt). Värt att notera är att en av 
huvudbetydelserna för simplexet rätt − ’korrekt uppfattning’, som i ”Du har 
alldeles rätt” − saknas helt bland sammansättningarna. Vårt ord flytträtt an-
sluter sig till rättighetsbetydelsen, där förleden normalt antyder något om 
vilket slag av rättighet det gäller. Ordet hamnar en bra bit utanför listan, med 
en total lemmafrekvens på 43 i Språkbanken.  

Variantformen rättighet är inte alls lika frekvent, varken som simplex 
eller som efterled. I den senare funktionen har Språkbanken 157 lemman på 
-rättighet, med en total frekvens av endast 789. Simplexlemmat har 9 818 
förekomster. Inte heller är ordet lika polysemt. Några av förlederna i Tabell 
37 finns representerade även för -rättighet: utsläpps- (42 belägg), upphovs- 
(12) samt folk-, ägande- allemans- och avdragsrättighet, som alla har var sitt 
belägg. De allra vanligaste sammansättningarna är dock massmediala: tv-
rättighet, sändnings- och filmrättighet har alla minst 50 i lemmafrekvens. 
Generellt gäller att pluralformerna dominerar bilden. Något flytt(nings)rätt-
ighet har jag som nämnt inte lyckats belägga någonstans. 

4.7.2 Etableringshistorik 
Den övergripande beläggsutvecklingen för flytträtt presenteras i Tabell 38. 
Där framgår att det första belägget i mitt grundläggande källmaterial härrör 
från 1998. Jag har inte kunnat hitta äldre belägg heller i andra källor, men 
utesluter inte att sådana kan finnas av skäl som kommer att framgå. Den 
längre formen flyttningsrätt verkar emellertid ha föregått flytträtt, och det 
finns klart äldre belägg på flyttningsrätt som är relevanta även för etabler-
ingen av flytträtt, som följande från 1990: 

(128) Till de nackdelar hos allemanssparandet som tidigare förelegat från stats-
upplåningens synpunkt kan nu läggas även konsekvenserna av den fria 
flyttningsrätten mellan allemansspar och allemansfond. (Motion till riks-
dagen 1990/91:Fi217) 

Här har vi samma kapitalflyttningsbetydelse som nu är halvkonventionali-
serad för den kortare formen flytträtt. År 1998 presenterade regeringen en 
stor försäkringsrörelsereform (Prop. 1998/99:87), föregången av utredningar 
och diskussioner. Där diskuterades just möjligheterna att flytta försäkrings-
kapital. Man fastnade dock för att inte föreslå någon sådan rätt i det läget. I 
utredningarna och i propositionen beskrivs detta som flyttningsrätt, och man 
använder genomgående substantivet flyttning, inte flytt. Efter att den kortare 
formen flytträtt senare slagit igenom på bred front i massmedierna (se  
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Tabell 38. Beläggshistorik för flytträtt  

År Böjningsform 
 flytträtt flytträtten flytträtter flytträttens 

Totalt 

1998 – 1 – – 1 
1999 1 – – – 1 
2000 7 1 – – 8 
2001 39 4 – – 43 
2002 195 36 – 1 232 
2003 108 24 – – 132 
2004 127 53 3 – 183 
Totalt 477 119 3 1 600 

nedan) har den även börjat användas i officiella dokument sedan början av 
2000-talet, t.ex. i titeln på flera departementspromemorior och i proposi-
tionen 2006/07:26 ”Flytt av försäkringssparande” (där även formen flytt-
ningsrätt används en gång). De båda propositionerna från 1998/99 resp. 
2006/07 illustrerar utvecklingen väl. De skiljer sig inte bara vad gäller an-
vändningen av flyttningsrätt resp. flytträtt, de uppvisar också motsvarande 
skillnad mellan simplexen flyttning resp. flytt. Båda propositionerna har rätt 
som huvudvariant, men några belägg på rättighet förekommer också. Till 
skillnad från fallet med riksintag vs riksintagning (se 4.6.9) förefaller det 
alltså som den kortare formen flytträtt kan ses som en sekundär ”avslipning” 
av den längre varianten flyttningsrätt. 

Redan tidigt aktualiseras även bostadsbytesbetydelser för den längre 
formen flyttningsrätt, under 1990-talet särskilt med tanke på äldres rättig-
heter. Det sker bl.a. i en riksdagsmotion från 1993. Men ordet hade använts 
långt tidigare än så. Det förekom t.ex. i en uppmärksammad tvist angående 
samernas rättigheter redan i slutet av 1800-talet: 

(129) Men är sålunda Lapparnes flyttning vintertiden för dem en verklig rättig-
het …[---] Frågan är således endast den, huruvida till förmån för nybygg-
arna inom lappmarken nedanför odlingsgränsen intrång skall göras i 
lapparnas flyttningsrätt. (Proposition 1886:2, citerad i den s.k. Nord-
malingdomen i Umeå tingsrätt 2006.) 

Det står alltså klart att första belägget på flytträtt i mitt mediala källmaterial 
− från 1998 − inte speglar startpunkten för etableringsprocessen. Vid den 
tiden måste vi räkna med att åtminstone den längre ordformen flyttningsrätt 
har funnits i bruk ganska lång tid, åtminstone sporadiskt. Möjligen har även 
flytträtt figurerat i byråkratisk jargong dessförinnan. Dessutom har två olika 
betydelser redan varit i svang: kapitalflyttning resp. bostadsbyte. 

Ingendera ordform eller betydelse har vid den tiden dock nått särskilt 
långt i etableringshänseende. Fram till dess verkar också båda variant-
formerna (i den mån den kortare alls har använts) och båda betydelserna 
främst ha fortlevt inom en ganska begränsad politisk-byråkratisk diskurs. 
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Det allra första belägget från 1998 är intressant. Av tabellen framgår att 
det är den bestämda formen som här används, vilket kan tyckas anmärk-
ningsvärt. Det visar sig att detta belägg hänför sig till bostadsbytesbetyd-
elsen, som alltså avviker från den senare helt dominerande kapitalbetydelsen. 

Efter rubriken ”Integrationsverket vill ändra flyktingplacering” inleds 
artikeln sålunda: 

(130) Systemet för placering av flyktingar i kommunerna måste ändras. Staten 
och kommunerna kan inte fortsätta att förhandla om hur många flykt-
ingar varje kommun ska ta emot när varje flykting har rätt att bosätta sig 
var han vill. [---] I dag förhandlar varje kommun med staten om hur 
många flyktingar den ska ta emot. Förutom att det stör den fria flytträtten 
förstärker det bilden av att flyktingar kostar pengar. (1998-07-31) 

Belägget uppvisar närmast en anaforisk funktion. Det blir då naturligt att det 
är den bestämda formen som används, eftersom den omtalade rätten har 
aktualiserats tidigare i artikeln. Det är också logiskt att den typen av använd-
ningar inte är beroende av konventionaliseringsgraden hos sammansätt-
ningen. Sådana sammansättningar kan bildas i mycket lokala kontexter utan 
att de någonsin behöver bli mer allmänt etablerade. I det här fallet återkom 
ordet aldrig i artikeln och det är inte heller den här typen av betydelse som 
senare konventionaliseras. Belägget har alltså egentligen inte så mycket med 
den fortsatta beläggshistorien att skaffa, men det är icke desto mindre intres-
sant. När vi sedan kommer in på den användning som är på väg att konven-
tionaliseras är det den obestämda formen och dividuativ betydelse som 
dominerar. De två nästföljande beläggen återges här.  

(131) Och dessa pengar är inlåsta i bolagen eftersom flytträtt för premiereserv 
saknas. (1999-04-09) 

(132) Men med lagändringarna öppnas möjligheten för flytt av hela kapitalet. 
Dock är det upp till varje bolag om man vill införa denna rätt. [---] 

- Vi tittar både på möjligheten att kunna flytta mellan olika spar-
former inom bolaget från exempelvis traditionellt livsparande till fond-
sparande och flytt till andra bolag säger Ulf Magnusson pressansvarig på 
SPP Liv. 

[---] - Men förmodligen inför vi inte flytträtt för allt befintligt kapital. 
Om en stor företagskund flyttar allt kapital för avtalspensionen kan det få 
stora konsekvenser för de andra spararna. (2000-02-01) 

I artikelkontexten före belägg (131) finns varken flyttning eller rätt(ighet)er 
omtalade. Däremot framgår av belägg (132) att ordet flytträtt här blir ordent-
ligt kontextuellt förberett. Rubriken anger ”Snart kan du flytta hela ditt pen-
sionssparande”. Ingressen lyfter fram samma innehåll som den andra men-
ingen i brödtexten, som lyder: ”Nu kan ett bolag låta dig som sparare flytta 
hela ditt pensionskapital till ett bolag med bättre villkor och avkastning.” 
Här framgår mycket tydligt vad som kan flyttas, dvs. föremålsrollen FLYTT-
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FÖREMÅLET (spararnas pensionskapital), vem som har rätt att flytta det, 
agensrollen FLYTTARNA46 (pensionsspararna själva), och senare i artikeln blir 
det ännu klarare vart kapitalet kan flyttas, MÅLET (till andra kapitalförvalt-
ande bolag eller andra sparformer). Alla dessa roller aktualiseras av förleden 
flytt-, och att kunna identifiera vilka som fyller dessa roller är centralt för att 
förstå innebörden i ordet flytträtt. Här finns även ett modalt element av TIL-
LÅTARE, t.ex. olika förvaltningsbolag eller regeringen, som på ett eller annat 
sätt möjliggör flytten genom att besluta om regelverket. (Se vidare 4.7.4.) En 
annan roll som aktualiseras i några belägg är KÄLLAN, varifrån pengarna 
flyttas.  

Det är till stor del kontexten som fyller ordet med betydelse − de centrala 
rollinnehavarna specificeras tydligt i artikeltexten. Däremot är själva roll-
mönstren i stort sett etablerade sedan tidigare, dels i form av generella roll-
mönster för alla ord med verbet flytta som bas, dels i form av en mer speci-
fikt kapitalanknuten version av dessa mönster, i och med att flytta sedan 
länge använts med kapital som FLYTTFÖREMÅL (se vidare resonemang i av-
snitt 5.12).  

I belägg (132) används flytträtt anaforiskt. Detta är ett ganska typiskt 
mönster för flytträtt i de tidiga artiklarna. Den första icke-anaforiska be-
stämdhetsanvändningen härrör dock redan från belägg nr 11 (2001-01-13) 
där en krönika i SvD fått rubriken ”Flytträtten av pensioner är självklar”. 
Detta antyder att ordet nu nått en viss etableringsgrad eftersom man kan 
tillåta sig att syfta på företeelsen med hjälp av bestämd form i en rubrik. 
Kanske är det också en sorts etableringsdrag att andelen för den bestämda 
formen stadigt stiger år för år med undantag för de tidigaste åren med 
mycket få belägg:  

2001  9 % 
2002 18 % 
2003 22 % 
2004 42 % 

Kvartiljämförelser visar också att den bestämda singularen är överrepresen-
terad den sista kvartilen. Den anaforiska funktionen minskar också över tid. 
Av de 20 sista beläggen är inget anaforiskt, medan ca 1/3 av de inledande 
beläggen uppvisar tydlig anaforicitet. Denna minskning utgör också ett slags 
etableringsindikator, se vidare avsnitt 5.12.2. Ordet flytträtt alluderar således 
ofta till artikelkontexten, inte minst till närliggande fraser som rätt/rätten att 
flytta X (22 belägg) och möjlighet/(en)/(er) att flytta X (17 belägg), där X 
utgörs av nominalfraser som sitt kapital, sina pengar etc. Men flytträtten kan 
också vara aktualiserad på andra sätt i artiklarna. Flytträtt är den av de 
undersökta sammansättningarna som hade största antalet belägg per artikel: 

                          
46 Denna roll betecknas just med ordet FLYTTARE flera gånger i artiklarna, se vidare 4.7.5. 
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3,13. Det indikerar att flytträtten är höggradigt tematisk i de artiklar där den 
behandlas. Det indikeras också av att simplexet RÄTT är vanligt, se 4.7.5. 

Trots diskussionen om den bestämda formen ovan framgår det av Tabell 
38 att det är den obestämda singularen som dominerar kraftigt i beläggen. 
Skälen till detta kommenteras i 4.7.4.  

Det är de rikstäckande storstadstidningarna som tydligt präglar etabler-
ingsbilden. Dagens Nyheter ligger i topp med 205 belägg, följt av Svenska 
Dagbladet på 116. Tillsammans står dessa båda således för över hälften av 
beläggen totalt. Det är knappast förvånande att flytträtt uppvisar hög fre-
kvens även i ekonomitidskrifter som Dagens Industri (44 belägg) och Privata 
Affärer (28). Det är också på ekonomi- och näringslivssidorna i dagstidning-
arna som de flesta av beläggen står att finna – mer än hälften återfinns där. 
Av de belägg som över huvud taget har en avdelningsmarkering utgör dessa 
avdelningar t.o.m. mer än 3/4. Flertalet av de övriga beläggen hamnar på de 
opinionsbildande sidorna. Det som kanske överraskar något är att Dagens 
Medicin har så många som 36 belägg. De visar sig till stor del handla om 
Läkarförbundets eventuella ansvar för införande av flytträtt i Salus Ansvar, 
med just Läkarförbundet som största ägare.  

4.7.3 Problem i enkäten, men inte i beläggen 
Själva sammansättningen flytträtt − eller dess betydelse − problematiseras 
knappast alls i beläggen. Bara knappt 1 procent är reserverade, normalt med 
så kallad. Samtliga reservationer är intressant nog från de båda sista åren. I 
början ansågs de inte behövas. Metautpekningar och benämnarperspektiv 
saknas helt. Bara drygt 2 procent av beläggen har förklaringar. De kan se ut 
så här: ”Flytträtt innebär att pensionssparare kan flytta sitt sparande till ett 
annat försäkringsbolag” (2002-01-20). Den låga förklaringsandelen kan till 
stor del kopplas till den anaforiska karaktären hos många av beläggen och 
till att de schematiska semantiska rollmönstren förknippade med flytta in-
stantieras med tydliga rollinnehavare i artikelkontexterna. 

Med tanke på det icke-problematiserande bruket är det desto mer på-
fallande hur bekymmersamt ordet var för enkätinformanterna. Det framgår 
av Tabell 4 att flertalet inte kände till flytträtt; bara 6 procent var helt säkra 
och endast 4 procent har gett en kapitalanknuten förklaring. Mer än 1/3 har 
helt avstått från att försöka förklara eller tolka ordet, och 20 procent har gett 
en minimal lakonisk förklaring (’rätt att flytta’).47 Det har uppenbarligen inte 
varit alldeles lätt att ge ordet en tolkning. Hos dem som försökt sig på lite 
mer utvecklade tolkningar dominerar bostadsbytesförklaringar fullständigt − 
16 procent har en tolkning som explicit nämner någon form av bostads-
begrepp (t.ex. ’hyresgästens rätt att flytta från sin lägenhet’; ’rätten att få 

                          
47 En bidragande orsak till den höga andelen icke-förklarade enkätsvar kan vara att ordet kom 
sent i enkäten. 
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flytta från ett hyreskontrakt’) medan 15 procent har en intransitiv förklaring 
med mänskligt subjekt, som förmodligen bör uppfattas som samma betyd-
elsetyp (t.ex. ’man har rätt att flytta’; ’att man har rätt att flytta vart man 
vill’). Även den lakoniska förklaringen är ju intransitiv, och förmodligen 
speglar en del av de svaren samma associationer. Ibland föreställer sig enkät-
informanterna att rätten gäller vissa mer specifika personkategorier: invand-
rare, asylsökande, socialbidragstagare. Det är egentligen bara dessa som 
närmar sig de bostadsbytesanvändningar som faktiskt är belagda för ordet, se 
nedan.  

Alla nämnda svar utom de kapitalanknutna verkar ha associerat till den 
semantiskt reflexiva egenförflyttningsbetydelsen av flytt och flytta, dvs. att 
subjektsreferenten förflyttar sig själv. Ingen verkar ha associerat till objekt-
förflyttning, alltså att subjektsreferenten flyttar något annat än sig själv (jfr 
Viberg 1992). Efterledens polysemi har däremot gett visst utslag i enkät-
svaren. Sålunda finns det två förslag som utgår från matbetydelsen: ’när man 
byter bostad kan man bjuda på flytträtt vid invigningsfest’; ’maträtt, typ 
flyttgröt’. Ett förslag bygger på den juridiska systembetydelsen: ’regler / 
lagar som gäller vid flytt / arbete’. 

Det verkar alltså som majoriteten av informanterna har stannat för någon 
sorts bostadsbytestolkning, men förmodligen utan att ha mött något sådant 
bruk av ordet (eftersom den användningen är sällsynt). Det finns flera sätt att 
förklara detta. En intressant hypotes är att de utgått från en tolkningsstrategi 
med minsta möjliga (osäkra) antaganden. Därför har de hållit sig till den 
intransitiva associationen till flytta, för att slippa föreställa sig ett objekt som 
det ändå inte finns någon ledtråd till i själva ordformen. Och någon annan 
kontext hade de ju inte. Den tolkningen innebär de mest minimala antagan-
dena om vilka deltagarroller som är inblandade. (Däremot är informanterna 
benägna att tolka den nödvändiga flyttarrollen ganska specifikt, liksom man 
gärna föreställer sig specifika omständigheter till rätten, se nedan.) Hypo-
tesen förutsäger att vi generellt borde föredra en intransitiv tolkning, om vi 
kan välja mellan en intransitiv och en transitiv, när det inte finns tillräckligt 
med stödjande kontext.  

I det här fallet är det dock fullt möjligt att informanterna (omedvetet) ut-
gått från kunskaper om det dominerande mönstret för flytt- som förled för att 
landa i en bostadsbytestolkning. Den är dessutom inte alls orimlig med tanke 
på några vanliga bostadsbetydelser för efterleden -rätt (bostadsrätt, hyres-
rätt). 

Även om enkätinformanterna dras till bostadsbytesförklaringar, så verkar 
många samtidigt känna ett behov av att föreställa sig mer specifika om-
ständigheter kring denna rättighet, t.ex. ’rätten att få flytta från ett hyres-
kontrakt’; ’rätten att flytta om t.ex. bostaden är möglig’; ’rätt att flytta med 
tex ett statligt verk?’; ’någons rätt att flytta ... t.ex. socialbidragstagares?’. 
Detta anknyter indirekt till de få bostadsbytesbelägg som faktiskt finns i käll-
materialet, liksom till tidiga belägg på flyttningsrätt. Totalt är det endast 6 
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artikelbelägg av flytträtt som avviker från kapitalflyttningsbetydelsen, alltså 
1 procent. Samtliga dessa rör bostadsbytesbetydelser. Men det handlar då 
inte om en allmän rätt att flytta sin bosättning; alla beläggen rör specifika 
situationer eller specifika gruppers rätt att flytta under särskilda om-
ständigheter eller enligt vissa regelverk: 2 rör flyktingars flyttmöjligheter i 
Sverige, varav en alltså utgörs av exempel (130), 1 handlar om regler för ut-
ländska medborgare inom EU, 2 från samma artikel gäller pensionärers rätt 
att välja i vilken kommun de ska bo, 1 diskuterar människors rätt att bosätta 
sig i den svenska glesbygden. Att flytträtten i beläggen specificeras för vissa 
grupper och vissa omständigheter stämmer alltså väl med tolkningarna hos 
enkätinformanterna. Förmodligen uppfattas rätten att byta bostad normalt 
som något helt självklart; det är bara för grupper där den rätten kanske är 
ifrågasatt eller inte är fullt lika obestridlig som den behöver uttryckas.  

Bara ett av bostadsbytesbeläggen är reserverat (med citattecken). Två står 
i rubriker. Trots att dessa användningar alltså skarpt avviker från den domi-
nerande kapitalflyttningsbetydelse som samtidigt är på väg att konventionali-
seras så behandlas ordet ingalunda som speciellt eller anmärkningsvärt i de 
avvikande beläggen.  

4.7.4 Användningsmönster  
Belägg (132) utgår från att ändringar i kommunalskattelagen och den nya 
försäkringsrörelselagen gjorde det möjligt – men frivilligt – för livförsäk-
ringsbolagen att införa flytträtt. Så skedde dock inte alldeles omedelbart. 
Många av beläggen framöver handlar därför om löften från – eller krav på – 
olika kapitalförvaltare att införa flytträtt. Beläggen fokuserar på så viss TIL-
LÅTARNA, de aktörer som har makt att ge pensionsspararna flytträtt. Verbet 
INFÖRA dominerar på flera sätt kollokationsprofilen. Samtliga lemmaformer 
förekommer som kollokat med en total kollokatfrekvens på 145. Hela sex av 
formerna har också hamnat på listan över signifikanta kollokat i Bilaga 1. 
Den helt dominerande positionen är V1, jfr följande exempel liksom 
exempel (132). 

(133) Bolaget inför flytträtt för pensionskapital från den 1 april i år. (2002-01-
20)  

Flytträtt fungerar alltså mycket ofta som huvudord i en naken nominalfras 
som utgör objekt till införa. Eftersom detta objekt är svagt referentiellt, i 
SAG:s termer, har det formen av en naken nominalfras. Det förklarar till stor 
del den kraftiga formdominansen för obestämd singular, se Tabell 38. Även i 
övrigt är nakna användningar vanliga.  

Även kollokatlistans hjälpverb vill, ska och måste är i hög utsträckning 
kopplade till diskussionen om flytträttens införande. En svagare formulering 
av införandescenariot är frasen regeringen öppnar för möjligheten till flytt-
rätt. (Den har hela 10 förekomster genom att den ingick i ett TT-telegram 
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som publicerades i många tidningar.). Verbet öppnar har totalt kollokat-
frekvensen 19, möjligheten har 11. Att regeringen är en huvudaktör, i form 
av ett slags TILLÅTARE, märks på 22 kollokatförekomster, och bland topp-
kollokaten förekommer också några av de andra stora aktörerna i svensk 
kapitalförvaltning: Skandia (Liv), Handelsbanken, AMF, Folksam och Salus. 
Kollokatet om står ofta i prepositionsfrasen om flytträtt, som i hög utsträck-
ning signalerar ämnesfokus i form av prepositionsattribut till huvudord som 
debatten, frågan, förslaget. Eller också fungerar prepositionsfrasen som 
objektliknande adverbial till verbet lagstifta. Mönstret bekräftas av att just 
-fråga och -förslag också bildar nya sammansättningar med flytträtt- som 
förled, se 4.7.5. Allt detta speglar att flytträtt är en fråga på den politiska 
dagordningen. 

Det allra vanligaste kollokatet är dock för, vilket illustreras av exemplen 
(131)−(133). Kollokatets 116 förekomster i H1 innebär att FLYTTRÄTT i nära 
20 procent av beläggen följs av för, vilket är påfallande mycket. Detta för 
fyller två olika funktioner, eftersom det följs av dels beteckningar för 
kapitaltyp (kapital, pensionskapital, pensionspengar etc.), dels beteckningar 
för sparare (privatkunder, livbolagskunder, pensionsspararna etc.). I frasen 
flytträtt för X betecknar X alltså antingen FLYTTFÖREMÅLET eller FLYTT-
ARNA. Det förra mönstret är något vanligare. När X betecknar flyttarna 
hamnar vi nära en sorts besittningsbetydelse. Flytträtt blir då något som spar-
arna kan (eller bör) komma i besittning av. Det förekommer också andra 
besittningskollokat bland de mest frekventa kollokaten (jfr avsnitt 0 om 
besittningskollokationer). I Bilaga 1 återfinns exempelvis ha och få. Kon-
struktionen rätt för X förtecknas inte i Svenskt språkbruk, och den verkar 
också ganska perifer för simplexet rätt. Däremot visar kontroller i Språk-
banken att den är central för flera av sammansättningarna med -rätt i betyd-
elsen ’rättighet’ – t.ex. rösträtt/ensamrätt för X. Särskilt parallellt fungerar 
ord som avdragsrätt, där X i avdragsrätt för X kan signalera dels AVDRAGS-
OBJEKTET (vad som får dras av i deklarationen), dels vem som får göra 
avdraget. AVDRAGSRÄTT är både äldre än FLYTTRÄTT i Språkbanken (tidigaste 
belägg 1976 vs 2000) och mer frekvent (225 vs 43). Det är därför inte orim-
ligt att ord som avdragsrätt har kunnat utgöra en sorts mönster för använd-
ningen av flytträtt. 

Bland bestämningsorden i V1 märks fri (positionsfrekvens 33), full (10) 
och lagstadgad (10). Hårfint utanför signifikansgränsen hamnar obligatorisk 
(7). De första två kollokaten hänför sig till en sorts gradering av flytträtts-
begreppet, en gradering som här främst kopplas till möjligheten att flytta 
kapitalet utan kostnad. De andra två rör snarast grunderna för regelsystemet 
runt flytträtten. Även här känns kollokationsmönstren igen från andra sam-
mansättningar med -rätt. Både fri och full är relativt vanliga bestämningar 
till exempelvis rösträtt, äganderätt, avdragsrätt, beslutanderätt och ytt-
randerätt, vilket framgår av exempelvis Googlesökningar. Bestämningen fri 
förekommer även för bostadsbytesbetydelserna av flytträtt, se exempel 
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(130), samt för variantformen flyttningsrätt oavsett betydelse, se exempel 
(128) ovan och (134) nedan. 

Variantformen flyttningsrätt förekommer som nämnt 8 gånger i beläggen 
för flytträtt, varav 7 är från samma artikel från 2002. Artikeln använder 
därmed också ordet flytträtt, men bara en gång. Flyttningsrätt har i dessa 
belägg samma kapitalflyttningsbetydelse som flytträtt och används på ett 
mycket likartat sätt, vilket framgår av nedanstående exempel och av exempel 
(128).  

(134) Det är nu två år sedan som möjligheterna att införa fri flyttningsrätt för 
pensionssparare infördes. (2002-01-30) 

4.7.5 Vidareordbildning och alternativa uttryckssätt 
Det finns en aktningsvärd vidareordbildning till flytträtt, vilket indikerar en 
ganska hög etableringsgrad. Följande ordbildningar med flytträtt- som förled 
finns belagda i källartiklarna (kursiva kapitäler anger som vanligt lemman, 
enbart kursiv anger att detta är den enda belagda ordformen): flytträttsfrågan 
4, FLYTTRÄTTSFÖRSLAG 3, flytträttsmarknad 3, flytträttserbjudande 2, flytt-
rättsmöjlighet 2. I relativa siffror blir det 0,83 lemman, 1 ordform resp. 2,33 
förekomster per 100 belägg av flytträtt. Det placerar typproduktiviteten på 
ungefär samma nivå som riksintag, medan beläggsfrekvenserna ligger något 
högre för flytträtts-ordbildningarna. Som nämnt ovan i 4.7.4 är simplexen 
frågan, förslaget och möjligheten också vanliga kollokat till flytträtt. Ord-
leden -förslag ligger semantiskt också nära -erbjudande och -möjlighet. 
Sammantaget speglar vidareordbildningen − precis som kollokations-
mönstren − att flytträtt är föremål för en politisk och ekonomisk debatt, som 
handlar om att införa en viss möjlighet för spararna.  

Förutom de ovanstående finns en hel del sammansättningar med enbart 
flytt- som förled. Många av dessa är också representerade i Tabell 35 över 
Språkbankens sammansättningar. Några sammansättningar som är ovanliga 
eller obefintliga i Språkbanken är emellertid flyttavgift (med 11 belägg i käll-
artiklarna, 2 i Språkbanken) och variantformen flyttningsavgift (3 i källartik-
larna, 0 i Språkbanken). Alla belägg med dessa har kapitalflyttnings-
betydelse, dvs. de har olika typer av kapital som FLYTTFÖREMÅL. 

I källartiklarna förekommer också några andra flyttningsord. Substantivet 
FLYTT förekommer som simplex i artiklarna med 42 i lemmafrekvens. Därtill 
kommer variantformen FLYTTNING med 4 förekomster (och sammansätt-
ningen flyttningsavgift, som just nämnts) samt substantivet FLYTTARE med 7. 
Ännu vanligare är dock verbet FLYTTA med hela 307 förekomster. Alla dessa 
ord förutsätter samma semantiska rolluppsättning som ovan angavs för flytt-
rätt, se 4.7.2. Exempelvis följs de allra flesta av de aktiva formerna av 
FLYTTA direkt av en nominalfras som anger FLYTTFÖREMÅLET som någon 
form av kapital. Vanligast är frasen flytta sina pengar som förekommer hela 
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62 gånger. Simplexet RÄTT är också starkt representerat med 130 före-
komster. 

Några ord med -flytträtt som efterled finns inte i källartiklarna. Däremot 
finns som nämnts 8 belägg av variantformen FLYTTNINGSRÄTT i precis samma 
betydelse som flytträtt. De vanligaste alternativen till flytträtt är således inte 
varianten flyttningsrätt utan olika fraser med rätt eller möjlighet som huvud-
ord, se 4.7.2. 

Sammansättningarna flytträttighet eller flyttningsrättighet förekommer 
som tidigare nämnt alltså inte, men däremot har konsumenträttighet 2 före-
komster. Det fungerar närmast som hypernym till flytträtt och används för 
att taxonomiskt klassificera flytträtten för pensionspengar just som en sär-
skild typ av konsumenträttighet. Den ena förekomsten lyder ”Det borde vara 
en konsumenträttighet att kunna flytta pengarna om man är missnöjd …” 
Den andra syftar direkt tillbaka på flytträtten: ”Den är en konsumenträttig-
het.” Även simplexet rättighet används i ett par artikelrubriker om att flytta 
pensionssparandet. Den ena anspelar på att detta ses som en mänsklig rättig-
het. Allt detta indikerar att formerna rätt och rättighet i det här avseendet 
ligger mycket nära varandra, inte bara formellt utan även semantiskt.  

4.8 nollalternativ 
Ordet nollalternativ har fått viss spridning i samband med miljölagstiftning-
en. I Miljöbalken stipuleras att den som vill exploatera någonting – bygga en 
väg, en damm eller något annat – måste göra en miljökonsekvensbeskriv-
ning. Denna ska även innehålla uppgifter om vilka konsekvenserna blir om 
den aktuella åtgärden inte vidtas, dvs. om vägen etc. inte byggs. Det är detta 
som brukar kallas nollalternativet, fast inte i själva lagstiftningen.  

(135) Trafikmängden år 2005 blir 50 procent mindre med den nya leden jäm-
fört med ”nollalternativet”, dvs om ingenting görs. (1995-09-23) 

Man skulle lite slarvigt kunna beskriva detta som ’status-quo-alternativet’, 
den handlingsmöjlighet som innebär att man inte vidtar någon åtgärd eller 
inte förändrar något. Exakt vad detta innebär är dock inte så självklart som 
det kan verka, se nedan. 

Ordet får betraktas som ganska smalt. Det förekommer nästan enbart i 
artiklar där omdiskuterade vägbyggen behandlas. Tillsammans med bidrags-
miljon har nollalternativ lägst frekvens i undersökningen, och för enkät-
informanterna var detta ord det knepigaste och minst kända.  

4.8.1 Ordlederna 
Ordet alternativ är högfrekvent, betydligt mer frekvent än de olika lemmana 
noll och nolla tillsammans. Ordbildningsmässigt används -alternativ som 
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Tabell 39. Simplexen noll och nolla i Språkbanken 

Ordform/LEMMA  F
noll (räkneord) 2388
nolla (sb eller vb) 302
NOLLA (entydiga vb-former exkl. formen nolla) 37
NOLLA (entydiga sb-former exkl. formen nolla) 1153

efterled också i betydligt fler sammansättningar än noll- som förled, men de 
senare har i snitt mer än dubbelt så hög frekvens. 

Formen noll är relativt frekvent som simplex. Vi betraktar det här som 
räkneord. Till detta simplex finns två avledningar nolla, ett substantiv och ett 
verb. Just formen nolla uppvisar alltså homografi, men de övriga ordform-
erna är entydiga (nollan, nollor etc. resp. nollar, nollades etc.) Frekvensen 
för dessa former resp. lemman redovisas i Tabell 39. Där framgår att näst 
efter räkneordsanvändningen är det substantivbruket som dominerar. 

Utöver dessa har Språkbanken 359 ordformer på noll- med en total 
frekvens på 4 977. Det gör att noll förekommer dubbelt så ofta som förled 
som det används som simplex, vilket är ovanligt i den här undersökningen. 
Sammansättningarna har aldrig -s- i fogen. Däremot finns det några former 
med -e-, flertalet med anknytning till studentikosa nollningstraditioner. De 
vanligaste lemmana visas i Tabell 40. Lemmat NOLLALTERNATIV hamnar här 
på 20:e plats med 22 belägg.  

Det är inte alltid så enkelt att ringa in vad noll- står för i dessa sam-
mansättningar; delvis för att redan simplexets betydelse är svårgripbar rent 
konceptuellt. Ordet har betydelser som pendlar mellan avsaknad, allmän 
negering samt ett visst mätvärde, ibland med specifika fysiska motiveringar 
(som i temperaturangivelser). SAG anger att grundtalet noll har ungefär sam-
ma betydelse som ett negerande pronomen (SAG Pronomen § 191). Det sen-
are är kanske tydligast när noll anger antal: noll personer är ungefär det-
samma som inga personer, ingen person.  

Man kan dock urskilja en del återkommande mönster för vad noll-
sammansättningarna signalerar. Beteckningarna nedan är ganska grova och 
flera av betydelserna tangerar varandra: 

− (ekonomisk) balanspunkt, där positiva och negativa värden tar ut var-
andra (nollresultat, nollbudget, nolltillväxt, nolläge, nollsummespel); 

− avsaknad av efterleden eller något annat (nolltolerans, nolltillväxt)  
− (förväntat) mätvärde, där själva mätenheten för det mesta är implicit 

(nollvision, nolltaxa, nollgradig, nollavtal, nollbud, nollgräns; ordet 
nolltid kan ses som en hyperbolisk variant av mätvärdesrelationen − 
vanligen avses ’mycket kort tid’ snarare än ingen tid alls) 

− utgångspunkt i ett värde- eller mätsystem eller mätserie (nollmeridian, 
nollpunkt, nollgradig, nollkorrektur – det sistnämnda ordet är dock inte 
representerat i Språkbanken).  
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Tabell 40. Förleden noll- i Språkbanken (lemman, F > 14) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
nollvision 300  nolltaxa 99  nolltaxera 25 
nollresultat 283  nollgradig 62  nollalternativ 22 
nolltolerans 249  nolltillväxt 48  nollavtal 18 
nollställa 161  nollkupongare 40  nollberga 17 
nolltid 125  nollåtta 37  nolltaxerare 17 
nollning 124  nollösning 31  nollbud 16 
nollpunkt 120  nollnoll 30  nollpoängare 16 
nollstreck 119  nollbudget 27  nollgräns 15 
nollsummespel 100  nolläge 26    

Det är inte alltid lätt att separera dessa nyanser, och några sammansätt-
ningar har som synes också förts till flera mönster. 

Ordet nollalternativ skulle kunna kopplas till flera av mönstren, men 
ingen av kopplingarna är helt självklar. Möjligen är ordet tänkt att beskriva 
en utgångspunkt: det läge som råder och fortsätter att råda om ingen exploa-
tering görs. Det skiljer sig dock från flertalet av de mer etablerade utgångs-
punktsorden genom att det inte är relaterat till något mätbart värde. Möjligen 
ska förleden här snarare signalera avsaknad, och sammansättningen får då 
betydelsen ’alternativet som innebär ingen X’, där X står för exploatering, 
utbyggnad, förändring, åtgärd eller liknande.  

Ett intressant ord som påminner om nollalternativ men som används på 
flera sätt är nollösning. Ibland har det balanspunktsbetydelse (t.ex. om 
kombinerade höjningar och sänkningar av olika biljettpriser med status quo 
som resultat totalt sett). Ibland har det en sorts avsaknadsbetydelse, men det 
är inte efterleden som anger vad som är eller bör vara obefintligt, utan i stäl-
let handlar det t.ex. om mängden kärnvapen i världen. Härigenom påminner 
det starkt om nollalternativ, och i artikelbeläggen används nollösning en 
gång faktiskt koreferentiellt, dvs. synonymt, med nollalternativ. Det är möj-
ligt att nollösning till någon del har fungerat som direkt mönster för noll-
alternativ, inte enbart för att det är lite mer frekvent utan också för att det 
verkar ha etablerats något tidigare. Båda orden har sina första belägg i 
Språkbanken från 1987, men medan nollalternativ då bara har 1 belägg stolt-
serar nollösning med 20. Alla handlar om kärnvapennedrustning, vilket på-
minner starkt om några avvikande nollalternativs-belägg i mitt källmaterial, 
se vidare 4.8.4 och exempel (148). Det första belägget på nollalternativ i 
Språkbanken berör inte heller den nu halvkonventionaliserade betydelsen. 
Det handlar i stället om att biblioteken inte alls skulle kompenseras för in-
flationen, enligt ett förslag. (Enligt ett annat skulle de kompenseras upp till 
fyra procent.) Språkbankens första belägg på den miljöanknutna betydelsen 
är från 1995. (Några korpusar mellan 1987 och 1995 finns inte represen-
terade i Språkbanken, så om det hänt något däremellan kan det inte avläsas i 
Språkbanken.) 
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Simplexlemmat ALTERNATIV är som nämnt mycket frekvent. Det är dock 
svårt att ange exakt hur frekvent eftersom det finns en adjektivhomograf, 
som i en alternativ placering. Just formen alternativ råkar också vara den i 
särklass mest frekventa; totalt finns 11 514 förekomster i Språkbanken. 
Stickprovskontroller visar att substantivanvändningen är klart dominerande 
bland dessa. Men adjektivanvändningen är ingalunda ovanlig, vilket indike-
ras av att former med de entydigt adjektiviska (eller adverbiella) ändelserna 
-a, -t och -e tillsammans har 4 137 belägg i Språkbanken. Motsvarande 
siffror för de entydigt substantiviska ändelserna -et och -en är bara 3 975. 
(Som vanligt är genitivformerna exkluderade.) Det finns dock starka skäl att 
anta att formen alternativ är den mest frekventa lemmaformen för substan-
tivet: dels för att så är fallet med flertalet sammansättningar med -alternativ 
som efterled, dels för att den representerar både obestämd singular och 
obestämd plural.  

Substantivet alternativ kan sägas ha två närbesläktade betydelser, som 
delvis kanske kan ses som olika konstruktionstyper. Dessa aktiverar skilda 
inferenser. Den ena betydelsen är mer allmän och beskriver neutralt en hand-
lingsmöjlighet bland andra: ”Ett alternativ är att göra ingenting alls.” 
(svd00). Den andra betonar att en viss möjlighet ska ses som konkurrent till 
vissa andra möjligheter. Här konstrueras alternativ typiskt nog med till: 
”Utbyggd föräldraförsäkring är partiledningens alternativ till arbetstidför-
kortning.” (svd00). I den första användningen kan alternativ ofta bytas mot 
möjlighet utan vidare, medan det inte går i den andra. Vi kan kalla den första 
användningen neutral och den andra konkurrentframhävande.  

I plural innebär den neutrala användningen ofta att ordet får beteckna hel-
heten av (handlings)möjligheter: ”Vi har fem alternativ att välja mellan och 
köper den som är beredd att skriva på först.” (svd00) De båda betydelserna 
är inte strikt bundna till syntaktiska konstruktionstyper. Den just exempli-
fierade meningen skulle teoretiskt också kunna ange fem möjligheter som 
konkurrerar med en viss annan möjlighet, given av sammanhanget. Och en 
mening som ”Det finns inga alternativ” kan användas för att påstå antingen 
att det finns totalt antingen 1 eller 0 möjligheter. Denna svävning uppstår 
ibland i tolkningen av enkätsvaren och har alltså inte enbart akademiskt in-
tresse, se 4.8.3 nedan. 

Adjektivet alternativ motsvarar enbart den konkurrentframhävande betyd-
elsen (en alternativ lösning). För att uttrycka den neutrala betydelsen an-
vänder vi i stället adjektivet möjlig: en möjlig lösning. 

Som efterled förekommer -alternativ bara som substantiv, vågar jag påstå 
utan att ha kontrollerat samtliga belägg. I Språkbanken finns 522 lemman 
med 665 ordformer som representerar 2 066 belägg. De vanligaste lemmana 
visas i Tabell 41. Nollalternativ kommer här på 17:e plats.  

Vi ser att relationerna mellan förleden och -alternativ är av ganska be-
gränsat slag. Grovt sett finns tre huvudtyper, varav de första två ligger myc- 
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Tabell 41. Efterleden -alternativ i Språkbanken (lemman, F > 9) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
regeringsalternativ 234  boendealternativ 26  energialternativ 14 
huvudalternativ 142  tunnelalternativ 26  miljöalternativ 13 
svarsalternativ 95  nejalternativ 24  passningsalternativ 13 
budgetalternativ 88  sparalternativ 23  resealternativ 13 
handlingsalternativ 72  andrahandsalternativ 22  lokaliseringsalternativ 12 
behandlingsalternativ 42  nollalternativ 22  vägalternativ 12 
lågprisalternativ 41  vänsteralternativ 20  uppvärmningsalternativ 11 
motoralternativ 40  vårdalternativ 18  framtidsalternativ 10 
mittenalternativ 31  jaalternativ 17  kontantalternativ 10 
placeringsalternativ 30  utbildningsalternativ 17  prisalternativ 10 
förstahandsalternativ 28  spikalternativ 16    

ket nära varandra. Förleden kan ange domänen eller topiken för möjligheten, 
dvs. innebörden blir ’alternativ beträffande A’ (regeringsalternativ, motor-
alternativ, utbildningsalternativ, miljöalternativ, vägalternativ). Denna typ 
av ledrelation kallas ibland just topikrelation i litteraturen (t.ex. Levi 1978).48 
Förleden kan också ange typen av möjlighet, vilket snarast blir detsamma 
som typen av handling i fråga (svarsalternativ, handlingsalternativ, behand-
lingsalternativ, vårdalternativ, placeringsalternativ, boendealternativ, spar-
alternativ, resealternativ, passningsalternativ). Dessa båda varianter är svåra 
att separera; distinktionen (om den alls bör göras) hänger närmast på hur 
mycket av handlande som förleden uttrycker eller implicerar. Gemensamt är 
att dessa varianter är de som används för att karakterisera helheten av hand-
lingsmöjligheter. Man kan överväga olika motor- eller vårdalternativ etc. 
Sådana beteckningar kan dock (t.ex. med utbyggda nominalfraser) också 
användas för att peka ut ett specifikt alternativ: det borgerliga regerings-
alternativet. 

I den tredje huvudtypen har förleden mer som huvudfunktion att peka ut 
en (eller ibland möjligen flera) av möjligheterna i förhållande till totaliteten 
av möjligheter. Detta kan ske genom att alternativet viktas och värderas i 
förhållande till andra möjligheter (huvudalternativ, förstahandsalternativ, 
andrahandsalternativ) eller genom att det karakteriseras (lågprisalternativ, 
tunnelalternativ, nejalternativ, jaalternativ, vänsteralternativ, mittenalterna-
tiv − de båda sistnämnda används i praktiken nästan alltid i politisk bemärk-
else). Det är snarast till den här sista gruppen som nollalternativ hör, efter-
som ordet pekar ut ett konkurrentframhävt handlingsalternativ som alltid ska 
beaktas vid sidan av olika utbyggnadsalternativ vid exploatering. Men sättet 
att beteckna detta alternativ påminner inte alls om de övriga sammansätt-
ningarna i den här gruppen. Det är svårt att i litteraturen hitta relationstyper 
som skulle kunna inbegripa den här betydelsen.  

                          
48 Liksom de flesta föreslagna ledrelationstyper har även denna uppfattats mycket vitt; exem-
pel som inordnats här omfattar bl.a. tax law, criminal policy, linguistic lecture (Levi 1978), 
mountain magazine, writer book samt murder report (Gagné & Shoben 1997). 
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4.8.2 Etableringshistorik 
Såvitt jag har kunnat finna används inte själva ordet nollalternativ i lagar 
och förordningar om miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot beskrivs be-
greppet:  

(136) En miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en motiverad redovisning 
av alternativa lokaliseringar och utformningar samt uppgifter om kon-
sekvenserna av att den sökta åtgärden inte vidtas. (Förordningen (1991: 
73) om Miljökonsekvensbeskrivningar, § 12) 

I utskottsbetänkanden från riksdagen finns dock ordet med åtminstone från 
och med 1990 i flera betänkanden. I förarbetena till Miljöbalken figurerar 
också även själva termen nollalternativ, såväl i propositionen 1994 (som 
senare drogs tillbaka) som åtskilliga gånger i propositionen 1997, den som 
senare resulterade i Miljöbalken från 1998. 

(137) En miljökonsekvensbeskrivning måste omfatta inte bara den verksamhet 
som närmast är tilltänkt utan också realistiska alternativ, inbegripet s.k. 
nollalternativ, till denna. Eftersom kravet på miljökonsekvensbeskriv-
ningar bör vara en viktig utgångspunkt i miljöbalken bör bestämmelser 
om sådana beskrivningar införas i ett tidigt avsnitt av balken. (Proposi-
tionen (1994/95:10) om en ny miljöbalk) 

Det allra äldsta belägg jag har lyckats hitta ligger dock längre tillbaka i tiden. 
Det är från 1981 och ligger alltså utanför mitt grundmaterial, och det handlar 
inte alls om miljökonsekvensbeskrivningar.  

(138) I underlaget för en investering i ADB-system som redovisas till reger-
ingen skall, såvida inte annat föreskrivits, alltid ingå: 

[---] 
b) Redogörelse för handlingsalternativ 
I redovisningen t.o.m. huvudstudien skall ingå ett alternativ som ut-

går från befintliga resurser och nuvarande ambitionsnivå i verksamheten 
(s.k. noll-alternativ). För detta alternativ skall redovisas prognoser över 
den framtida utvecklingen. Alternativet skall avse samma tidsperiod som 
övriga alternativ. För de övriga alternativen skall alltid anges i vilka av-
seenden de innebär en förändrad ambitionsnivå i verksamheten i förhåll-
ande till noll-alternativet. (Förordning 1981:266 om investeringar i stat-
liga ADB-system) 

Den grundläggande betydelsen är således densamma, och den politisk-byrå-
kratiska kontexten likaså, men ämnessammanhanget är ett helt annat. Efter 
1981 finns inga författningsbelägg förrän 1990. Det förefaller alltså som det 
har funnits ett visst politisk-byråkratiskt bruk av termen nollalternativ åt-
minstone sedan början av 80-talet, men det är mycket svårt att ange hur pass 
spritt det var på den tiden ens i dessa kretsar. Sedan 90-talets början verkar 
det dock ha använts ganska allmänt. 
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Tabell 42. Beläggshistorik för nollalternativ 

År Böjningsform Totalt 
 nollalternativ nollalternativet  
1993 4 1 5 
1994 3 5 8 
1995 7 3 10 
1996 11 4 15 
1997 10 4 14 
1998 2 2 4 
1999 12 8 20 
2000 1 6 7 
2001 11 8 19 
2002 7 7 14 
2003 5 9 14 
2004 5 7 12 
Totalt 78 64 142 

I det grundläggande källmaterialet, de båda textdatabaserna Presstext och 
Mediearkivet Retriever, dyker de första beläggen upp 1993. De två första 
beläggen återges nedan – en mellanrubrik och ett brödtextbelägg från samma 
artikel, som behandlar miljöpartiets nej till byggande i Ekoparksområdet i 
Stockholm, och partiet attackerar ett tidigare samrådsförfarande: 

(139) Inget nollalternativ 
- Olika alternativ för givna trafiksatsningar fanns förstås, men något 

nollalternativ redovisades inte, säger miljöpartiduon. (1993-05-30) 

Det ges ingen förklaring till begreppet, som inte heller återkommer senare i 
artikeln. Det är typiskt att någon framhåller att det saknas redovisade noll-
alternativ inför en exploatering. Det är också ett skäl till att negationerna 
inget och inte hör till de signifikanta kollokaten, se Bilaga 1. Som framgått 
ovan har Språkbanken ett belägg på nollalternativ redan från 1987, men i en 
annan betydelse, nämligen alternativet att vissa förvaltningar inte alls får 
någon uppräkning av anslagen för att täcka inflationen. (Detta är det enda 
ordet i den här undersökningen där Språkbanken har ett äldre belägg än vad 
det övriga källmaterialet kan uppvisa.) Ordet har aldrig blivit särskilt fre-
kvent i tidningstext, vilket framgår av Tabell 42. 

De allra flesta beläggen handlar om planerade vägbyggen; några rör andra 
typer av anläggningsbyggen, t.ex. campingplatser och Arlandabanan. Många 
artiklar behandlar omdiskuterade byggplaner, där bl.a. olika remissutlåtan-
den refereras och stridbara lokalpolitikers ståndpunkter återges och citeras. 
Frekvensen och spridningen blir beroende av de byggprojekt som är aktuella 
och dessutom blir omdiskuterade. Det leder till att många av beläggen härrör 
från tidningarnas lokalavdelningar. Där framträder särskilt Göteborgs-Post-
ens avdelning Västsverige, som står för nära en tredjedel av beläggen. Tid-
ningen står totalt för 40 procent av hela beläggsskörden. Även avdelningar 
markerade Göteborg (GP) samt Höganäs och Klippan (Helsingborgs Dag-
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blad) har många belägg. Trots att många av beläggen alltså rör omdebat-
terade projekt är opinionsavdelningarna i tidningarna mycket lågt represen-
terade. Bara ca 10 procent av beläggen återfinns på ledar-, debatt- eller in-
sändarsidor, vilket är anmärkningsvärt.  

Påtagligt många av beläggen, särskilt de tidiga, står i mellanrubriker. 
Ordet är då bara delvis kontextuellt förberett; snarare används det katafor-
iskt. Man kan inte generellt säga att nollalternativ brukar användas anafor-
iskt i den bemärkelsen att begreppet eller några referenter aktualiserats tidig-
are i artiklarna. Så sker i regel inte, utom i de artiklar där själva ordet upp-
repas. Däremot har andra konkurrerande alternativ ofta nämnts tidigare. Just 
ordet alternativ hör till de signifikanta kollokaten, och det är dessutom mer 
frekvent än nollalternativ i källartiklarna med 197 förekomster för lemmat 
ALTERNATIV. I artiklarna finns också flera andra sammansättningar med 
-alternativ som efterled; totalt 30 lemman med en sammanlagd frekvens på 
57. En klar majoritet står i bestämd form och påtagligt många har ett ort-
namn som förled, exempelvis Skrålabäcksalternativet och Nyckelbergs-
alternativet, som är de näst vanligaste alternativ-sammansättningarna efter 
lemmat VÄGALTERNATIV med 6. Samtliga dessa refererar till olika planerade 
vägsträckningar.  

Det är dock bara i en minoritet av beläggen som något annat alternativ-
ord nämns före nollalternativ. Däremot ligger det i sakens natur − eftersom 
artiklarna handlar om planerade anläggningsbyggen − att olika planer och 
handlingsmöjligheter beskrivs och aktualiseras på andra sätt. Det är det nor-
mala. 

Andelen bestämda singularformer stiger med tiden, vilket framgår av 
Tabell 43. Möjligen speglar det en ökande etableringsgrad. I varje besluts-
situation förutsätts ju att det endast finns ett unikt nollalternativ som måste 
redovisas enligt Miljöbalken. Vartefter denna förutsättning för begreppet blir 
mer bekant kan man i allt högre utsträckning referera till detta singulara be-
grepp med bestämd singular. Även nollalternativ är i praktiken en singular-
form, och det singulara i begreppet framgår av flera kollokat i Bilaga 1, t.ex. 
ett och inget, som båda hör till topp tre. 

Beläggen på nollalternativ har en försvarlig andel reservationer och för-
klaringar, vilket framgår av Tabell 43. Variationerna är stora år från år, men 
i tabellen har tidsdimensionen komprimerats till treårsperioder för att mer 
långsiktiga trender ska framträda. Totalt är en fjärdedel av beläggen reserv-
erade. Antalet så kallad-reservationer är dubbelt så stort som antalet citat-
reservationer. Att den första gruppen utgör en väsentlig del av användnings-
kontexterna framgår också av kollokationsdata (se Bilaga 1), där så, kallade, 
kallat, s och k (från den förkortade varianten s.k.) samtliga har kvalificerat 
sig som signifikanta kollokat. Deras positioner visar också att de används 
just som reservationer till nollalternativ. Metautpekningar saknas däremot 
helt, och perspektivmarkörerna inskränker sig till två. 
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Tabell 43. Metasignaler, förklaringar och bestämd singular för noll-
alternativ 

År Belägg Reserva-
tioner 

Perspektiv Metasignaler 
totalt 

Förklaringar Bestämd 
singular 

 Antal Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
1993−1995 23 6 26 0 0 6 26 8 35 9 39 
1996−1998 33 12 36 1 3 13 39 11 33 10 30 
1999−2001 46 6 13 1 2 7 15 25 54 22 48 
2002−2004 40 8 20 0 0 8 20 14 35 23 58 
Totalt 142 32 23 2 1 34 24 58 41 64 45 

Drygt 40 procent av beläggen är försedda med någon sorts förklaring. Det 
hänger dock till stor del samman med att ordets schematiska betydelse 
kräver en sammanhangsspecificering, se nedan. Kollokaten innebär, vill och 
säga (från frasen det vill säga) speglar också att många av beläggen är för-
sedda med förklaringar (se Bilaga 1). Kollokatlistan reflekterar därtill att de 
vanligaste konstruktionerna i beläggen är just så kallat nollalternativ resp. 
nollalternativ, det vill säga FÖRKLARING (se exempel (135)). Tillsammans 
finns dessa konstruktioner i nästan en fjärdedel av beläggen. 

Av Tabell 43 framgår att andelen reservationer är högre än snittet under 
de första två perioderna och lägre under de två senare, vilket är vad man 
kunde förvänta sig om man ska tolka detta som en anti-etableringsindikator. 
Utvecklingen är dock inte spikrak. Vad gäller förklaringarna framträder inte 
alls någon avtrappning över tid, och i detta fall är det inte heller någon bra 
anti-etableringsindikator, av de skäl som följer. (Metasignalers och förklar-
ingars värde som indikatorer för etableringsstatus diskuteras vidare i avsnitt-
en 5.1, 5.7 och 5.8.) 

Nollalternativ har en schematisk betydelse som måste fyllas i med den 
aktuella situationens specificeringar för att ordet ska få en relevant innebörd 
i texten. Vad som utgör själva nollalternativet måste alltså i hög utsträckning 
preciseras från fall till fall – liksom vilka alternativ det ställs emot. Allt detta 
måste framgå av sammanhanget.  

(140) Ett av dessa är ett nollalternativ där området inhägnas men inget görs åt 
föroreningarna i marken. (1997-02-21) 

Ibland är det, som nämnts ovan, inte alldeles lätt att skilja mellan förklar-
ingar av själva ordet i mer generell mening, som i (141), och specificering av 
vad det innebär i det aktuella sammanhanget, som i (140) och (142).  

(141) Man efterlyser också en jämförelse med nollalternativet, det vill säga 
konsekvenserna om inte planen genomförs. (1996-09-26) 

(142) Nollalternativet, med en utbyggnad av Edsborgsleden genom Trollhättan, 
avfärdas som helt orealistiskt. (1994-08-25) 
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Det är inte alldeles självklart hur nollalternativet ska uppfattas. Det är alls 
inte säkert att det innebär att ingenting alls görs, vilket angavs i exempel 
(135). I stället tolkas begreppet ofta relativt, som det minst radikala alterna-
tivet, eller det alternativ där ingen ny anläggning byggs men där den gamla 
däremot mycket väl kan rustas upp. 

(143) Vägverket har i projekteringen utgått från tre alternativ: Nollalternativet 
som innebär en upprustning av den nuvarande riksvägen. (1995-01-07) 

(144) En förening, Värna Onsala, samlade ihop tusentals namnunderskrifter 
som förordade ett nollalternativ, vilket innebar ett nej till en ny väg men 
att den befintliga väg 940 skulle breddas och förbättras. (2001-08-29) 

(145) Det regeringen vill ha belyst är ett så kallat ”nollalternativ”. Vad får det 
för effekter om man förstärker den nuvarande vägen, kanske till fyra 
filer? (1995-12-23)  

Kollokationen upprustat nollalternativ förekommer 4 gånger i materialet och 
ligger precis under signifikansnivån. Även upprustning ligger nära signifi-
kansnivån. 

Vagheten i begreppet framskymtar också i regeringens proposition om en 
ny miljöbalk 1994. I propositionen, som senare drogs tillbaka, refereras 
remissynpunkter på det betänkande som låg till grund för förslaget. Statens 
Råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, diskuterar just själva definitionen av 
begreppet nollalternativ. 

(146) I betänkandet finns en tendens att använda begreppet ”nollalternativ” 
som om det vore en väl definierad företeelse. - - - Begreppet nollalterna-
tiv är ingalunda alltid identiskt med vad som är bäst för miljön. Ett icke-
handlande, kan tänkas leda till större miljöpåverkan än den påverkan som 
själva anläggandet av reningsverket innebär. Kanske bör ett nollalterna-
tiv generellt definieras som det scenario som kan skönjas om en före-
slagen aktivitet inte alls kommer till stånd. I vart fall kan ett nollalterna-
tiv inte definieras som ”att det inte sker någon förändring alls” (jfr. s. 550 
överst). - - - Enligt KASAMs uppfattning måste alltså nollalternativet 
väljas med största omsorg. (Proposition 1994/95:10) 

4.8.3 Enkäten 
Nollalternativ var det ord som enkätinformanterna var minst säkra på. När-
mare 80 procent markerade att de var osäkra eller inte hade någon aning om 
vad ordet brukar betyda, och nästan 1/4 har inte heller gjort något försök till 
förklaring.49 Många av de övriga har associerat till andra noll-samman-
sättningar som också explicit nämns i förklaringarna: nolltolerans (nämnt av 
5 informanter), nollvision, nollresultat, nolltaxa samt nollkonsumtion. Det 
sista ordet finns inte belagt i Språkbanken, men de andra hör till topp 10 av 
                          
49 Här kan bortfallet inte förklaras med att ordet stod sent i enkäten. 
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noll-sammansättningarna; de tre första utgör till och med topp 3 (se Tabell 
40). Därför är det högst naturligt att dessa ord lätt aktiveras av enkätinfor-
manterna. (Detta indikerar också att frekvensstatistik från Språkbanken 
ibland tycks spegla befästningsgraden hos språkbrukarna mycket väl.) Där-
emot har de varit ganska konfunderade över hur dessa sammansättningar 
skulle kunna vara analoga till nollalternativ: ’låter som nolltolerans fast detta 
gäller alternativ’; ’nolltolerans har jag hört talas om, men inte nollalternativ’.  

Även bland dem som fått ihop ett förklaringsförsök finns tydliga associa-
tioner till de nämnda sammansättningarna, oavsett om dessa nämns explicit 
eller inte: ’Nytt förslag: ingen promille alls i kroppen vid körning’; ’en 
strävan efter att nå noll, till skillnad från alternativa strävanden’; ’noll som 
bättre alternativ till högre siffror, t.ex. om olyckor i trafiken’; ’alternativ som 
ska resultera i att ngt helt försvinner’. Alla dessa relaterar förleden till mät-
värdet noll eller till avsaknad av någonting − men inte av det som efterleden 
beskriver. Informanterna försöker alltså föreställa sig en semantisk faktor 
som det inte finns någon ledtråd till i själva ordet, dvs. vad som (bör) saknas 
eller bör ha 0 i mätvärde. Analogt med nolltolerans och nollvision måste 
detta 0-värde uppfattas som något positivt. Man ser alltså en tydlig påverkan 
från lågnivåmönster från de etablerade sammansättningarna. Den positiva 
värderingen torde komma just från de dessa; den ligger knappast i själva ord-
lederna noll eller alternativ i sig. De här typerna av förklaringar utgör totalt 
knappt 1/5, och det finns faktiskt också artikelbelägg som nära anknyter till 
dessa förslag (se nedan i 4.8.4). Det finns dock inga enkätförslag som expli-
cit anknyter till den nu halvkonventionella miljöprövningsbetydelse i belägg-
en. Närmast kommer nog dessa: ’möjlighet att inte göra ett jota’; ’inget annat 
alternativ än det som redan används’. Flera enkätinformanter har associerat 
till ekonomiska betydelser, möjligen analogt med nollresultat och nolltill-
växt, t.ex.: ’ett alternativ som innebär noll (tex i tillväxt)’. 

Den största gruppen i enkäten tror emellertid att ordet beskriver någon 
form av begränsade valmöjligheter eller icke-val. Några tror att man helt 
enkelt inte får eller kan välja. Andra förmodar att ordet betyder avsaknad av 
några som helst utvägar, dvs. 0 möjligheter. Några gissar att poängen är att 
det i realiteten bara finns en enda möjlighet utan andra konkurrerande möj-
ligheter: ’då det inte finns några andra alternativ’. Andra tror att denna möj-
lighet i själva verket förutsätts omöjlig: ’ett alternativ som inte finns för att 
det t.ex. inte är praktiskt möjligt’. Närliggande är de 7 procent som explicit 
anger att ordet syftar på en dålig möjlighet: ’ett ofördelaktigt alternativ’. Alla 
de här typerna av förslag är svåra att separera, delvis på grund av dubbel-
tydigheten hos ordet alternativ. En förklaring som ’inga alternativ finns’ kan 
t.ex. referera till 0 handlingsmöjligheter eller till 1 specifik handlingsmöjlig-
het (som det inte finns några konkurrerande alternativ till). Sammantaget ut-
gör de här förslagstyperna drygt 1/3 av svaren och är därmed den största för-
klaringsgruppen. Åter har noviserna i mycket hög utsträckning utgått enbart 
från de båda ordlederna, vilket snarast har lett till aktiverandet av en allmänt 
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negerande betydelse hos noll, och det blir då efterledskategorin som tolkas 
som det negerade. 

Det ska också sägas att flera har associerat till politikerjargong: ’politiskt 
slagord’; ’antagligen ett regeringsmål’. 

Sammantaget visar enkäten − föga förvånande − att det är mycket svårt 
att gissa sig till den nu halvetablerade betydelsen utan någon som helst kon-
text. Däremot kan man med hjälp av språkkänsla, mönster från etablerade 
sammansättningar, omvärldskunskap och fantasi mycket väl konstruera rim-
liga betydelser. 

4.8.4 Avvikande betydelser i beläggen 
I beläggen dominerar fullständigt de miljöanknutna betydelser som är kopp-
lade till miljölagstiftningen i Sverige. Det är utan tvekan den betydelsen som 
är på väg att konventionaliseras. Men det finns även radikalt avvikande be-
tydelser i beläggen. Följande exempel beskriver inte ett status quo-alternativ, 
utan tvärtom en förändring med den avsedda effekten att en militär styrka 
reduceras till noll. 

(147) I princip lägger militärernas rapport fram fyra möjligheter till fortsatt 
Natoengagemang i Bosnien när den nuvarande styrkans mandat löper ut i 
slutet av december. Två alternativ, oförändrad styrka och nollalterna-
tivet, har i praktiken redan sorterats bort. (1996-11-09) 

Och exemplet nedan rör sig inom samma ämnessfär. 

(148) Går det att avskaffa alla kärnvapen? Nej, säger så kallade realister och 
påpekar att man inte kan ”icke-uppfinna” något som redan finns. Men 
drömmen om att massförintelsevapnen ska förstöras lever. I veckan fick 
världen en påminnelse om det då ett sextiotal pensionerade generaler och 
amiraler sände ut upprop om ett nollalternativ för begränsade kärn-
vapenstyrkor. (1996-12-07) 

Det handlar här om förslag att drastiskt minska antalet kärnvapen för att slut-
giltigt helt göra sig av med dem. Det vill säga målet är att antalet ska komma 
ner till mängden noll. Betydelsen ligger nära nollvision – strävan är att 
någonting ska minskas till noll i antal eller som mätvärde. Nollvärdet är här 
positivt, precis som i många av enkätförklaringarna. Möjligen är det tänkt så 
även i nästa exempel: 

(149) Moderaterna har hela tiden lagt fram nollalternativ utan intäktsökningar, 
men inget annat parti accepterar den linjen längre. / - Vi har ingen anled-
ning att förorda en skattehöjning, säger kommunalrådet Jan Hallberg (m) 
i Göteborg … (2000-04-29) 

Även i följande belägg vore nollalternativet positivt, men orealistiskt. Det 
handlar om Natos mål att slå ut radio- och tv-sändningar i Jugoslavien 1999 
för att stoppa desinformationskampanjer. Detta visade sig ingalunda riskfritt: 
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(150) Både ÖB och Frankrikes försvarsminister Alain Richard försökte för-
bereda fransmännen på kommande förluster i liv. / - Nollalternativet 
finns inte, sade Kelche [Frankrikes ÖB]. (1999-04-09). 

Nollalternativet är dock inte alltid positivt. I följande belägg om Sydafrika 
fokuseras en negativ avsaknad. 

(151) Vid folkräkningen i oktober, den första för hela nationen, kunde man vid 
rubriken ”toalett” välja mellan vattenklosett/kemisk toalett, torrlatrin och 
”ingen”. Vid ”bostad” kunde man kryssa för allt från villa till skjul till 
”ingen”. ANC:s trovärdighet vilar på att folkräkningens nollalternativ 
blir mer och mer överflödiga. (1997-04-05) 

Totalt är det mindre än 10 procent av beläggen som instantierar en avvik-
ande betydelse. Mest anmärkningsvärt är kanske att 1/3 av Hufvudstads-
bladets 9 belägg finns bland dessa. Generellt problematiseras de avvikande 
betydelserna inte alls i artiklarna, varken explicit verbalt eller genom meta-
signaler.  

4.8.5 Vidareordbildning och alternativa uttryckssätt 
Det finns ingen vidareordbildning till ordet nollalternativ i källartiklarna. 
Förekomsterna av simplexlemmat alternativ och andra sammansättningar på 
-alternativ har behandlats ovan i 4.8.2. Det finns också ett fåtal lågfrekventa 
sammansättningar med noll-, varav några fungerar som mer eller mindre 
tillfälliga synonymer till nollalternativ. Ord som nollösningen, nollinje och 
nollvariant är i några artiklar explicit synonymiserade med nollalternativ. 
Dessutom förekommer nollvision. Inget av orden har emellertid högre fre-
kvens än 2.  

4.9 bidragsmiljon 
Bidragsmiljon är det minst frekventa av de undersökta orden. Det uppvisar 
bara 126 belägg totalt. På flera sätt kan bidragsmiljon tyckas vara en banal 
och självklar ordbildning som beskriver någon form av bidrag som kan 
mätas i miljontals kronor.  

(152) Årets tolv bidragsmiljoner gick åt långt innan året tog slut. (1995-02-04) 

Ordet problematiseras heller aldrig i beläggen, vare sig genom metasignaler 
eller förklaringar. Å andra sidan var enkätinformanterna ingalunda säkra på 
ordets användning, och deras föreslagna tolkningar visar sig mer specifika än 
man skulle kunna tro enbart med ledning av de ingående lederna. 
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4.9.1 Ordlederna  
Förleden bidrag är morfologiskt komplex (bi + drag), men det är inte all-
deles självklart om man ska se bildningen som en avledning eller en sam-
mansättning. Ordet är betydligt vanligare som simplex än som förled. Sim-
plexlemmat har 12 590 förekomster i Språkbanken (inklusive genitivformer). 
Verbet bidra(ga) är också högfrekvent med drygt 19 000 belägg. Ser man till 
sammansättningarna på bidrag- finns det 408 ordformer i Språkbanken, med 
den sammanlagda beläggsfrekvensen 2 122. Det är alltså en ganska produk-
tiv ordled, men de olika ordformerna är inte särdeles högfrekventa. De van-
ligast lemmana återges i Tabell 44. 

Sammansättningarna skrivs nästan uteslutande med foge-s. Den handfull 
belägg som utgör undantag ger intryck av felskrivning − förutom bidragar-
länderna (som är intressant eftersom något simplex bidragare inte finns be-
lagt i Språkbanken). Bidragsmiljon skrivs också alltid med foge-s, både i 
Språkbanken och i källmaterialet. Bidragsmiljon kommer dock först på 39:e 
plats bland bidrags-lemmana med 6 förekomster, dvs. ordet hamnar långt 
utanför Tabell 44. Många av de mest frekventa orden har efterleder som be-
tecknar givar- eller mottagarroller, övergripande (regel)system samt olika 
problem kopplade till bidrag. Några är knutna till storlekensnivå/storleks-
andel (bidragsnivå, -del, -höjning). Rätt många efterleder betecknar mer 
eller mindre pekuniära begrepp, som bidragsförskott, -pengar, -kostnad samt 
längre ned på listan -belopp (9 lemmaförekomster), -summa (7), -medel (4), 
-check, -miljard, -inkomst och -kronor (samtliga 1). Till de sistnämnda 
grupperna anknyter även bidragsmiljon, men den enda övriga sammansätt-
ningen som pekar ut den pekuniära storleksnivån är bidragsmiljard, som 
både är mindre frekvent och senare belagd − 2002 gentemot 1995 för 
bidragsmiljon.  

Simplexet bidrag brukar i ordböcker anges ha två huvudbetydelser: dels 
den pekuniära betydelse som är aktuell i bidragsmiljon, och som NEO be-
skriver som ’tillskjutet materiellt understöd’ med tillägget ’vanl. i pengar 
e.d., särsk. från samhället’, dels ’(arbets)insats som utgör del i större helhet’ 
(NEO). Som förled verkar bidrag- intressant nog nästan uteslutande före-
komma i den förra betydelsen. Det finns bara något enstaka exempel på den 
senare betydelsen, som bidragsförfattarna (1 belägg), om författare som bi-
dragit med texter till en antologi. Detta innebär att novisen knappast behöver 
bekymra sig över polysemin hos simplexet bidrag vid tolkningen av bi-
dragsmiljon – i sammansättningar är bidrag- mer entydigt. 

Efterledsemmat MILJON är mycket frekvent som simplex, men inte som 
efterled. Simplexlemmat har i Språkbanken 92 921 förekomster (exkl. geni 
tivformerna) medan 144 sammansättningslemman med 182 ordformer har en 
sammanlagd frekvens på endast 517. Miljon är alltså nästan 180 gånger van-
ligare som simplex än som efterled, vilket är en uppseendeväckande stor 
skillnad. De vanligaste lemmana redovisas i Tabell 45. 
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Tabell 44. Förleden bidrag- i Språkbanken (lemman, F > 10) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
bidragsberoende 324  bidragsnivå 33  bidragsgivning 16 
bidragssystem 276  bidragsansökning 26  bidragskostnad 16 
bidragsgivare 258  bidragsansökan 24  bidragsnorm 16 
bidragstagare 173  bidragshöjning 24  bidragsmottagare 15 
bidragsdel 71  bidragsskyldig 24  bidragsskandal 14 
bidragsförskott 58  bidragsfälla 21  bidragsfråga 11 
bidragsfusk 44  bidragspolitik 19  bidragsförsörjd 11 
bidragsregler 42  bidragsberättigad 18  bidragstagande 11 
bidragspengar 39  bidragsform 16  bidragsunderlag 11 

Som regel är pluralformerna mest frekventa, men det gäller av naturliga 
skäl inte det allra vanligaste lemmat HALVMILJON, där pluralformer helt sak-
nas i Språkbanken. Det förefaller som nära nog alla sammansättningarna i 
Språkbanken handlar om pengar, oftast med kronor som underförstådd sort-
enhet. Detta är också en mycket etablerad användning för simplexet miljon, 
förtecknad i exempelvis NEO, och i Språkbanken handlar simplexanvänd-
ningen oerhört mycket om pengar. Ofta är sortenheten kronor utsatt. I Språk-
banken är pluralformen miljoner som allra mest frekvent i konkordansen 
svd00. Där har den 13 241 belägg, varav 6 653 följs omedelbart av kronor 
medan 699 följs av dollar. Drygt hälften av miljoner-beläggen handlar alltså 
otvetydigt om pengar. Många av de övriga rör också pengar, med sort-
enheten underförstådd. 

Bland sammansättningarna är det vanligast att förleden beskriver ända-
målet, vad pengarna ska användas till, alternativt var de kommer ifrån. (Ett 
ord som skattemiljon kan analyseras på båda sätten, beroende på det aktuella 
perspektivet.) Detta mönster har hög typfrekvens men de många samman-
sättningarna har i regel låga beläggsfrekvenser. Bland de mest frekventa 
lemmana finns i stället några andra ledrelationsmönster representerade. Någ-
ra förleder kvantifierar lite noggrannare (halvmiljon, kvartsmiljon), några an-
ger andra valutaenheter än kronor (dollarmiljon, pundmiljon).  

Bidragsmiljon hamnar på 13:e plats bland -miljon-sammansättningarna i 
Språkbanken med sina 6 belägg. Tillsammans med de semantiskt närligg-
ande stödmiljon och biståndsmiljon kan bidragsmiljon sägas utgöra en spe-
cialvariant av ändamålstypen. I dessa fall förutsätter redan förleden i sig ett 
ekonomiskt värde, och efterleden specificerar nivån på detta värde.  

Förutsättningarna för ordbildningen bidragsmiljon är en smula speciella. 
Lägre sifferord än miljon fungerar mer som renodlade räkneord, sällan som 
individuativa substantiv, som miljon och miljard. Tusen och hundra kan inte 
böjas och därmed inte heller användas för att individuera (delar av) ett be-
lopp på samma sätt − vi kan inte tala om t.ex. *hans första två bidrags-
hundra eller *den senaste bidragshundran. Ord som tusing, hundring, tia 
och femma kan förvisso böjas som andra substantiv och individueras, men de  
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Tabell 45. Efterleden -miljon i Språkbanken (lemman, F > 3) 

Lemma F  Lemma F  Lemma F 
halvmiljon 94  sponsormiljon 12  tvmiljon 5 
årmiljon 45  kvartsmiljon 11  jackpotmiljon 4 
skattemiljon 36  bonusmiljon 9  minusmiljon 4 
extramiljon 25  pensionsmiljon 7  pundmiljon 4 
eumiljon 20  bidragsmiljon 6  regeringsmiljon 4 
stödmiljon 20  miljömiljon 6  storstadsmiljon 4 
jackpottmiljon 18  biståndsmiljon 5  vårdmiljon 4 
dollarmiljon 13  platsermiljon 5    

är dels alltför slangartade för att passa i motsvarande sammanhang som bi-
dragsmiljon, dels alltför starkt knutna till specifika sedlar resp. mynt. Vi kan 
alltså inte förvänta oss någon liknande ordbildning med bidrag- på lägre 
nivåer. I artiklarna finns däremot två belägg på bidragsmiljarder från 2004. 
(Formen bidragsmiljarderna har också ett belägg i Språkbanken från 2002.)  

4.9.2 Etableringshistorik 
Den allmänna beläggsutvecklingen för bidragsmiljon framgår av Tabell 46. 
Ordet blir som synes aldrig särdeles frekvent. Det är också lite överraskande 
att det tidigaste belägget inte kommer tidigare än 1990. Ska man tolka det 
som att inflationen först då gjorde begreppet riktigt aktuellt? I Språkbanken 
finns över huvud taget bara 13 sammansättningslemman med -MILJON som 
är belagda tidigare än 1990, och nästan samtliga belägg har penninganknyt-
ning. Bidragsmiljon finns belagt från 1995 i Språkbanken. Möjligen har 
ordet faktiskt använts tidigare, men så lågfrekvent att Språkbankens tidigaste 
korpusar av rena storleksskäl inte har lyckats fånga upp det. Även de an-
vända källdatabaserna ger sämre täckning före 1990 (se 2.7.3). Det allra 
första belägget i källmaterialet är följande: 

(153) Med hjälp av bidragsmiljoner och lite eget kapital har han fått igång 
verksamheten i det gamla mejeriet. (1990-02-15) 

De första åren är det mycket sparsamt med belägg. Först från 1995 börjar 
ordet användas mer återkommande, vilket stämmer väl med övriga miljon-
ord i Språkbanken. Några år senare verkar det dock som utvecklingen redan 
planar ut.  

Den stora poängen med ordet synes vara koncentration: skribenten kan 
referera till ett bidrag och samtidigt ange eller antyda storleken på bidraget. 
Man skulle kunna tro att det är ett typiskt rubrikord, men flertalet belägg står 
i brödtext. I många fall skulle simplexet bidrag ha fungerat lika bra, men då 
hade bidragsnivån fått anges separat. Vanliga alternativa uttryck är därför 
syntaktiska fraser av typen X miljoner (kronor) i bidrag (16 förekomster 
samt ytterligare 7 med bestämningen statliga/kommunala före bidrag); bi-
drag på X miljoner (kronor) (4 förekomster) etc.  
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Tabell 46. Beläggshistorik för bidragsmiljon  

Böjningsform bidrags- År 
-miljon -miljonen -miljonens -miljoner -miljonerna 

Totalt 

1990 − − − 1 − 1 
1991 − − − − − 0 
1992 − − − 2 − 2 
1993 1 − − − − 1 
1994 − − − 3 1 4 
1995 − 4 1 17 2 24 
1996 − − − 9 3 12 
1997 − − − 10 4 14 
1998 1 − − 7 3 11 
1999 − − − 6 1 7 
2000 1 − − 13 3 17 
2001 − − − 6 1 7 
2002 1 − − 5 5 11 
2003 − − − 5 4 9 
2004 − − − 5 1 6 
Totalt 4 4 1 89 28 126 

Singularformerna är genomgående mycket perifera; det är pluralformerna 
som totalt dominerar användningen. Det är värt att notera att samtliga 4 
belägg på den bestämda singularformen är från en och samma TT-artikel, 
som publicerades i flera tidningar. De 4 beläggen representerar alltså samma 
mening publicerad i fyra tidningar.  

I materialet finns inga som helst problematiseringar av uttrycket. Meta-
signaler saknas helt, liksom förklaringar och andra metakommentarer. Ord-
ets koncentrerande karaktär parat med avsaknaden av problematiseringar gör 
att man kan misstänka att det främst används anaforiskt. Så är delvis också 
fallet. Många av beläggen är åtminstone halvanaforiska, där antingen någon 
form av bidrag eller någon kronsumma har aktualiserats tidigare i kontexten. 
Det finns också många helanaforiska belägg, men inte i lika hög utsträckning 
som för t.ex. flytträtt, se avsnitt 4.7.2. Anaforiken avtar inte heller med tiden, 
vilket i så fall hade varit en etableringsindikation. Snarare tvärtom. Av de 20 
första beläggen är bara hälften anaforiska, medan de 20 senaste beläggen 
bara uppvisar två fall som definitivt inte är anaforiska. Det finns hur som 
helst gott om icke-anaforiska belägg genom hela beläggshistorien, så själv-
klarheten i användningen kan inte enbart förklaras med anaforik. En hel del 
belägg kommer mycket tidigt i artiklarna och uppvisar inga som helst ana-
foriska drag. 

Det är de större riksspridda dagstidningarna som helt dominerar beläggs-
bilden − GP, DN, Expressen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet står till-
sammans för mer än 60 procent av beläggen. Även Nerikes Allehanda och 
Helsingborgs Dagblad har många belägg. Spridningen över olika avdel-
ningar i tidningarna är däremot mycket bred. Det finns ingen avdelning som 
kommer upp i mer än 10 belägg. 
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4.9.3 Ledrelationen 
Relationen mellan bidrag och miljon är värd en längre utredning. Den skulle 
kunna ses som ett exempel på en relationstyp som bl.a. har benämnts copula 
compounds (Warren 1978), essessive compounds (Levi 1978) och predika-
tiva sammansättningar (SAG). Ett av Warrens exempel är girl friend, ett av 
SAGs är pojkvän. Det är dock inte alldeles klart hur man ska uppfatta den 
här typen av ledrelation. Det brukar förutsättas att relationen kan para-
fraseras med någon form av kopulativ eller predikativ konstruktion: B är en 
A. Warren anger explicit att ”the connecting verb is be”. Om man för 
bidragsmiljon accepterar att själva måttenheten är underförstådd (se 4.9.5) 
kan man förvisso parafrasera sammansättningen som en miljon (t.ex. kronor) 
som är/utgör ett bidrag.  

Warren urskiljer olika undertyper men det samlande kännetecknet be-
skrivs som att ”Copula compounds consist of nouns that are alternative 
names for the same referent” (Warren 1978:98). Ett problem är emellertid 
hur man ska förstå ”alternativa beteckningar”. Frågan är nära förknippad 
med olika kategoriseringsval. Geeraerts (2006:83 f) gör en viktig distinktion 
mellan formell onomasiologisk variation (möjligheten att välja mellan olika 
namn för en viss kategori) och kategorisk onomasiologisk variation (möjlig-
heten att välja en viss semantisk kategori i stället för en annan för att 
beskriva en viss företeelse). Det första handlar alltså om att det finns flera 
olika namn på en kategori, det andra att vi kan välja mellan olika kategori-
seringsgrunder för att beskriva ett visst fenomen, dvs. välja mellan olika 
kategorier. Den senare variationen är konceptuell, vilket den första inte är. 
Samtidigt vill Geeraerts inte banalisera den första, som mycket väl kan in-
begripa exempelvis geografiska och sociolingvistiska dimensioner.  

I en given diskurssituation finns det teoretiskt närmast obegränsade 
möjligheter för varje uttrycksval som innebär en kategorisering − åtminstone 
när det gäller personer. En given mänsklig referent kan alltid benämnas på 
en mängd sätt, t.ex. (bland många andra alternativ) som flicka eller vän eller 
flickvän. Warren talar om girl friend som ”cross-classification of comple-
mentary classes” (Warren 1978:98). Det kan alltså synas som funktionen hos 
girl friend vore att ange en dubbel kategorisering, att samtidigt etikettera 
någon som ’flicka’ och ’vän’. Detta illustreras hos Warren med ett mängd-
diagram där ordkombinationen sägs denotera intersektionen av mängderna 
för girl resp. friend. En sådan analys leder rimligen till slutsatsen att ord-
kombinationen inte kan vara determinativ, och SAG anger mycket riktigt att 
den här typen av sammansättningar ibland uppfattas som additiva, inte deter-
minativa, men att gränsen mellan predikativa determinativa sammansätt-
ningar och additiva är vag (SAG Substantiv § 27). En predikativ analys för-
utsätter nog snarast att ena leden uppfattas som primärt refererande och den 
andra som främst predicerande, dvs. i regel klassificerande. 



 

  183

Av flera skäl är emellertid varken intersektionsanalysen eller en additiv 
klassificering helt övertygande, vare sig för girl friend, pojkvän eller för 
bidragsmiljon. Det finns här inte utrymme för en detaljerad analys av de 
båda första orden, men ett generellt problem med den dubbla kategori-
seringsanalysen är att den inte säger något om den semantiska relationen 
mellan lederna. Tvärtom innebär den att man frånkänner lederna någon rela-
tion, eller åtminstone lämnar den oanalyserad. I stället förutsätts beteck-
ningen bara beskriva att en viss referent har hemvist i flera kategorier. Efter-
som detta principiellt gäller nästan alla referenter kan det tyckas märkligt att 
additiva sammansättningar är så pass ovanliga; behovet av mångdimen-
sionell kategorisering borde uppstå oftare. I stället är det rimligt att se ord 
som bidragsmiljon − och för den delen flickvän/pojkvän − som beskrivande 
en egen kategori som har drag av både förleds- och efterledsbegreppen. 
Egenskaper från båda kategorierna är relevanta, och det är också relevant att 
referenten är både och samtidigt. Om en sådan dubbelklassificering används 
återkommande medför det med automatik att en ny kategori uppstår. Alla 
egenskaper som förknippas med denna är normalt inte förutsägbara utifrån 
de ingående delbegreppen. Jfr t.ex. engelskans singer-songwriter som inte 
kan ses bara som skärningsmängden av sångare och låtskrivare. Implika-
tionen är att dessa personer främst sjunger sina egna låtar. Särskilt för be-
teckningar som blir mer eller mindre etablerade måste det finnas åter-
kommande skäl att dubbelkategorisera vissa referenter.  

Det är naturligtvis fullt möjligt att peka ut samma referent med bidraget 
och med miljonen/miljonerna i adekvata fall, men man kategoriserar då refe-
renten på olika sätt och framhäver därmed olika egenskaper. Det leder i sin 
tur till att man kan gå vidare i texten på olika sätt. Andra besläktade beteck-
ningar som ibland kan tänkas peka ut samma referent är t.ex. bidrags-
beloppet, bidragsdelen, bidragsförskottet eller bidragspengarna, samman-
sättningar som alla förtecknas i SAOL 13. 

Om relationen är verkligt additiv borde den motsatta ordningen mellan 
lederna vara lika möjlig och lika relevant, åtminstone för en icke-etablerad 
sammansättning. (En etablerad sammansättning – eller ett etablerat ordpar – 
har ofta stelnat i en viss ordningsföljd, även om den motsatta hade varit 
teoretiskt möjlig.) Mycket riktigt finns det i Språkbanken 27 belägg på 
MILJONBIDRAG mot 6 för BIDRAGSMILJON. För båda orden är första belägget 
från 1995. Orden används också i mycket likartade betydelser, men de före-
kommer aldrig i samma artiklar i källmaterialet. (Det skulle dock kunna bero 
på att den sammanlagda beläggsmängden för BIDRAGSMILJON är så pass liten. 
Det finns dock ett belägg på mångmiljonbidrag.)  

Skillnaderna verkar delvis vara av formell karaktär. Det hänger samman 
med att förleden i en sammansättning är principiellt ospecificerad för num-
erus. Som regel kommer bara grundformen i fråga för förleden, som normalt 
alltså inte kan böjas. För bidragsmiljon(er) är antalet bidrag principiellt 
ospecificerat eller ointressant. (Flera av beläggen rör årligt återkommande 



 

  184 

bidrag.) Teoretiskt skulle på motsvarande sätt antalet miljoner vara ospeci-
ficerat för miljonbidrag, men man skulle knappast använda ordet om ett spe-
cifikt bidrag på väldigt många miljoner. Här träder singulartolkningen nog i 
förgrunden. Vill man tala om bidrag på flera miljoner infinner sig därför 
bidragsmiljoner som ett betydligt behändigare alternativ. Att pluralformerna 
dominerar så kraftigt i källmaterialet bekräftar också att detta är ett starkt 
motiv till att ordet alls har bildats, se nedanstående avsnitt. På så sätt komp-
letterar ordet miljonbidrag. Teoretiskt skulle miljonbidrag däremot kunna 
användas för att specificera antalet bidrag, men så görs aldrig i Språk-
bankens artiklar. Intressant nog är flertalet belägg neutrala mellan singular 
och plural tolkning.  

Det finns alltså viss evidens för att de båda lederna i bidragsmiljon är mer 
likvärdiga normalt för en determinativ sammansättning. Även en del av 
kontextmönstren talar för detta, se 4.9.4. Pluralböjning syftar emellertid på 
flertal endast hos efterleden, inte hos förleden, precis som för en normal 
determinativ sammansättning. 

Efterleden i bidragsmiljon specificerar bidragets storleksordning, vilket 
inte är fallet med de övriga ovannämnda sammansättningarna. Det ger också 
andra möjligheter att smidigt specificera och kvantifiera denna storlek, se 
nedan. Liknande ordbildningar utgör t.ex. överskottskilon, hyllmeter, spalt-
meter. 

I andra fall används bidragmiljon för att dela upp en helhet (bidraget) i 
flera delar, och vi får då ibland närmast en del−helhetsrelation mellan led-
erna, t.ex. när skribenten vill ange fördelning av intäkter, där bidrag kan in-
komma från flera håll:  

(154) Man får en bidragsmiljon av staten, en av Stockholms stad och går på 
knäna för att spela in ytterligare en. (1993-12-08) 

4.9.4 Användningsmönster 
Efterleden i bidragsmiljon indikerar alltså storleksnivån på det aktuella 
bidraget, ibland ganska schematiskt och vagt, som i exemplen (157)−(159). 
Storleken kan dock specificeras noggrannare, vanligen och naturligen genom 
att antalet miljoner anges. Då får vi en sorts måttsanvändning, vilket är ett 
viktigt skäl till pluralformernas dominans.  

(155) Docent Christina Lind vid odontologiska kliniken i Malmö leder pro-
jektet som EU satsat 14 bidragsmiljoner på. (2004-11-28) 

(156) Sammanlagt har staten avsatt 150 bidragsmiljoner för utbyggnad av små-
skaliga vattenkraftverk. (2002-05-11) 

Sammanlagt har hela 41 procent av beläggen en sifferkvantifiering av antalet 
miljoner. Till detta kommer vagare kvantifieringar som många, en massa, en 
hel del etc. Kvantifieringsmöjligheten verkar alltså vara en stark drivkraft 
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bakom ordbildningen. Ytterligare en motiveringsfaktor hänger samman med 
att ordet ofta inte används helt neutralt. Ibland är det uppenbart att skribenten 
vill framhäva att (någon tycker att) bidragsnivån är hög eller att intresset för 
dessa bidragspengar antyder girighet (se vidare avsnitt 4.9.5). 

(157) Hittills har Europaarbetsgivarna stoltserat med att inte vara bidrags-
beroende alls. Friheten har gjort det möjligt att kritisera Europafacket för 
deras bidragsmiljoner. (1995-02-09) 

(158) Man räknar med att få en hel del statliga bidragsmiljoner till projekt. 
(2000-11-15) 

(159) Lars Forssell skrev pjäsen 1978, då de fria teatergruppernas första stor-
hetstid var på väg att övergå i kamp om bidragsmiljonerna. (1996-02-11)  

Delvis som en följd av den låga frekvensen är det bara statliga och EU som 
blir signifikanta kollokat (se Bilaga 1). Därför kommer även vissa andra kol-
lokationer och kontextmönster att kommenteras. Framför allt förleden i bi-
dragsmiljon implicerar några tydliga semantiska roller: bidragets GIVARE 
och MOTTAGARE samt ÄNDAMÅL. De första två speglas också i flera andra 
bidrags-sammansättningars efterleder som vi sett i avsnitt 4.9.1. För bi-
dragsmiljon får olika syntaktiska bestämningar normalt signalera dessa 
roller. Det i särklass vanligaste kollokatet i position H1 är till (25 före-
komster i H1) som normalt följs av MOTTAGARE eller ÄNDAMÅL50 (t.ex. 
bidragsmiljoner till kommuner och landsting resp. till kollektivtrafiken). Näst 
vanligast är ett antal ord med positionsfrekvensen 7, bl.a. från som brukar 
följas av GIVAREN (t.ex. bidragsmiljoner från EU). Det är också vanligt att 
givarrollen (eller ibland mottagarrollen) specificeras som framförställt attri-
but. Klart vanligast är det signifikanta kollokatet statliga med positions-
frekvensen 16 i V1, se exempel (160), men det finns även andra, som 
exempel (161) visar. 

(160) Där framgår tydligt att en stor del av de statliga bidragsmiljonerna har 
gått till en liten grupp förlag. (1996-06-05) 

(161) I åratal har alkoholister fått hjälp. Men kommunens bidragsmiljoner för-
svann till slut i hopplösa projekt och genom stölder. (1996-12-30) 

Detta mönster (med givarrollen specificerad som framförställt attribut) är 
främst ärvt från konstruktionsmönstren för bidrag, inte från miljon.51 Även 
prepositionsattributet till MOTTAGARE/ÄNDAMÅL är betydligt vanligare för 
bidrag, men fungerar även för miljon. Däremot är siffermåttskonstruktionen 
                          
50 Ibland är det svårt att skilja dessa roller åt. Det går också att se förleden bidrag- som en 
sorts ÄNDAMÅL för efterleden -miljon, men på nästa nivå kan ändamålet med bidraget speci-
ficeras. 
51 I Språkbankens gp01 är statliga/statens/kommunala/kommunens mer än 5 gånger så vanliga 
direkt framför bidrag som framför miljoner, trots att miljoner är mer än 7 gånger så frekvent i 
den korpusen. 
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givetvis helt tagen från miljon-mönstren. Normalt hämtas sammansättningars 
konstruktionsmönster annars från efterledens konstruktioner. Att samman-
sättningen övertar konstruktioner från förledens bruksmönster kan ses som 
argument för att bidragsmiljon närmar sig en additiv sammansättning. Verk-
ligt additiva nominala sammansättningar är förmodligen sällsynta, men om 
additivitet ses som ett skalfenomen är bidragsmiljon definitivt mer additiv än 
de andra sammansättningarna i den här undersökningen.  

Det möter inga hinder att kombinera storleksspecificering med givarspeci-
ficering. Då får vi en sorts sammansmältning av konstruktionsmönstren för 
bidrag resp. miljon: 

(162) Vad är 34 statliga bidragsmiljoner i det perspektivet, om inte småpotatis? 
(1995-08-06)  

Teoretiskt är den aktuella betydelsen av bidrag ganska allmän. I princip kan 
vem som helst ge ett bidrag till vad som helst och för vilket syfte som helst. 
Men vissa givare, mottagare och syften är helt klart vanligare och mer typ-
iska än andra, som vi sett. Det framkommer också i exempelvis NEO:s defi-
nitionstillägg för bidrag: ’särsk. från samhället’. Detta typikalitetsdrag är så-
ledes konventionaliserat för förleden redan som simplex. Det speglas också i 
enkätförklaringarna av bidragsmiljon, där det var vanligt att också enkät-
informanterna föreställde sig specifika − och förmodligen uppfattade som 
typiska − givare, mottagare och syften förknippade med bidragen. Enkät-
informanterna pekade dock ut ett något bredare spektrum av rollinnehavare 
än beläggen. Staten – som är den vanligaste givaren i artikelbeläggen – 
nämndes förvisso som givare också i 7 enkätförklaringar, liksom kommuner 
nämndes i 2 och EU i 1. Så långt stämmer beläggen och enkätsvaren väl 
överens. Men enkätinformanterna associerade i hög grad också till ideella 
stödbidrag, antingen från ett land till andra (katastrofdrabbade) länder, eller 
till hjälporganisationers och t.o.m. företags bidrag vid katastrofer. I artikel-
beläggen figurerar internationella ideella hjälpbidrag mycket sällsynt, och då 
mest när dessa försvunnit eller förskingrats. Några enkätinformanter angav 
ganska vaga syften/mottagare (projekt, grupp, någon samhällelig funktion, 
någon verksamhet). Andra var betydligt mer specifika och nämnde skola, 
vård, omsorg, arbetslösa, sjuka, bostäder, u-land, fattiga länder. Specifici-
teten var inte beroende av hur säkra informanterna var på användningen; 
även osäkra informanter gjorde sig ofta mycket specifika föreställningar om 
de inblandade rollerna. Antagligen är det efterledens storleksangivelse som 
triggar föreställningar om internationella bidrag till länder snarare än natio-
nella bidrag med enskilda personer som mottagare. Detta får alltså ses som 
en sorts kunskapseffekt (jfr avsnitt 2.2.3).  

För en del enkätinformanter verkar ordet signalera ett mottagarperspektiv 
som de själva kunde identifiera sig med: ’den miljon man fått i bidrag’, ’att 
man får en massa pengar’, ’låter som något bidrag man kan få genom EU’. 
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Enkätinformanterna kunde alltså ganska lätt föreställa sig relativt speci-
fika betydelser och användningsramar för bidragsmiljon, trots att de gene-
rellt var osäkra på ordet; bara en fjärdedel har angett att de är någorlunda 
säkra på användningen (dvs. säkra eller mindre säkra, se Tabell 4). Påfall-
ande många (24 procent) har inte angett någon förklaring alls, vilket delvis 
kan hänga samman med att detta ord dök upp mot slutet av enkäten, se 
Tabell 3 och avsnitt 3. Av förklaringarna var 12 procent lakoniska − ’en 
miljon i bidrag’ med i utbytt mot till i ett fall.  

4.9.5 Underförstådda kronor 
Bidragsmiljoner handlar helt klart om pengar. Det kan sägas vara implicerat 
redan av förleden bidrag-, som i en av sina huvudbetydelser har en tydlig 
pekuniär koppling. Efterleden anger storleksordningen på bidraget, och det 
är naturligt att mäta detta i en valutaenhet, som kronor, dollar eller pund. 
Enheten varierar i viss mån, men den är ändå nästan alltid underförstådd i 
beläggen. Skribenten anger aldrig *fem bidragsmiljoner kronor. När det talas 
om svenska förhållanden är det inte konstigt att underförstå valutaenheten 
som kronor, och ganska ofta figurerar även andra kronbelopp i artikel-
kontexten (se 4.9.6). Valutaenheten är mindre självklar när texten handlar 
om internationella förhållanden. Men även i de artiklarna underförstås enhet-
en i allmänhet, och det underförstådda ska nog i regel även här tolkas just 
som ’kronor’. Fast det är inte alltid glasklart. I vissa fall, t.ex. i några artiklar 
om EU:s bidragsmiljoner, förefaller den exakta bidragsstorleken − och där-
med även valutaenheten − i praktiken ointressant för skribenten. I stället 
signaleras med bidragsmiljoner bara ”stora” EU-bidrag. Ett motsvarande 
exempel utgör en artikel från 2000 där Sverige inte alls är inblandat, vare sig 
som givare eller mottagare av bidragen. Artikeln handlar främst om oegent-
ligheter i mellanhavandena mellan Azerbajdzjans fotbollsförbunds och den 
europeiska fotbollsuninonen Uefa. Inte heller här specificeras dock valuta-
enheten; miljonomnämnandena ska nog mest suggerera fiffel av hög digni-
tet. Redan i ingressen talas det om att ”presidentens son ville stoppa bidrags-
miljoner från Uefa i egen ficka”. Senare nämns ”generösa utvecklings-
miljoner från Uefa och Fifa”, och det talas om ”stödpengarna” och om 
”Uefa-miljoner”. Ingenstans specificeras valutaenheten.  

Det finns alltså vissa tendenser att bidragsmiljoner ibland används med 
en negativ värdeladdning och antyder någon form av fiffel eller slöseri. 
Värdeladdningen är emellertid inte konsekvent. Många belägg är helt neu-
trala. 

För enkätinformanterna var det nästan helt självklart att efterleden i 
bidragsmiljon syftar på pengar, och normalt på kronor; 30 procent av infor-
manterna har explicit nämnt pengar, kronor eller liknande penninganknutna 
begrepp. Flertalet av de övriga torde ha gjort samma associationer, så pass 
självklara att de inte ansett dem nödvändiga att nämna. 
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Det finns en enda enkätförklaring som explicit avviker från penning-
anknytningen: ’den miljon människor som får bidrag’. En sådan betydelse är 
potentiellt helt möjlig, men inga belägg instantierar den och inga andra 
enkätsvar appellerar till den. Även denne informant hade förslaget som det 
andra av två förklaringsalternativ, dessutom försett med ett frågetecken efter. 
Efter idogt letande i Språkbanken fann jag dock ett motsvarande exempel på 
folkmiljoner, där efterleden faktiskt syftade på ’miljoner människor’. Det är 
möjligt att det går att uppbringa ytterligare något belägg, men det är frapper-
ande att nästan alla Språkbankens användningar av -miljon som efterled 
handlar om pengar. 

Att bidragsmiljon så självklart får syfta på pengar och kronor kan alltså 
sägas motiveras dels utifrån den betydelse hos bidrag- som aktualiseras (och 
som är den enda som är konventionaliserad för bidrag- som förled), dels från 
redan konventionaliserade användningar av miljon, både som simplex och 
som efterled, där den underförstådda kronenheten är så pass etablerad att den 
förtecknas i ordböcker. Det förklarar också varför enkätinformanterna, även 
de många som inte verkade känna till bidragsmiljon sedan tidigare, automat-
iskt gör denna koppling. Flera redan etablerade konventioner på olika nivåer 
bidrar således till krondraget i betydelsen, ett element som inte är explicit i 
ordbildningen men ändå uppfattas som självklart. 

4.9.6 Vidareordbildning 
I Språkbanken finns ingen vidareordbildning till bidragsmiljon. I mitt käll-
material är den enda dubbla sammansättning som ordet gett upphov till EU-
bidragsmiljoner med 1 belägg. I relativa mått motsvarar det 0,79 före-
komster per 100 belägg för såväl lemma som ordform och token. Däremot 
används ord på bidrag- och -miljon ymnigt i källartiklarna. Där finns 48 ord-
former på bidrag- (utöver simplexet BIDRAG och själva sammansättningen 
BIDRAGSMILJON) med en sammanlagd beläggsfrekvens på 84. Mest frekventa 
är lemmana BIDRAGSPENGAR (11 förekomster) och BIDRAGSTAGARE (6). Sim-
plexlemmat BIDRAG har 227 belägg i artiklarna och är därmed vanligare än 
BIDRAGSMILJON. Som efterled förekommer -bidrag också ganska ofta, med 
STATSBIDRAG som mest frekvent lemma (17 förekomster). De flesta för-
lederna anger annars typ/ändamål. 

Efterleden -miljon förekommer i 9 sammansättningslemman med sam-
manlagt 19 förekomster. Vanligast är SKATTEMILJON med 9. Simplexlemmat 
MILJON har 255 belägg. Formen miljoner är det näst vanligaste innehålls-
ordet i källartiklarna på 28:e plats, med 234 förekomster. Vanligast är kronor 
på 24:e plats med 279.  

Några av de sammansättningar och simplex som nämns ovan förekommer 
ibland synonymt med bidragsmiljon. Det är knappast förvånande att bidrag, 
bidragspengar och miljonerna några gånger används koreferentiellt med 
BIDRAGSMILJON.  
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Alla dessa siffror indikerar att bidrag och deras kvantifiering (i kronor) är 
ett mycket väsentligt tematiskt inslag i de artiklar där bidragsmiljon ingår, 
vilket i sig torde bidra till att sammansättningen där kan uppfattas som helt 
oproblematisk.  
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5 Sammanfattning och diskussion 

Det som redovisats här är nio fallstudier, nio ganska ingående analyser av 
tidiga skeden i ordens etableringsprocess. Analyserna rör delvis väldigt olik-
artade ord, och etableringsbilden ser också påfallande olika ut för de olika 
orden. Detta är i sig intressant. Det begränsade och heterogena urvalet gör att 
man givetvis måste vara försiktig med övergripande och generaliserande 
slutsatser. Det är svårt att veta hur representativa de undersökta orden är för 
olika typer av sammansättningar. I efterhand är det t.ex. slående att här helt 
saknas ord som beskriver konkreta artefakter, vilket är synd. Men samman-
sättningarna är åtminstone representativa såtillvida att samtliga är substantiv, 
den vanligaste ordklassen hos sammansättningar.  

Att generalisera över olika slags etableringsprocesser är också vanskligt, 
ens om vi begränsar oss till massmediala sådana. Etermedier och internet in-
går t.ex. inte i studien. Etermediernas betydelse för ordetableringen framgår 
ändå indirekt genom att framför allt tevemediets användning av orden av-
speglas i ett otal belägg, särskilt för bokstavsbarn och curlingförälder. Sedan 
studien påbörjades har internet fått ännu större genomslag i det svenska 
språksamhället, delvis på bekostnad av de tryckta massmedierna, som nu 
ibland föraktfullt avfärdas som ”gammelmedia”. I grunden kommer ord för-
modligen att etableras på likartade sätt även fortsättningsvis, men kanalerna, 
medierna, kommer att förändras. Internet är dock svåröverskådligt, och vi 
vet alltför lite om vad det får för effekter att någonting ”finns” på ett särskilt 
ställe i cyberrymden. Dit hör för övrigt allt som avhandlas i den här under-
sökningen, eftersom allt material är hämtat från internetbaserade databaser. 

Trots det just sagda vore det missvisande att endast se detta som en över-
dimensionerad pilotstudie. Vi får ingående inblickar i de enskilda ordens 
etableringshistorier, men här finns också en hel del mer övergripande prin-
cipiella lärdomar, som detta kapitel tar upp till diskussion.  

5.1 Etableringsstatus 
En given uppgift för en etableringsstudie är att försöka bedöma etablerings-
statusen för de studerade orden, vilket inte är så lätt som det låter. Ett antal 
olika indikatorer för detta har behandlats ovan. Dessa sammanfattas över-
siktligt i detta avsnitt. Framför allt diskuteras deras inbördes relationer. De 
flesta av indikatorerna kommenteras sedan vidare i senare avsnitt, och deras 
roll för etableringsprocessen analyseras då utförligare. Som avslutning på  
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Tabell 47. Olika etableringsindikatorer 

Ord 
 

F Bekanthet 
 % 

Produk- 
      tivitet 

Tid i bruk 
år 

   Meta-   
  signaler % 

Förklaringar 
% 

användargrupp 281 34 2,48 14 0 0 
bidragsmiljon 126 12 0,79 15 0 0 
bokstavsbarn 239 33 0 8 56 18 
curlingförälder 420 48 0,71 1 32 12 
flytträtt 600 4 1 7 1 2 
nollalternativ 142 6 0 18 24 42 
riksintag 734 26 1,09 17 4 9 
skurkstat 862 32 0,58 9 50 2 
stafettläkare 2336 10 1,16 8 8 2 

hela detta konklusionskapitel återvänder vi till själva etableringsbegreppet 
för en lite mer utförlig diskussion av vad det rymmer.  

De viktigaste etableringsindikatorerna sammanfattas i Tabell 47 där 
kolumnerna i tur och ordning representerar frekvens, bekanthet (efter en-
kätens säkerhetsgraderingar), produktivitet (mängden vidareordbildning), an-
vändningstid sedan första belägget, andelen metasignaler samt andelen för-
klaringar.52 

Problemet är dels att ingen av indikatorerna är exklusivt kopplad till just 
etableringsstatus, dels att de inte är särskilt samstämmiga. Detta framgår 
kanske tydligare när man rangordnar orden efter de olika indikatorerna, vil-
ket gjorts i Tabell 48. Den representerar samma grunddata som Tabell 47 
(om än med orden i annan ordning).53 Här framgår att etableringsbedöm-
ningen blir radikalt olika beroende på vilken indikator man utgår ifrån.  

Ordet curlingförälder visar sig således vara det mest bekanta ordet, i och 
med att enkätinformanterna var mest säkra på det (rang 1 i bekanthet). Sam-
tidigt var det medelfrekvent (rang 5 i frekvens) och det nyaste av orden (rang 
9 för tid i bruk). Ordet användargrupp har minst andel metasignaler och för-
klaringar och störst andel vidareordbildning (rang 1 i samtliga dessa).54  

Även om det inte finns någon generell samstämmighet i rangordningarna 
så uppvisar några indikatorer en ganska hög korrelation. Det gäller meta-
signaler och förklaringar, vilket kommenteras vidare i avsnitt 5.8, samt fre-
kvens och produktivitet. I det senare fallet kan man dock misstänka att pro-
duktiviteten är beroende av frekvensen, se avsnitt 5.3.55  

                          
52 Bekanthet mäts här efter procentandelen som markerat sig ”säker” på användningen. Att 
utgå efter de två säkraste värdena – ”säker” och ”mindre säker” – skulle ge nästan identisk 
rangordning. Produktiviteten anges efter den relativa mängden vidareordbildade ordformer 
per 100 belägg av basordet.  
53 I tabellerna i detta kapitel är sammansättningarna antingen sorterade i bokstavsordning, som 
i Tabell 47, eller efter de centrala måtten i resp. tabell, som i Tabell 48. 
54 Procentsiffrorna i Tabell 47 är avrundade medan decimaler har utnyttjats för att specificera 
rangordningen noggrannare i Tabell 48. 
55 Styrkan i samvariationen har analyserats på tre sätt: med Pearsons produktmomentkorrela-
tionskoefficient (r), vilket är en aning diskutabelt vid icke-kontinuerliga variabler, med Spear-
mans rangkorrelationskoefficient (rs) samt dessutom med kvadratsumman av rangskillnad-
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Tabell 48. Rangordning efter olika etableringsindikatorer 

Ord F Bekanthet Produk- 
      tivitet 

Tid i bruk        Meta- 
signaler 

Förklaringar 

skurkstat 2 4 7 5 8 3 
curlingförälder 5 1 6 9 7 7 
användargrupp 6 2 1 4 1 1 
riksintag 3 5 3 2 4 6 
stafettläkare 1 7 2 6 5 4 
bokstavsbarn 7 3 8 6 9 8 
flytträtt 4 9 4 8 3 5 
bidragsmiljon 9 6 5 3 2 1 
nollalternativ 8 8 8 1 6 9 

Givet att indikatorerna ger olika utslag – vilka bör man fästa störst vikt 
vid? Svaret är inte självklart med tanke på att ingen av dem reflekterar 
etableringsstatusen på något renodlat sätt. Svaret har också delvis att göra 
med vad i etableringsbegreppet vi vill fästa störst vikt vid, se vidare avsnitt 
5.13. Generellt torde dock frekvens och bekanthet vara de faktorer som tyd-
ligast speglar etableringsstatusen. Om man väger samman dessa båda ham-
nar orden i den ordning de presenteras i Tabell 48, vilket inte verkar helt 
orimligt. Notera emellertid att flera av orden hamnar på samma nivå om man 
adderar rangsiffrorna för frekvens och bekanthet. Relationen mellan just fre-
kvens och bekanthet ska snart diskuteras lite utförligare, men först några 
kommentarer om några av de övriga faktorerna.  

Metasignaler har en mängd olika funktioner, och bara vissa av dem hänför 
sig till etableringsstatusen, se 5.7. Uppenbarligen behöver inte alla nya och 
okända ord heller förklaras, om de i sitt sammanhang eller genom ordled-
ernas ömsesidiga begränsning på varandra uppfattas som tillräckligt genom-
skinliga ändå. Det torde vara skälet till att bidragsmiljon och användargrupp 
aldrig förklaras, trots att det förstnämnda var tämligen obekant för enkät-
informanterna och uppvisar en mycket låg frekvens, och trots att det senare 
ordet visar sig ha en mängd olika betydelsenyanser. Få förklaringar och hög 
grad av bekanthet behöver inte gå hand i hand. (Faktum är det inte verkar 
finnas någon korrelation alls mellan dessa båda indikatorer, se nedan.)  

Tidsfaktorn är inte ointressant för etableringsprocessen, men den verkar 
ändå vara av rätt underordnad betydelse. Faktum är att tid uppvisar negativ 
korrelation med flertalet av de andra faktorerna. Det demonstreras här av att 
det i särklass nyaste ordet (curlingförälder) uppenbart hör till toppskiktet i 
etableringshänseende, medan det ord som verkar äldst (nollalternativ) lika 
klart hamnar i botten. Allt annat lika är ett ord som använts länge säkert mer 
etablerat än ett med kortare historia, men eftersom allt annat sällan är lika 

                                                                                                                             
erna. Måtten ger likartade utslag, men genom det låga antalet ord är nästan inga korrelations-
siffror statistiskt signifikanta. Därför anges exakta mått bara undantagsvis. De högsta värdena 
uppnås av kombinationen metasignaler och förklaringar (rs = 0,63) resp. frekvens och produk-
tivitet (r = 0,44). 
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blir tidsfaktorn mindre relevant i jämförelse med flera av de andra faktor-
erna. När det gäller tidsfaktorn i kombination med frekvens kan det dess-
utom vara så att hög frekvens under kort tid kan vara gynnsammare för en 
stark etablering och minnesbefästning.  

Åter till de två tyngsta etableringsindikatorerna, frekvens och bekanthet. 
Även om en sammanvägning av dessa ger ett intuitivt rätt rimligt resultat 
kvarstår ändå det besvärande faktum att just dessa båda är särskilt dåligt 
korrelerade i den här studien.56 Inom användningsbaserade språkteorier, som 
den här studien också ansluter sig till, antas annars att hög frekvens normalt 
tvärtom korrelerar mycket väl med stark befästning i människors mentala 
lexikon, vilket i sin tur bör avspegla sig i att många uppfattar ordet som 
bekant: 

Frequency in text instantiates entrenchment in the cognitive system. (Schmid 
2000, The Corpus-to-Cognition-Principle) 

Det kan finnas många skäl till att relationen mellan korpusdata och olika 
kognitiva fenomen (eller snarare experimentella data för att fånga sådana 
fenomen) inte alltid är så påtaglig som kunde förväntas. Bekanthet och be-
fästning kan inte avläsas direkt i frekvenssiffror; relationen är betydligt mer 
indirekt än så. Uppenbarligen är frekvens inte det enda som påverkar (eller 
speglar) befästningsgraden och bekantheten, se Svanlund (2009). Bekanthet 
är i sig ett komplext begrepp. Så som frågan ställdes i enkäten fokuserades 
primärt bekanthet med ordets normala bruksbetydelse. Men även detta är 
givetvis en gradfråga − hur mycket av bruket är jag bekant med och hur 
starka och hur säkra är mina intuitioner? Bekanthet påverkas också av en rad 
faktorer. En är ordens uppmärksamhetsvärde. De mer spektakulära orden 
lägger man märke till och känner sig mer säker på, medan ett ord som 
bidragsmiljon passerar tämligen obemärkt under läsningen, särskilt om det 
inte vållar några tolkningsproblem.  

Det kan finnas en mängd skäl till att vi uppmärksammar vissa nya ord 
men inte lägger märke till andra; men detta kan inte enbart knytas till en 
gränsdragning mellan regelbundna och kreativa ordbildningar − vilket be-
handlades i avsnitt 2.1.1 − om en sådan alls låter sig göras. Exempelvis kan 
man anta att ord som vållar tolkningsproblem stannar upp läsningen, och 
därför lättare stannar kvar i minnet. Innovativ och inte helt genomskinlig 
metaforik ökar därför chansen att uppmärksammas, som för curlingförälder 
och kanske också stafettläkare. Ord kopplade till kontroverser är sannolikt 
också lättare att registrera.  

Men det finns också möjligheter för skribenterna att medvetet fästa läs-
arens uppmärksamhet vid ett ord. Metasignaler och metakommentarer är ett 
tydligt exempel, som gör att vi delvis måste omvärdera metamarkerandets 
roll i konventionaliseringsprocessen. Utgångspunkten för rangordningen i 
                          
56 Korrelationsmåtten ger r = −0,22, rs = −0,05. Inget av dessa är dock statistiskt signifikant. 
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Tabell 48 var att stor mängd metasignaler indikerar brist på etablering. Störst 
andel metasignaler hade bokstavsbarn, vilket renderade ordet sämsta etabler-
ingsrangen: 9. Men detta synes vid närmare analys en smula diskutabelt. En 
hel del tyder tvärtom på att hög andel metasignaler de facto bidrar till att 
höja uppmärksamhetsvärdet för ett ord, och därmed i förlängningen även be-
kantheten. Det visar sig i att andelen metasignaler korrelerar positivt och rätt 
starkt med bekanthet (r = 0,44, rs = 0,32). I alla händelser är den korrela-
tionen betydligt starkare än den mellan frekvens och bekanthet. (Frekvens-
faktorn diskuteras också vidare nedan i avsnitt 5.13.5.) Kanske vore det vett-
igare att spegelvända rangordningssiffrorna för metasignaler i Tabell 48. Å 
andra sidan kanske ett stort mått av metasignaler inte indikerar eller speglar 
hög grad av etablering, men de verkar onekligen medföra högre grad av be-
kanthet. Detsamma gäller dock inte andelen förklaringar, där det inte finns 
något positivt statistiskt samband med bekantheten. 

5.2 Ytterligare etableringsindikatorer 
De etableringsindikatorer som behandlades i föregående avsnitt är ganska 
allmänna. Andra indikatorer har bäring endast för mer specifika ord- eller 
sammansättningstyper. Det gäller exempelvis vidareutveckling av metaforik, 
som behandlas i avsnitt 5.3. Det gäller också mer utpräglat anaforiska sam-
mansättningar. Eftersom den anaforiska funktionen enbart bygger på den 
lokala kontexten är den inte beroende av att sammansättningen är etablerad 
utanför artikelkontexten. En minskning av den anaforiska funktionen över 
tid skulle därför kunna indikera en höjning av etableringsgraden, vilket fak-
tiskt skett för flytträtt, se vidare 5.12.2.  

Typikalitetsutsagor och typikalitetsuppfattningar skulle också kunna tolk-
as som etableringsindikationer. Om det finns tydliga föreställningar om vilka 
referenter eller vilka egenskaper som är mest typiska för en ny kategori, så 
har kategorin sannolikt uppnått en viss etableringsgrad i människors medvet-
ande. Alternativt skulle typikaliteten kunna förklaras med att den nya kate-
gorin passar så väl in i våra begreppsliga nätverk att det är lätt att omedelbart 
generera prototypföreställningar. Detta skulle bland annat kunna relateras till 
fenomenet extensionell återkoppling, dvs. möjligheten att föreställa sig pre-
sumtiva kategorimedlemmar man redan mött i verkligheten och som borde 
passa in på den beskrivning som det aktuella ordet erbjuder (se avsnitt 2.2.3). 
En förutsättning för att typikaliteten ska fungera som etableringsindikator är 
att kategorin (eller det aktuella perspektivet på den) verkligen uppfattas som 
ny, och att det inte bara är en ny beteckning på en redan välkänd kategori. I 
det senare fallet följer de etablerade typikalitetsföreställningarna lätt med till 
den nya beteckningen. 

I undersökningen visar sig typikalitetseffekter på flera sätt, både i belägg-
en och i enkäten. I beläggen uppträder vissa typikalitetsmönster i själva bru-
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ket. Tydligast är detta för skurkstat, där topplistan på exemplifieringar av 
skurkstater pekar ut Nordkorea, Irak och Iran som de mest centrala medlem-
marna av kategorin (jfr Tabell 8 i avsnitt 4.1.2). Exemplifieringarna i en-
käten stämmer väl överens med beläggen på den punkten. Det är också 
skurkstat tillsammans med curlingförälder som är behäftat med de tydligaste 
explicita typikalitetsmarkörerna i beläggen. I det förra fallet handlar mest om 
graderande uttryck: värsta, största men också verkliga skurkstater. För cur-
lingförälder är typisk den vanligaste markören. Typikalitetsmarkeringarna är 
dock inte särskilt vanliga ens för dessa båda ord; knappt 2 procent av deras 
belägg har sådana markeringar, vilket gör det svårt att använda detta som ett 
genomgående mått på etableringsstyrkan. Men blotta förekomsten av sådana 
markeringar säger någonting, och markeringarna för curlingförälder visar att 
det ingalunda behövs någon längre etableringsperiod för att typikalitets-
uppfattningar ska uppstå. 

Det är dock inte bara referenterna till de studerade orden som har olika 
typikalitet. Enkätinformanterna ger ibland uttryck för ganska bestämda före-
ställningar om vilka som borde vara mest typiska innehavare av de olika 
roller som impliceras av undersökningsorden. För bidragsmiljon fanns det 
exempelvis klara uppfattningar om vilka de typiska givarna resp. mottagarna 
borde vara, trots att ordet var obekant för flertalet. För användargrupp, som 
däremot var välbekant, fanns det starka föreställningar om de typiska brukar-
objekten, och dessa föreställningar stämde väl överens med mönstren i be-
läggen.  

5.3 Produktivitet 
De flesta sammansättningarna, närmare bestämt 7 stycken, uppvisar någon 
form av vidareordbildning. Det innebär att orden fungerar som led i en större 
sammansättning eller som bas för en avledning. Vidareordbildningarna är 
dock relativt få, både till typfrekvens och till beläggsfrekvens. I Tabell 49 
anger de tre första kolumnerna absoluta frekvenser, medan de tre högra kon-
verterar dessa till relativa frekvenser per 100 belägg av nodordet. 

Som utgångspunkt har mängden vidareordbildningar betraktats som en 
potentiell etableringsindikator. Tanken är att ett ord bör ha nått en viss 
etableringsstatus för att det ska bli naturligt att bilda nya ord med hjälp av 
det. Frågan är dock hur bra utslag denna indikator ger och vad den i så fall 
egentligen visar. Det är t.ex. möjligt att ordet bara behöver etableras i den 
aktuella kontexten, dvs. inom artikelns ram, för att det ska bli naturligt att 
mynta nya sammansättningar med ordet som bas. Flera fakta pekar i den 
riktningen. Ett är att vidareordbildningarna tenderar att dyka upp i de artiklar 
som har flest belägg. Den tendensen är mycket tydlig för stafettläkare och 
för flytträtt, som är de ord som också har de flesta vidareordbildnings-
beläggen. För stafettläkare hittar man hälften av vidareordbildningarna i de 
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Tabell 49. Vidareordbildning  

Bas 
 

Lemman 
antal 

Ordformer 
antal 

Belägg 
antal 

Lemman 
rel. F 

Ordformer 
 rel. F 

Belägg  
Rel. F 

användargrupp 6 7 8 2,13 2,48 2,84 
stafettläk 22 27 119 0,94 1,16 5,09 
flytträtt 5 6 14 0,83 1,00 2,33 
riksintag 6 8 13 0,82 1,09 1,77 
bidragsmiljon 1 1 1 0,79 0,79 0,79 
skurkstat 5 5 5 0,58 0,58 0,58 
curlingförälder 2 3 5 0,48 0,71 1,19 

50 artiklar som har flest belägg på stafettläkare. Dessa 50 artiklar repre-
senterar dock bara 7 procent av det totala antalet beläggsartiklar för ordet. Å 
andra sidan förekommer det att vidareordbildningar dyker upp i artiklar där 
basordet aldrig brukas. Exempelvis används skurkstatslistan i en artikel där 
skurkstat inte nämns, se även nedan om användargrupp. För de övriga orden 
är detta fenomen däremot ovanligt. 

Det finns ytterligare data som talar emot att vidareordbildningarna direkt 
speglar den globala etableringsstatusen hos basen. Bland annat är dessa vid-
areordbildningar tämligen jämnt spridda över tid. Visserligen är de ofta lite 
färre under den första kvartilen (med undantag för riksintag och curling-
förälder), men de ökar inte generellt med tiden. För curlingförälder infaller 
samtliga vidareordbildningar under den första halvan av det första året. 

Det är slående att de ord som uppvisar vidareordbildning också råkar vara 
de mest frekventa orden i studien. Rangordning efter vidareordbildning 
speglar dock inte direkt frekvensrelationerna mellan orden. Väljer man något 
absolut mått (de tre första sifferkolumnerna i tabellen) hamnar visserligen 
alltid det mest frekventa ordet (stafettläkare) i topp, men de övriga orden 
fördelar sig inte i frekvensordning. I Tabell 49 är orden sorterade efter den 
relativa frekvensen för lemman, och då hamnar det minst frekventa ordet 
faktiskt i topp. Den produktivitet som vidareordbildningen speglar är alltså 
inte en mekanisk reflex av användningsfrekvensen. Däremot verkar det som 
det krävs frekvens över en viss nivå för att vidareordbildningar ska börja 
uppträda i någon större skala, eller för att datamängden ska bli så pass stor 
att dessa ovanliga fenomen fångas i beläggssamlingarna. 

De undersökta orden fungerar nästan enbart som förled i dubbla samman-
sättningar. Det är enbart -användargrupp − utöver ett enda belägg på EU-
bidragsmiljoner − som också figurerar som efterled i fem sammansättnings-
lemman.57 Efterledsanvändningen medför att begreppet ytterligare specifi-
                          
57 Detta är delvis, men inte enbart, en följd av excerperingsprinciperna. Eftersom sökningarna 
i databaserna har trunkerats mot slutet fångar de automatiskt artiklar där nodordet fungerar 
som förled (eller som bas för suffixavledningar), även om själva nodordet skulle saknas. Där-
emot fångar de inte artiklar där nodordet enbart ingår som efterled i en sammansättning. 
Stickprovskontroller visar dock att sådan användning är mycket ovanlig. Men faktum kvarstår 
att de analyser som gjorts här bäst speglar den vidareordbildning som förekommer i de artik-
lar där även nodordet förekommer. 
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ceras och finindelas efter brukarobjekten i unix-, san-, (Pocket) PC-, Net-
ware- och (Interex) Europeanvändargrupper. Det största uttrycksbehovet 
verkar annars gälla att abstrahera utifrån det aktuella begreppet, snarare än 
att finindela det i undergrupper. Det verkar t.ex. finnas ett allmänt behov att 
kunna beteckna abstrakta helheter och system där basordsbegreppet är det 
mest centrala inslaget: curlingföräldraskap, riksintagsstatus, riksintagsklass-
ning, stafettläkeri, stafettläkarsystem. Dessutom förekommer ganska ofta 
anspelningar på att begreppen är föremål för konflikter och/eller en politisk, 
medial diskurs: stafettläkarstriden, flytträttsfrågan, flytträttsförslag, skurk-
statsretoriken, curlingföräldrartugget. 

Vidareordbildningarna resulterar ofrånkomligen i långa ord, ofta påtagligt 
otympliga. Det är utan tvivel en hämmande faktor och ett skäl till att de inte 
är fler. Benägenheten att bilda sådana ord påverkas säkert också av rent 
fonologiska förhållanden, som stavelseantal, betoningsmönster och rytm. 
Det är alltså inte generellt de kortaste orden som är mest benägna att bilda 
nya sammansättningar. 

Otympligheten är säkerligen ett skäl till att det inte är ovanligt att enbart 
nodordens förled ibland används i dubbla sammansättningar med ungefär 
samma funktion som hela sammansättningen. I stället för curlingförälder-
debatten säger man alltså curlingdebatten, i stället för curlingförälder-
begreppet blir det curlingbegreppet. På motsvarande sätt t.ex. skurklistan (i 
stället för skurkstatslistan), riksutbildning, riksgymnasium, riksstatus (där 
förleden närmast är kopplad till riksintagsstatus) samt stafettkedja och sta-
fettlinje (inte stafettläkarkedja eller stafettläkarlinje). Det visar sig också i att 
stafett som simplex ibland får stå för ’stafettläkare’. Som synes verkar strate-
gin särskilt vanlig när förleden redan används i en sorts överförd bemärkelse. 
Detta är ett ganska tydligt exempel på hur de språkliga uttrycksmedlen nor-
malt underspecificerar det vi försöker beskriva och indikera. Om vi tror att vi 
klarar att förmedla samma föreställningar med mer stenografiska antyd-
ningar så nöjer vi oss gärna med det i stället för att försöka komponera mer 
fullständigt täckande konstruktioner.  

Relativt sett har användargrupp den största andelen vidareordbildningar, 
vilket på flera sätt är intressant. Ordet utmärker sig även på andra sätt i 
vidareordbildningen: det är det enda ordet som flera gånger fungerar som 
efterled i dubbla sammansättningar och det är det ord som har störst andel 
vidareordbildningar i artiklar där basordet inte förekommer. Exempelvis 
förekommer användargruppsmöten utan att användargrupp uppträder i sam-
ma artikel. Så mycket som hälften av vidareordsbeläggen förekommer i 
artiklar utan användargrupp. Vi ska också komma ihåg att användargrupp är 
ett av de minst problematiserade orden i beläggen. Allt detta talar för att 
skribenterna har uppfattat användargrupp som ett naturligt ord, ett ord som 
självklart ”finns”, åtminstone potentiellt – trots att det faktiskt inte verkar ha 
”funnits” särskilt länge. Det förefaller alltså som själva ordbildningssystemet 
sanktionerar den här ordbildningen som en latent resurs att ta till, på ett sätt 
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som inte motsvaras av de flesta andra orden i undersökningen. (Se vidare 
diskussionen i avsnitt 5.9.) Samtidigt visar analysen av beläggen och enkäten 
att betydelsen ingalunda är självklar.  

Förmodligen är den riktigaste konklusionen att hög andel vidareordbild-
ningar faktiskt indikerar en viss etableringsstatus, medan låg andel inte nöd-
vändigtvis indikerar motsatsen. 

En annan intressant produktivitetsfaktor, som delvis överlappar med vid-
areordbildning, gäller vidareutveckling av metaforik i de fall ordet har en 
metaforisk eller annan figurativ komponent. En stor mängd följdmetaforik, 
som bygger vidare på ursprungsmetaforiken, skulle alltså kunna indikera hög 
etableringsstatus. Sålunda uppvisar curlingförälder en betydligt större meta-
forisk produktivitet än stafettläkare. Detta kan även kopplas till skillnader i 
metaforisk styrka (jfr Svanlund 2001, 2007) och behöver inte ha direkt med 
etableringsstatusen att göra. Även för bokstavsbarn har förleden gett upphov 
till en del liknande ordbildningar, men i lite mer blygsam omfattning.  

5.4 Betydelsen stabil från början 
Ett tydligt gemensamt drag för de undersökta sammansättningarna är att de 
inte uppvisar någon spretig betydelsevariation i inledningen. Man kan inte 
skönja någon fluktuation som så småningom konvergerar och stabiliseras. 
Semantiken blir i den meningen inte fastare under etableringsfasen; den för-
ändras över huvud taget väldigt lite. Med andra ord ser vi ingen minskning 
av den betydelsevariation som ändå finns (se nedan). Inte heller någon ök-
ning. Alla ord utom ett har en helt dominerande huvudbetydelse. Några har 
dessutom enstaka belägg på radikalt avvikande betydelser (se avsnitt 5.6).  

I några fall vet vi emellertid − och i andra kan vi misstänka − att de 
aktuella källorna inte särskilt väl fångar den verkliga inledningsfasen för 
ordens etablering. Några av orden har uppenbarligen redan figurerat en tid i 
vissa språkgemenskaper innan de kommit i tidningstryck. Det bidrar sanno-
likt till intrycket av stabilitet. Ordet flytträtt utgör ett tydligt exempel. Men 
för ord som curlingförälder och bokstavsbarn avslöjar de tidiga beläggen att 
vi här kommer in i ett mycket tidigt skede av etableringen, och även här är 
betydelsen tämligen konstant under den studerade perioden.  

Det stora undantaget till regeln om en dominerande huvudbetydelse utgör 
användargrupp, som redan från början uppvisar en ganska omfattande poly-
semi. Även flytträtt får sägas vara polysemt, men till skillnad från användar-
grupp finns här en klart dominerande huvudbetydelse. Ytterligare några ex-
empel på ett visst mått av betydelsevariation ska här kort kommenteras.  

En del ord blir föremål för skribentens eller återgivna rösters funderingar 
om vad som mer exakt krävs för att en presumtiv referent ska platsa inom 
den aktuella kategorin. Beläggen på curlingförälder pekar på en viss bredd 
vad gäller vilka föräldrabeteenden som anges kunna motivera att beteck-
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ningen används. På ett schematiskt plan beskrivs sådana handlingar ofta som 
att undanröja sånt som hinder, problem, svårigheter, konflikter, motstånd 
eller att ordna så att barnen slipper ”livets vedermödor och vardags-
bekymmer”, t.ex. genom att serva dem. På ett mer konkret plan nämns städ-
ning, diskning, göra mackor, bilskjutsning etc. Gemensamt är att det rör sig 
om handlingar som ska underlätta för barnen, som emellertid skulle klara sig 
(minst lika) bra utan dem. Betydelsen får sägas vara vag på den här punkten, 
snarare än fluktuerande.  

På liknande sätt funderar en del skribenter över vad som skulle kunna 
motivera epitetet skurkstat. Även nollalternativ uppvisar en viss variation 
och vaghet beträffande hur ett sådant alternativ kan konstrueras, främst hur 
mycket åtgärder och förändringar som kan tillåtas samtidigt som det fort-
farande uppfattas som ett tänkt status quo-alternativ. Gruppen bokstavsbarn 
omfattar som nämnt inte enbart barn med initialförkortningsdiagnoser; ordet 
används som kategorietikett även för barn med andra diagnoser, som autism 
och Tourettes syndrom. Detta skulle möjligen kunna uppfattas som en ex-
pansion av begreppet, men dessa typer av diagnoser finns med redan från 
första början och de blir inte vanligare ju längre tiden går, snarare tvärtom. 
Det är alltså inte en fråga om betydelseutvidgning, åtminstone inte i det 
material som speglas i den här undersökningen. Gemensamt för de ord som 
kommenterats ovan är alltså att den vaghet eller variation som finns inte för-
ändras under den etableringsfas som har studerats. Det sker med andra ord 
ingen betydelsestabilisering – och heller ingen destabilisering. 

Det förekommer ändå en del förhandlingar om nyanser och framför allt 
om värdeladdning och benämnarperspektiv. Är curling-beteendet positivt 
eller negativt, önskvärt eller förkastligt? Är bokstavsbarn en nedvärderande 
eller kärleksfull beteckning? Vilka stater och vilka handlingssätt förtjänar 
mest att kallas skurkstater? Säger epitetet kanske mer om dem som använder 
det än om dem som betecknas? Just de nämnda orden är också de som fram-
ställs som mest graderbara, och typikaliteten hos vissa kategorimedlemmar 
kommenteras. Även flytträtt framställs som graderbart genom attribut som 
full och fri. Detta är en mer ekonomiteknisk gradering som indikerar att man 
kunde tänka sig tekniska begränsningar för flytträtten. Samtidigt är det klart 
att åtminstone fri medför positiva associationer och värdeladdningar.  

Förhandlingarna om värdenyanser och benämnarperspektiv leder dock 
knappast till någon konvergens eller konsensus, varken beträffande attityder 
eller betydelsenyanser. Inte heller här stabiliseras konventionen; den verkar 
tillräckligt stabil redan tidigt, se vidare nästa avsnitt.  

5.5 Konsensus eller konflikt 
Konventionalisering tenderar att kopplas ihop med konsensus. Konven-
tionalisering blir då en fråga om hur vi ”blir ense” om hur ett visst uttryck 
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ska användas. Konsensus har betonats på flera ställen ovan liksom i Svan-
lund (2002) − förmodligen alltför starkt. För det är uppenbart, inte minst i 
den här studien, att vi inte alltid blir ense om hur orden ska användas, eller 
vilka associationer vi förknippar med dem. Vissa ord utgör del av ett utom-
språkligt konfliktmönster, som delvis också yttrar sig i en språklig konflikt. 
Detta gäller särskilt för skurkstat, curlingförälder, bokstavsbarn och stafett-
läkare. Kontroverserna märks tydligt i användningskontexterna under etab-
leringsskedet, dvs. i regel under hela den tid som jag studerat. En reflex av 
detta, som inte redovisas i de enskilda ordanalyserna, är att ordet DEBATT 
utgör kollokat till samtliga de just uppräknade orden − samt till flytträtt och 
bidragsmiljon − men det är bara för curlingförälder som det blir ett signifi-
kant kollokat. En annan reflex av konfliktmönstren är att andelen meta-
signaler också är hög just för de kontroversiella orden, se vidare avsnitt 5.7.  

Ibland kan det, som ovan, vara motiverat att metaforiskt tala om en på-
gående förhandling om orden. Men förhandlingen syftar i så fall inte alltid 
till att fastställa betydelsenyansen. När vissa röster anser att ord som bok-
stavsbarn eller stafettläkare är förnedrande eller nedsättande så är deras för-
handlingsbud snarast att vi inte borde använda orden alls.  

I flera fall är det kanske riktigare att säga att orden ingår i en förhandling 
om hur världen bör uppfattas, vilka perspektiv på tillvaron som är mest rätt-
visande och eftersträvansvärda. I de fallen är i regel både orden och företeel-
serna bakom dem kontroversiella. Egentligen ifrågasätter ju båda sidor i kon-
flikten ifall det över huvud taget finns några bokstavsbarn (jfr rubriken ”Det 
finns inga ’bokstavsbarn’” i avsnitt 4.2.3) − men från helt olika utgångs-
punkter. Ett ord som skurkstat blir ett värderande tillhygge − som ibland 
förvandlas till en vådlig bumerang − i diskurser om internationell politik, där 
ordet direkt hjälper till att peka ut vilka som är onda, och indirekt antyda 
vilka som är goda. Det visar sig då väsentligt att känna till vem som brukar 
använda beteckningen, och om vilka stater. När det finns så tydliga kon-
fliktmönster med i bilden hör det till den konventionaliserade kunskapen om 
orden att de är laddade och kontroversiella och speglar ett visst perspektiv. 
Den som inte har den kunskapen kan knappast sägas veta vad orden betyder. 
Sådana kunskaper får man bara genom kontakt med ordens brukslinje, dvs. 
man måste ha sett eller hört dem användas. Benämnarperspektivet är svårt 
att sluta sig till enbart med utgångspunkt i vad man redan vet om de ingå-
ende ordlederna. 

För skurkstat, curlingförälder, bokstavsbarn och stafettläkare är det tyd-
ligt att själva orden väcker känslor; uttrycken fungerar som kontroversiella 
epitet för sina (likaledes kontroversiella) referenter och väcker ibland anstöt i 
sig. För flytträtt och bidragsmiljon är det däremot bara referenterna − dvs. 
företeelserna − som är omdiskuterade; själva uttrycken debatteras inte och 
metamarkeras heller aldrig. Dessa ord är i sig inte särskilt laddade, även om 
bidragsmiljoner i plural ofta får uttrycka indignation över (alltför) stora stat-
liga bidrag.  
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5.6 Avvikande betydelser förekommer 
Flera av orden uppvisar enstaka belägg som ganska kraftigt avviker från den 
dominerande huvudbetydelsen. Det gäller flytträtt, nollalternativ, riksintag 
och i viss mån skurkstat. I det senare fallet handlar det då inte om stater som 
internationellt uppträder hotfullt, utan om stater som tolererar eller under-
blåser vissa misshagliga värderingar: i de aktuella fallen gäller det dopning 
resp. hedersvåld mot kvinnor. Här är det möjligen fråga om en vidareutveck-
ling eller förtunning av den halvetablerade betydelsen, dvs. de avvikande 
beläggen skulle kunna ses som kopplade till brukslinjen för skurkstat. För de 
avvikande betydelserna för de övriga orden är detta knappast möjligt. För 
flytträtt handlar de om rätt att byta bostadsort (i stället för rätt att flytta kapi-
tal). För riksintag betecknar de en avdelning på en institution (i stället för ett 
system för elevantagning). För nollalternativ finns flera avvikande använd-
ningar, där några anspelar på att något ska anta mätvärdet noll (i stället för 
ett status quo-alternativ som utgångspunkt). Här råkar alltså samma ordleder 
få göra tjänst för att uttrycka en helt annan betydelse. (Därmed inte sagt att 
det helt saknas beröringspunkter mellan betydelserna, men det är svårt att se 
den ena som utvecklad ur den andra.) 

De få avvikande beläggen är spridda över tid. För flytträtt och noll-
alternativ är de allra första beläggen i materialet avvikande. Intressant nog 
markeras avvikande betydelser nästan inte alls i textsammanhanget. De 
förses inte med metasignaler, de förklaras heller inte eller problematiseras på 
annat sätt i texten – trots att de på flera sätt borde vara problematiska. Dels 
är det ju uppenbart att den avsedda betydelsen inte är den enda tänkbara, dels 
borde den (i varje fall enligt vissa gängse uppfattningar om ordbildning) 
blockeras av att orden redan är förbundna med en åtminstone halvetablerad 
betydelse (jfr avsnitt 5.13.3). Men av allt att döma ser inte skribenterna dessa 
användningar som problematiska eller speciella utan tvärtom som ganska 
självklara i sammanhanget. Med andra ord uppfattar de antingen betydel-
serna som naturliga för dessa ordbildningar eller beteckningarna som natur-
liga för det som ska beskrivas. Enkätens novistolkningar ger dem också visst 
stöd i detta. De avvikande betydelserna hos flytträtt utgör i själva verket de 
vanligaste tolkningsförslagen i enkäten. Även för nollalternativ ansluter sig 
många tolkningsförsök till några av de betydelser som faktiskt realiseras i 
något av de avvikande beläggen. 

Att avvikande användningar inte markeras kan också bero på att skribent-
erna faktiskt inte känner till de halvkonventionaliserade betydelserna. Då har 
de heller ingen anledning att markera användningen som avvikande. För 
flera av beläggen, särskilt de senare, är detta en mindre trolig förklaring. 
Men det finns intressantare och kanske mer plausibla förklaringar till att de 
avvikande användningarna slinker in så obemärkt i artiklarna, och till att de 
över huvud taget dyker upp just när de dyker upp. Det är lätt att inse att flytt-
rätt har den teoretiska potentialen (se avsnitt 5.13.4) att syfta på rätten att 
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byta bostadsort, dvs. den alternativa avvikande betydelsen. Med den poten-
tialen borde ordet – i den betydelsen – ha kunnat uppträda på den mediala 
arenan när som helst. Nu råkar det emellertid dyka upp i pressen första 
gången precis i samma veva som dåvarande regeringen presenterade en för-
säkringsrörelsereform (Prop. 1998/99:87) som föregåtts av en statlig utred-
ning. En av de frågor som diskuterades här var fri rätt att flytta kapitalförsäk-
ringar, även om propositionen använde sammansättningsformen flyttnings-
rätt. Det verkar inte orimligt att skribenten bakom det första massmediala 
belägget således redan mött ordet, eller varianten flyttningsrätt, men i en 
annan betydelse. Det tyder i så fall på att etableringen av ett uttryck i en viss 
betydelse kan underlätta aktiveringen av samma uttryck även när en helt 
annan betydelse ska uttryckas. Detta förklarar i så fall också varför uttrycken 
upplevs som naturliga av skribenterna – själva ordet ”finns” ju redan.  

5.7 Metasignaler 
Som väntat utmärks många av ordens brukskontexter av en stor andel meta-
signaler, vilket framgår av Tabell 50, som visar hur många procent av be-
läggen som är försedda med olika typer av metasignaler.  

Tabellen är sorterad efter andelen metasignaler totalt, kolumnen längst till 
höger. Mest metasignaler har alltså bokstavsbarn, skurkstat, curlingförälder 
och nollalternativ. För de flesta orden är det reservationerna som dominerar. 
Undantaget är curlingförälder, där metautpekningarna faktiskt utgör den 
största gruppen. För skurkstat är benämnarperspektivet mer centralt än för de 
övriga, men även där dominerar reservationerna. Det ska framhållas att end-
ast bidragsmiljon står helt utan metasignaler, och användargrupp har bara 
två exempel. Därmed kommer inget av dessa båda ord upp till ens 1 procent 
metasignalerade belägg. 

Bland reservationerna är det vanligen så kallad-varianten som överväger. 
Åter är undantagen skurkstat och curlingförälder, som har fler citeringar än 
de övriga orden (även när citeringar som markerar titlar på böcker etc. är 
borträknade, vilket är fallet med alla siffrorna i Tabell 50). Det hänger mest 
samman med att de citerade beläggen här ofta markerar dels verkliga citat 
(t.ex. från amerikanska uttalanden om olika stater eller från danske psyko-
logen Hougaards bok om curlingföräldrar), dels verkliga reservationer och 
avståndstaganden vad gäller uttryckssättet. Väldigt ofta anar man att citat-
tecknen är tänkta att fylla båda funktionerna samtidigt. 

Metasignalernas betydelse får inte underskattas. För bokstavsbarn och 
skurkstat har hälften av beläggen någon form av metasignal. För de flesta 
orden är så kallad-reservationerna så pass framträdande att ett eller flera av 
kollokaten så, KALLAD, s eller k har hamnat på listan över signifikanta kol-
lokat. Det gäller bokstavsbarn, curlingförälder, nollalternativ, riksintag (lik- 
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Tabell 50. Metasignaler58 

Reservationer % Ord Belägg 
antal Totalt Citat S.k. 

Utpek-
ningar 

% 

Per- 
spektiv 

% 

Meta-
signaler  
totalt % 

bokstavsbarn 239 51 25 30 5 3 56 
skurkstat 862 40 32 9 4 14 50 
curlingförälder 420 12 10 3 23 4 32 
nollalternativ 142 23 8 15 0 1 24 
stafettläkare 2336 7 2 5 1 0 8 
riksintag 734 3 0 3 0 1 4 
flytträtt 600 1 0 1 0 0 1 
användargrupp 281 0 0 0 0 0 0 
bidragsmiljon 126 0 0 0 0 0 0 

som riksintagning), skurkstat och stafettläkare. Det innebär att så kallad-
konstruktionerna hos dessa ord relativt sett dyker upp betydligt oftare än 
man normalt kan förvänta sig, och de utgör ett påfallande kontextuellt drag 
hos dessa ord. Vissa av metasignalerna får alltså avsevärd kollokations-
mässig styrka. (Jämför också om metautpekaren begreppet nedan.) 

Många av reservationerna motiveras av att företeelserna är kontrover-
siella och uttrycken är laddade sätt att referera till dessa. Så länge de är det 
finns det förstås fortsatt skäl att reservera uttrycken. Detta blir tydligt beträf-
fande bokstavsbarn, curlingförälder, skurkstat och till mindre del även för 
stafettläkare. I andra fall är det mer bristen på etableringsstatus i kombina-
tion med brist på genomskinlighet som motiverar reservationerna, vilket är 
tydligt beträffande nollalternativ och riksintag. Sådana reservationsmotiv 
spelar dock in även för bokstavsbarn och curlingförälder, som båda dess-
utom har en försvarlig andel förklaringar, se nedan.  

Så kallad-reservationer är explicit intertextuella − de hänvisar till någon 
form av redan etablerat bruk. Man kan inte använda sådana reservationer om 
man inte hört eller sett ordet förut. Däremot kan citattecken ibland tvärtom 
användas för helt nyskapade ord som skribenten rent av tror sig ha hittat på, 
dvs. för ord som kanske inte ens uppfattas som ”riktiga” ord − ännu. De kan 
också användas för approximationer som skribenten inte anser vara riktigt 
mitt i prick. I det här materialet förekommer dock knappast några sådana 
användningar av citattecken, inte ens i de tidiga beläggen. I stället hänvisar 
även de citerade beläggen nästan uteslutande till någon form av etablerat 
språkbruk, ibland mer eller mindre specificerat. 

                          
58 Om man summerar andelarna i tabellen misstämmer siffrorna något, vilket dels beror på av-
rundningsfenomen, dels på att en del belägg har dubbla markeringar. Kolumnen Metasignaler 
totalt visar den faktiska andelen belägg som har någon form av metasignal. Här har dubbla 
markeringar alltså inte räknats dubbelt. Smärre diskrepanser gentemot Svanlund (2006) kom-
mer sig av att citeringar som ingår i titlar på böcker, tv-program etc. här konsekvent har räk-
nats bort för samtliga ord. 
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(163) Inser de i sammanhanget många gånger oinsatta debattörer och opinions-
bildare, som ironiserar över ''bokstavsbarn'' att de skapar sår av förtvivlan 
och förstörd självkänsla hos såväl barn som föräldrar … (1999-05-21) 

Det händer att de båda reservationstyperna förekommer tillsammans, men 
det är inte särskilt vanligt. Totalt är endast 3 procent av reservationsbeläggen 
dubbelmarkerade med både citattecken och så kallad. Reservationerna fun-
gerar som en allmänt tillgänglig resurs med en bred uppsättning funktioner. 
De utgör därför ett förväntat inslag i kontexterna till nya ord och uttryck. 
Reservationer förekommer mycket riktigt åtminstone någon gång tillsam-
mans med alla orden utom bidragsmiljon. Det är på sätt och vis mer anmärk-
ningsvärt med nya ord som aldrig reserveras, se avsnitt 5.9.  

Metautpekningar och perspektivmarkörer har en smalare funktion och är 
inte alls lika ymnigt förekommande i källmaterialen. Flera av orden saknar 
helt sådana markeringar eller har bara den ena sorten. Metautpekningar ut-
gör kraftigare framhävningar än reservationer och förutsätter mer explicita 
kommentarer om det uttryck som utpekas. Reservationsmarkörerna används 
däremot påfallande ofta helt fristående, utan ytterligare metakommentar. 
Deras metakommenterande funktion är således betydligt mer implicit.  

Även metautpekningar har en viss spännvidd i användningen, som till stor 
del har att göra med vad det är skribenten vill kommentera om det utpekade 
uttrycket. De ord som behäftas med metautpekningar är de där själva ut-
trycket är kontroversiellt: skurkstat, bokstavsbarn, stafettläkare och curling-
förälder. Det sistnämnda ordet är det klart mest metautpekade; det står esamt 
för mer än 50 procent av det totala antalet metautpekningar. Värdeladd-
ningen eller klangen hör till det som oftast kommenteras. (En del av följande 
belägg har också tagits upp i ordanalyserna ovan.) 

(164) Plötsligt har begreppet ”bokstavsbarn” fått en nedsättande klang. (1999-
04-16) 

(165) - Stafettläkare låter lite nedsättande. Jag föredrar att kalla mig konsult-
läkare. (2001-05-14) 

(166) ”Curlingföräldrar” kallas lite nedlåtande alla de som skjutsar sina barn 
till träning och matschspel. (2004-08-19) 

(167) Bara du inte skriver om några bokstavsbarn så är du välkommen. Det ut-
trycket är så förnedrande. (1999-04-21) 

Ibland vill skribenten delge läsarna sin egen värdering av uttrycket. 

(168) 'Curlingföräldrar' är ett smittsamt och smart ord. (2004-02-26) 

(169) Och så kan man vara curlingförälder. En totalt misslyckad metafor som 
så snabbt bitit sig fast hos både proffs och amatörer. (2004-11-02) 

Det är också för de kontroversiella orden som uttryckens bruksstatus och his-
torik explicit kommenteras i beläggen. 
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(170) Curlingföräldrar har blivit ordet på allas läppar. (2004-08-19) 

(171) 1994 använde president Clinton i Vita huset allt oftare termen ”rogue 
countries”, skurkstater. (2001-09-12) 

(172) Göran Tägtström värjer sig inför uttrycket ”stafettläkare” som används 
på många håll i landet. (2001-05-14) 

I många belägg påpekas att ordet är nytt, vilket direkt berör själva etabler-
ingen. Det gäller alldeles särskilt för curlingförälder, där många belägg talar 
om myntandet och myntaren. Man talar också om ordet som smittsamt eller 
kommenterar spridningen på annat sätt. Det är naturligt att det är just de 
kontroversiella orden som metakommenteras på detta sätt. För att vi över 
huvud taget medvetet ska registrera ett ord som nytt, och dessutom fortsätta 
att lägga märke till egendomligheter i samband med dess etablering, så 
underlättar det onekligen om ordet är kopplat till en kontrovers som enga-
gerar. Dessutom finns det ju då mer att kommentera. Och det är onekligen 
svårt att tala om ett uttryck utan att metautpeka det just som ett uttryck.  

Den klart vanligaste metautpekaren är substantivet begrepp. Det syftar 
ingalunda enbart på ordens innehållssida: ett begrepp på var mans och kvin-
nas läppar; ett begrepp i var mans mun. Närmast identiska uttryckssätt an-
vänds också tillsammans med ord; ord och begrepp används över huvud 
taget mycket likartat som metautpekare. För curlingförälder är begreppet så 
pass kontextuellt framträdande att det hamnat bland de signifikanta kol-
lokaten.  

Passivformerna av verbet kalla har här också räknats till metautpekning-
arna, och verbbeläggen skiljer sig delvis från de substantiviska utpekning-
arna. Precis som så kallad-reservationerna pekar det passiva verbet direkt ut 
en onomasiologisk konvention, dvs. att X (i vissa sammanhang) brukar kal-
las Y. Här finns dock syntaktiska möjligheter att lägga till ytterligare på-
pekanden om den konventionen. Hit hör, förutom klangen, brukligheten, 
tidsperspektiv på bruket och ibland även motiv till själva benämningen. Där-
emot är det ovanligt att man här anger benämnarna, till skillnad från hur per-
spektivmarkörerna används, se nedan. Det förekommer dock: vad som i USA 
kallas ’skurkstater’. Annars anges benämnarperspektivet ibland i mycket all-
männa ordalag i samband med metautpekningarna, med formuleringar som 
det som i dagligt tal kallas bokstavsbarn; dem som populärt i pressen kallas 
bokstavsbarn; den avart … som populärt kallas curlingföräldrar; stafett-
läkare är ett uttryck som ofta används om inhyrda läkare och liknande for-
muleringar.  

Om curlingförälder är det i särklass mest metautpekade ordet så är skurk-
stat det ord som har klart flest markeringar av benämnarperspektivet. 
Dessa verbbaserade metasignaler har en mer specifik funktion än metautpek-
ningarna, men det är till stor del samma ord som metautpekas och perspek-
tivmarkeras i större omfattning. Subjektet (eller agentadverbialet i passiva 
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satser) utgör benämnaren, medan det studerade nodordet syntaktiskt normalt 
fungerar som objektspredikativ, som i exempel (173). Även andra syntakt-
iska konstruktioner är dock möjliga för att ange benämnarperspektivet.  

(173) … länder som av USA definieras som ”skurkstater” (2001-01-31) 

(174) … sådana länder som man i amerikansk retorik kallar ”skurkstater” … 
(2001-09-20) 

(175) Nordkorea klassas i Washington som en ”skurkstat” … (2001-05-04) 

(176) Vid FN:s kvinnokonferens i New York utpekas förstås Vatikanen som en 
av skurkstaterna. (2000-06-13) 

Utöver skurkstat är det främst curlingförälder och bokstavsbarn som i någon 
utsträckning är kopplade till perspektivmarkeringar. Här pekas dock sällan 
någon tydlig benämnare ut på samma sätt som i skurstats-beläggen, bl.a. 
genom att många av beläggen uppträder i agentlösa passiva satser. Där 
benämnaren figurerar i kontexten är den i regel allmän eller diffus: alla, 
många, vi, man, var och varannan människa. Det finns några undantag 
främst för curlingförälder, där benämnarna ibland anges som psykologer 
eller en dansk barnpsykolog, och det förekommer i några ströbelägg för 
olika ord att en specifik person citeras, en person som därmed får utgöra 
benämnaren. 

Det finns av naturliga skäl ingen skarp gräns mellan de allmänt meta-
utpekande och de perspektivmarkerande uttrycken. Liksom metautpekarna 
kan perspektivmarkeringar också ha en reserverande effekt. Markeringar av 
benämnarperspektivet blir definitionsmässigt explicit intertextuella − skrib-
enten hänvisar till andras utsagor och klassificeringar. De kombineras också 
nästan med nödvändighet med någon form av kommentar till själva kategori-
seringen, och denna fungerar ofta reserverande. Båda dessa aspekter är 
intressanta för etableringshistorien.  

Det är inte ovanligt att de olika metasignalerna kombineras. Särskilt van-
ligt är det att både metautpekningar och perspektivmarkörer kombineras med 
reservationer. Totalt har närmare 40 procent av de perspektivmarkerade be-
läggen också en reservation, och för både curlingförälder och skurkstat – de 
mest metautpekade orden – är ca 1/4 av utpekningarna också reserverade. 
Däremot är det ovanligt att metautpekningar och perspektivmarkörer kombi-
neras med varandra, men det förekommer. I vilken utsträckning metasignaler 
och förklaringar minskar över tid kommenteras i slutet av nästa avsnitt. 

5.8 Förklaringar 
Som nämnt ovan finns det en allmänt god korrelation mellan metasignaler 
och förklaringar, vilket delvis framgår av Tabell 51, där procentandelarna 
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gäller för samtliga metasignaler sammantaget.59 De tre högra kolumnerna an-
ger från vänster 1) antalet belägg med både förklaringar och metasignaler, 2) 
procentandelen metasignalerade belägg som också har en förklaring, 3) pro-
centandelen förklarade belägg som också är försedda med en metasignal 
Framför allt är tendensen stark att de förklarade beläggen också är försedda 
med någon form av metasignal, vilket alltså framgår av kolumnen längst till 
höger. Om vi bortser från de båda ord som helt saknar förklaringar är i 
genomsnitt ungefär hälften av förklaringsbeläggen försedda en reservations-, 
metautpeknings- eller perspektivmarkör. Om man vill förklara ett ord eller 
kommentera innebörden av det, så är det uppenbarligen naturligt att förse 
ordet med någon form av metaframhävning. Alla typerna av metasignaler 
kan användas för att kommentera betydelsen, men reservationerna är även 
här vanligast.  

I och med att metasignalerna även har andra funktioner är andelen för-
klarade metasignalsbelägg normalt lägre − med några intressanta undantag. 
Bland orden med många metasignaler är det nollalternativ som mest på-
fallande avviker från huvudmönstret. Nollalternativ har en lägre andel meta-
markerade förklaringar och en högre andel förklarade metasignalsbelägg. Av 
orden med lägre metasignalsfrekvens utgör även flytträtt och riksintag 
undantag på motsvarande sätt. Av detta kan man dra slutsatsen att meta-
signalerna för dessa tre ord primärt signalerar att läsaren inte förväntas känna 
till ordet eller dess betydelse. Här handlar det alltså inte om att ta avstånd 
från själva uttrycket. 

Det finns ett antal kontextuella kännetecken för ord med många för-
klaringar. De har ofta hög kollokatfrekvens för något av orden i frasen det 
vill säga i högerpositioner (bokstavsbarn, nollalternativ, riksintag) eller för 
vilket i position H1 (riksintag) eller generellt för orden innebär (riksintag, 
nollalternativ) eller betyder (riksintag) som ofta används just i förklaringar. 
Hög kollokatfrekvens för är i position H1 indikerar också hög förklarings-
frekvens: Så kallade curlingföräldrar är föräldrar som sopar banan framför 
sina barn. För just curlingförälder bidrar det till att är blir signifikant kol-
lokat. Andra kollokat signalerar hög grad av exemplifiering. Det gäller 
exempel och exempelvis, som figurerar tillsammans med 7 respektive 8 av 
orden. Det förstnämnda är också signifikant kollokat för skurkstat. Även hög 
frekvens för som i högerpositioner kan indikera hög grad av exemplifiering: 
Barn med fysiska handikapp eller så kallade ”bokstavsbarn”, med diagnoser 
som damp, dyslexi … Det gäller främst bokstavsbarn och skurkstat.  

Det är något förvånande att varken metasignaler eller förklaringar gene-
rellt verkar minska med tiden. Detta kan ha flera orsaker. Det kan spegla att 
etableringsstatusen fortfarande inte är tillräckligt hög hos de här orden. Möj-
ligen krävs rejält hög frekvens eller lång etableringstid för att någon avtrapp- 

                          
59 Korrelationsmåtten ger för övrigt r = 0,35 rs = 0,67, där den senare siffran är nästan signi-
fikant (p = 0,07). 
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Tabell 51. Förklaringar och metasignaler 

Belägg Förklaringar Både 
förklaring 
och meta-

signal 

Andel meta-
sign.belägg 
som också 

är förklarade 

Andel 
förkl.belägg  

som också  
har meta-

signal 

Ord 
 

Antal Antal % Antal % % 
användargrupp 281 0 0 0 0 0 
bidragsmiljon 126 0 0 0 0 0 
bokstavsbarn 239 42 18 37 28 88 
curlingförälder 420 51 12 28 21 55 
flytträtt 600 13 2 2 33 15 
nollalternativ 142 59 42 18 53 31 
riksintag 734 66 9 10 36 15 
skurkstat 862 15 2 9 2 60 
stafettläkare 2336 49 2 32 17 65 

ning ska inträda. Att så inte sker här beror för flera ord också på att särskilt 
reservationerna i många fall främst signalerar att ordet är omdiskuterat. Så 
länge kontroversen kvarstår finns det fortsatta skäl att reservera ordet. 
Möjligen har också kopplingen till vissa metasignaler blivit så befäst genom 
bruket att de nästan ingår i ordets fraseologi. Man kan misstänka att 
exempelvis så kallad ibland slentrianmässigt hänger kvar som en halv-
konventionaliserad presentationskollokation långt efter att reservationen 
upphört att kommunikativt vara särskilt befogad. Frasen ingår i så fall i 
skribenternas mönsterminne för ordet, dvs. de är vana vid att ordet brukar 
reserveras.  

Att andelen förklaringar inte minskar över tid hänger i vissa fall samman 
med att ordets schematiska betydelse normalt behöver specificeras utifrån 
den aktuella situationen. Det gäller särskilt nollalternativ, som är det isär-
klass mest förklarade ordet i studien. 

Det finns emellertid några ord som faktiskt uppvisar avtrappningar över 
tid. Det gäller främst riksintag och stafettläkare, där andelen metasignaler 
tydligt minskar med tiden. Särskilt är det så kallad-reservationerna som står 
för minskningen. En viss nedtrappning uppvisar också skurkstat och noll-
alternativ. För riksintag minskar också förklaringarna tydligt med tiden; för 
stafettläkare sker det också, men inte lika tydligt.  

Medan flertalet av orden alltså både metamarkeras och metakommenteras 
flitigt i artiklarna är det några av sammansättningarna som tvärtom behand-
las som helt oproblematiska, fria från allt metakommenterande. De disku-
teras vidare i avsnitt 5.9. 

5.9 De (skenbart) oproblematiska orden 
Flertalet av orden metakommenteras alltså relativt flitigt, vilket på intet sätt 
är onaturligt för nybildade ord. Men några av orden utmärker sig genom att 
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de används nästan helt utan metakommentarer och problematiseringar. Inga 
eller extremt få metasignaler har användargrupp, bidragsmiljon och flytträtt, 
och de klumpas i det här avsnittet samman som de i bruket icke-problemati-
serade orden. Det är också de som förklaras mest sällan. Särskilt de första 
två har inga eller mycket få förklaringar, medan flytträtt förklaras något 
oftare, på samma nivå som stafettläkare och skurkstat, där dock särskilt den 
senare har många metasignaler. Relativt få metasignaler har även riksintag, 
men detta ord förklaras ännu lite oftare än de båda sistnämnda orden. Det 
gör att stafettläkare, skurkstat och riksintag kan sägas inta en mellanposition 
vad gäller problematiseringar i bruket, och vi kallar dem medelproblemati-
serade. Som klart mest problematiska framställs curlingförälder, bokstavs-
barn och nollalternativ. De går här under beteckningen högproblematiser-
ade. Det här avsnittet behandlar dock främst de tre icke-problematiserade 
orden och diskuterar varför just de framträder som så oproblematiska. Kring 
dem förs ingen metadiskussion i artiklarna och de används med stor själv-
klarhet.  

När vi här talar om problematisering inbegriper det alla former av meta-
markeringar och metakommentarer, inklusive förklaringar. Fokus ligger 
främst på den betydelsemässiga självklarheten, och den beskrivs i termer av 
det genomskinlighetsbegrepp som här använts (se avsnitt 2.3). Ord som upp-
fattas som ogenomskinliga kräver mer av förklaringar och metakommentarer 
än de genomskinliga. Enbart mängden förklaringar är dock en vansklig indi-
kator för genomskinlighet, eftersom det kan finnas flera skäl till att ord säl-
lan förklaras. Ett är att det kan vara knepigt att beskriva betydelsen, åtmin-
stone på ett neutralt sätt, vilket kan vara ett skäl till att skurkstat har relativt 
få förklaringar. Skribenterna kanske också bedömer det alltför omständligt 
att försöka ange betydelsen. I sådana fall används i stället ofta en ensam 
reservation som ett slags se-upp-markering. 

Man kan tänka sig två huvudskäl till att skribenter behandlar ett halvnytt 
ord som betydelsemässigt oproblematiskt: antingen antas det redan bekant 
eller också förutsätts det genomskinligt. Dessutom förutsätts att det inte finns 
några andra problem som minskar användbarheten, såsom stark värdeladd-
ning, perspektivitet etc. 

Det verkar rimligt att flertalet ord i en text i vardande inte framkallar 
några problemöverväganden från skribenterna över huvud taget. Det är bara 
ord med viss problempotential som utlöser varningsklockor. Nya ord borde i 
alla fall höra till riskgruppen, men nymodighet i sig är inte problematiskt 
nog. Somliga ord bedöms som tillräckligt genomskinliga ändå, och den be-
dömningen kan göras kontextfritt eller kontextanknutet (jfr avsnitt 2.3). I 
praktiken är det dock närmast omöjligt att separera dessa båda genomskin-
lighetsaspekter i en specifik användningssituation. Kontexten finns då alltid 
med och är redan aktualiserad för skribenten, som ofta också överväger mål-
gruppens ämnesmässiga kunskaper.  
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Nu var det dock inte de icke-problematiserade orden som enkätinformant-
erna var mest säkra på. Delvis snarare tvärtom. Flest osäkra graderingar 
(”ingen aning” eller ”osäker”) angavs i fallande ordning för nollalternativ, 
flytträtt, stafettläkare och bidragsmiljon (jfr Tabell 4 i kapitel 3). Här finns 
alltså två av de tre i bruket icke-problematiserade orden, medan användar-
grupp faktiskt tillhörde topp tre i bekanthet.  

Om bristen på problematisering grundar sig i att orden redan förmodats 
vara välkända så verkar den bedömningen inte särskilt välgrundad. Det kan i 
och för sig tänkas att enkätinformanterna dåligt speglar de tilltänkta mål-
grupperna för artiklarna om exempelvis flytträtt, och att ordet faktiskt var 
bekant för de tilltänkta läsarna. Den förklaringen är dock knappast giltig för 
samtliga de icke-problematiserade orden, och det oproblematiska med dem 
verkar i viss mån faktiskt skenbart. 

Är det då mer välgrundat att betrakta de här orden som genomskinliga och 
därmed betydelsemässigt oproblematiska? Här blir enkätresultaten särskilt 
intressanta. För att bedöma vilka ord som utan kontext är mest genom-
skinliga är det betydelseförslagen från de mest osäkra informanterna som är 
relevanta, i första hand de som markerat kunskapsläget med ”ingen aning”. 
Bland dem torde vi finna de verkliga noviserna, de som faktiskt aldrig mött 
orden förut.  

Det visar sig att noviserna i allmänhet haft mycket svårt att gissa sig till 
den halvkonventionella betydelsen. Det gäller flertalet av orden i undersök-
ningen. För flytträtt har ingen av de hela 76 procent som angett ”osäker” 
eller ”ingen aning” lyckats med det, trots att de inte haft några svårigheter att 
generera betydelseförslag. Enklast (eller minst svårt) var det för bidrags-
miljon, där mer än hälften av informanterna med de två lägsta säkerhets-
graderna har gett förklaringsförslag som stämmer väl eller ganska väl med 
det halvetablerade bruket. Bidragsmiljon kan alltså sägas vara det kontext-
löst mest genomskinliga av orden, och vi återkommer nedan till några av 
skälen till det (se avsnitt 5.11). Även för stafettläkare finns det flera ”kor-
rekta” novissvar, liksom i viss mån för användargrupp, men för noll-
alternativ och riksintag stämmer bara något enstaka förslag med bruket, och 
inget av dem kommer från dem som markerat ”ingen aning”. Om skrib-
enterna bedömt de här orden som genomskinliga i största allmänhet så är 
således inte heller det särskilt välgrundat, med undantag för bidragsmiljon. 

Den sammantagna problematiseringsbilden för de ord som i bruket fram-
ställs som minst vanskliga (dvs. de icke-problematiserade och de medel-
problematiserade) sammanfattas i Tabell 52. 

Andra och tredje kolumnen speglar användningskontexterna i artiklarna 
medan de följande tre utgår från enkäten. De två kolumnerna längst till höger  
visar om enkätförslagen i allmänhet angett en ”korrekt” betydelse (dvs. en 
som är i samklang med bruket). Den första av dem visar detta för de mest 
invigda informanterna (de som gjort säkerhetsgraderingen ”säker”) och den 
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Tabell 52. De mest oproblematiska orden 

      Oproblematiskt i bruket         Oproblematiskt i enkäten Ord 
Meta-

signaler 
Förklaringar Bekant i 

enkät 
”Korrekt” 
betydelse 

hos invigda 

”Korrekt” 
betydelse 

hos noviser 
användargrupp + + + + (–) 
bidragsmiljon + + – + (+) 
flytträtt + (+) – (+) – 
riksintag (+) ((+)) +/− + – 
stafettläkare ((+)) (+) – + (–) 
skurkstat – (+) +/– + – 

andra för de minst invigda (de som angett ”ingen aning”). Parentes runt en 
markering anger att värdet gäller i något mindre grad än för motsvarande 
markering utan parentes. Det (+) som står i den högraste kolumnen för 
bidragsmiljon anger alltså att noviserna i ganska hög utsträckning – men inte 
genomgående – angav brukstrogna betydelser, medan motsvarande + ett steg 
till vänster anger att de invigda nära nog genomgående angav korrekt be-
tydelse. Ju fler + ett ord har i tabellen, desto mer oproblematiskt framstår det 
som. 

Tabellen väcker onekligen en del frågor. Varför uppfattar skribenterna 
vissa ord som oproblematiska (trots att de faktiskt inte var särskilt självklara 
för noviserna)? Varför förefaller vissa ord faktiskt relativt självklara för 
noviserna även utan kontext? Det gäller i tabellen främst bidragsmiljon, men 
inte heller för stafettläkare var det omöjligt att generera brukstrogna betyd-
elser. Även för användargrupp finns flera exempel, men här var andelen 
noviser liten (13 procent). 

Svaren på frågorna ser förmodligen lite olika ut för de olika orden. Ett har 
att göra med att kontexterna ofta gör orden genomskinliga, se avsnitt 5.12. 
Ett annat rör att skribenternas problembedömning inte enbart gäller genom-
skinligheten. Ett skäl till att metasignalerna är färre för dessa ord är att de 
inte är lika laddade och kontroversiella. 

5.9.1 Varför uppfattas vissa ord som oproblematiska? 
Det kan synas av Tabell 52 som språkbrukarna − här representerade av de 
aktuella skribenterna och enkätinformanterna − otvetydigt uppfattar användar-
grupp som den mest oproblematiska av sammansättningarna. Vad ordet 
betyder synes självklart för bägge grupperna. Skribenterna behandlar det 
utan metasignaler och förklaringar som helt igenom genomskinligt, redan 
från början. Det dyker också upp vidareordbildningar i artiklar där basordet 
användargrupp inte förekommer, vilket antyder en självklarhet i bildnings-
potentialen (se avsnitt 5.3). Enkätinformanterna anger sig säkra på använd-
ningen, och de betydelser de ger stämmer väl med det faktiska bruket. Det är 
dock sannolikt att detta till stor del beror på ren bekanthet, dvs. direkt kon-
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takt med brukslinjen, mer än att själva ordet förknippas med egenskaper som 
leder till genomskinlighet. Novisernas förklaringar var ganska allmänna och 
anslöt sig bara delvis till de etablerade bruksbetydelserna.  

Som motbild till den oproblematiska bilden ska ställas att bruket faktiskt 
uppvisar en rad besläktade men delvis ganska olikartade betydelser för an-
vändargrupp. Och det är inte alltid som kontexten disambiguerar betydelse-
nyansen tillräckligt. Även för en semantisk analytiker är det ibland svårt − 
trots rejäl kontext − att helt säkert tolka vilken betydelse som instantieras i 
ett visst belägg. Ordet kan alltså uppenbarligen ställa till tolkningsproblem, 
men för språkbrukarna synes det ändå oproblematiskt. Hur ska man förklara 
det? 

En förklaring rör är att läsarna nog sällan upptäcker hur svävande betyd-
elsen egentligen är i vissa texter. Ofta är det tillräckligt med en mycket unge-
färlig förståelse av betydelsen. Det räcker att inse att ordet syftar på en plur-
alitet av användare av något brukarobjekt. Exakt hur denna pluralitet är 
konstituerad – eller hur kollektivt den ska uppfattas – är kanske mindre vik-
tigt. Till och med ifall användarna är fysiska personer eller datorkonton (se 
4.5.2.2) är kanske mer egalt än det kan verka, dels eftersom det ändå bör 
finnas mänskligare användare till kontona, dels eftersom det ändå är så van-
ligt att personifiera datorer. Det verkar i så fall viktigare − och mer otve-
tydigt välkänt − vilka de typiska brukarobjekten är. (På motsvarande sätt 
verkar det ibland ointressant vilken valuta som bidragsmiljoner mäts i; det 
räcker att förstå att det handlar om stora belopp.) 

Eftersom användargrupp är så pass välkänt är det svårt att bedöma hur 
genomskinligt det egentligen är. Utmärkelsen som det mest genomskinliga 
ordet i undersökningen går som nämnt i stället till bidragsmiljon. Ordet var 
helt obekant för flertalet enkätinformanter. Många kunde ändå med tämligen 
god och tämligen samstämmig precision nå fram till vad det borde betyda. 
Det pekar mot att det finns någonting med själva ordbildningen som gör att 
den uppfattas som genomskinlig även kontextfritt och utan någon kontakt 
med brukslinjen. En del av orsakerna till detta har att göra med att lederna 
och kombinationen av dem lätt aktiverar ganska specifika ordbildnings-
mönster, se vidare avsnitt 5.11. 

Ordet flytträtt var än mer obekant för informanterna. Även här hade de 
dock lätt att generera betydelseförslag, och de var ännu mer samstämmiga − 
nästan alla associerade till flyttning till ny bostad(sort).60 Det är bara det att 
den nu halvkonventionella betydelsen är en helt annan. Här finns alltså en 
påtaglig diskrepans mellan bruksbeläggen och enkätförslagen. En möjlig 
tolkning av detta är att det faktiskt finns en kontextfritt genomskinlig betyd-
else för ordet i den bemärkelsen att noviser tenderar att aktivera denna som 

                          
60 För andra höggradigt obekanta ord – som nollalternativ och riksintag – var novissvaren inte 
lika samstämmiga. Särskilt för nollalternativ fick informanterna anstränga sig för att hitta rim-
liga betydelseförslag. 
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defaulttolkning utan kontext. Men det är inte den som nu primärt har kon-
ventionaliserats.  

Det finns alltså uppenbara paralleller och samtidigt intressanta skillnader 
mellan bidragsmiljon och flytträtt. Båda var obekanta men ändå lätta för 
informanterna att generera betydelseförslag för. Båda används icke-
problematiserade i sina brukskontexter. Om det beror på att skribenterna sett 
dem som välkända har de förmodligen gjort en felaktig bedömning i båda 
fallen. Om de i stället bedömts som genomskinliga är det förmodligen kor-
rekt för bidragsmiljon, som även kontextfritt visat sig relativt lätt att förstå. 
Detsamma gäller dock inte flytträtt, som naturligtvis ändå kan uppfattas som 
genomskinligt i användningskontexterna. Det kan inte den här undersök-
ningen ge något säkert svar på. Däremot finns det mycket som tyder på att 
brukskontexterna för just flytträtt på flera systematiska sätt bidrar till att fylla 
i relevanta – och med tanke på ordlederna – nödvändiga betydelseaspekter 
(se vidare avsnitt 5.12.1).  

Det finns flera drag som förenar nästan alla de mer oproblematiska orden. 
Dessa drag behandlas mer utförligt framöver och ska här mest antydas. Just 
för dessa sammansättningar har en eller flera av ordlederna konventionellt en 
mer specifik betydelse som ordbildningsled än vad motsvarande simplex 
uppvisar (se vidare 5.11.2). Det gäller särskilt bidragsmiljon, där båda ord-
lederna normalt har snävare betydelse i sammansättningar än resp. bidrag 
och miljon annars kan ha. Det gäller även i viss mån för användare- samt för 
riks- från det medelproblematiserade riksintag. Jämfört med motsvarande 
basverb (bidra, flytta, använda) har också såväl bidrag- som flytt- och 
användar(e)- betydligt mer specifika betydelser i ordbildningssammanhang. 
För flytt-sammansättningarna dominerar där bostadsbytesbetydelserna kraf-
tigt, vilket stärker tesen att den kontextfritt mest genomskinliga betydelsen 
av flytträtt bör ha med bostadsbyten att skaffa. Betydelserna för både flytträtt 
och bidragsmiljon passar dessutom mycket väl in i tydliga ledrelations-
mönster för resp. efterled (se avsnitt 5.11.3). 

5.10 Vad motiverar betydelsen? 
Det är dags att gå in närmare på några faktorer som särskilt bidrar till att 
motivera de nu halvkonventionella betydelserna hos våra sammansättningar. 
Detta berör också, och överlappar delvis med, de faktorer som även moti-
verar novisernas gissningar och upplevelserna av vissa sammansättningar 
som genomskinliga. Något förenklat är frågeställningen alltså ”Varifrån 
kommer betydelsen?” − oavsett om vi därmed avser den konventionella 
betydelsen eller enkätnovisernas tolkningsförslag. Fokus ligger på det först-
nämnda, men enkätförslagen säger också en hel del om hur vårt betydelse-
skapande går till.  
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Mycket handlar om vilka mönster som sammansättningarna aktiverar. 
Riksintag utgör ett särskilt instruktivt exempel på hur olika mönster och 
motiveringsfaktorer samspelar under etableringen, se sammanfattning i av-
snitt 4.6.11. Alla språkliga novationer bygger på redan etablerade mönster på 
något sätt. Novationer bygger på konventioner. Det är ett trivialt påpekande 
på ett allmänt plan, men när man ska bestämma exakt vilka mönster som 
motiverat en specifik novation så upphör det triviala. Det är många gånger 
oklart i vilken utsträckning en viss sammansättning faktiskt instantierar ett 
visst mönster. Novationer kan dessutom motiveras av mönster på en mängd 
olika nivåer samtidigt − från mycket övergripande sociala, kulturella eller 
kognitiva mönster till lågnivåmönster som bygger på analogi med en enda 
etablerad sammansättning. För flytträtt förefaller exempelvis avdragsrätt 
och en handfull likartade sammansättningar ha utgjort mönster för centrala 
konstruktionssätt, men förmodligen även för betydelsen. Vilka typer av mön-
ster som spelar störst roll varierar från sammansättning till sammansättning. 
Det visar inte minst den här studien. Här har kontextmönster på olika nivåer 
uppmärksammats, och dessa diskuteras vidare i avsnitt 5.12. Andra centrala 
mönster utgör ordbildningsmönstren, som tas upp i följande avsnitt.  

5.11 Inverkan av ordbildningsmönster 
På ett allmänt plan bygger nybildade sammansättningar på att svenskan har 
sammansättning som en etablerad strukturtyp, vilket typologiskt sett inte är 
självklart. Svenska sammansättningar kännetecknas av ett visst prosodiskt 
mönster (för en ingående redogörelse, se Riad 2006). De är helt dominerande 
endocentriska och determinativa, dvs. det är efterleden som normalt utgör 
huvudleden syntaktiskt, morfologiskt och semantiskt medan förleden utgör 
någon form av bestämning. Detta mönster ansluter sig också den här stud-
iens sammansättningar till, mer eller mindre tydligt: ett bokstavsbarn är ett 
barn och curlingförälder beskriver en sorts förälder osv. Orden böjs också 
som barn resp. förälder. Diskussionsfallen härvidlag utgörs av användar-
grupp och bidragsmiljon där ordlederna är mer jämbördiga semantiskt.  

Formmässigt måste de nya sammansättningarna anslutas till något av de 
mönster för sammansättningsfogen som svenskan erbjuder. Här finns ett 
antal övergripande typer, vilket t.ex. SAG och alla gängse ordbildnings-
handböcker redogör för. I många fall är dessa övergripande mönster dock 
inte tillräckligt starka och styrande. Språkbrukarna behöver därför främst 
veta hur just den aktuella förleden brukar utformas i sammansättningar. Den 
kunskapen verkar också slå igenom här. Alla de studerade orden ansluts 
genomgående till de dominerande fogeformsvarianterna för förleden: an-
vändargrupp utan -e-, bidragsmiljon med -s-, curlingförälder utan -s- etc. 
För att inte tala om riksintag, där den särskilda förledsformen riks- självklart 
används, inte rikes-. 
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5.11.1 Simplexen och deras betydelser 
De ingående ordledernas normala simplexbetydelser är, knappast förvån-
ande, höggradigt relevanta för de analyserade sammansättningarna. Med 
terminologin från Svanlund (2002) kan man säga att motiveringsgraden är 
hög. En tydlig indikation om detta är att ordlederna i stor utsträckning före-
kommer som simplex i artiklarna, vilket redovisas i Tabell 53, där de kursi-
verade lederna markerar de simplex som till och med är mer frekventa i 
artiklarna än själva sammansättningen. Detta säger samtidigt något om tema-
tiken, vad artiklarna handlar om.  

I flertalet fall verkar efterleden vara viktigast, vilket strider mot resultaten 
hos Karlgren (2005). Alla efterleders simplex förekommer som kollokat till 
sina nodord inom 10-ordsfönstret, och barn, föräldrar, alternativ, stater 
samt flera former av LÄKARE är även signifikanta kollokat för resp. samman-
sättning.  

För sju av sammansättningarna förekommer även förleden som kollokat, 
men bara användare är signifikant. (För riksintag och bidragsmiljon före-
kommer förlederna inte som kollokat inom 10-ordsfönstret.) 

Simplexen har i princip två olika semantiska funktioner i artiklarna. Dels 
fungerar de som sanna hypernymer, vilket i så fall innebär att artiklarna till 
stor handlar om den bredare efterledskategorin (t.ex. olika typer av läkare 
eller föräldrar), och sammansättningen beskriver då en mer specifik under-
grupp. Dels fungerar de som taxonomiska synonymer, dvs. de används ko-
referentiellt med sammansättningen, på samma sätt som när man går upp ett 
steg i den taxonomiska hierarkin och ibland refererar till en schimpans som 
apan. Exempelvis får läkarna ibland syfta på exakt samma referenter som 
stafettläkarna. Detta torde vara det förväntade för endocentriska samman-
sättningar. Se vidare avsnitt 5.13.3 om olika konkurrerande uttryckssätt.  

Enligt den traditionella kompositionalitetstanken (se avsnitt 2.3) ska det i 
normalfallet räcka med att känna till simplexbetydelserna för att kunna tolka 
en nyskapad sammansättning, om man också lyckas lista ut relationen mel-
lan lederna. Simplexbetydelserna förutsätts då normalt helt dekontextuali-
serade och invarianta. Detta tillmäter dock de ingående ordlederna, och deras 
 
Tabell 53. Ordledernas frekvens som simplex i artiklarna  

Sammansättning  F Förled           F Efterled     F 
bidrags-miljon 126 bidrag 227 miljon 255 
bokstavs-barn 239 bokstäver 6 barn 1058 
curling-förälder 420 curling 24 förälder 676 
noll-alternativ 142 noll 2 alternativ 197 
stafett-läkare 2336 stafett 66 läkare 4123 
användar-grupp 281 användare 494 grupp 118 
flytt-rätt 600 flytt, flytta 42, 307 rätt 130 
riks-intag 734 riket, riks 2, 4 intag 28 
skurk-stat 862 skurk 48 stat 535 
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föregivet inherenta betydelsekomponenter, alltför stor vikt − men paradoxalt 
nog också alltför liten i vissa avseenden! Det finns många andra konven-
tionaliserade språkliga och kulturella mönster som inverkar på betydelsen. 
Det visas i de följande avsnitten.  

5.11.2 Ledbetydelser 
Ord används inte alltid med exakt samma betydelse när de ingår som ord-
leder i sammansättningar som när de används som självständiga ord. Ofta är 
ledbetydelsen snävare och mer specialiserad, vilket ganska sällan påpekas.61 
Det tydligaste exemplet i undersökningen är rike, som ju t.o.m. fått en sär-
skild enstavig förledsform med förkortad vokal. Förledsformen riks- används 
bara i en av de betydelser som simplexet rike kan ha, och i sammansätt-
ningar betyder riks- ’landsomfattande’. Andra rike-betydelser figurerar inte 
med riks-. Ett annat exempel är bidrag som kan utgöras av pengar eller 
arbetsinsatser, men i förledsanvändningen är det nästan undantagslöst penn-
ingbetydelsen som avses. Som ordleder är riks- och bidrag- alltså mindre 
polysema än motsvarande simplex.  

Ett bra exempel på hur kulturella mönster samverkar med olika språkliga 
mönster utgör ordet miljon. Det beskriver ett tal och är därmed relevant för 
alla fenomen som kan mätas med så höga tal. Det visar sig emellertid att det 
väldigt ofta är ekonomiska värden som mäts i miljoner, dvs. mätenheten är 
en viss valuta. Ordet följs därför i svenska texter mycket ofta av kronor, men 
det är också kolossalt vanligt att denna valutaenhet underförstås när det är 
självklart att det handlar om (svenska) penningbelopp. Detta är en konven-
tion som inte är begränsad till ordet miljon utan kan appliceras på alla 
beteckningar för (särskilt) runda tal, mer eller mindre starkt för olika tal. När 
-miljon används som efterled blir dessa konventionella drag ännu starkare, 
dvs. dels handlar det då nästan alltid om pengar, dels underförstås då nästan 
alltid valutaenheten. Man säger eller skriver alltså aldrig fem bidrags-
miljoner kronor. 

Även på andra sätt kan förlederna förknippas med specificeringar av 
betydelsedrag som normalt är mer öppna och schematiska för motsvarande 
simplex. Annorlunda uttryckt är ordlederna mer starkt förknippade med 
vissa defaultvärden för några semantiska dimensioner, särskilt vad gäller 
innehavarna av semantiska roller. Det gäller t.ex. vilka BRUKAROBJEKT som 
orden använda och användare lättast förknippas med. Sammansättningarna 
på användar(e)- rör främst datorer, mobiltelefoner och annan elektronik 

                          
61 Däremot påpekas ofta att sammansättningens helhetsbetydelse i många fall är snävare än 
delarna synes indikera. På engelska illustreras detta åtminstone sedan Bloomfield (1933) ofta 
med blackbird vs black bird. Och även om artnamn är speciella kunde en passande svensk 
motsvarighet vara att blåmesar bara utgör en delmängd av alla blå mesar.  
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medan avledningsbasen använda inte alls har samma defaultbegränsning. 
Däremot har simplexet användare sedan tidigt en liknande tendens.  

I alla de ovannämnda fallen är alltså ordlederna förknippade med betyd-
elser som är mer specifika än simplexbetydelserna. Det gör ordlederna mind-
re flertydiga och öppna än de teoretiskt skulle kunna vara med tanke på 
simplexbetydelserna. Att vissa potentiella betydelser sällan eller aldrig aktu-
aliseras i ordbildningssammanhang gör naturligtvis att upplevelsen av gen-
omskinlighet ökar. Det blir mer självklart vilken betydelse de bidrar med. 
Det synes alltså viktigare för genomskinligheten ifall en ny sammansättning 
ansluter till etablerade ledbetydelsemönster än ifall den ansluter till etab-
lerade simplexbetydelser. 

Ordledernas semantiska bidrag blir alltså tydligare och mer avgränsat − 
och mer förutsägbart − än en traditionell kompositionell analys skulle för-
utspå. Ett uppenbart sätt att försöka rädda kompositionalitetstanken vore 
därför att se ordbildningsleder som en speciell lexikal resurs, som inte är 
identisk med motsvarande simplex. Ordleder har då sina egna menings-
potentialer, och det är de som kombineras i sammansättningar, inte simplex-
ordens. På många sätt är detta mer realistiskt och tilltalande. Det är också en 
lösning som ibland tillämpas i ordböcker, som stundtals listar ordbildnings-
förleder som egna uppslagsord. Det sker dock oftast när förleden har en 
delvis egen polyseminyans jämfört med simplex, som vid blixt-, dvärg-, 
döds- och general-. Det sker sällan när ordledens betydelse bara utgör en be-
gränsad delmängd av simplexordens normala betydelser. En konsekvent 
tillämpning av ett sådant synsätt skulle dock leda till ett delvis onödigt 
mångfaldigande av antalet lexikala enheter, med intrikata och subtila rela-
tioner mellan dessa. Från ett processperspektiv är det inte heller självklart att 
ett visst ordledsmönster alltid aktiveras före motsvarande simplexmönster, 
särskilt inte om simplexanvändningarna är många gånger vanligare än ord-
ledsanvändningarna.  

Man ska inte uppfatta de beskrivna begränsningarna i ordledsanvändning-
arna som alltför absoluta. I stället för att se hela processen som komposi-
tionell (hur man nu än vill definiera kompositionalitet) är det rimligare att 
tänka sig att olika språkliga resurser ingår i olika typer av etablerade mön-
ster. Dessa aktiverar också en viss tolkningspotential mer eller mindre starkt. 
De snävare ordledsmönstren styr tolkningen mot ett visst innehåll snarare än 
mot ett annat, men de utesluter samtidigt inte helt andra betydelser och andra 
tolkningar, t.ex. sådana som utgår från andra simplexanvändningar. Led-
mönstren påverkar normalt bara sannolikheten för vilka betydelsedrag ord-
lederna bidrar med i en nybildad sammansättning i en viss kontext.  

5.11.3 Ledrelationer 
Så långt har vi enbart sett till vad ordlederna var för sig brukar bidra med när 
de ingår i sammansättningar. En lika central fråga är vilka mönster det finns 
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för den semantiska relationen mellan lederna. Det handlar då inte så mycket 
om de mycket allmänna relationstypologier som brukar anföras (se avsnitt 
2.1.1), utan om mer specifika mönster knutna till specifika ordleder. Som 
framgick av forskningsgenomgången (avsnitt 2.2.5) finns det teorier om att 
vi lagrar vanliga relationsmönster för enskilda ord, särskilt för deras förleds-
användning. Därför har här undersökts dels vilka etablerade ledrelations-
mönster som finns för respektive ordled och hur starka de är, dels i vilken 
utsträckning som nybildningarna ansluter sig till dessa. Detta är dock inte 
alltid så lätt avgöra.  

I alla händelser är det uppenbarligen inte nödvändigt att nybildningar alls 
ansluter sig till några etablerade ledrelationsmönster. Ord som curlingföräld-
er och stafettläkare beskriver visserligen någon form av föräldrar resp. 
läkare, men de är knappast kopplade till några ledrelationer som dessa efter-
leder brukar förknippas med. Inte heller ingår förlederna curling- eller sta-
fett- i några etablerade mönster som kan sägas motivera semantiken hos de 
studerade sammansättningarna. Eftersom orden bygger på mer eller mindre 
innovativ metaforik är det inte så märkligt. Trots detta hör särskilt curling-
förälder till de mest välkända orden i enkäten och har slagit igenom på 
mycket kort tid, säkerligen delvis just på grund av sin något udda metaforik. 
Och stafettläkare är det i särklass mest frekventa i undersökningen. Båda 
orden får sägas vara väletablerade, trots frånvaron av färdiga mönster som de 
kan kopplas till. 

Flertalet av orden kan emellertid inordnas i någon form av etablerade 
relationsmönster. I flera fall ansluter de sig otvivelaktigt till något av de 
starkare mönstren. Nedan markerar fetning den led som kopplas till ett starkt 
ledmönster. 
− Bidrags-miljon kan förbindas med ett av de starkaste -miljon-mönstren, 
där förleden anger ändamålet med pengarna eller varifrån de kommer, som i 
stödmiljon och biståndsmiljon. Ett delmönster är att -miljon specificerar ni-
vån på ett förledsbegrepp som i sig förutsätter ett ekonomiskt värde.  
− Flytt-rätt kan inordnas bland de -rätt-sammansättningar där efterleden in-
stantierar betydelsen ’rättighet’ och förleden anger topiken, dvs. vad rättig-
heten gäller, liksom i ord som rösträtt, vetorätt, äganderätt, ensamrätt. Mest 
lika flytträtt är de båda första, där rättigheten också rör en viss handling, men 
flyttning täcker en bredare kategori av handlingar än dessa båda. 
− Skurk-stat anknyter till ett mycket starkt övergripande mönster för -stat 
där förleden utgörs av personord. Dessa sammansättningar är dock ganska 
disparata, och förledens relation till stats-begreppet kan vara av mycket vari-
erande slag.  

I några fall ansluter sig sammansättningarna bara partiellt till befintliga 
mönster, eller gör det bara på en mycket schematisk nivå: 
− Förleden i bidrags-miljon kan associeras med andra sammansättningar 
där efterleden uttrycker pekuniära begrepp (som bidragspengar), men det 
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enda övriga ord som faktiskt specificerar storleksordningen är bidrags-
miljard, som både är mindre frekvent och senare belagt.  
− Noll-alternativ kan kopplas till andra noll-sammansättningar som be-
skriver en utgångspunkt, vilket är ett av flera lite diffusa mönster och om-
fattar ord som nollmeridian, nollpunkt, nollkorrektur, nollgradig. Nollalter-
nativ skiljer sig dock från flertalet av dessa genom att det inte är relaterat till 
något mätbart värde.  
− Riks-intag anknyter genom efterleden till bildschemat BEHÅLLARE och 
beskriver på ett schematiskt plan införande i en BEHÅLLARE. Förleden be-
tecknar visserligen en av de semantiska roller som är kopplade till bild-
schemat, nämligen KÄLLAN, varifrån TRAJEKTORN kommer, men den rollen 
brukar annars inte figurera i -intags-sammansättningar. De har i stället norm-
alt TRAJEKTORN − det som förs in i behållaren − som förled (alkohol-, 
kalori-, näringsintag etc.) eller ibland tidsspannet för införandet (dags-, års-, 
veckointag).  
− Bokstavs-barn ansluter sig till ett perifert mönster hos förleden, som här 
betyder ’initialbokstavsförkortning’. I sådana sammansättningar brukar dock 
efterleden peka ut vad det är som betecknas med förkortning (som i bok-
stavsdrog). I fallet bokstavsbarn är så inte fallet, och relationen mellan för-
leden och efterleden blir här mycket indirekt eftersom det är barnens dia-
gnoser som betecknas med förkortning. 

I flera fall har våra sammansättningar en så central ställning bland ordled-
ernas etablerade sammansättningar att det är tveksamt om de kan ha på-
verkats särskilt starkt av något redan befintligt mönster. Det gäller särskilt 
följande (där fetning markerar den led bland vars sammansättningar den 
studerade sammansättningen placerar sig bland de mest frekventa): flytt-rätt, 
stafett-läkare, skurk-stat, curling-förälder och riks-intag. I samtliga dessa 
fall är den studerade sammansättningen frekvensmässigt placerad som 5:e 
lemma eller högre bland ordledens sammansättningar, och andelen av det 
totala antalet sammansättnings- och avledningsförekomster är högre än 3 
procent. Även användar-grupp och bostavs-barn har en stark ställning. I 
alla dessa fall är troligt att ordet självt snarare utgör − eller snart kommer att 
utgöra − ett mönster för andra ordbildningar. I några fall finns redan tydliga 
exempel på sådan produktivitet (t.ex. stafettlärare; skurkland, skurknation 
samt en mängd curling-sammansättningar). 

I Gagné och Shobens (1997) modell är det enbart modifierarnas (dvs. 
motsvarande förledernas) relationspreferenser som tillmäts betydelse för hur 
vi tolkar obekanta sammansättningar, se avsnitt 2.2.5. I den här studien finns 
inget stöd för en sådan slutsats. Snarare verkar efterledernas mönster ha 
påverkat de nya sammansättningarna mest, och efterlederna verkar också 
vara mer prominenta som simplex i artiklarna. Inte heller novisernas enkät-
svar ger stöd för att det generellt är förledsmönstren som bildar utgångspunkt 
för tolkningarna. För nollalternativ är detta emellertid mycket tydligt. Här 
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finns det också stark evidens för att enskilda noll-sammansättningar upp-
fattas som mönsterbildande i och med att många informanter har associerat 
till, och även nämnt, t.ex. nolltolerans och nollvision. För bidragsmiljon och 
flytträtt har både förleds- och efterledsmönster utgjort startpunkt för många 
tolkningar. För riksintag och skurkstat är det dock snarast efterledsmönstren, 
inte förledsmönstren, som enkätinformanterna har associerat till. Antalet ord 
är dock så litet i den här studien att det inte går att dra några större generali-
serande växlar på dessa resultat.  

Sammanfattningsvis har vi alltså sett hur både specificerade ledbetydelser 
och konventionella relationsmönster hjälper till att snäva in betydelsen, eller 
kanske snarare att radikalt öka sannolikheten för mer specifika betydelser. 
Det påverkar naturligtvis upplevelsen av genomskinlighet i olika samman-
hang. 

5.12 Inverkan av kontexten 
Den språkliga kontexten är relevant för konventionaliseringen på många sätt. 
Kontexten för ett visst uttryck har en dialektisk relation till uttrycket.62 Dels 
speglar brukskontexterna betydelsedrag som vi brukar förknippa med ut-
trycket (som att skurkstater har att göra med stater och länder som hotar 
andra med angrepp och attacker med hjälp av kärnvapen; samtliga kursi-
verade ord hör till de signifikanta kollokaten). Dels bidrar återkommande 
kontextuella element till att uttrycken laddas med vissa betydelseassocia-
tioner (som vilka det är som anses vara de typiska skurkstaterna − Nord-
korea, Iran, Irak − och vilka som brukar peka ut dem: USA). Kontexten både 
speglar och fixerar semantiska associationer på samma gång. Detta blir sär-
skilt påtagligt för uttryck som just är på väg att konventionaliseras. 

Det är problematiskt att skilja speglande drag (som reflekterar redan exi-
sterande föreställningar) från fixerande drag (som styr vilka föreställningar 
som kommer att gälla framöver). Exakt samma kontextdrag kan dessutom 
fungera primärt speglande för vissa språkbrukare men främst fixerande för 
andra, särskilt under konventionaliseringen när uttrycket sprids till nya 
språkbrukargrupper. I viss mening fungerar dock speglande drag alltid även 
fixerande och konserverande − för alla språkbrukare.  

För användningsbaserade språkteorier är en viktig utgångspunkt just att 
kontexterna alltid är med och formar de språkliga resursernas användnings-
potential. Däremot är det inte självklart vilka typer av kontexter som är mest 
centrala eller hur detta formande faktiskt går till. Nedan behandlas vissa kon-

                          
62 Relationen mellan tidigare och framtida användningar av ett ord har ibland kallats dialogisk 
(Linell 1998, Norén & Linell 2006), ibland dialektisk (Rudebeck 2006) med följande pro-
gramförklaring hos den senare: ”… varje användning av ett ord är beroende av ordets tidigare 
användning i språkkollektivets historia och i individens liv, samtidigt som den förändrar 
ordets fortsatta betydelsepotential” (Rudebeck 2006:128). 
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textuella drag som framstår som särskilt centrala, åtminstone för orden som 
ingår i den här undersökningen. Det handlar främst om rollspecificering, 
anaforik samt olika konstruktions- och kollokationsmönster. Dessa kontext-
uella drag överlappar också till stor del varandra, liksom med värderande 
kontextdrag. 

Även för starkt etablerade ord medverkar kontexten alltid till att modulera 
den etablerade meningspotentialen på ett eller annat sätt. Om inte annat så 
förstärker den vissa betydelsedrag och sätter samtidigt andra i bakgrunden. 
Men kontexten behövs också för att fylla i vissa schematiska element i ord-
betydelsen, se nästa avsnitt.  

5.12.1 Rollspecificering 
En närmast obligatorisk form av kontextuell modulering rör semantiska roll-
specificeringar.63 Den konventionaliserade ordbetydelsen innehåller normalt 
någon form av mer eller mindre schematiska konceptuella element som är 
kopplade till en viss semantisk ram. Särskilt verbala leder aktiverar en upp-
sättning semantiska roller. Men rollerna utgör bara schematiska semantiska 
drag och måste fyllas i med specifika rollinnehavare i konkreta brukshänd-
elser. Exempelvis har förleden flytt- ett tydligt verbalt element och för-
utsätter åtminstone en FLYTTARE som utför flyttandet och ett FLYTTFÖRE-
MÅL som det som flyttas. I en konkret brukshändelse där flytta eller flytt(-) 
förekommer (hädanefter indikerat med enbart flytt-) måste dessa rollinnehav-
are i regel specificeras och få ett värde, en innehavare, även om denna ibland 
kan vara vag, allmän eller generisk.  

Den ingående ordleden flytt- kan därmed sägas bidra med ett schematiskt 
rollmönster, medan konkreta sammansättningar ofta får en betydligt mer 
specificerad rolluppsättning. För flytträtt utgörs FLYTTARNA genomgående 
av SPARARE, och FLYTTFÖREMÅLET instantieras som KAPITAL. I enlighet 
med grundtankarna inom kognitiv lingvistik och olika typer av konstruk-
tionsgrammatik kan verbrollerna för flytt- dessutom sägas instantiera ännu 
mer övergripande − och därmed ännu mer schematiska − arketypiska roller 
som AGENS och FÖREMÅL. (Jfr avsnitt 2.5; se också t.ex. Langacker (1991) 
och Martola (2007).) Man kan alltså urskilja parallella rollmönster på olika 
schematiseringsnivåer, vilket illustreras av Figur 1. Rollnivåerna är där tänk-
ta att spegla en skala med den mest schematiska rollnivån längst till vänster 
och den mest specifika längst till höger. 

 

                          
63 Rollspecificering kan ses som en variant av det som ovan behandlades som schema-
specificering, se avsnitt 2.2.2.1. De semantiska rollerna är kopplade till en övergripande sem-
antisk ram, vilket kan ses som en särskild sorts schema. Schema och (semantisk) ram används 
ofta om vartannat i litteraturen, men här finns inte utrymme att diskutera likheter och skill-
nader mellan begreppen.  
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Transitiva 
verb  

Verbelementet  
flytt-/flytta 

Sammansättningen  
flytträtt konventionellt 

Sammansättningen 
flytträtt i specifik 
brukshändelse 

agens flyttare (pensions)sparare t.ex. alla pensions-
spararna i Skandia Liv 

föremål flyttföremål (pensions)kapital visst kapital 

källa källa sparform / förvaltare t.ex. Skandia Liv 

mål mål annan sparform / annan 
förvaltare 

t.ex. Handelsbanken 

− tillåtare tillåtare t.ex. regeringen 

Figur 1. Nivåer av semantiska roller 

Verbets grundläggande rolluppsättningar existerar alltså som färdigetab-
lerade mönster på förhand (de två vänstra kolumnerna i Figur 1), dvs. innan 
sammansättningen bildas. Novisen kan därmed förvänta sig att ett nytt ord 
med flytt- som förled på något sätt bör knytas till dessa schematiska roller. 
De mer specifika rollrealiseringarna för flytträtt (de två högra kolumnerna) 
fylls i utifrån användningssituationerna i allmänhet resp. den aktuella situa-
tions- och brukskontexten mer specifikt. De skapas alltså i princip i och med 
användningen av det nya ordet. Åtminstone skapas då kopplingen mellan de 
specifika rollerna och flytträtt. Man kan se den tredje kolumnen som i första 
hand inducerad utifrån återkommande typer av rollinnehavare i de konkreta 
brukshändelserna, som representeras av den fjärde kolumnen.  

Det bör dock noteras att flyttning av kapital sedan länge utgör en etab-
lerad användning för verbet flytta. Den tredje kolumnens roller är alltså inte 
helt nya. De bör därför inte vålla noviser några problem, även om vår alltmer 
elektroniska hantering av pengar gör att penningflyttandet antagligen upp-
fattas allt mer metaforiskt. I artiklarna används flytträtt dessutom ofta ana-
foriskt, vilket innebär att ordet i artikeltexten föregås av att flytt eller flytta 
med de båda kapitalanknutna instantieringarna av AGENS- och FÖREMÅLS-
rollerna.  

De kapitalanknutna rollerna är dock inte etablerade just som förledsbetyd-
else för flytt-. Flytträtt råkar vara den i särklass mest frekventa samman-
sättningen av det slaget. Det har däremot funnits en teoretisk potential för 
den förledsanvändningen, men tidigare har motsvarande betydelse som regel 
uttryckts med syntaktiska fraser, vilket även förekommer i flytträtts-artik-
larna. När sammansättningen väl etableras innebär det snarast en termifier-
ing av ett komplext begrepp som det redan har talats om en tid.  

Det ligger i sakens natur att de konstruktions- och kollokationsmönster 
som utvecklas (eller övertas från efterledens etablerade konstruktionssätt) till 
stor del är knutna till olika sätt att specificera de centrala semantiska roll-
erna. Sålunda finns konstruktionen flytträtt för X i 20 procent av beläggen, 
där X kan stå för antingen FLYTTARNA eller FLYTTFÖREMÅLET. I position 
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V1 är verbet införa dominerande, och subjektet till detta anger TILLÅTARNA. 
(Mer om kollokationsmönstren för flytträtt i avsnitt 4.7.4 och 5.12.4.) 

Etableringen av rollsemantiken hos flytträtt handlar alltså om ett intrikat 
samspel mellan redan existerande rollmönster och de nya användnings-
kontexternas sätt att specificera och modulera dessa mönster. Liknande sam-
spel återfinns hos flera av de övriga sammansättningarna. En likartad upp-
sättning roller har t.ex. användargrupp. För riksintag aktualiserar efterleden 
en mycket spridd behållarkonceptualisering som här förutsätter att en TRA-
JEKTOR förflyttas in i en (abstrakt) BEHÅLLARE. Hos riksintag hittar vi flera 
instruktiva exempel på samspel mellan olika typer av kontextuella och icke-
kontextuella mönster, se vidare avsnitt 4.6.  

De här rollerna ”syns” så att säga inte på sammansättningarna själva. De 
namnges inte av sammansättningarnas ordleder, men deras existens för-
utsätts av alla som redan är bekanta med respektive ordled. För att en läsare 
ska kunna tolka ett språklig yttrande med t.ex. flytträtt krävs en förmåga att 
extrahera rollinnehavarna utifrån kontexten eller det övriga sammanhanget. 
Detta får sägas vara en mycket generisk språklig kompetens som vi använder 
i var och varannan sats vi möter. I princip är det också samma färdighet som 
krävs av både noviser och invigda visavi flytträtt. Skillnaden ligger i vilken 
schematiseringsnivå som utgör startpunkten för processen. Även en invigd 
läsare måste kunna tolka in vilka sparare som utgör FLYTTARNA och vilken 
sparform/förvaltare som i ett visst textsammanhang utgör KÄLLAN för flytt-
andet, också ifall denne läsare känner mycket väl till den halvkonventionella 
betydelsen hos flytträtt (dvs. den tredje kolumnen i Figur 1). Novisen måste 
göra samma sak, men startar från en mer schematisk nivå, dvs. förmodligen 
från den andra kolumnen i Figur 1. Den invigde har alltså en mer specifik 
förväntningsnivå som utgångspunkt, vilket borde medföra att processen kan 
gå snabbare och säkrare.  

Analysen ovan indikerar också att vi har att göra med olika typer av 
meningspotential, se vidare avsnitt 5.13.4. 

5.12.2 Anaforik 
En annan form av kontextanknytning uppstår när sammansättningen anafor-
iskt syftar tillbaka till företeelser som redan är aktualiserade i texten. Om den 
föregående artikelkontexten meddelar att med lagändringen öppnas möjlig-
heten för flytt av hela kapitalet, går det utmärkt att senare referera tillbaka 
till den senare delen av denna utsaga med hjälp av flytträtt, vilket onekligen 
är smidigare. I den här studien är det i första hand just flytträtt som tydligt 
uppvisar en hög andel anaforik, men även hos bidragsmiljon och i viss ut-
sträckning även bokstavsbarn, användargrupp och stafettläkare finns prov 
på anaforik. Särskilt i det sistnämnda fallet är det dock oftare fråga om halv-
anaforiska användningar, dvs. ordet får syfta tillbaka på någon tidigare 
nämnd läkarkategori utan att förledsepitetet stafett- är aktualiserat eller moti-
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verat av den tidigare artikelkontexten. För nollalternativ är användningarna 
knappast anaforiska; däremot kontrasteras de genomgående mot andra alter-
nativ som har aktualiserats i texten.  

Som man kan ana av flytträtts-exemplet ovan är anaforiska samman-
sättningar en allmänt tillgänglig resurs. Sådana användningar är oberoende 
av etableringsgraden hos sammansättningen. Eftersom tolkningen så tydligt 
ligger i den föregående kontexten kan vi i hög utsträckning skapa en helt ny 
sammansättning för att mer koncentrerat syfta tillbaka på ett tidigare aktuali-
serat komplext begrepp. Men även sådana sammansättningar kan komma att 
användas alltmer återkommande. En minskning av den anaforiska funk-
tionen över tid skulle då kunna indikera att etableringsgraden har ökat och 
att ordet inte längre är beroende av den lokala kontexten på samma sätt. Det 
skulle också kunna vara en indikation på en sorts termifiering. I den här 
studien uppvisar faktiskt flytträtt en ganska tydlig minskning av de ana-
foriska beläggen. Av de tjugo sista beläggen är inte längre ett enda ana-
foriskt. Bidragsmiljon uppvisar dock ingen minskning. För stafettläkare, an-
vändargrupp och bokstavsbarn är de anaforiska tendenserna alltför svaga för 
att det ska vara meningsfullt att försöka mäta förändringar över tid. De 
övriga orden saknar nästan helt anaforisk funktion.  

Vid anaforiska användningar har korrelatet ofta formen av en syntaktisk 
fras, som ibland − ifall det är ett återkommande uttryckssätt − utgör en syno-
nym och möjligen konkurrerande beteckning för sammansättningens referen-
ter, vilket tas upp i avsnitt 5.13.3.  

5.12.3 Värderingar etc. 
Som framgått förknippas flera av orden med starka värdeladdningar och för-
handlingar om dessa laddningar. Dessa associationer förmedlas primärt gen-
om kontexten och användningssammanhangen. Om vi undantar skurkstat, 
som är det ord där förleden konventionellt i sig redan bär en negativ värder-
ing, så emanerar värdeladdningarna i övrigt inte från konventionaliserade 
drag hos själva ordlederna. Varken för bokstavsbarn, curlingförälder eller 
stafettläkare kommer konnotationerna primärt från någon av de ingående 
lederna. Hur värderingarna förmedlas avhandlas närmare bl.a. i avsnitten 5.5 
och 5.7.  

5.12.4 Kollokationsmönster och annan kombinatorik 
Det är inte enbart betydelsen som etableras med konventionaliseringen. 
Samtidigt befästs också bland annat de användningsmönster det brukar ingå 
i. Eftersom de flesta av sammansättningarna är tydligt determinativa ärver de 
en del grundläggande morfologiska och syntaktiska egenskaper från efter-
leden. Eftersom användargrupp är en sorts grupp beter sig sammansätt-
ningen på många sätt som ordet grupp. Den fungerar som substantiv, böjs 
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med -en i bestämd singular och kan stå som huvudord i nominalfraser, precis 
som grupp. Detta är inte särskilt överraskande och kanske inte heller särskilt 
spännande.  

Mer intressant att studera är ordens kollokationer och konstruktioner. De 
säger ofta något mer väsentligt om betydelsen, om vilka associationer som 
förknippas med ordet samt om ordets etableringsstatus. Kollokationstabeller 
för de studerade orden återfinns i Bilaga 1. 

De ord som en sammansättning samvarierar med kan vara av en mängd 
slag. Påfallande många kollokationer för de undersökta orden signalerar en 
metakommenterande eller förklarande funktion, vilket redan har relaterats i 
avsnitten 5.7 och 5.8. Sådana kollokationer speglar, bland annat, att flera av 
de aktuella sammansättningarna bara är halvetablerade. 

Andra kollokationer anknyter mer till diskurstypen. En del av dessa är 
närmast genre- och texttypsanknutna. Somliga är mindre intressanta för etab-
leringen. Hit hör ord som sida, som speglar att sidhänvisningar är vanliga i 
tidningstext. De är ännu vanligare i den elektroniska form som här har an-
vänts, eftersom de excerperade databaserna ofta rapporterar på vilken sida i 
den tryckta tidningen som artikeln har stått. Av samma elektroniska text-
typsskäl är copyright ett vanligt kollokat, till och med signifikant för riks-
intag. Till de genreanknutna kollokaten hör också t.ex. TT.  

Andra kollokat representerar snarare kanske interaktionsformen. Som 
nämnt figurerar många av de studerade orden i samhällsdebatten på olika 
sätt, och kollokat som inlägg, hävda, debatt, diskutera och diskussion blir då 
vanliga. För curlingförälder är debatten signifikant. Ibland pekar kollokaten 
på vissa innehållsdrag i debatten. Det mest slående exemplet gäller verbet in-
föra som används med flytträtt. Sex av verbets former är signifikanta kol-
lokat, och alla de övriga formerna förekommer också som kollokat. Detta 
speglar det faktum att debatten kommit att handla mycket om ifall − och i så 
fall när − kapitalförvaltarna ska (tvingas) införa flytträtt för pensionsspar-
arna. 

Många kollokationer speglar ämnesanknutna associationer. De är ofta 
direkt kopplade till ordsemantiken och de begrepp som tillsammans med det 
studerade ordet bildar ett begreppsligt nätverk. För bokstavsbarn represen-
teras dessa av t.ex. hjärna, adhd, damp, funktionshinder, diagnos, familj, 
neuropsykiatrisk. Eftersom det rör sig om ett komplext begrepp, vilket sam-
mansättningar per definition utgör, är det naturligt att kollokationerna häm-
tas från både förledsanknutna och efterledsanknutna begrepp, liksom till 
andra ämnessfärer som sammansättningen aktualiserar. Några av kollokaten 
till flytträtt hänför sig också direkt till sammansättningens semantiska egen-
skaper. Till dessa hör t.ex. full, fri och lagstadgad flytträtt, som speglar att 
flytträtten skulle kunna vara graderad eller villkorad. 

För flytträtt finns också en mängd ord som rör pensioner, sparande, för-
säkringar, kapitalförvaltare etc. Dessa är inte lika direkt knutna till de båda 
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ordlederna, utan snarare till den övergripande ämnessfären − eller om man så 
vill till det implicita FLYTTFÖREMÅLET resp. vad rätten gäller.  

Ibland kan man skilja mellan mer global och generisk ämnesanknytning å 
ena sidan – som exemplen för bokstavsbarn och flytträtt ovan uppvisar – och 
mer lokal situationell ämnesanknytning å andra sidan. Till den senare hör 
mer tillfälliga, händelseanknutna ämnesord. Dessa är mer aktualitetsbero-
ende. Typiska exempel är geografiska beteckningar, personnamn och lik-
nande. För stafettläkare finns t.ex. Ludvika och Dalarna som signifikanta 
kollokat; för riksintag finns Västerås och Örnsköldsvik. Det är dock inte en 
slump att dessa typer av namn dyker upp som signifikanta kollokat. Däremot 
hade det lika gärna kunnat vara andra orter. Läkarbristen har varit ett 
problem i glesbygd, bland annat i Dalarna, och stafettläkare har varit ett sätt 
att temporärt avhjälpa detta. Att få riksintag för gymnasieskolor är en kom-
munal angelägenhet och ofta en lokal hjärtefråga. Det är därför ingen slump 
att just kommunnamn dyker upp som kollokat. (Tre former av lemmat 
KOMMUN är också signifikanta.) Däremot är det något av en tillfällighet att 
det blivit just dessa två. Den statistiska signifikansen är också avhängig av 
hur ofta dessa kommuner figurerar på annat sätt i tidningarnas nyhets-
rapportering, eftersom kollokationsmåtten bygger på jämförelser med hur 
ofta orden används i övrigt. 

Just egennamn visar vikten av att inte lättvindigt avfärda kollokat som 
utslag av slumpen. För flera av orden är namn på länder, orter och företag 
relevanta och viktiga kollokationer och knappast tillfälligheter. För skurkstat 
har vi Nordkorea, Irak, USA, Iran, Syrien, Israel, som alla utpekats som 
standardexempel på skurkstater. Det handlar då om kollokat som indikerar 
länder med nära anknytning till begreppets prototyp. Noam Chomsky har 
skrivit en bok i ämnet som pekar ut USA som den värsta skurkstaten av alla. 
Andra gånger kan de specifika namnen vara mer tillfälliga, men typen av 
namn är det sällan. Den typ av referenter som namnges är inte ett utslag av 
slumpen. Det gäller t.ex. tydligt för flytträtt, där vi har en mängd namn på 
försäkringsbolag och kapitalförvaltare som kollokat.  

Namnmässigt är det särskilt instruktivt med kollokaten till curling-
förälder. Det kan synas som en banal tillfällighet att TV4 sände en program-
serie om dessa föräldrar, och att serien hade Lennart Ekdal som program-
ledare. För ordets etableringshistoria är det emellertid inte helt banalt. Vad 
som hände i de programmen har sannolikt präglat många tittares associa-
tioner visavi curlingföräldrar. Däremot är det långtifrån säkert att alla fram-
gent kommer att koppla ihop dem med Lennart Ekdal, om han själv inte 
samtidigt framstod som ett typexempel på kategorin. Att programmen sändes 
20.00 och 20.30 är däremot säkerligen en banal tillfällighet som knappast har 
laddat ordet med mer djupgående betydelse.  

För flera av orden aktualiseras också mer allmänna semantiska dimen-
sioner. Till dessa hör bl.a. att flera sammansättningar förknippas med framtid 
och potentialitet snarare än med dagsläget. Det kan spåras i hjälpverb som de 
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följande, som finns representerade för samtliga undersökta ord. (Inom paren-
tes anges de sammansättningar där verben utgör signifikanta kollokat.) 

− ska/skall (stafettläkare, riksintag(ning), flytträtt, användargrupp) 
− kommer (riksintag, flytträtt, användargrupp, nollalternativ) 
− bli (flytträtt, stafettläkare, bokstavsbarn, nollalternativ) 

Detta kan möjligen ses som ett genredrag, eftersom dagstidningar inte bara 
rapporterar om vad som redan har hänt, utan också ägnar mycket utrymme åt 
(konflikter om) vad som planeras i samhället och om hur framtiden kan 
komma att te sig. 

5.13 Etableringsbegreppet 
Vi har nu diskuterat etableringsstatusen hos de nio undersökningsorden och 
gått igenom olika faktorer som är med och motiverar den konventionali-
serade betydelsen eller som påverkar etableringen på annat sätt. Själva etab-
leringsbegreppet har vi för det mesta behandlat som mer självklart än det i 
själva verket är. Det är dags att diskutera ett antal centrala dimensioner av 
detta begrepp lite närmare. 

Det är långtifrån självskrivet vad det innebär att en språklig enhet blir 
etablerad. Vad händer egentligen när ett ord blir konventionaliserat i en 
språkgemenskap och befäst i språkbrukarnas mentala lexikon? Vad ska vi 
tänka oss att det är som etableringen åstadkommer? Dvs. vad skiljer den 
senare utvecklingsfasen som redan etablerat ord från den tidigare fas där 
ordet ännu inte är konventionaliserat?  

5.13.1 Vad är det för enhet som etableras? 
Det första problemet gäller vad det egentligen är för enheter vi talar om. Vi 
har ganska bekymmerslöst talat om ordens etablering, och på ett sätt är det 
självklart just det som den här studien handlar om. I Saussures efterföljd 
brukar det anses att en språklig enhet – ett språkligt tecken, t.ex. ett ord – 
utgörs av själva kombinationen av en form och ett innehåll. I så fall bör det 
rimligen vara hela det språkliga tecknet som konventionaliseras, dvs. själva 
förknippningen mellan ett uttryck (t.ex. flytträtt) och ett visst innehåll (t.ex. 
’möjligheten att föra över sparkapital från en förvaltare till en annan’). När 
vi säger att vi kan ett ord så innebär det primärt att vi kan koppla en form till 
ett intersubjektivt giltigt innehåll, annars behärskar vi knappast de språkliga 
konventionerna. 

Samtidigt är det uppenbart att det språkliga tecknets båda delar inte är 
alldeles oskiljbart sammanlänkade, och inom exempelvis kognitiv lingvistik 
tillerkänner man tecknets (eller den symboliska enhetens) båda poler viss 
autonomi (se Taylor 2002:53 f.). Varje ordform får ofta tjäna som resurs för 



 

  228 

att signalera en rad närliggande betydelsenyanser − somliga mer konvention-
aliserade än andra. Därför är det enklare att avgöra hur etablerad en ordform 
är än hur etablerad en viss betydelse är för en viss ordform. Vi kan åtmin-
stone lättare avgöra hur vanlig en ordform är jämfört med att bestämma hur 
ofta den används i en viss betydelse. I första fallet är det i princip bara att 
räkna förekomster. I det senare fallet måste vi först avgränsa olika betydelser 
mot varandra och avgöra vilka belägg som kan räknas till ”samma” betyd-
else. Vi har relativt lätt att känna igen ett ord som vi mött flera gånger, sam-
tidigt som vi fortfarande kan ha mycket grumliga uppfattningar om vad ordet 
egentligen betyder. Det är mindre komplicerat att registrera och minnas en 
ordform än att processa fram − och minnas − en betydelse.  

Det finns också i den här undersökningen tecken på att uttryckssidan blir 
mer självklart befäst och tillgänglig än innehållssidan. De enstaka beläggen 
på radikalt avvikande betydelser går att tolka just på det sättet. De verkar 
ibland ha som förutsättning att själva ordformen redan är halvetablerad, om 
än i en helt annan betydelse.  

Även om det ibland alltså går att separera ordformen från dess betydelser, 
så innebär ordets etablering normalt att någon sorts association mellan form 
och innehåll upprättas och befästs. Betydelsen är dock knappast det enda 
som associeras med ordformen. Ett problem är att vi fortfarande tenderar att 
tänka på det mentala lexikonet som en bara lätt modifierad variant av en 
vanlig ordbok. Det vi hittar där är ju främst en lemmaform och en förklaring. 
Som många föreslagit verkar det emellertid rimligare att se vårt språkminne 
som ett nätverk av associerade mönster. Etableringen innebär då att vissa 
länkar i nätverket stärks (kanske på bekostnad av andra länkar.) Aktiver-
ingen av ett visst mönster ökar då chansen att också aktivera vissa andra 
mönster, med viss graderbar sannolikhet. Betydelsemönster och omvärlds-
kunskaper blir då bara några former av mönster som en viss ordform kan 
associeras med; dessutom får vi kontakt med t.ex. konstruktions- och kol-
lokationsmönster, böjningsmönster, texttypsmönster, pragmatiska mönster, 
interaktionsmönster etc. Ordformerna hör till det mest konkreta som vi vet 
måste finnas i nätverket, men hur de andra minnesstrukturerna ser ut har vi 
ännu så länge rätt dimmiga begrepp om – den omfattande psykolingvistiska 
forskningen till trots. 

5.13.2 Etablering som fasthet och tillgänglighet 
I avsnitt 2.4 karakteriserade vi preliminärt etablering i termer av ökad fast-
het. Vi har nu sett att betydelsen under de tidiga etableringsskedena inte blir 
fastare i bemärkelsen att den blir mer precis eller mindre varierad. Däremot 
kan man säga att etableringen innebär en sorts ökad fasthet i förbindelsen 
mellan uttryck och innehåll, men den fastheten är snarast relativ. Om vi ut-
går från den stora potential av betydelser som en viss ordledskombination 
teoretiskt kan ha, å ena sidan, eller från mängden potentiella uttryck för ett 
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viss begrepp, å den andra, kan vi säga att kopplingen mellan ett visst uttryck 
och en viss betydelse relativt sett stärks när ett ord blir etablerat. Många av 
de övriga möjliga betydelserna resp. beteckningarna tappar på motsvarande 
sätt i potentialitet.64 Sannolikheten för – och förväntningarna om – att vi ska 
möta ordet flytträtt just i betydelsen ’möjligheten att föra över sparkapital 
från en förvaltare till en annan’ ökar på bekostnad av alla andra potentiella 
betydelser.  

Även om det på många sätt verkar vettigt att se etableringsgraden som en 
fråga om fastheten i kopplingen mellan tecknets två delar, så lurar samtidigt 
en fara i betonandet av fastheten. Det finns en risk att vi därigenom tänker på 
de språkliga tecknen/enheterna som mer statiska och rigida än de i själva 
verket är. Som framhölls i inledningens avsnitt 2.3 förutsätts ju ords men-
ingspotentialer vara schematiska, dynamiska och töjbara snarare än fixerade, 
avgränsade och väldefinierade. Och fastheten kan ändå knappast öka hur 
mycket som helst. Om jag t.ex. hört ett ord som bautasten några gånger och 
då tolkat det som ’stor sten’, så innebär ytterligare 10 möten med ordet inte 
nödvändigtvis att jag tror ännu fastare på det. Snarare är det så att frekvensen 
och den ökade etableringsgraden gör ordet mer tillgängligt för mig (se för 
övrigt Susanne Haugens utmärkta avhandling om bautasten, Haugen 2007). 

Bland annat av nyss angivna skäl är det ofta mer tilltalande att se det som 
att etableringen leder till ökad tillgänglighet för ordet − både kognitivt och 
socialt, både för individen och för kollektivet. Det handlar då om hur pass 
självklart vi kan använda ordet i en viss språkgemenskap och förvänta oss att 
bli förstådda så som vi avsett. Det handlar om hur pass enkelt och snabbt vi 
kan plocka fram betydelsen från vår mentala minnesbank när vi möter det 
och hur pass lätt ordet infinner sig när vi vill benämna eller beskriva något vi 
tänker på.  

Ökad tillgänglighet för individen är nära kopplad till starkare minnes-
befästning. Ökad tillgänglighet för språkbrukskollektivet innebär i hög ut-
sträckning ökad användbarhet. Denna beror inte enbart av den enskilde tal-
arens/skribentens egen minnesbefästning utan även av hur känt – och accep-
terat – uttrycket är av dem som denne interagerar med. Dessutom kan an-
vändbarheten påverkas av värdeladdning eller begränsas till vissa situations-
typer eller genrer. En fördel med tillgänglighetstanken är alltså att olika delar 
av ordets användningskonventioner och betydelser kan vara mer eller mindre 
tillgängliga. 

I det följande ska vi försöka kombinera de båda perspektiven på etabler-
ing och se den som en fråga om både fasthet och tillgänglighet. 

                          
64Resonemanget här ska inte tolkas så att det på förhand finns en begränsad mängd betydelser 
som en sammansättning kan ha och att etableringsprocessen utesluter alla utom en. Etab-
leringsprocessen bidrar med mer än så. Men sannolikheten för alternativa tolkningar minskar 
när en tolkning vinner i fasthet genom etableringen. 
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5.13.3 Onomasiologiska alternativ 
Även om etableringen innebär en relativt sett ökad fasthet hindrar det inte att 
flera uttryck kan bli mer eller mindre konventionella för samma innehåll. 
Det visar de morfologiska varianterna riksintag−riksintagning, flytträtt–flytt-
ningsrätt och de partiella synonymerna stafettläkare−hyrläkare. Ingenting 
hindrar heller att flera betydelser blir mer eller mindre konventionella för 
samma ord, ibland besläktade (som för användargrupp), ibland mindre be-
släktade (som för de alternativa betydelserna av flytträtt). Ingenting hindrar 
ens att helt innovativa betydelser tillfälligt figurerar för flera av de under-
sökta orden.  

Sällan är dock alla uttryck (eller alla betydelser) lika starkt etablerade. Ex-
empelvis finns det som regel stora skillnader i användningsfrekvens. Det gör 
att den starkare etableringen för flytträtt och riksintag minskar sannolikheten 
– och förväntningen om – att möta varianter som flyttningsrätt och riks-
intagning som uttryck för samma begrepp. Men sannolikheten minskar inte 
till noll! Även dessa uttryck har en viss etableringsstatus − vi kan inte med 
automatik avfärda relativt sett mindre etablerade uttryck−innehåll-relationer 
som icke-konventionella bara för att det finns mer etablerade uttryckssätt. 
Annorlunda förhåller det sig med helt obelagda men teoretiskt möjliga vari-
anter som flyttningsrättighet. Den formen utgör än så länge bara en teoretisk 
potential. 

I det här sammanhanget blir lexikala blockeringseffekter relevanta, se 
t.ex. Bauer (2001), Blutner (1998), Clark (2002), Lehrer (1990); de båda 
senare använder dock andra termer. Som regel brukar man mest referera till 
onomasiologisk blockering, dvs. att existensen av en etablerad beteckning 
för ett visst begrepp hindrar att det skapas andra beteckningar för samma 
sak, beteckningar som man annars kanske hade kunnat förvänta sig utifrån i 
övrigt regelbundna mönster. Josefsson (2005) nämner som exempel att de-
verbativa avledningar som bakning och tryckning − mot förväntan − inte så 
gärna används för att beteckna resultatet av verbhandlingen. Detta trots att 
många andra -ning-avledningar har just denna dubbelhet att kunna stå för 
både handlingen och (eventuellt konkreta) resultat av handlingen, som t.ex. 
målning och teckning. Skälet som anges är att dessa användningar blockeras 
av att vi redan har ord som baket och trycket för den resultativa betydelsen.65 

Etablerade beteckningar kan alltså hindra bildandet av nya synonyma 
beteckningar, men det är alltför starkt att kalla detta blockering. Hindret är 

                          
65 Exemplet är lite dubbelt, eftersom kortavledningarna bak och tryck förutom resultatet fak-
tiskt också kan beteckna handlingen, vilket även brukar tas upp i ordböcker. Men det är 
uppenbart att den användningen inte har kunnat blockera bakning och tryckning från att 
användas om handlingen. Det blir då inte helt oproblematiskt att förklara varför bak och tryck 
skulle kunna blockera vissa användningar av bakning och tryckning samtidigt som vissa andra 
användningar av de senare formerna uppenbart inte har kunnat blockera liknande använd-
ningar av bak och tryck.  
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sällan absolut. Det handlar snarare om en relativt sett hämmande faktor.66 
Som vi sett i den här undersökningen etableras morfologiskt närliggande 
varianter mer eller mindre parallellt, och de verkar fortsätta att samexistera 
under betydande tid, låt vara med olika etableringsgrad. Möjligen är det så 
att just den morfologiska likheten ibland gör det svårt för språkbrukare att 
hålla isär varianterna, som i många hänseenden också antagligen uppfattas 
som semantiskt likvärdiga. De används ju inte sällan om vartannat i samma 
artiklar.  

Att de kortare varianterna flytträtt och riksintag står starkast i tidningstext 
är säkerligen ingen slump. Koncentration och korthet anses här ofta vara en 
dygd − inte minst vid rubriksättning. Kanske är det också delvis därför som 
de riktigt långa varianterna flytträttighet och flyttningsrättighet inte används 
alls, lika mycket som att de blockeras av flytträtt och flyttningsrätt. I tid-
ningstext har den längre formen hela tiden varit perifer; där har ingen ut-
veckling skett. Däremot kan man i officiella texter se en tydlig förskjutning, 
där den långa formen tidigare varit allenarådande (t.ex. i förarbetena till för-
säkringsrörelsereformen 1998), men också här använder man nu allt oftare 
den kortare formen, säkerligen under påverkan från dess starka massmediala 
ställning. 

 Frågan är om läget kommer att förändras över tid så att de korta formerna 
− flytträtt och riksintag − får en ännu starkare ställning och de längre vari-
anterna blir än mer ovanliga även mätt i absolut frekvens. Blockering kanske 
förutsätter en mycket stark etableringsgrad för att fungera fullt ut. Framtiden 
får utvisa hur det går för just de här formvarianterna, men så länge som flytt 
och flyttning resp. intag och intagning används så likartat som de gör är det 
svårt att föreställa sig att varianter som flyttningsrätt och riksintagning skulle 
försvinna helt. 

Nu förekommer inte enbart uttrycksvarianter som är morfologiskt när-
besläktade. Det finns också i den här undersökningen en hel del exempel på 
(partiella) synonymer som delvis utgår från andra ordleder för att beteckna 
samma begrepp som de undersökta nodorden. Det enklaste fallet är när syno-
nymer till någon av ordlederna används i motsvarande ordbildningar. Det 
finns exempel på att stafettdoktor används på samma sätt som stafettläkare, 
och i stället för skurkstat används exempelvis skurknation, skurkland, för-
brytarstat och gangsterstat. Här är antingen förlederna eller efterlederna mer 
eller mindre synonyma. Sådana ordbildningar utgår från en redan etablerad 
synonymik, som uppenbarligen varit naturlig för skribenterna att utnyttja. 
Flera beteckningar kan ibland varvas i samma artikel, kanske delvis för att 
uppnå en viss stilistisk variation.  

Men det finns även alternativa och delvis konkurrerande ord som inte 
bygger på någon ordledssynonymik. I stället för stafettläkare används t.ex. 

                          
66 Lexikal hämning vore således en mer passande beteckning, men jag fortsätter här att an-
vända det mer etablerade blockeringsbegreppet. 
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en mängd uttryck där förleden utgår från någonting annat än stafett-
metaforiken: hyrläkare, gästläkare, konsultläkare, bemanningsläkare, uthyr-
ningsläkare, inhopparläkare, inhoppsläkare, inhyrningsläkare, korttids-
läkare, extraläkare, vikarieläkare. (En del av dessa förekommer även med -
doktor som efterled.) Efterleden är alltså gemensam, men förlederna är här 
inte synonymer till varandra. De utgår från olika egenskaper och aspekter 
hos dessa läkare, egenskaper som bara delvis överlappar med dem som sta-
fettmetaforiken vill fånga. Många lyfter fram det tillfälliga i läkarnas tjänst-
göring, men de gör det på lite olika sätt. Därför blir synonymiken här mer 
partiell än för de sammansättningar som utgår från etablerad ordleds-
synonymik. 

Andra ord som är partiellt synonyma – eller åtminstone koreferentiella – i 
stafettläkarartiklarna är vikarie, korttidsvikarie och inhoppare. Förleden sta-
fett har också utvecklats till att även som simplex kunna beteckna ’hyr-
läkare’.  

Det är inte alldeles lätt − vare sig teoretiskt eller empiriskt − att utreda 
exakt hur de här orden förhåller sig till varandra. I vilken utsträckning kan de 
uppfattas som alternativa namn för ”samma” kategori och i vilken utsträck-
ning beskriver de faktiskt olika kategorier men med en stor extensionell 
överlappning, såväl generellt som i de aktuella textvärldarna? (Jfr diskus-
sionen om formell vs kategorisk onomasiologisk variation i avsnitt 4.9.3 
ovan.) För stafettläkare påpekas explicit i något belägg att ”kärt barn har 
många namn”. Men det som i vissa artiklar framställs som fullständiga syno-
nymer kan i andra artiklar uppenbart beteckna klart skilda kategorier, och 
ibland kan någon av beteckningarna konstrueras som hypernym till den 
andra; jfr om stafettläkare avsnitt 4.4.6. I själva verket är det ofta svårt att 
fastställa exakt vad varje belägg egentligen refererar till, och ibland är det 
antagligen oklart eller ointressant även för skribenten.  

Att synonymer samvarierar i samma texter har sannolikt rätt stor betyd-
else. Ord som ofta förekommer som (partiella) textuella synonymer torde 
påverka varandra och delvis ömsesidigt ladda varandra med associationer. 
Det verkar inte otroligt att förekomsten av ett lätt pejorativt ord som stafett-
läkare gör att många av de partiella synonymerna laddas med negativa 
associationer som de kanske inte skulle ha fått om inte stafettläkare hade 
förekommit så pass ofta i samma texter.  

Ibland utgörs de konkurrerande varianterna inte av andra ord utan av 
beskrivande nominalfraser, i regel med efterleden som huvudord. Det gäller 
främst för flytträtt (som i rätten att flytta sitt kapital), bidragsmiljon (bidrag 
på 3 miljoner kronor), stafettläkare (inhyrd läkare) samt bokstavsbarn (barn 
med damp eller adhd). För alla dessa utom stafettläkare är frassynonymerna 
sammantaget vanligare än den vanligaste ordsynonymen. Det ligger i sakens 
natur att det är just de här orden som också har en viss andel anaforiska an-
vändningar. När de aktuella begreppen ofta beskrivs med längre syntaktiska 
fraser i artiklarna finns det en hel del att vinna på den anaforiska koncentra-
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tion som sammansättningarna erbjuder. Det skulle bli otympligt att upprepa 
längre fraser varje gång skribenten vill referera till den aktuella företeelsen.  

De olika synonyma uttryckssätt som behandlats ovan är uppenbarligen 
olika starkt etablerade. Blotta existensen av synonymerna visar att etabler-
ingens fasthet framför allt bör uppfattas relativt. Inte i något av dessa fall är 
förekomsten av ett halvetablerat ord (som stafettläkare och skurkstat) heller 
tillräcklig för att helt blockera bildningen av andra mer eller mindre syno-
nyma uttryck. Det kanske rent av borde vara förväntat att laddade ord får 
konkurrens av mer neutrala beteckningar för samma sak. (Det sker dock inte 
med automatik; för curlingförälder finns inga sådana synonymer ännu, och 
för skurkstat finns främst lika laddade synonymer.) Givetvis fungerar inte 
blockeringen för det omvända fallet: förekomsten av en neutral beteckning 
hindrar inte de språkbrukare som vill visa sin attityd mot en företeelse med 
hjälp av en mer färgstark och värderande ordbildning. 

5.13.4 Semasiologiska alternativ och den komplexa 
meningspotentialen 
Det som sagts i föregående avsnitt gäller i stort även om vi vänder på per-
spektivet och utgår från den semasiologiska etableringen. Även här utgör 
etableringen av de aktuella orden bara en relativ hämning av menings-
potentialen, som vi redan sett (avsnitt 5.6). För samtliga studerade ord utom 
användargrupp finns det en höggradigt dominerande huvudbetydelse. Det 
har dock inte hindrat skribenter från att använda orden även i starkt avvik-
ande betydelser. Ibland anknyter dessa användningar till någon form av exi-
sterande brukslinje, ibland är de mer innovativa. Ibland anar man till och 
med en motiveringsfaktor som snarast är motsatsen till blockering och mer 
besläktad med primingeffekter. Som framgick av avsnitt 5.13.1 verkar det 
som etableringen av ett ord kan göra själva formen mer tillgänglig – även för 
att beteckna helt andra betydelser än den halvkonventionella.  

Detta leder in på nödvändigheten att utveckla det som tidigare sagts om 
ordbetydelser som en form av meningspotential. De flesta som använt be-
greppet meningspotential/betydelsepotential ser denna som direkt inducerad 
från bruket av själva ordet. Med terminologin vi använt tidigare förutsätts 
den alltså direkt kopplad till brukslinjen:  

The meaning potential is all the information that the word has been used to 
convey either by a single individual or, on the social level, by the language 
community. […] it is the union of individually or collectively remembered 
uses. (Allwood 2003:43) 

Sådana formuleringar bortser från problemet hur vi abstraherar fram en 
schematisk meningspotential från ett antal specifika situerade brukshändelser 
– eftersom det vi minns inte är alla specifika detaljer från dessa brukshänd-
elser – men det kan vi lämna därhän i detta sammanhang. Ett annat problem 
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är mer specifikt förknippat med komplexa ordbildningar som sammansätt-
ningar, där begreppet meningspotential också får en mer komplex innebörd.  

I flera avsnitt ovan framgår att nya sammansättningar, även om de inte 
kan sägas ha en kompositionellt förutbestämd betydelse, ändå kan aktivera 
meningspotentialer som är förknippade med de ingående ordledernas redan 
etablerade betydelser och ordbildningsmönster. Vi kan alltså ofta föreställa 
oss rimliga betydelser för en sammansättning utan att ha haft den minsta 
kontakt med dess brukslinje. När de föreställningarna − av olika skäl − blir 
så starka att de närmast känns självklara, upplever vi ordet som genom-
skinligt. Ibland är föreställningarna också i hög grad intersubjektivt sam-
stämmiga, som novistolkningarna för flytträtt visar. 

Vi har alltså skäl att räkna med att vissa sammansättningar har en stark 
teoretisk meningspotential, som är oberoende av brukslinjen för själva sam-
mansättningen. Däremot är den naturligtvis beroende av de redan etablerade 
brukslinjerna för de ingående ordlederna. En teoretisk meningspotential är 
en som följer av något etablerat mönster som någorlunda naturligt skulle 
kunna aktiveras av ordet (men som inte har tagits i bruk ännu, åtminstone 
inte på en konventionaliserad nivå). Detta kan vi skilja från den konven-
tionaliserade meningspotentialen, den som blivit befäst genom det tidigare 
bruket av ordet, dvs. genom brukslinjen.67 Den konventionaliserade menings-
potentialen behöver dock inte utgöra en delmängd av någon teoretisk poten-
tial; bruket kan ladda ordet med vilka betydelser som helst. 

Båda typerna är gradfenomen och bygger till stor del på det etablerade 
språkbruket, men på olika sätt. Principiellt torde den teoretiska menings-
potentialen vara oändlig; förmodligen finns det inga gränser för vilka betyd-
elser ett visst ord kan fås att förmedla i en specifik brukshändelse genom 
olika kontextuella modulationer. Men sannolikheten för instantieringen av 
olika betydelser varierar kolossalt. För ord som flytträtt verkar det finnas en 
så stark teoretisk potential att betyda ’byte av bostad’ att den betydelsen kan 
beskrivas som genomskinlig. Nu är den också i viss mån konventionaliserad, 
men bara svagt, och det verkar inte som enkätinformanterna har kommit i 
kontakt med den brukslinjen.  

Den teoretiska meningspotentialen kan skådas på olika schematiska 
nivåer, som vi såg i fallet flytträtt (avsnitt 5.12.1). Det finns ett schematiskt 
flytt-mönster som teoretiskt kan instantieras med vilka FLYTTFÖREMÅL som 
helst, även metaforiska sådana. Även den specifika kapitalanvändningen hos 
flytt- kan sägas ha funnits som en naturlig potential redan innan flytträtt bild-
ades. Den är etablerad som ett mönster för verbet flytta och substantivet flytt, 
men inte just för förleden flytt-. Men steget från teoretisk till instantierad 
potential verkar vara ganska litet i just det här fallet. 

                          
67 Theo van Leeuwen (2005) använder teoretisk semiotisk potential i en annan bemärkelse.  
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5.13.5 Spridning och frekvens 
Om ett ord ska bli etablerat och konventionellt måste det spridas på något 
sätt efter introduktionen, vilket nästan med nödvändighet också leder till 
ökad användningsfrekvens. Därför är spridning och frekvens två ytterst cent-
rala faktorer i etableringen. De är nära sammanbundna, men det är ibland 
väsentligt att hålla isär dem (se Haugen 2007).  

Först ska påpekas att själva bildningspotentialen varierar mellan de olika 
orden. Ordens simplexmönster och ordbildningssystemets redan etablerade 
mönster gör att vissa sammansättningar genom sin teoretiska potential är 
mer tillgängliga än andra, redan innan de använts för första gången. Ofta är 
det dessa ord som vi i ett tolkningsperspektiv uppfattar som genomskinliga, 
som bidragsmiljon. Sådana ord behöver sannolikt mindre av faktisk använd-
ning och spridning för att uppfattas som hemtama i språket. De kan också 
spontanbildas många gånger oberoende av tidigare användning. För de mer 
ogenomskinliga orden däremot – t.ex. curlingförälder och bokstavsbarn, 
vars förleder bygger på innovativ metaforik resp. metonymi – bör frånvaron 
av semantisk variation i inledningsfasen i sig tolkas som evidens för en 
obruten brukslinje. Ordets användning är här en effekt av spridning, inte av 
att flera människor oberoende av varandra råkar bilda samma ord. Att språk-
brukarna här är så överens om användningen visar också att ord kan spridas 
mycket effektivt på kort tid. 

Spridning kan ses utifrån flera perspektiv. Ett är att ordet blir känt för allt 
fler språkbrukare, som eventuellt också börjar använda det. Ett annat är att 
ordet dyker upp i allt fler typer av kommunikativa situationer och samman-
hang, i olika texttyper och kanske även inom flera olika ämnessfärer. Låt oss 
kalla den första aspekten för individspridning och de senare för resp. situa-
tionsspridning, texttypsspridning resp. ämnesspridning. De senare kan vi 
också sammanfatta som att de rör olika etableringsdomäner. Ett ord som an-
vänds inom flera eller bredare etableringsdomäner är mer spritt än ett ord 
som används inom färre eller snävare. Ordet kontext används t.ex. inom en 
mängd ämnessfärer medan adverbial är mer snävt språkvetenskapligt. Det 
förra är därför mer spritt. På samma sätt är ett ord som används i dagstid-
ningar (en bred domän) mer spritt än ett som bara dyker upp i snäva fack-
tidskrifter. Men ett ord som används av väldigt många individer kan också 
sägas vara mer spritt än ett som brukas av betydligt färre, även om ordet bara 
förekommer inom en klart avgränsad domän. Alla språkvetare torde någon 
gång ha använt ordet adverbial, medan betydligt färre haft anledning att tala 
eller skriva om tidfästningsadverbial. Domänspridningen är densamma, men 
individspridningen inom domänen varierar.  

Individspridningen är onekligen central. Från det sociala perspektivet kan 
man säga att relationen mellan form och innehåll blir fastare ju fler män-
niskor som ”kan” ordet. Ju fler som vet att bautasten betyder ’stor sten’ 
desto mer etablerat är ordet, utan att det behöver hända särskilt mycket med 
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relationen på individnivå. (Men sannolikt påverkas både fastheten och till-
gängligheten även hos individen av hur många människor runt omkring en 
som också använder uttrycket.) Ibland ses individspridning emellertid som 
det enda centrala; exempelvis beskriver Croft (2000) konventionalitets-
graden som helt relaterad till andelen individer inom en språkgemenskap 
som använder eller förhåller sig till en språklig konvention på olika nivåer. 
Detta förefaller alltför snävt. Om en individ börjar använda ett uttryck inom 
flera texttyper och ämnessfärer så är det också en form av spridning som 
stärker etableringsgraden. 

Crofts konventionsbegrepp är knutet till språkgemenskaper, som är ett 
väsentligt konventionsbegrepp som vi snuddat vid flera gånger. Begreppet 
används på många olika sätt och har genom sin vaghet kopplingar till både 
individer och domäner. Språkgemenskaper kan identifieras på sociala, geo-
grafiska, kunskapsmässiga, normmässiga, språkliga eller interaktionella 
grunder, och samtliga kan vara relevanta för ett ords etableringsprocess. (Jfr 
Croft 2000 och Hudson 1980 för diskussioner av begreppet språkgemen-
skap.) När gemenskapen identifieras interaktionellt handlar det om alla som 
deltar i en viss typ av kommunikativt utbyte, vilket är nära kopplat till den 
etableringsdomän som rör spridning till nya kommunikativa situationer och 
sammanhang. Man kan betrakta språkgemenskaper – oavsett hur de identifi-
eras – som en särskild form av etableringsdomäner, definierade som kollek-
tiv av människor (till skillnad från situationer, texttyper och ämnen).  

Frekvens anger det totala antalet förekomster av ett ord (under en viss 
tidsperiod eller i ett visst sammanhang). Frekvens är på flera sätt direkt 
kopplat till olika former av spridning. Ett ord kan i och för sig teoretiskt öka 
i frekvens utan spridning. Samma personer fortsätter då att använda ordet i 
samma situationer som tidigare, fast mycket oftare. Omvänt leder spridning 
normalt till ökad användningsfrekvens. Om flera människor börjar använda 
ett ord så ökar också dess användningsfrekvens. Om ett ord börjar användas i 
flera domäner så ökar också frekvensen.68 Frekvenseffekterna kan i och för 
sig bli svaga om ordets etableringsdomäner utgörs av begränsade kommu-
nikativa sammanhang − t.ex. en viss typ av språkhandling − som inte aktu-
aliseras särskilt ofta. Hälsningsfraser kan utgöra ett exempel. Den potentiella 
bruksfrekvensen för sådana fraser blir med nödvändighet begränsad.  

Etableringsgraden behöver alltså relateras till en eller flera etablerings-
domäner för att få en mer precis innebörd. Ofta använder språkforskare den 
sammantagna svenska språkgemenskapen som den implicita etablerings-
domän vi generaliserar om. Det är helt legitimt, särskilt när man – som här – 
diskuterar ord som etableras i riksspridda dagstidningar och tidskrifter. Men 

                          
68 Den kopplingen är förstås inte logiskt tvingande. Om de individer som först använde ordet 
minskar sitt bruk när ordet sprids vidare så behöver den totala bruksfrekvensen inte stiga. 
Samma sak gäller om ordet slutar användas i den ursprungliga etableringsdomänen. Sådana 
scenarior torde dock vara sällsynta, särskilt under själva etableringsfasen.  



 

  237

med denna breda etableringsdomän som utgångspunkt gäller det att också 
vara uppmärksam på olika typer av systematisk variation och asymmetrisk 
distribution inom den övergripande gemenskapen. Vi kan visserligen säga 
exempelvis att den övergripande etableringsgraden för ordet bautasten ökade 
kraftigt i svenskan när Asterix introducerades på svenska på 1970-talet, men 
i en snävare arkeologisk domän var ordet synnerligen väletablerat långt 
dessförinnan, dock i en delvis annorlunda betydelse (Haugen 2007). 

Självklart är det också väsentligt att användargrupp används särskilt 
mycket i datortidningar och riksintag i landsortspress. Detta är väsentliga 
fakta om det svenska språksamhället, den mest övergripande etablerings-
domänen. I den mån man kan anta att orden först har etablerats inom mer 
specifika domäner − vilket är rimligt för flera av orden, se nedan − så inne-
bär det faktum att de nu också används i dagstidningar i sig en domänsprid-
ning och en ökad etablering.  

Många ord är särskilt starkt etablerade inom mer specifika etablerings-
domäner: flytträtt är starkt etablerat i en privatekonomisk och ekonomi-
politisk diskurs, skurkstat i utrikespolitiska sammanhang, riksintag i kom-
munpolitiska och skolpolitiska kontexter, användargrupp i dator- och elek-
tronikdiskurs, nollalternativ i vad vi kan kalla en exploateringsdiskurs.  

Dessa diskurser är som synes starkt knutna till vissa ämnessfärer, utan att 
orden för den skull kan betraktas som fackspråkliga i snävare mening. Alla 
som bläddrar i en dagstidning kan bevisligen stöta på orden, och man be-
höver inte odla något specialintresse för att göra det. Inget av orden var hel-
ler fullständigt okänt för samtliga enkätinformanter. Men givetvis är chansen 
större att pensionsmedvetna medelålders löntagare råkar möta ord som flytt-
rätt, medan datorbitna skolungdomar kanske har större chans att fästa blick-
en på användargrupp. Ämnessfärerna är ibland kopplade till särskilda typer 
av texter, medier och kommunikativa sammanhang. Skol- och kommun-
politik avhandlas ofta på tidningarnas lokala kommunsidor, särskilt inom 
landsortspressen, medan exempelvis utrikespolitik har en starkare ställning i 
rikstidningarna. Utifrån ett geografiskt perspektiv kan man fördela orden 
mellan lokala kommunala diskurser (riksintag, stafettläkare, nollalternativ); 
nationella diskurser (bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt) samt internatio-
nella diskurser (skurkstat). Orden användargrupp och bidragsmiljon har mer 
flytande diskurstillhörighet. 

5.13.6 Bekanthet och användbarhet 
Det som sagts ovan kan synas antyda att användningsfrekvens är en effekt av 
spridning och på så vis snarast speglar etableringsgången. Det är delvis sant, 
men bara halva sanningen. Den andra halvan består i att hög frekvens dess-
utom i sig bidrar till ökad etablering, och ofta även ökad spridning. När 
många människor börjar använda ordet flytträtt så ökar användnings-
frekvensen, och hög frekvens inom en språkgemenskap ökar sannolikheten 
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för att en enskild individ kommer att möta ordet flera gånger. Ett ord vi 
möter ofta blir mer etablerat och befäst i minnet än ett vi möter sällan − allt 
annat lika. Det är ett väl dokumenterat faktum från mängder av psykoling-
vistiska undersökningar att ords användningsfrekvens har stor betydelse för 
deras tillgänglighet, dvs. hur lätta de är att aktivera och hur snabbt vi kan 
processa dem i produktion och tolkning (se Dabrowska 2004 och där anförd 
litteratur). De frekvensdata man då utgår ifrån hämtas i regel från insamlade 
korpusar som påminner om Språkbanken. Det bör alltså generellt finnas en 
relation mellan spridning, frekvens och bekanthet, dvs. minnesbefästning – 
även om orden i den här studien inte uppvisar någon stark korrelation mellan 
de frekvens och bekanthet. 

Den totala bruksfrekvensen för ett ord utgör dock bara ett sammanfatt-
ande, grovt och delvis indirekt mått på ordets spridning och etableringsgrad. 
Dessutom är den verkliga frekvensen oåtkomlig; vi kommer aldrig att få reda 
på exakt hur ofta ett visst ord används inom en viss språkgemenskap. Det 
finns också en mängd faktorer som påverkar både den totala använd-
ningsfrekvensen inom en viss språkgemenskap och enskilda individers antal 
möten med ordet, dvs. mötesfrekvensen. De mått som korpusfrekvenser ut-
gör kan dessutom uppnås med mycket olikartade distributioner inom korpus-
en. Det är långtifrån säkert att alla sätt att uppnå hög frekvens har samma in-
verkan på etableringsprocessen; jfr t.ex. att den mycket höga totalfrekvensen 
för stafettläkare i studien inte verkar ha haft så stor inverkan på bekantheten, 
förmodligen på grund av den snäva distributionen till landsortstidningar. 
Hög frekvens där fungerar inte som indikator för hur ofta storstadsmänniskor 
möter ordet. Se också Gries (2008) för en diskussion av effekter av sned-
vriden distribution samt möjliga sätt att mäta detta, vilket inte visar sig all-
deles lätt. Den dåliga korrelationen mellan frekvens och bekanthet i den här 
studien indikerar också att enbart kvantiteten möten med ett ord inte ensamt 
avgör befästningsgraden, det finns en kvalitativ aspekt också, se Svanlund 
(2009). 

På något sätt lär den verkliga mötesfrekvensen ändå vara med och på-
verka bekantheten för individen. Vad bekantheten i sin tur åstadkommer är 
att dels specificera de förväntningar vi har på användningen, dels göra dem 
mer tillgängliga, dvs. lättare att aktivera. Ju mer bekanta vi är med ordet, de-
sto mer tillgängliga blir en mängd aspekter av dess användning, bl.a. en viss 
meningspotential. Vi behöver allt mindre förlita oss på att från grunden kal-
kylera fram en betydelse genom att analysera ordlederna och föreställa oss 
någon rimlig relation mellan dem. Vi minns bättre ungefär vad ordet brukar 
betyda. Vi blir då också mindre beroende av användningskontexterna, och 
det går sannolikt snabbare att kolla av de relevanta kontextaspekterna för 
tolkningen ju mer förväntade de olika sammanhangsfaktorerna blir (jfr reso-
nemanget om flytträtt i avsnittet 5.12.1 om kontextens inverkan). Detta inne-
bär inte att vi struntar i kontexterna eller slutar med de mer analytiska tolk-
ningsprocesserna och enbart mekaniskt plockar fram ordet och betydelsen 
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från minnet. Men vi har nu flera sätt att nå fram till en betydelse, och vi lär 
använda dem alla under överskådlig tid i olika proportioner i olika samman-
hang (jfr Svanlund 2002). 

Ju mer bekant och tillgängligt ett ord är, kognitivt och socialt, desto mer 
sannolikt är det att vi själva också tar det i anspråk i olika sammanhang. Det 
är dessutom möjligt att en individs produktionsfrekvens (hur många gånger 
han eller hon själv använder ett ord) är viktigare för minnesbefästningen än 
receptionsfrekvensen (hur många möten med ordet som han eller hon har 
haft). 

 Spridning är ett kontaktfenomen. När ett ord sprids så innebär det med 
nödvändighet att spridaren har varit i kontakt med brukslinjen (och ibland 
också med de språkbrukare som instantierat brukslinjen). Men när vi talar 
om brukslinjen i bestämd form singular så är det naturligtvis en idealisering, 
en abstraktion, eller kanske snarare en komprimering i Fauconnier & Turners 
(2002) bemärkelse. Egentligen är det rimligare att tala om brukslinjer, men 
varje linje utgör i sig en abstraktion och komprimering av den variation som 
finns. Spridaren har alltså varit i kontakt med en eller flera brukslinjer, dvs. 
en eller flera användningar av ordet, som i sin tur bygger på tidigare använd-
ningar, osv. osv. Men ingen av brukslinjerna är fullständigt enhetlig, de rym-
mer alla någon form av variation. Och ingen har normalt kontakt med hela 
brukslinjen, dvs. ingen har mött samtliga tidigare användningar av ordet när 
han eller hon själv tar det i bruk. När vi talar om ”kontakt med brukslinjen” 
handlar det alltså bara om att vederbörande har sett eller hört en bråkdel av 
brukslinjen. 

Det är viktigt att inse att spridning längs brukslinjen inte handlar om nå-
gon exakt kopiering. (Eftersom vi talar om mentala företeelser, som betyd-
elser, så är det naturligtvis knappast fråga om kopiering över huvud taget, i 
alla fall inte i dupliceringsbemärkelsen.) Spridaren har mött ordet förr, men 
han eller hon måste också minnas ordet från dessa tillfällen för att kunna 
återanvända det. Frågan är emellertid vad exakt det är som spridaren minns. 
Det enda vi vet med säkerhet (från psykolingvistisk forskning, se Fletcher 
1994) är att han eller hon inte har något exakt eller ordagrant minne av de 
brukshändelser där ordet har dykt upp. Minnet har schematiserats i någon 
form. 

Som vanligt när vi lär oss nya saker, måste vi också anta att innovationen 
kopplas till saker vi redan ”kan”. Det innebär att spridaren fyller i med en 
mängd inferenser om hur ord av den här typen bör väntas bete sig på olika 
nivåer. Spridaren tar därför hjälp av sin arsenal av mönsterminnen och sin 
språkkänsla. En journalist som sett ordet flytträtt kanske är omedveten om 
den alternering mellan flytträtt och flyttningsrätt som brukshistorien in-
rymmer; men utifrån sin egen språkkänsla för etablerade alternativa mönster 
kan hon lätt komplettera med den möjligheten och själv börja alternera i en 
artikel, kanske utan att vara medveten om det.  
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Just när det gäller sammansättningar får dessutom varje spridare antas ha 
de språkliga och kognitiva resurser som behövs för att skapa ordet själv, 
eftersom det i normalfallet bygger på redan etablerade orddelar och ord-
bildningsmönster. Detta oavsett om individen har mött ordet förut eller ej. 
Jämför resonemanget om teoretisk meningspotential i avsnitt 5.13.4. Den 
spridda versionen av ordet efterliknar visserligen på något sätt mönster-
användningarna, dvs. de delar av brukslinjen som spridaren varit i kontakt 
med. Men vi måste räkna med att spridaren alltid själv bidrar till formandet 
av den nya ordresursens användningssätt utifrån sin egen schematiserade 
erfarenhet. Spridaren är alltså alltid medskapare. Särskilt när det gäller 
bruket av nya sammansättningar kan vi knappast göra den skarpa åtskillnad 
som ibland förutsätts mellan språklig innovation, å ena sidan, gentemot 
spridning, å den andra, se t.ex. Croft (2000). 

Det ovan sagda antyder att det inte alltid är så lätt att skilja mellan vilka 
betydelsedrag som bör vara inducerade från brukslinjen och vilka som lika 
gärna kan tillföras utifrån språkbrukarnas redan etablerade mönster och teo-
retiskt möjliga meningspotentialer. Några drag som redovisats i den här stud-
ien pekar ändå ganska tydligt på direkta spridningseffekter, dvs. de för-
utsätter antagligen direkt kontakt med brukslinjen. Hit hör perspektiviteten 
hos skurkstat, kollokations- och konstruktionsmönstren för riksintag, roll-
specificeringarna för riksintag (vilka som tar in och vilka som tas in) och den 
innovativa metaforiken hos curlingförälder, och ledrelationen hos bokstavs-
barn. En novis skulle ha svårt att inferera dessa drag enbart utifrån sin 
tidigare erfarenhet av orden, vilket också visar sig i enkäten. De bör härröra 
från användningssammanhangen. 

Det låter av ovanstående som det skulle finnas en risk för betydande 
variation i bruket av nya ord. Samtidigt visar den här studien att variationen 
för de undersökta orden i verkligheten är mycket begränsad och perifer. Det 
bör alltså finnas starka krafter som verkar i förenhetligande riktning (precis 
som inom biologisk evolution, där de flesta större mutationer selekteras bort 
ganska snabbt). En sådan kraft bör vara biologisk och kognitiv: vi människor 
verkar vara födda med en mönsterinducerande kapacitet som ser mycket 
likartad ut från individ till individ. Andra krafter är mer sociala: vi korrigerar 
och kalibrerar hela tiden vår intuitiva uppfattning om − och våra minnes-
befästningar av − de språkliga resurserna utifrån våra möten med andra 
språkbrukare, deras ordanvändningar och deras reaktioner på våra egna an-
vändningar. Vi påminns ständigt om hur språket − och normerna − ser ut. Vi 
pressas ofta acceptera mer kollektivt och intersubjektivt grundade förvänt-
ningar på ordens användning framför våra egna ibland mer idiosynkratiska 
och subjektiva, jfr Itkonen (2008). 

 Det är uppenbart att spridnings- och etableringseffekterna till stor del är 
beroende av vilka spridarna är, vilken status de har i olika kretsar och i vilka 
sammanhang orden sprids osv. Ord som beskriver kontroversiella företeelser 
verkar ha stor chans att bli spridda och framför allt ihågkomna, särskilt om 
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orden själva uppfattas som laddade och kontroversiella. I enkäten hörde 
curlingförälder, bokstavsbarn och skurkstat till de fyra mest bekanta orden. 
Antagligen samverkar flera faktorer till detta. Omdiskuterade fenomen 
behöver definitionsmässigt omnämnas oftare än många okontroversiella 
företeelser – givet att fenomenet inte blivit så konfliktladdat att det närmast 
är tabu att tala om det. Redan detta leder till en hög användningsfrekvens för 
ord som betecknar företeelsen. Samtidigt blir uppmärksamhetsvärdet stark-
are. Om dessutom själva orden uppfattas som perspektiv- och värdeladdade 
blir minnesbefästningen ännu starkare. 

Vi har talat mycket om bekanthet som en aspekt av etablering. Bekanthet 
är dock inte alltid detsamma som hög användbarhet och användnings-
potential. Den som tänker använda ett nytt ord behöver göra en – oftast in-
tuitiv och undermedveten – bedömning av ifall de aktuella mottagarna också 
kan tänkas vara bekanta med ordet eller har förmågan att lista ut vad det står 
för i det aktuella sammanhanget. Eftersom användbarheten är kopplad till 
den sociala tillgängligheten kan det också finnas starka begränsningar som 
gäller den sociala acceptansen hos ett uttryck. De flesta i Sverige torde vara 
väl bekanta med ord som blatte, svartskalle, neger, bög och flata. Det råder 
ingen tvekan om vad orden refererar till. Flertalet språkbrukare undviker 
emellertid dessa uttryckssätt, åtminstone utanför de mest intima språk-
gemenskaperna, eftersom orden är socialt stigmatiserade och anses signalera 
vissa ibland obehagliga värderingar. Bekantheten blir då betydligt större än 
användningspotentialen och användningsfrekvensen. På motsvarande sätt 
torde särskilt skurkstat och bokstavsbarn inte vara lika socialt användbara 
som de är mentalt tillgängliga för många språkbrukare. Kognitiv och social 
tillgänglighet behöver alltså inte gå hand i hand. En intressant faktor i detta 
sammanhang är i vilken utsträckning människor är beredda att använda 
beteckningen om sig själva. Ordet användargrupp ingår i flera namn på för-
eningar och är helt okontroversiellt att använda om den egna gruppen. Det 
finns också enstaka exempel i materialet på att människor anger sig vara 
curlingföräldrar, ibland dock snarast i ”bekännande” ordalag. Däremot finns 
det inga exempel på att någon kallar sig bokstavsbarn eller att statsföre-
trädare kallar den egna staten för skurkstat. 

Vi har ovan lyckats urskilja åtminstone några väsentliga och delvis sam-
manflätade ingredienser i etableringsbegreppet: fasthet, bekanthet, tillgäng-
lighet, användbarhet, produktivitet, användningsfrekvens, användningsmön-
ster, spridning samt brukslinjen – och det mesta av detta kan relateras till en 
eller flera etableringsdomäner. Etableringsprocessens mest generella effekt 
synes vara att den påverkar ett ords användnings- och tolkningspotential, 
framför allt påverkar den sannolikheten för att ordet ska användas på vissa 
sätt och i vissa betydelser. Ett ord kan troligen fås att betyda precis vad som 
helst i ett specifikt sammanhang; de situationella och kontextuella möjlighet-
erna att modulera och tänja på även starkt etablerade ordbetydelser är så 
ofantliga att det är svårt att se att det skulle kunna finnas några absoluta  gräns-
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er härvidlag. Men några potentiella betydelser är alltid betydligt mer för-
väntade än andra, och etableringsprocessen är med och sätter värdena för 
förväntningarna. Denna sannolikhetsstyrda flexibilitet förefaller idealisk för 
ett plastiskt språk, som hela tiden måste kunna användas för nya ändamål. 
Ingen betydelse är på förhand helt utesluten, men alla betydelser är heller 
inte på långa vägar lika sannolika. Detta är hela poängen med menings-
potentialer − man vet vilka förväntningar och tolkningshypoteser man börjar 
med, men man är inte begränsad till dem. 
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Bilaga 1. Kollokationer 

Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
ANVÄNDARGRUPP           
olika 44 38 6 1 28 * 1 2 4,85 6,40 
nya 28 21 7 1 19 * 1 3 3,30 4,76 
för 63 38 25 15 3 * 8 1 1,10 4,25 
de 42 25 17 17 1 * 1 6 1,29 3,82 
användare 13 9 4 4 1 * 0 0 9,36 3,60 
stora 15 15 0 0 14 * 0 0 2,91 3,36 
största 12 12 0 0 12 * 0 0 3,96 3,24 
kan 24 10 14 1 0 * 1 8 1,48 3,14 
stor 12 10 2 0 8 * 0 0 3,07 3,05 
alla 15 7 8 2 4 * 2 3 2,11 2,97 
breda 8 8 0 0 8 * 0 0 7,06 2,81 
kommer 15 5 10 1 0 * 7 2 1,74 2,71 
vi 18 11 7 0 3 * 1 1 1,38 2,61 
även 11 6 5 3 0 * 2 0 2,18 2,59 
nå 7 7 0 3 0 * 0 0 4,86 2,55 
vara 13 3 10 1 0 * 2 2 1,63 2,44 
denna 8 6 2 0 3 * 0 0 2,85 2,43 
finns 12 4 8 1 0 * 2 5 1,52 2,26 
andra 11 8 3 2 5 * 0 1 1,45 2,10 
eller 12 7 5 0 5 * 3 0 1,32 2,07 
bland 8 4 4 1 1 * 0 2 1,90 2,07 
vill 10 2 8 0 0 * 0 4 1,51 2,05 
ha 10 4 6 0 1 * 0 1 1,45 2,00 
se 9 4 5 0 0 * 0 0 1,59 2,00 
inom 7 1 6 0 0 * 3 0 2,00 1,99 
genom 7 2 5 1 1 * 3 0 1,93 1,95 
ska 12 2 10 0 0 * 2 2 1,06 1,80 
mellan 7 5 2 3 1 * 0 0 1,45 1,68 
           
BIDRAGSMILJON           
statliga 16 16 0 0 16 * 0 0 1,80 3,98 
eu 8 4 4 2 0 * 0 3 7,46 2,83 
           
BOKSTAVSBARN           
kallade 67 67 0 0 67 * 0 0 7,74 8,15 
så 75 73 2 73 0 * 1 0 3,53 7,91 
de 74 54 20 4 1 * 9 3 2,35 6,91 
barn 26 6 20 0 1 * 6 2 4,63 4,89 
som 77 35 42 5 8 * 13 5 1,13 4,78 
om 46 36 10 2 16 * 0 0 1,71 4,71 
adhd 19 2 17 0 0 * 3 2 15,48 4,36 
damp 18 2 16 1 0 * 2 4 10,60 4,24 
med 53 24 29 3 4 * 8 7 1,21 4,13 
men 19 3 16 0 0 * 9 0 1,65 2,97 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
kallas 8 7 1 3 4 * 0 1 5,29 2,76 
sida 8 8 0 2 0 * 0 0 4,94 2,74 
fler 9 3 6 0 0 * 0 0 3,36 2,71 
kring 8 8 0 0 3 * 0 0 3,91 2,64 
behöver 8 2 6 2 0 * 4 1 3,72 2,61 
fått 9 2 7 1 1 * 1 1 2,69 2,53 
hur 10 3 7 0 1 * 3 1 2,20 2,47 
många 10 7 3 0 3 * 0 0 2,06 2,40 
problem 7 2 5 0 1 * 2 0 3,36 2,39 
svårt 7 2 5 0 0 * 0 0 3,27 2,37 
eller 12 6 6 1 1 * 4 0 1,56 2,29 
allt 8 5 3 2 0 * 0 2 2,06 2,15 
även 7 3 4 0 2 * 0 2 1,78 1,87 
vill 7 0 7 0 0 * 0 5 1,24 1,52 
blir 7 1 6 0 0 * 5 1 1,14 1,45 
upp 7 5 2 2 0 * 1 0 1,10 1,42 
           
CURLINGFÖRÄLDER           
är 147 61 86 11 5 * 39 14 1,45 7,68 
om 92 68 24 6 40 * 5 3 1,90 7,02 
begreppet 42 36 6 0 36 * 3 1 9,03 6,47 
barn 34 18 16 5 1 * 0 1 4,20 5,51 
20 31 23 8 10 2 * 0 1 3,84 5,18 
sopar 22 0 22 0 0 * 2 5 12,35 4,69 
så 37 24 13 17 1 * 2 6 1,70 4,21 
vara 28 24 4 5 12 * 0 0 2,17 4,11 
00 17 11 6 0 1 * 0 3 4,32 3,92 
barnen 16 6 10 2 1 * 0 0 4,79 3,86 
sina 22 5 17 1 1 * 0 0 2,43 3,82 
jag 32 17 15 4 0 * 3 5 1,59 3,78 
30 17 11 6 0 10 * 0 0 3,38 3,73 
tv4 13 7 6 0 0 * 3 2 15,29 3,61 
här 21 12 9 3 0 * 1 2 2,12 3,53 
föräldrar 13 3 10 0 0 * 2 3 4,90 3,48 
vi 29 14 15 1 2 * 4 5 1,50 3,48 
du 16 12 4 4 0 * 0 3 2,62 3,35 
bent 10 5 5 2 0 * 0 1 15,91 3,16 
handbok 10 2 8 2 0 * 0 0 9,86 3,16 
debatten 10 7 3 5 0 * 0 1 5,52 3,09 
tv 10 3 7 0 0 * 5 0 4,43 3,02 
sverige 9 3 6 0 0 * 0 4 12,67 3,00 
lennart 9 5 4 0 0 * 1 2 10,19 3,00 
kallade 10 9 1 0 9 * 0 0 4,19 2,99 
framför 10 1 9 0 0 * 1 0 3,52 2,89 
alla 17 4 13 2 1 * 0 6 1,72 2,87 
blivit 11 3 8 0 2 * 1 4 2,72 2,81 
vad 14 11 3 5 1 * 1 0 1,93 2,76 
gör 12 8 4 0 0 * 1 1 2,07 2,64 
svenska 12 9 3 0 2 * 0 0 2,05 2,63 
ut 17 6 11 2 0 * 1 2 1,38 2,54 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
eller 17 10 7 2 1 * 3 0 1,25 2,39 
hur 11 3 8 1 0 * 3 1 1,52 2,16 
allt 10 3 7 0 0 * 0 2 1,57 2,10 
nya 10 8 2 8 0 * 0 0 1,25 1,83 
4 12 4 8 1 0 * 0 6 1,04 1,78 
           
FLYTTRÄTT           
för 239 69 170 21 14 * 116 11 1,85 11,17 
införa 43 42 1 3 38 * 0 0 7,59 6,52 
fri 36 33 3 0 33 * 1 1 6,62 5,94 
om 88 71 17 11 42 * 1 5 1,20 5,31 
inför 32 29 3 4 21 * 0 2 3,85 5,26 
skandia 23 18 5 3 1 * 1 3 7,42 4,77 
pensionssparare 22 4 18 1 2 * 0 3 11,81 4,69 
infört 22 21 1 0 17 * 0 0 8,79 4,68 
liv 24 14 10 4 2 * 0 2 3,90 4,57 
öppnar 19 11 8 0 0 * 0 2 6,01 4,29 
regeringen 22 12 10 1 0 * 2 2 3,43 4,26 
pensionssparande 18 8 10 3 0 * 0 7 10,48 4,24 
pensionsförsäkringar 17 3 14 1 0 * 0 8 10,72 4,12 
införs 17 5 12 2 2 * 8 1 7,67 4,10 
bolag 16 13 3 2 1 * 0 0 4,74 3,85 
sida 16 16 0 2 0 * 0 0 4,48 3,82 
även 26 15 11 3 0 * 7 1 1,97 3,79 
pensionskapital 14 1 13 1 0 * 0 9 13,88 3,74 
pensionsspararna 14 7 7 0 1 * 0 7 12,13 3,74 
handelsbanken 14 11 3 5 0 * 1 1 7,28 3,72 
införas 13 0 13 0 0 * 1 8 8,33 3,59 
vill 26 18 8 10 0 * 0 1 1,75 3,59 
möjligheten 13 11 2 11 0 * 0 0 5,36 3,52 
livbolag 12 11 1 2 0 * 0 0 12,34 3,46 
lagstadgad 12 10 2 0 10 * 0 0 9,81 3,46 
bolagen 12 7 5 1 0 * 0 2 5,59 3,39 
full 12 11 1 0 10 * 0 0 4,56 3,32 
sparare 11 5 6 2 2 * 0 1 9,29 3,31 
amf 11 8 3 1 0 * 0 1 8,32 3,31 
folksam 11 9 2 1 1 * 0 2 8,27 3,31 
salus 10 5 5 0 0 * 0 3 10,40 3,16 
införde 10 8 2 4 3 * 0 0 7,69 3,15 
avgifter 10 3 7 1 0 * 0 3 6,02 3,11 
redan 16 10 6 8 2 * 1 1 2,00 3,00 
spararna 9 1 8 0 0 * 0 3 9,33 3,00 
ska 28 8 20 1 0 * 12 3 1,17 2,94 
landets 10 0 10 0 0 * 0 10 3,71 2,92 
kommer 23 14 9 1 3 * 5 1 1,25 2,78 
alla 21 7 14 0 0 * 1 3 1,31 2,73 
gäller 12 4 8 1 1 * 6 1 2,09 2,65 
få 19 15 4 2 9 * 0 2 1,31 2,61 
sina 16 3 13 1 0 * 0 11 1,45 2,54 
både 12 0 12 0 0 * 1 5 1,86 2,51 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
allt 15 2 13 0 0 * 0 7 1,44 2,44 
måste 14 6 8 0 0 * 3 0 1,41 2,33 
ha 17 13 4 1 11 * 0 1 1,12 2,23 
tt 11 11 0 0 4 * 0 0 1,56 2,19 
mellan 13 4 9 0 1 * 7 0 1,22 2,06 
bli 12 5 7 1 2 * 0 3 1,14 1,89 
utan 12 6 6 0 5 * 6 0 1,07 1,82 
           
NOLLALTERNATIV           
ett 71 61 10 6 42 * 0 1 2,98 7,36 
innebär 12 0 12 0 0 * 2 7 4,96 3,35 
inget 12 7 5 0 7 * 0 1 4,67 3,33 
alternativ 10 5 5 0 1 * 0 1 6,53 3,13 
kallade 9 9 0 0 8 * 0 0 5,60 2,94 
vill 12 2 10 1 0 * 0 8 2,72 2,94 
kallat 8 8 0 0 7 * 0 0 7,53 2,81 
så 15 15 0 15 0 * 0 0 1,77 2,74 
säga 8 1 7 0 0 * 0 0 4,18 2,67 
förordar 7 5 2 1 2 * 0 2 9,88 2,64 
s 10 7 3 7 0 * 0 0 2,58 2,63 
k 7 7 0 0 7 * 0 0 6,17 2,61 
där 10 1 9 0 0 * 7 0 2,04 2,39 
inte 21 3 18 0 1 * 1 12 1,06 2,39 
finns 8 4 4 4 0 * 3 0 1,91 2,07 
eller 8 4 4 1 0 * 2 0 1,65 1,93 
blir 7 4 3 0 0 * 2 0 1,87 1,92 
kommer 7 1 6 0 0 * 2 4 1,62 1,78 
kan 10 2 8 0 0 * 4 1 1,18 1,77 
också 7 7 0 0 0 * 0 0 1,37 1,62 
           
RIKSINTAG           
med 383 348 35 4 307 * 8 5 2,40 15,85 
har 224 170 54 20 112 * 13 12 1,88 10,89 
elever 63 5 58 0 1 * 1 13 6,14 7,82 
utbildning 43 26 17 21 1 * 4 2 5,95 6,45 
utbildningen 40 29 11 15 0 * 1 4 7,38 6,29 
skolan 30 17 13 8 2 * 1 5 4,38 5,21 
ett 97 76 21 3 20 * 3 5 1,06 5,13 
utbildningar 26 18 8 15 0 * 0 1 8,11 5,08 
få 42 40 2 7 24 * 0 0 2,17 5,04 
eleverna 26 1 25 0 0 * 2 7 5,56 4,99 
program 26 22 4 14 1 * 0 1 5,26 4,97 
vi 67 45 22 23 3 * 2 5 1,33 4,93 
finns 43 17 26 0 0 * 8 8 1,96 4,87 
innebär 26 0 26 0 0 * 4 18 3,70 4,71 
kallat 22 22 0 0 22 * 0 0 6,62 4,64 
får 40 27 13 3 16 * 4 3 1,87 4,60 
skolverket 21 10 11 3 1 * 1 3 7,09 4,55 
gymnasium 20 16 4 13 0 * 0 0 7,39 4,45 
landet 23 12 11 6 0 * 0 1 3,65 4,41 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
västerås 20 7 13 0 0 * 0 4 6,06 4,40 
vilket 24 0 24 0 0 * 21 1 2,89 4,24 
copyright 17 0 17 0 0 * 5 0 12,48 4,12 
ska 41 24 17 6 0 * 6 4 1,43 4,03 
ha 32 26 6 2 16 * 0 1 1,74 3,97 
två 32 21 11 1 0 * 2 5 1,66 3,87 
så 49 28 21 23 0 * 10 1 1,11 3,76 
söker 15 9 6 1 2 * 0 0 4,74 3,73 
grenar 14 10 4 7 1 * 0 0 7,81 3,73 
kommer 33 9 24 0 0 * 3 4 1,48 3,69 
skolor 14 11 3 7 0 * 0 0 4,93 3,62 
idrottsgymnasium 13 13 0 13 0 * 0 0 12,90 3,61 
enda 16 15 1 2 1 * 0 1 3,07 3,52 
vill 28 11 17 4 0 * 0 11 1,57 3,51 
platser 13 10 3 9 0 * 0 0 4,48 3,44 
kommuner 13 5 8 0 0 * 0 1 4,29 3,42 
gymnasiet 12 7 5 4 0 * 0 2 5,81 3,40 
ansökan 12 8 4 5 0 * 1 1 5,69 3,40 
kommunen 14 5 9 1 0 * 1 4 3,27 3,36 
örnsköldsvik 11 1 10 1 0 * 3 2 7,69 3,30 
kommun 13 6 7 1 0 * 0 0 3,51 3,29 
in 27 21 6 3 0 * 0 0 1,42 3,26 
betyder 12 2 10 0 0 * 1 7 3,75 3,21 
utbildningarna 10 6 4 4 0 * 0 2 8,66 3,15 
lokal 10 6 4 0 0 * 0 4 5,09 3,07 
starta 10 8 2 0 0 * 0 1 4,68 3,04 
ungdomar 11 2 9 0 0 * 0 5 3,46 3,02 
söka 10 8 2 0 6 * 0 0 4,35 3,01 
gymnasieprogram 9 7 2 4 0 * 0 0 10,28 3,00 
eftersom 15 12 3 0 0 * 2 1 2,14 2,99 
lokala 10 7 3 1 0 * 0 3 4,12 2,98 
nya 22 12 10 1 0 * 0 3 1,45 2,98 
hela 18 4 14 0 0 * 1 0 1,72 2,96 
gäller 14 7 7 0 1 * 3 0 2,02 2,82 
sveriges 11 4 7 0 0 * 0 0 2,72 2,81 
även 21 10 11 0 0 * 3 2 1,37 2,81 
hoppas 10 8 2 3 0 * 1 1 2,85 2,72 
säga 11 1 10 0 0 * 0 0 2,27 2,63 
regeringen 11 4 7 1 0 * 1 0 2,14 2,56 
fler 11 6 5 0 0 * 0 0 1,89 2,42 
alla 21 4 17 0 0 * 4 5 1,02 2,32 
måste 15 4 11 1 0 * 3 3 1,22 2,21 
inom 12 4 8 0 0 * 2 0 1,30 2,06 
sverige 15 10 5 0 0 * 0 1 1,09 2,05 
genom 12 7 5 0 4 * 2 1 1,17 1,92 
kunna 10 5 5 1 0 * 0 0 1,34 1,92 
ingen 11 0 11 0 0 * 0 0 1,19 1,86 
fått 10 7 3 0 5 * 0 0 1,22 1,80 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
RIKSINTAGNING 
med 83 69 14 0 64 * 1 0 2,56 7,56 
har 45 32 13 5 18 * 2 3 1,90 4,91 
det 48 21 27 3 3 * 9 2 1,56 4,58 
elever 14 3 11 1 0 * 1 7 6,38 3,70 
utbildning 13 8 5 7 0 * 0 2 6,63 3,57 
få 14 12 2 0 9 * 0 0 2,93 3,25 
skolan 11 8 3 8 0 * 0 1 5,37 3,24 
landet 11 6 5 4 0 * 0 0 4,95 3,21 
får 14 4 10 1 2 * 7 0 2,70 3,17 
idrottsgymnasier 10 9 1 9 0 * 0 0 15,84 3,16 
utbildningar 9 9 0 7 0 * 0 0 8,93 2,99 
till 29 8 21 2 1 * 12 0 1,15 2,97 
fler 9 9 0 0 0 * 0 0 4,06 2,82 
starta 8 1 7 0 0 * 0 7 6,70 2,80 
medge 7 7 0 0 0 * 0 0 10,22 2,64 
arbetet 7 0 7 0 0 * 0 0 5,56 2,59 
innan 7 0 7 0 0 * 0 0 3,65 2,44 
vi 12 8 4 2 0 * 0 1 1,74 2,43 
måste 8 1 7 0 0 * 3 2 2,65 2,38 
tidigare 7 6 1 0 0 * 1 0 3,07 2,33 
tre 7 6 1 0 0 * 0 0 2,67 2,23 
finns 8 1 7 0 0 * 0 1 1,88 2,06 
så 9 4 5 4 0 * 1 1 1,17 1,67 
ska 7 4 3 1 0 * 1 1 1,23 1,51 
           
SKURKSTAT           
mot 174 149 25 11 57 * 1 3 3,50 12,03 
som 331 144 187 41 47 * 138 6 1,36 11,11 
nordkorea 101 11 90 2 0 * 5 41 9,77 10,04 
irak 97 15 82 3 0 * 6 28 8,55 9,82 
usa 99 73 26 19 2 * 7 7 4,49 9,51 
kallade 68 68 0 0 65 * 0 0 5,91 8,11 
från 113 107 6 5 49 * 3 1 1,90 7,77 
iran 60 10 50 1 1 * 5 12 8,00 7,72 
terrorister 57 26 31 21 0 * 6 18 9,32 7,54 
libyen 38 9 29 1 0 * 2 8 9,84 6,16 
så 79 73 6 66 0 * 5 1 1,57 5,89 
eller 57 25 32 4 11 * 9 0 1,88 5,50 
världen 34 19 15 4 0 * 2 7 4,02 5,47 
terrorism 30 15 15 4 2 * 1 3 8,35 5,46 
angrepp 26 25 1 4 0 * 1 0 7,35 5,07 
rogue 22 19 3 14 0 * 3 0 14,43 4,69 
massförstörelsevapen 22 6 16 1 2 * 1 5 10,60 4,69 
världens 24 24 0 4 12 * 0 0 4,26 4,64 
states 19 14 5 0 12 * 0 4 11,18 4,36 
kärnvapen 18 13 5 2 0 * 1 0 7,80 4,22 
hot 19 17 2 5 1 * 0 0 4,79 4,20 
missiler 16 13 3 8 0 * 1 2 9,42 3,99 
syrien 15 5 10 1 0 * 1 2 7,44 3,85 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
länder 17 13 4 1 0 * 0 1 3,37 3,73 
andra 35 27 8 2 19 * 0 3 1,43 3,72 
stater 14 9 5 4 0 * 0 0 6,61 3,70 
krig 14 7 7 1 0 * 0 2 4,95 3,62 
ondskans 12 0 12 0 0 * 6 2 9,61 3,46 
sida 13 4 9 1 0 * 3 1 3,65 3,32 
kallar 12 12 0 2 8 * 0 0 4,46 3,31 
attacker 11 11 0 4 0 * 0 0 6,80 3,29 
hotar 11 0 11 0 0 * 1 7 5,04 3,22 
ledare 12 3 9 1 0 * 6 1 3,78 3,21 
chomsky 10 7 3 0 3 * 0 2 11,97 3,16 
noam 10 8 2 5 0 * 0 1 11,55 3,16 
missilförsvar 10 9 1 3 0 * 0 0 9,16 3,16 
beter 10 5 5 0 0 * 0 5 7,67 3,15 
självt 10 5 5 0 0 * 5 0 6,51 3,13 
stoppa 10 10 0 1 7 * 0 0 4,30 3,00 
israel 10 10 0 2 0 * 0 0 4,10 2,98 
k 10 10 0 0 10 * 0 0 4,08 2,98 
användas 10 9 1 8 0 * 0 0 3,97 2,96 
s 24 19 5 10 1 * 0 0 1,24 2,83 
amerikanska 11 6 5 0 2 * 0 0 2,47 2,72 
alla 26 15 11 2 4 * 2 4 1,09 2,71 
anser 11 4 7 0 0 * 6 0 2,14 2,56 
dessa 11 9 2 0 7 * 0 1 1,63 2,24 
någon 16 11 5 0 5 * 0 1 1,15 2,19 
exempel 10 3 7 0 0 * 0 4 1,68 2,18 
kunna 10 7 3 2 0 * 0 0 1,11 1,70 
oss 10 10 0 0 5 * 0 0 1,03 1,61 
           
STAFETTLÄKARE           
kallade 98 97 1 0 96 * 0 1 5,00 9,59 
in 143 98 45 24 54 * 2 10 2,16 9,28 
så 203 155 48 124 2 * 10 4 1,49 9,18 
dyra 83 63 20 4 56 * 2 12 7,21 9,05 
läkare 81 47 34 5 5 * 0 2 5,46 8,80 
landstinget 73 36 37 3 1 * 5 14 8,05 8,51 
kostar 66 9 57 1 6 * 39 9 4,72 7,82 
minska 64 56 8 16 0 * 0 5 5,06 7,76 
anlita 57 57 0 12 38 * 0 0 8,77 7,53 
kostnaderna 57 51 6 42 0 * 0 0 5,65 7,40 
primärvården 47 20 27 2 3 * 1 11 7,85 6,83 
hyra 46 43 3 28 2 * 0 1 5,97 6,67 
vårdcentralen 43 26 17 4 0 * 0 12 8,11 6,53 
vikarier 41 17 24 10 1 * 2 19 8,80 6,39 
vårdcentral 36 13 23 3 1 * 0 1 8,00 5,98 
arbeta 38 31 7 19 0 * 1 3 3,98 5,77 
bemanningsföretag 33 15 18 2 0 * 0 9 8,40 5,73 
landstingen 33 13 20 1 1 * 2 10 7,49 5,71 
dubbelt 33 6 27 0 0 * 1 7 5,49 5,62 
inhyrda 31 30 1 2 21 * 0 1 9,18 5,56 
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Ord F V H V2 V1 N H1 H2 MI T 
sida 36 36 0 18 0 * 0 0 3,68 5,53 
ska 105 48 57 16 0 * 30 11 1,12 5,52 
miljoner 60 21 39 2 0 * 0 1 1,71 5,38 
landsting 29 10 19 1 1 * 0 1 5,87 5,29 
vårdcentraler 28 14 14 1 0 * 0 3 8,38 5,28 
bemannas 25 25 0 19 0 * 0 0 10,06 5,00 
kostnader 27 21 6 17 0 * 0 0 4,42 4,95 
stället 38 20 18 2 0 * 0 11 2,34 4,95 
färre 26 20 6 0 20 * 0 4 4,08 4,80 
fler 39 27 12 5 16 * 0 3 2,05 4,73 
beroende 25 24 1 21 0 * 0 0 4,07 4,70 
stopp 22 19 3 11 0 * 0 0 4,62 4,50 
kronor 66 25 41 5 1 * 0 0 1,14 4,44 
inhyrd 19 14 5 2 7 * 0 0 9,15 4,35 
bemanningsföretagen 19 15 4 10 0 * 0 1 8,52 4,35 
ludvika 19 9 10 0 0 * 0 3 7,92 4,34 
kallad 21 21 0 0 21 * 0 0 4,13 4,32 
dyrt 20 10 10 7 1 * 0 6 4,70 4,30 
vakanta 18 17 1 1 0 * 0 0 8,73 4,23 
anlitar 18 17 1 1 6 * 0 0 7,80 4,22 
ordinarie 18 12 6 2 0 * 0 1 4,67 4,08 
kostnaden 18 17 1 11 0 * 0 1 4,65 4,07 
vårdcentralerna 16 9 7 1 1 * 0 3 8,03 3,98 
användningen 16 16 0 15 0 * 0 0 6,31 3,95 
dalarna 16 6 10 0 0 * 2 1 5,86 3,93 
dyr 16 5 11 1 1 * 2 3 5,29 3,90 
bli 48 30 18 0 16 * 1 4 1,18 3,87 
bojkotta 15 14 1 0 13 * 0 0 8,05 3,86 
måste 47 24 23 3 1 * 13 3 1,19 3,86 
heltid 15 2 13 2 0 * 0 13 5,48 3,79 
läkarna 15 9 6 0 0 * 0 1 5,00 3,75 
anställa 14 12 2 3 6 * 0 0 5,46 3,66 
patienterna 14 6 8 0 0 * 0 3 5,04 3,63 
utan 47 35 12 0 28 * 5 1 1,08 3,62 
tillfälligt 14 7 7 0 0 * 1 1 4,67 3,59 
kostade 14 2 12 0 2 * 11 0 4,63 3,59 
vården 14 7 7 1 3 * 0 2 4,03 3,51 
beroendet 12 12 0 12 0 * 0 0 7,69 3,45 
landstingets 12 6 6 1 0 * 1 1 6,99 3,44 
ta 41 29 12 20 0 * 0 4 1,11 3,43 
minskning 12 12 0 4 0 * 0 0 5,06 3,36 
distriktsläkare 11 7 4 2 0 * 0 1 8,02 3,30 
lasarett 11 10 1 0 0 * 0 0 5,63 3,25 
hyr 11 8 3 1 0 * 0 2 5,37 3,24 
sjukvård 11 8 3 1 2 * 0 2 4,64 3,18 
hyrläkare 10 9 1 2 2 * 0 0 11,63 3,16 
läns 10 1 9 0 0 * 0 4 5,40 3,09 
sjuksköterskor 10 1 9 0 0 * 2 6 4,78 3,05 
hälsocentralen 9 4 5 0 0 * 0 4 12,28 3,00 
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