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Sammanfattning 

Bokstaveringar i teckenspråk är lån från skrivna språk, vilka skapas genom användande av ett 

handalfabet, där varje bokstav representeras av en specifik handform. Det svenska handalfabetet 

skapades av Pär Aron Borg i början av 1800-talet och sedan dess har det varit möjligt att låna ord från 

det svenska skriftspråket.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka typer av lån, i form av bokstaveringar, som görs från 

skriven svenska till svenskt teckenspråk och från vilka ordklasser inom det svenska språket dessa lån 

härstammar.  

Det material som används i studien kommer från Svensk teckenspråkskorpus, vilket den 5 november 

2012 innehöll totalt 1 975 förekomster och 304 olika typer av bokstaveringar. De bokstaveringar som 

analyseras inom ramen för denna uppsats är sådana som förekommer mer än två gånger i 

korpusmaterialet. Analysresultatet jämförs sedan med liknande forskning inom främst amerikanskt 

teckenspråk.  

Sammantaget visar resultaten från studien att de bokstaverade lånen härstammar från nästintill 

samtliga ordklasser inom det svenska språket, men att majoriteten, ca 63 % av samtliga 

bokstaveringar, härstammar från ordklassen substantiv inklusive underkategorin egennamn. Detta 

stämmer väl överens med forskning inom amerikanskt teckenspråk. Utöver substantiven har 

interjektionerna, som bland annat innehåller bokstaveringen JA@b, vars funktion främst tycks vara en 

uppbackningssignal, ha flest förekomster med ca 40 % av det sammantagna materialet. 
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1  Inledning 

Jag började läsa teckenspråk hösten 2010 på Stockholms universitet och hade dessförinnan inte haft 

någon större kontakt med språket. Under hösten 2012 studerade jag fortfarande på Stockholms 

universitet och läste då kandidatkursen i teckenspråk. Även om kursen krävde vissa färdigheter inom 

språket, eftersom kursen gavs på teckenspråk, kände jag mig ibland hänvisad till att bokstavera 

svenska ord när jag inte kände till det aktuella tecknet. När jag sedan under hösten skulle skriva min 

kandidatuppsats i ämnet, så kändes det därför motiverat att studera just bokstaveringar och språklån, 

dvs. lån från det svenska skrivna språket till svenskt teckenspråk. Att svenskt teckenspråk lånar vissa 

ord från svenskan kände jag ju till, men inte om det fanns några restriktioner eller regler som dessa lån 

måste följa. Jag undrade också om det svenska teckenspråket lånade ord från samtliga ordklasser inom 

det svenska språket. 

Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet publicerade hösten 2012 en svensk 

teckenspråkskorpus, vilken den 5 november 2012 innehöll 43 filer med transkriberade 

teckenspråkstexter. Skapandet av korpusen gör det möjligt för fler att ta del av språket, och gör det 

möjligt att sprida och utveckla forskningen och kunskapen om svenskt teckenspråk. Korpusen erbjöd 

för mig en möjlighet att undersöka bokstaveringar inom språket och att genom dessa bokstaveringar 

granska språklån från svenskan. 

2  Bakgrund 

Samtidigt som utvecklingen i samhället går framåt, behöver alla världens språk utvecklas och nya ord 

eller tecken införas. Då man inte hittar rätt ord i det aktuella språket kan man låna ord från ett annat 

språk. Lånen kan vara tillfälliga eller med tiden bli permanent återkommande i det lånande språket, 

dvs. bli lexikala och etablerade där. Detta är en ständigt pågående process som blir allt vanligare då vi 

idag lättare får kontakt med människor som använder andra språk. De vanligaste lånen är från de språk 

man har mest kontakt med. För det svenska teckenspråket är det främst den talade och skrivna svenska 

som man lånar från, och därefter från andra tecknande språk. Bokstavering innebär att man använder 

sig av manuella bokstäver i form av ett handalfabet där varje bokstav representeras av en specifik 

handform. Det svenska teckenspråket har ett handalfabet som är skapat utifrån det svenska 

skriftalfabetet av Pär Aron Borg i början av 1800-talet och innebär att alla ord som finns i skriven 

svenska kan bokstaveras (Bergman & Wikström, 1981). Det är dock inte alla teckenspråk i världen 

som använder sig av handalfabet, vilket kan bero på att tecknade språk inte har något eget skriftspråk. 

Detta undersöks hur som helst inte närmare i denna uppsats. 

Teckenspråket blev ett officiellt erkänt språk först 1981 och därefter skrevs i läroplanen 1983 in att 

specialskolans ”[u]ndervisningsspråk är teckenspråk och svenska [...]”, vilket innebar att 

undervisningen då blev tvåspråkig (Ahlgren & Bergman, 2006:15; Bergman 1992). Innan dess ansågs 

teckenspråket under en lång tid inte som ett fullvärdigt språk och man trodde bland annat att 
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teckenspråket inte kunde uttrycka abstrakta begrepp. En period fick eleverna i skolan inte använda 

teckenspråket alls, utan skulle via den orala metoden lära sig att tala och avläsa på läpparna. Under en 

annan period skulle man använda sig av tecknad svenska
1
 och så kallad ”Total Communication” 

(Svartholm 2006:24), vilket innebar att man skulle använda båda språken samtidigt. Tecknad svenska 

var en mycket förvirrande språkform både för döva och hörande, främst grammatiskt, och att använda 

den var dessutom mycket tidskrävande. Det svenska teckenspråket har många gånger tvingats att 

anpassa sig efter det svenska språket och vid olika tillfällen har många grammatiska ord lagts till, 

vilket samtidigt ibland inneburit att satsstrukturen ändrats. De döva har alltså fått anpassa sig efter de 

hörande och deras språk och grammatik.  

Både svenska och svenskt teckenspråk är i grunden SVO-språk (subjekt, verb, objekt), men även om 

de har många likheter, så skiljer de sig åt på flera sätt. Exempelvis använder svenskt teckenspråk sig 

av det tredimensionella teckenrummet och är ett visuellt och gestuellt språk, medan svenskan är ett 

vokalt och auditivt språk. Bokstaveringar är som tidigare nämnts lån, vilket innebär att de från början 

oftast inte följer det lånande språkets regler. För det svenska teckenspråket innebär det att 

bokstaveringar ganska ofta bryter mot reglerna för vad som är tillåtet inom språket. Exempelvis så 

brukar svenskt teckenspråk enbart tillåta två olika handformer inom ett och samma tecken, med 

undantag för sammansatta tecken. Undantaget gäller uppenbarligen även bokstaveringar, inklusive 

bokstaverade tecken
2
 (Ahlgren & Bergman, 2006; Wallin, 1994). För en djupare beskrivning av vilka 

handformer, rörelser och liknande, som är tillåtna inom tecken i svenskt teckenspråk hänvisas till 

Bergman och Björkstrand (1993), även om detta enbart gäller etablerade tecken som kan återfinnas i 

svenskt teckenspråkslexikon. 

I både Bergman och Wikström (1981) och Norell (2009) hävdas att det finns tre grupper av 

bokstaveringar. Den första gruppen innefattar bokstaveringar som används som förtydligande eller för 

att visa hur skrivna ord ser ut. I dessa fall bokstaveras vanligen alla bokstäverna i ordet. Den andra 

gruppen bokstaveringar är sådana som används för att referera till ords betydelse och förutsätter att 

mottagaren känner till ordet, vilket leder till att vissa bokstäver medvetet kan tas bort och man 

reducerar bokstaveringen i utförandet. Det är även vanligt att bokstaveringarna här genomgår någon 

form av assimilation, där handformerna för respektive bokstav formförändras så att de blir mer lika 

intilliggande bokstävers handformer. Den tredje gruppen bokstaveringar består av bokstaverade 

tecken, vilka är bokstaveringar som etablerats och som kan återfinnas i teckenspråkslexikon. Dessa 

tecken har vanligen genomgått någon sorts formförändring så att utförandet mer efterliknar 

teckenspråkets egna tecken. Bokstaverade tecken kan ofta modifieras på olika sätt och därmed ändra 

sin form gentemot de enskilda bokstävernas grundformer. Exempelvis kan en del av de bokstaverade 

tecknen modifieras genom att tecknet riktas åt olika håll, beroende på kontext, medan andra tecken 

istället kan redupliceras (Norell, 2009). Ett exempel på bokstavering från grupp 1, har hämtats från 

Norell (2009): 

                                                

1 Tecknad svenska är en konstruerad språkform som dök upp under 1970-talet och innebar att man talade svenska 

samtidigt som man tecknade varje ord ett efter ett. Man följde därmed även den svenska grammatiken och ordföljden, 

även om majoriteten av tecknen kom från svenskt teckenspråk (Glansholm 1993). 

2 Ett bokstaverat tecken är en bokstavering som etablerats och som inom svenskt teckenspråk kan återfinnas i svenskt 

teckenspråkslexikon. 
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(1) GRODA@b
3
 Bokstaveras genom att varje bokstav i ordet utförs med motsvarande 

  handform inom handalfabetet. 

Exempel på bokstavering från grupp 2 enligt Norell (2009) är:  

(2) BUSS@b
4
 I detta exempel har bokstaven U uteblivit, medan övriga  

  bokstäver/handformer utförs. 

och ett exempel på bokstavering från grupp 3, enligt Norell (2009) är:  

(3) UT@b
5
  Bokstaveras i sin helhet, men kan förekomma i flera olika  

  riktningsmodifierade varianter (Norell, 2009:6). 

Bergman och Wikström (1981) tar utöver de tre nämnda grupperna upp ytterligare tre former av 

bokstaveringar. Bland annat tar de upp initialtecken som i exempel (4), sammansättningar som i 

exempel (5), vilket här är en sammansättning bestående av ett tecken i förledet och en bokstavering i 

efterledet, och slutligen även bokstaveringar av engelska ord, som i exempel (6):  

(4) SÖNDAG S-handen, uppåtriktad och vänstervänd, förs upp och ner.
6
 

(5) KÖTT^FÄRS@b Knuten hand, uppåtriktad och vänstervänd, förs åt höger samtidigt 

  som den vrids inåt framför pannan//Bokstaveras
7
 

(6) YOUTUBE@b@n Bokstaveras
8
 

Bokstaveringar inom svenskt teckenspråk kan alltså användas på olika sätt, dels som förtydliganden 

och dels som bokstaverade tecken. Det är även väldigt vanligt att man bokstaverar namn på platser och 

personer då man introducerar något nytt, som till exempel när man presenterar sig själv eller andra.  

Det svenska teckenspråkets och handalfabetets historia är inget som jag kommer att studera närmare i 

denna uppsats, men det har tagits med här då det ger en inblick i hur språket ser ut och hur det byggts 

upp. Det har även tagits med eftersom det skulle kunna vara en förklaring till varför man idag 

bokstaverar vissa tecken men inte andra. Jag kommer vidare i denna uppsats inte heller ta någon 

                                                

3 Bokstaveringsexemplet är hämtat från Norell (2009:4). 

4 Exemplet är hämtat från Norell (2009:5). Det finns ett etablerat tecken BUSS i svenskt teckenspråkslexikon, ID-

nummer 01176, vilket inte är en bokstavering. 

5 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 05459. 

6 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 01416. 

7 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 08880. 

8 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 11450. 
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hänsyn till vilka sätt man använder sig av bokstaveringar på utifrån Bergman och Wikströms 

kategorier (1981). Detta har enbart tagits upp ovan eftersom det ger en inblick i den forskning som 

idag finns tillgänglig gällande bokstaveringar i svenskt teckenspråk. Jag har istället valt att analysera 

det som i Svensk teckenspråkskorpus klassas som bokstaveringar, vilka är markerade med @b, oavsett 

vilken grupptillhörighet bokstaveringarna har enligt Bergman och Wikström (1981). 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Bokstaveringar i svenskt teckenspråk 

I Sverige finns det två studier om ämnet bokstaveringar, en utförd av Bergman och Wikström (1981) 

och en av Norell (2009). Bergman och Wikströms studie omfattar nyskapande av tecken samt 

bokstaveringar som blivit fasta bokstaverade tecken. De har listat olika former av bokstaveringar, 

sådana som bokstaveras i sin helhet, bokstav för bokstav, och sådana som reducerats på olika sätt. 

Bergman och Wikström beskriver hur handformerna i handalfabetet kan förändras beroende på hur de 

kombineras med varandra i en bokstavering, samt hur en tillagd rörelse eller riktning vid utförandet 

kan utöka tecknets betydelse. De menar att det i grunden handlar om att teckenspråket strävar efter 

enkelhet och symmetri i utförandet och om att få de bokstaverade tecknen att mer efterlikna 

teckenspråkets egna tecken. Bergman och Wikström (1981:10) skriver också att ”[n]ågra bokstaverade 

tecken används endast som betonade varianter till vanliga tecken [...]”, vilket kan vara en anledning 

till att det kan finnas både en bokstaverad variant och ett icke-bokstaverat tecken som betyder 

nästintill samma sak. Bergman och Wikström tar även i ett avsnitt upp svårigheten med att ha rätt 

munbild till lån från andra språk än svenskan, till exempel engelska. Däremot nämner de inget om hur 

vanligt förekommande det är att låna ord från andra talade språk än svenskan, mer än att möjligheten 

att göra det finns. Detta undersöks dock inte närmare i denna uppsats. I Norells (2009) studie 

undersöks användandet av bokstaveringar i dövundervisningen. Norell jämför sin studie med Bergman 

och Wikströms undersökning från 1981 och deras studier tycks överensstämma, men Norell kan även 

påvisa att man i undervisning även kan använda bokstavering mer medvetet än i andra sammanhang. 

Hon tar även upp bokstaveringar av namn, såväl för personer som för platser och hon refererar till 

Hedbergs (1989) studie om persontecken. 

Två andra teckenspråk där det förekommit en del forskning inom ämnet bokstaveringar, är inom det 

brittiska teckenspråket och det amerikanska teckenspråket, vilka sammanfattats i de nästkommande 

två avsnitten 2.1.2 och 2.1.3. 

2.1.2 Bokstaveringar i brittiskt teckenspråk 

I forskning om lån inom brittiskt teckenspråk, även kallat BSL
9
, nämns bland annat att bokstavering 

gör det möjligt att uttrycka engelska ord och att en anledning till användandet av bokstaveringar kan 

vara att engelskan är ett väldigt rikt språk med möjlighet till uttrycksvariation. Bokstaveringar kan 

också förekomma vid kontakt med hörande (Sutton-Spence, 2006; Sutton-Spence & Woll, 1999), och 

kan på så sätt ge den tecknande fler möjligheter att uttrycka sig mer specifikt. Ibland kan det finnas 

”dubbletter”, vilket innebär att det finns både ett icke-bokstaverat tecken och ett bokstaverat tecken, 

                                                

9 British Sign Language. 
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något som kan bero på att de eventuellt har en liten skillnad i betydelse sinsemellan, vilket i sin tur kan 

leda till att de används på olika sätt inom språket (Sutton-Spence & Woll, 1999). Vid andra tillfällen 

kan en bokstavering ha samma betydelse som ett redan etablerat tecken. Vid dessa tillfällen kan 

bokstaveringen, efter att den blivit etablerad, antingen samexistera med det andra tecknet eller så kan 

den ersätta det redan befintliga tecknet (Sutton-Spence & Woll, 1999). Inom forskningen om språklån 

och bokstaveringar i BSL har man även uppmärksammat att utbildningsnivån kan vara relevant vid lån 

från andra språk (Sutton-Spence, 2006; Sutton-Spence & Woll, 1999). Det framstår även som att det är 

vanligast att man lånar ord med få bokstäver än ord med många bokstäver (Sutton-Spence & Woll, 

1999). Forskningen har också visat att man med tiden inom BSL brukar förkorta långa bokstaveringar, 

dvs. att det är vanligt att bokstäver, framför allt vokaler, faller bort. Det finns även flera exempel där 

enbart första bokstaven finns kvar (något som i svenskt teckenspråk kallas initialtecken). När BSL 

lånar ord eller tecken från andra språk måste lånet fortfarande rätta sig efter BSL:s egna regler, vilket 

bland annat resulterar i att det för BSL är väldigt svårt att låna verb (Sutton-Spence, 2006; Sutton-

Spence & Woll, 1999). Även om själva bokstaveringen är möjlig att utföra, så följer bokstaverade verb 

oftast inte BSL:s grammatiska restriktioner. Ett av problemen är att när BSL lånar ord från det 

engelska språket, så använder man oftast även munbilden för det engelska ordet. Här krockar ofta det 

bokstaverade tecknet med regler för språket, då verb inom BSL brukar åtföljas av en adverbiell 

munbild. Slutligen tas i forskningen även upp att även om ett namn på en person, en plats eller ett 

företag har ett fast tecken, så bokstaveras namnet vanligen minst en gång för att förtydliga att 

mottagaren vet vad eller vem man pratar om (Sutton-Spence, 2006; Sutton-Spence & Woll, 1999). 

2.1.3 Bokstaveringar i amerikanskt teckenspråk 

Då man studerat amerikanskt teckenspråk, även kallat ASL
10

, har man lagt mycket vikt vid att förstå 

att tecknade språk och talade och skrivna språk är uppbyggda på olika sätt, både i utförandet och 

grammatiskt och att detta naturligt medför att det inte är möjligt att göra alla slags lån, eftersom det 

finns restriktioner och gränser för vad man får och inte får göra inom varje språk (Battison, 1978; 

Padden & Gunsauls, 2003). Inom forskningen av ASL är man idag även noga med att lyfta fram att 

teckenspråket precis som den talade engelskan är ett naturligt och levande språk som måste få 

utvecklas fritt på alla sätt, utan att påtvingas påverkan från omvärlden även om det engelska språket 

genom åren har inverkat på det amerikanska teckenspråket. Bokstaveringar kan i sin helhet tas in i 

språket, men med tiden kan de förändras i strävan efter effektivitet och enkelhet i utförandet (Battison, 

1978). I ASL är det svårt att veta hur olika tecken uppkommit och många av de dokument som finns 

kommer från undervisningsmaterial, vilket innebär att de tecken som dokumenterats inte behöver 

komma från en naturlig utveckling av språket (Padden & Gunsauls, 2003). Till exempel skapades 

1878 ”Rochester Method”, som gick ut på att all kommunikation i skolan skulle ske via bokstavering 

(Padden & Gunsauls, 2003:14). Denna metod kritiserades både av lärare och elever och används inte 

idag, men Padden & Gunsauls (2003) hävdar att detta satt sina spår i utvecklingen av ASL. 

En studie inom ASL har visat en procentuell fördelning avseende vilka ordklasser de lånade 

bokstaveringarna härstammar från (Padden & Gunsauls, 2003). Majoriteten, nästan 70 %, kommer 

från substantiv. I studien fann man att det var väldigt jämn fördelning mellan vad man på engelska 

kallar ”proper and common nouns” (”egentliga” substantiv, innehållande både konkreta och abstrakta 

                                                

10 American Sign Language. 
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substantiv, och egennamn). Resultatet ansågs förvånande då syftet med att bokstavera ofta anses vara 

att representera namn på personer eller platser (Padden & Gunsauls, 2003:19). Resultaten från studien 

återfinns i diagrammet (Figur 1) nedan: 

 

Figur 1. Diagram över bokstaverade lån ordnade efter ordklasser, från forskning inom ASL (Padden & 

Gunsauls, 2003). 

I Padden och Gunsauls (2003) studie fann man också bevis på att graden av utbildning och olika 

bakgrund, såsom kön och ålder, påverkade typen av bokstaveringar som användes. De fann även att 

personer som hade ASL som sitt första språk, lättare tycktes kunna använda sig av bokstaveringar, än 

hörande som hade ASL som sitt andra språk (Padden & Gunsauls, 2003). Anledningen till detta är 

ännu oklar. Ungefär 10-15 % av ett samtal består av bokstaveringar för en användare av ASL, 

innehållande både etablerade och tillfälliga bokstaveringar. En annan ytterst relevant faktor vid lån 

(även bokstaverade lån), tycks vara ämnet som avhandlas. Man har även sett att en anledning till att 

man gör språkliga lån från andra språk, beror på att man inte hittar rätt tecken inom det egna språket 

eller på att man vill förtydliga något genom att bokstavera det skrivna ordet. Tekniken att först utföra 

ett tecken och sedan snabbt därefter bokstavera det kallas enligt Dr. Arlene Blumenthal Kelly 

”Sandwiches” (Padden & Gunsauls, 2003). 

2.2 Ordklasser 

Grammatiska restriktioner och ordklassdefinitioner är inte desamma för alla världens språk. 

Ordklassuppdelningen är ett sätt att gruppera ord eller tecken som fungerar på samma sätt när man 

använder dem och detta görs oftast för att underlätta en förståelse av ordens betydelse och för att 

kunna skilja dem åt, för att sedan kunna använda dem på rätt sätt. För att kunna analysera de svenska 

ord som bokstaveringarna i Svensk teckenspråkskorpus härstammar ifrån och vilka ordklasser dessa 

tillhör, har jag först titta på de grammatiska definitionerna för svenska språket. Dessutom har jag i 

analysen även gjort en kort sammanfattning av den information som i dagsläget finns tillgänglig 

avseende svenskt teckenspråk, för att påvisa några likheter och skillnader mellan de två språken. 

2.2.1 Ordklasser inom det svenska språket 

För att ordklassbestämma olika ord inom det svenska språket kan man använda sig av semantiska, 

syntaktiska och morfologiska kriterier. Man brukar börja med att dela in ordklasserna i öppna och 
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slutna ordklasser, där öppna ordklasser lättare kan ta in nya ord och är ständigt växande, medan de 

slutna ordklasserna sällan eller aldrig tar in nya ord (Dahl 2003). De slutna ordklasserna inom det 

svenska språket är adverb, interjektioner, konjunktioner, prepositioner, pronomen och räkneord. De 

öppna ordklasserna är adjektiv, substantiv och verb. 

2.2.1.1 Slutna ordklasser 

Till de slutna ordklasserna inom det svenska språket hör som ovan nämnts, adverb, interjektioner, 

konjunktioner, prepositioner, pronomen och räkneord. Adverben fungerar syntaktiskt som bestämning 

till verb, adjektiv eller till hela satser och är ord som används för att beskriva en handling eller ett 

tillstånd. Exempel på adverb är orden ganska, inte och när (Dahl 2003). Interjektioner, som också 

ibland kallas utropsord, är ord som man använder när man vill uttrycka starka känslor eller när man 

vill hälsa på någon. Dessa ord kan syntaktiskt fungera som självständiga satser, då utropsord vanligen 

står ensamma och inte ingår i någon större mening. Exempel på interjektioner är orden ja, hej och aj 

(Dahl 2003). Konjunktioner är ord som binder samman ord och betecknar relationen dem emellan. En 

undergrupp till konjunktionerna är subjunktioner, som inleder bisatser, dvs. satser som inte kan stå på 

egen hand. Medan konjunktioner binder samman ord, binder alltså subjunktioner istället samman 

satser. Exempel på konjunktioner är orden och, eller och samt. Exempel på subjunktioner är orden att, 

då och som (Dahl 2003)
 11

. Prepositioner är ord som beskriver olika förhållanden mellan personer, 

platser, saker och tid. Exempel på prepositioner är orden i, på och utan (Dahl 2003). Pronomen är ord 

som används istället för substantiv och egennamn. Inom talad och skriven svenska består pronomen av 

flera undergrupper, som exempelvis bestämda pronomen (jag) och frågande pronomen (vem). 

Syntaktiskt kan pronomen fungera som ensamt huvudord i en nominalfras, dvs. en sorts ersättningsord 

till olika substantiv, med eller utan framförställda och efterställda bestämningar. Pronomen kan också 

användas som attribut till det substantivistiska huvudordet (Dahl 2003). Räkneord är ord som 

syntaktiskt fungerar som bestämning till huvudordet i en nominalfras och som då kan stå antingen före 

eller efter substantivet. Ordklassen räkneord kan indelas i grundtal och ordningstal. Exempel på 

räkneord är orden en, först och trettiosju (Dahl 2003).  

2.2.1.2 Öppna ordklasser 

Till de öppna ordklasserna inom det svenska språket hör, som tidigare nämnts, adjektiv, substantiv, 

med underkategorin egennamn, och verb. Adjektiv anger egenskaper och tillstånd och beskriver ofta 

hur något uppfattas eller hur något är. Syntaktiskt fungerar adjektiven inom svenskan som bestämning 

till substantivet i en nominalfras. Exempel på adjektiv är orden röd, stor och söt (Dahl 2003). 

Substantiv fungerar ofta som ensamt huvudord eller med framförställd och/eller efterställd bestämning 

i en nominalfras, vilket i sin tur ofta fungerar som subjekt eller objekt i en sats. Substantiv är ord som 

namn på olika platser och personer, även kallat egennamn. Till ordklassen substantiv hör även djur, 

tillstånd och aktiviteter. Bortsett från egennamnen kan man vanligtvis sätta räkneorden en eller ett 

framför ett substantiv. Substantiven utgör för övrigt den största ordklassen inom det svenska språket. 

Exempel på substantiv är orden Maja, publik och midsommar (Dahl 2003). Verb uttrycker handlingar, 

                                                

11 I denna studie kommer konjunktioner och subjunktioner behandlas som en ordklass och alla ord av ovan nämnda 

slag kommer att benämnas som konjunktioner. 
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tillstånd och processer, alltså är de, något förenklat sagt vad någon eller något gör. De utgör oftast 

även predikatet i satsen. Exempel på verb kan vara orden heter, hoppa och är (Dahl 2003). 

2.2.2 Ordklasser inom svenskt teckenspråk 

I dagsläget vet man inte tillräckligt mycket om ordklassbestämning inom svenskt teckenspråk för att 

kunna fastställa ordklassdefinitioner på samma sätt som inom det svenska språket. Bland annat så har 

man mig veterligen, fram tills nu inte gjort någon djupare undersökning när det gäller indelning i 

öppna och stängda ordklasser inom svenskt teckenspråk. När det kommer till själva ordklasserna så 

har dock några studier gjorts genom åren och jag ska här försöka skapa en sammanfattning av den 

information som idag finns tillgänglig. För att ordklassbestämma ett tecken inom svenskt teckenspråk 

använder man sig främst av syntaktiska kriterier, men även semantiska kriterier, morfologiska kriterier 

är dock mindre användbara (Ahlgren & Bergman, 2006). 

Inom svenskt teckenspråk kan man använda sig av både manuella och icke-manuella signaler, 

exempelvis orala komponenter (Bergman, 1995). Dessa orala komponenter kan vid en del tillfällen ha 

funktionen som orala adverb, vilka följer ett strängt mönster, där de bland annat består av ett begränsat 

antal möjliga uppsättningar, även om det rent fysiskt är möjligt att utföra fler (Ahlgren & Bergman, 

2006). Utöver dessa icke-manuella adverb finns det även manuella tecken och bokstaveringar som 

fungerar som adverb (Bergman, 1995). Någon fördjupad forskning gällande adverbens funktion och 

användning inom svenskt teckenspråk finns, mig veterligen, inte idag.  

Avseende prepositioner inom svenskt teckenspråk har Eliasson (2002) undersökt dessa närmare. Hon 

påvisa att prepositioner finns i svenskt teckenspråk och att det finns etablerade varianter. Hon hävdar 

även att de efterföljs av en nominalfras med eller utan olika bestämningar. Prepositioner inom svenskt 

teckenspråk kan syntaktiskt ha funktionen som tids- eller rumsadverbial, som prepositionsobjekt, 

prepositionsattribut eller vid enstaka fall som predikativ. En del prepositioner inom svenskt 

teckenspråk kan modifieras, och man kan exempelvis rikta dem beroende på kontexten åt olika håll. 

Hermanson (1995) nämner kortfattat att den vanligaste positionen för prepositionsfraser är efter 

huvudordet i en nominalfras.  

Bergman (2002), Nilsson (2010) och Hermanson (1995) visar hur olika slags pekningar kan fungera 

som pronomen inom svenskt teckenspråk. Pronomen kan ha en framförställd eller efterställd position 

gentemot huvudordet i en nominalfras. Även pronomen inom svenskt teckenspråk kan modifieras, dvs. 

ändra form gentemot tecknets grundform, bland annat genom att riktas åt olika håll. Hermanson 

(1995) tar även upp hur tecknet POSS-c
12

  och tecknet POSS-x
13

 fungerar som possessiva pronomen. 

POSS-c har alltid en framförställd position. POSS-x kan vara både framförställd samt efterställd 

huvudordet. Dock finns i dagsläget, såvitt jag funnit, ingen mer fördjupad forskning inom svenskt 

teckenspråk, avseende ordklassen pronomen.  

                                                

12 Detta är ett possessivt pronomen som syftar på den tecknande själv, som enligt Transkriptionskonventioner för 

teckenspråkstexter istället skulle markeras som POSS-1 (Wallin, et al., 2012). 

13 Detta är ett possessivt pronomen som syftar på någon annan än den tecknande, som enligt 

Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter istället skulle markeras som POSS (Wallin, et al., 2012). 
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När det kommer till ordklassen räkneord så har Lindh (2002) genomfört en studie som handlar om 

siffertecken i svenskt teckenspråk. Hon nämner inget specifikt om ordklassen räkneord, men tar upp 

mycket om hur olika grundtal och ordningstal används och hur de utförs. Lindh hävdar också att det 

finns tecken med bundna talmorfem, dvs. där en specifik artikulation (rörelse) ger tecknet en viss 

betydelse, så som krontal eller klockslag. Hermanson (1995) tar upp att räkneordens position i 

nominalfraser är framför huvudordet.  

Bergman (1982, 1990) undersöker verb och adjektiv, och konstaterar bland annat att en del adjektiv 

och verb inom svenskt teckenspråk kan genomgå olika morfologiska processer. Dessa morfologiska 

processer är snabb reduplikation, långsam reduplikation, initialstopp, dubblering och initialpaus, samt 

användande av ytterligare artikulatorer, som till exempel munnen och huvudet. Adjektiv inom svenskt 

teckenspråk kan i övrigt ibland fungera som predikat och på så sätt ersätta verbet i satsen (Hermanson 

1995).   

Sandin (2000) undersöker hjälpverb i svenskt teckenspråk. Han kommer fram till att de flesta 

hjälpverben som ingår i hans studie främst är framförställda huvudverbet, dvs. direkt framför 

huvudverbet eller satsinitialt. Vid enstaka tillfällen, exempelvis tematisk information, kan hjälpverb 

även placeras satsfinalt (Sandin 2000). En del hjälpverb kan ibland även fungera som transitiva verb, 

exempelvis BÖRJA, KAN och BEHÖVA och fungerar då som huvudverbet i satsen.  Sandin listar 

också olika verb på ett kontinuum med hjälpverb i ena änden och fullt lexikala verb i den andra. Ju 

närmare ett verb kommer hjälpverbens sida desto tunnare semantiskt innehåll har de och behöver 

därmed ett efterföljande huvudverb. Sandin tar avslutningsvis även upp egenskaper hos lexikala verb, 

där man skiljer på intransitiva, transitiva och dubbelt transitiva verb, dvs. hur många nominalfraser ett 

verb normalt tar. Han menar att hjälpverben inte har någon transitivitet, utan att de istället står framför 

verb med transitivitet (Sandin 2000).  

Som nämnts tidigare kan verb genomgå morfologiska processer och verb kan inom svenskt 

teckenspråk ibland riktningsmodifieras, dvs. riktas beroende på kontext. Hjälpverb följer lite egna 

regler när det kommer till rikningsmodifiering: ”[h]jälpverb har begränsade möjligheter att 

riktningsmodifieras och bör med undantag för stationära verb, 'kongruera' med referensmärkta 

områden framför den tecknande tillsammans med sina huvudverb [...]” (Sandin 2000:11 avsnitt 3.4).  

I många fall kan det vara svårt att särskilja om ett tecken tillhör ordklassen substantiv eller verb inom 

svenskt teckenspråk. Det är ofta först då tecknet sätts i ett sammanhang som ordklassbestämningen 

kan fastställas. Detta beror på att en del tecken kan ha en minimal skillnad, beroende på om det i 

kontexten skall fungera som ett substantiv eller ett verb. Substantiv har ofta en svenskinlånad munbild, 

medan verb istället kan åtföljas av adverbiella munbilder (Ahlgren & Bergman, 2006). Hermansons 

(1995) studie om nominalfrasers struktur i svenskt teckenspråk, visar hur olika nominalfraser kan se 

ut, då huvudordet är ett substantiv. Hon menar att en nominalfras är en fras med en substantivistisk 

kärna och de nominalfraser som hon tar upp är olika former av substantiv med eller utan 

framförställda och/eller efterställda bestämningar. 

Det har, såvitt jag funnit, i dagsläget inte utförts några större studier avseende ordklasserna 

konjunktioner, subjunktioner och interjektioner inom svenskt teckenspråk, utöver att konjunktioner i 

Ahlgren och Bergman (2006:27) kortfattat nämns i en tabell över ordklasserna med åtföljande 

exempel. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att: 

 skapa större insikt gällande lån, i form av bokstaveringar, i svenskt teckenspråk  

 och att undersöka dessa låns ordklasshärkomst inom det svenska språket.  

I studien ska jag analysera vilka typer av lån inom svenskt teckenspråk det är man använder när det 

kommer till bokstaveringar från skriven svenska, genom att fastställa från vilka ordklasser 

bokstaveringarna härstammar inom det svenska språket. 

3.1 Hypotes  

Hypotesen för denna studie är att utöver egennamn, så härstammar majoriteten av bokstaveringarna, i 

svenskt teckenspråk från svenska ord inom ordklassen substantiv. Utöver detta är hypotesen även att 

svenskt teckenspråk har en väldigt sparsam inlåning från de övriga ordklasserna och då nästintill inga 

från ordklassen verb. Motiveringen till dessa antaganden är bland annat den tidigare forskningen inom 

svenskt, amerikanskt och brittiskt teckenspråk, samt den kunskap som finns gällande den svenska 

grammatiken med öppna och slutna ordklasser, i enlighet med Dahl (2003). 

4 Metod och material 

4.1 Material 

För att kunna besvara frågeställningen samt undersöka om hypoteserna är korrekta har jag använt mig 

av Svensk teckenspråkskorpus (Mesch et al., 2012). Det totala antal förekomster av bokstaveringar i 

Svensk teckenspråkskorpus den 5 november 2012 var 1 975 förekomster i 1 954 annoteringar
14

, från 

43 olika transkriberade filer. I dessa 43 filer förekommer totalt 129 723 antal tecken i 42 958 

annoteringar, vilket innebär att de 1 975 bokstaveringarna utgör 1,5 % av det totala antalet. Dessa 

förekomster består av 304 olika typer av bokstaveringar. Samtliga bokstaveringar från 

korpusmaterialet som inte är egennamn återfinns i bilaga 2, där även antalet förekomster för respektive 

bokstavering finns angiven. Samtliga bokstaverade egennamn återfinns i bilaga 3, där även antalet 

förekomster för respektive bokstavering finns angiven. I bilaga 1 har jag valt att nämna en del 

symboler som finns med i denna kandidatuppsats, inklusive i bilaga 2 och 3. 

                                                

14 ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) är ett anteckningsprogram som är speciellt utformat för analys av språk, 

teckenspråk och gester, men kan användas av alla som arbetar med media korpusar, dvs. med video- och/eller 

ljuddata, i syfte att anteckna, analysera och dokumentera. För att kunna analysera en teckenspråkstext behöver man 

ofta bryta ner den i mindre delar och detta kan man göra med hjälp av ELAN, i vad som kallas för annotering eller 

cell. En annotering/cell kan bestå av olika stora stycken av texten, allt från ett tecken eller en icke-manuell signal, till 

längre meningar. ELAN kan laddas ner gratis på http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/. 

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
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För att kunna fastställa ordklasstillhörigheten för samtliga bokstaveringar som analyserats har jag 

använt mig av Svenska Akademins ordlista (2011). I ett försök att hitta bokstaverade exempel från 

samtliga ordklasser har jag även använt svenskt teckenspråkslexikon. Därefter har jag använt mig av 

tidigare forskning inom amerikanskt, brittiskt och svenskt teckenspråk, för att jämföra resultaten från 

denna studie med tidigare studier. 

4.2 Metod 

I analysen har jag utgått från vad man i korpusen klassar som en bokstavering och som därmed är 

markerad med @b efter respektive etikett. Då bokstaveringar är lån från skrivna språk, som genomförs 

genom att man använder sig av manuella bokstäver i form av ett handalfabet, har jag vid analysen 

även utgått från bokstaveringens benämning i Svensk teckenspråkskorpus och därefter analyserat från 

vilken ordklass de tillhör inom det svenska språket. Då jag vid enstaka tillfällen varit osäker avseende 

ordklasstillhörigheten av ett ord har jag tagit hjälp av Svenska Akademins ordlista (2011), samt den 

svenska översättningen bestående av olika långa meningar i korpusmaterialet. 

För att studien inte skulle bli allt för omfattande, valde jag att begränsa mig till att enbart analysera de 

bokstaveringar som i Svensk teckenspråkskorpus förekommer mer än två gånger. Därefter har jag 

gjort en snabb överblick av de resterande bokstaveringarna i ett försök att finna bokstaveringar från 

samtliga ordklasser. Då inte heller detta gav några resultat och då det helt saknas exempel på 

ordklasserna konjunktioner och räkneord i korpusmaterialet (dvs. där tecknen inte härstammar från ord 

som inom svenskan är homonymer), sökte jag istället exempel på bokstaveringar, inom dessa 

ordklasser i svenskt teckenspråkslexikon. Där påträffades några exempel som nämns i avsnitt 5 under 

respektive ordklass, men som inte tas med i statistiken för denna studie.  

I korpusen markeras egennamn med @n och då egennamn inom svenskan hör till ordklassen 

substantiv, behöver dessa inte analyseras närmare än att antalet nämns under aktuell rubrik. Att dessa 

egennamn ändå tas med i denna studie är för att statistiken över bokstaveringarna skall stämma. Det 

totala antalet förekomster som analyserats är 1 681 förekomster, bestående av 77 olika typer av 

bokstaveringar, inklusive egennamnen. 

Vid utformandet av resultatdelen i denna studie har jag valt att följa den svenska grammatikens 

upplägg med slutna och öppna ordklasser för att lättare kunna se fördelningen av bokstaveringarna. 

Jag har även valt att sortera egennamnen som en underkategori till substantiven för att även där lättare 

kunna se det slutliga resultatet och för att resultaten senare skall vara lättare jämförbara med tidigare 

forskning inom amerikanskt teckenspråk. 

Som nämnts ovan har jag jämfört resultatet från denna studie med tidigare forskning gällande 

bokstaveringar och ordklasshärkomst inom brittiskt och svenskt teckenspråk, men främst amerikanskt 

teckenspråk. 

5 Resultat 

De bokstaveringar som analyserats i denna studie har sorterats efter ordklasshärkomst i svenskan eller 

som homonymer, om de kan härledas till ord som inom svenskan är sådana och som inom Svensk 
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teckenspråkskorpus tycks användas på detta sätt. Bokstaveringarna är därefter ordnade efter antal 

förekomster, med start från de bokstaveringar som har flest förekomster inom respektive ordklass.  

Meningsexemplen som finns angivna under respektive bokstaveringsexempel och förklaringarna av de 

svenska ordens betydelse är mina egna, där inget annat anges. 

5.1 Slutna ordklasser 

5.1.1 Adverb 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen adverb är 154 förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 1 TYP@b    70 Förekomster 

Bokstaveringen TYP@b härstammar från det svenska ordet typ, vilket beroende på kontext kan 

tillhöra både substantiv och adverb och därmed är homonymt. Dock finns enbart adverbformen av 

ordet typ representerad i korpusmaterialet och är därmed den enda form som kommer analyseras i 

denna studie. 

 (a) Det är typ tre mil dit.    - Adverb 

 

Exempel 2 TEX@b    28 Förekomster 

Bokstaveringen TEX@b härstammar från den svenska förkortningen t.ex., av orden till exempel. Till 

exempel är en etablerad sammansättning av två ord, som tillhör ordklassen adverb. I övrigt kan det 

enskilda ordet till tillhöra både adverb och prepositioner och är därmed homonymt. Det enskilda ordet 

exempel är ett substantiv. 

(a) Jag har t.ex./till exempel två hundar.   - Adverb 

 

Exempel 3 UT@b    20 Förekomster 

Bokstaveringen UT@b kommer från det svenska ordet ut, vilket är ett homonymt ord då det beroende 

på kontext kan tillhöra både adverb och interjektioner (Ut, gå ut!). Dock finns enbart adverbformen av 

ordet ut representerad i korpusmaterialet och är därmed den enda form som kommer analyseras i 

denna studie. Inom svenskt teckenspråk kan man beroende på kontext modifiera denna bokstavering 

och bland annat förändra riktningen på bokstaveringen för att utöka dess betydelse, något man i 

korpusmaterialet gör vid flertalet tillfällen. I dessa fall beter sig bokstaveringen snarare som ett verb, 

än som ett adverb. Men då denna studie inte syftar till att bestämma tecknets ordklass i svenskt 

teckenspråk utan inom det svenska språket, där ordet ut inte är ett verb, utan snarare en verbpartikel, 

och som därför hör till ordklassen adverb, så har jag bortsett från den tillagda riktade rörelsen, men 

ändå analyserat hur bokstaveringarna används i sin kontext för att ordklassbestämma dem inom det 

svenska språket. 

(a) Jag vänder ut och in på mitt liv för dig.
15

   - Adverb 

                                                

15 Exempelmeningen är delvis hämtad från Svenska Akademins ordlista (2011). 



13 

 

Exempel 4 IN@b    19 Förekomster 

Bokstaveringen IN@b kommer ifrån det svenska ordet in, vilket är ett adverb. Även bokstaveringen 

IN@b kan modifieras och få en utökad betydelse, men även här har jag bortsätt från detta, för att 

kunna ordklassbestämma bokstaveringens ordklasshärkomst, inom det svenska språket. 

(a) Jag vänder ut och in på mitt liv för att göra dig glad.
16

  - Adverb 

 

Exempel 5 ANNARS@b    9 Förekomster 

Bokstaveringen ANNARS@b härstammar ifrån det svenska ordet annars, vilket hör till ordklassen 

adverb. 

(a) Nu äter du upp din mat, annars får du ingen efterrätt!  - Adverb 

 

Exempel 6 NYSS@b    8 Förekomster 

Bokstaveringen NYSS@b härstammar från det svenska ordet nyss, vilket hör till ordklassen adverb. 

(a) Jag kom nyss hem.    - Adverb 

5.1.2 Interjektion 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen interjektioner är 674 förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 7 JA@b    650 Förekomster 

Bokstaveringen JA@b härstammar från det svenska ordet ja vilket både kan vara en interjektion, samt 

ett substantiv. Ordet är därmed homonymt. Som interjektion har ordet betydelsen ja som i jakande och 

som substantiv har ordet betydelsen ja som i jaet (Svenska Akademins ordlista, 2011). Vid analysen 

av detta tecken kan det senare ses som en tolkningsfråga, då man i korpusmaterialet vid flertalet 

tillfällen översatt teckenspråksmeningar i sin helhet och där använt sig av det svenska ordet jag, vid 

användandet av tecknet JA@b. Jag har dock valt att inte se detta som en direkt översättning av det 

specifika tecknet utan som en översättning av meningens betydelse i sin helhet. Därmed anses inte 

båda ordklasserna finnas representerade i korpusmaterialet och kommer därmed inte heller analyseras 

på så sätt i denna studie. 

(a) Ja, du kan åka med mig.    - Interjektion 

  

Exempel 8 VA@b    10 Förekomster 

Bokstaveringen VA@b kommer ifrån det svenska ordet va, vilket kan ha flera betydelser och därmed 

är homonymt. Dels kan det betyda va som i hur sa? vilket är en interjektion, och dels kan det betyda 

va som i avlopp och vattentillförsel (Svenska Akademins ordlista, 2011), vilket är ett substantiv. Det 

senare stämmer dock inte överens med det sätt som bokstaveringen används på i Svensk 

teckenspråkskorpus och har därmed inte räknats med i analysen. 

                                                

16 Exempelmeningen är delvis hämtad från Svenska Akademins ordlista (2011). 
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(a) Va! Vad sa du?    - Interjektion 

 

Exempel 9 RÅ@b    7 Förekomster 

Bokstaveringen RÅ@b i svenskt teckenspråk kan ha två olika funktioner. Den ena funktionen 

härstammar från det svenska homonyma ordet rå, vilket kan höra till ordklasserna adjektiv, substantiv 

och verb. Som adjektiv har ordet betydelsen av att något är obearbetat eller brutalt. Som substantiv kan 

ordet ha tre betydelser. Dels kan det stå för ett mytiskt väsen, en del till en segelbåt (” [r]undhult tvärs 

över mast[...]”), samt ett gränsmärke (Svenska Akademins ordlista, 2011). Som verb har det 

betydelsen av att orka eller att förmå. Den andra formen av bokstaveringen RÅ@b fungerar mer som 

en uppbackningssignal
17

 och får funktionen av ett utrop inom svenskt teckenspråk och har en 

ungefärlig betydelse som de svenska orden oj, häftigt och coolt, vilket i sin kontext innebär att denna 

bokstavering faller under ordklassen interjektioner. I korpusmaterialet är det den senare versionen av 

bokstaveringen som används. I enlighet med Svenska Akademins ordlista (2011) är ordet rå inte en 

interjektion, men då denna bokstavering i sin kontext skulle översättas med ett svenskt ord, som i sin 

tur skulle kategoriseras som en interjektion, så har jag i denna studie valt att klassa denna bokstavering 

på detta sätt. Det svenska ordet rå kan som adverb fungera som synonym till de svenska orden häftigt 

och coolt, då de har funktionen som adverb, vilket i sin tur skulle kunna innebära att även ordet rå, 

skulle kunna fungera som en interjektion inom specifika sammanhang, i det svenska talspråket. Men 

då detta inte är något som går att styrka med konkreta bevis, får vi lämna detta osagt. 

Då det inte finns någon passande svensk mening innehållande det svenska ordet rå, med 

överensstämmande betydelse med bokstaveringen RÅ@b, som används i korpusmaterialet, har jag 

istället valt att i figur 2, här nedan, vissa ett exempel på hur uppbackningen utförs: 

 

Figur 2. Dessa två bilder innehåller start och slutposition av bokstaveringen RÅ@b och har en ungefärlig 

betydelse som det svenska ordet ”jaha” (SSLC01_007.eaf, 00:05:17.800–00:05:18.520). 

(a)  –– (meningsexempel saknas) ––   - Interjektion 

 

                                                

17 En uppbackning är en signal till den som har ordet, att mottagaren/lyssnaren hänger med i konversationen och förstå 

vad det är som sägs, dvs. ett sätt att ge återkoppling utan att ta över ordet. 
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Exempel 10 OJ@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen OJ@b härstammar från det svenska ordet oj, vilket är ett utropsord och hör till 

ordklassen interjektioner. 

(a) Oj, vad klockan är mycket!   - Interjektion 

 

Exempel 11 JO@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen JO@b härstammar från det svenska ordet jo, vilket är en interjektion. 

(a) Jo, jag kan visst jonglera.    - Interjektion 

5.1.3 Konjunktion 

I Svensk teckenspråkskorpus har jag inte kunnat hitta några bokstaverade exempel tillhörande 

ordklassen konjunktioner inom svenskan. I svenskt teckenspråkslexikon däremot finns bokstaveringen 

ATT@b
18

, vilket är en etablerad bokstavering som inte tillhör någon av de övriga, i denna studie, 

nämnda ordklasserna. Tecknet ATT@b härstammar från det svenska ordet att, vilket är en 

konjunktion, men som även kan fungera som ett infinitivmärke
19

 i det svenska språket. Infinitivmärken 

kan sägas utgöra en egen ordklass, vilket skulle innebära att även denna bokstavering skulle kunna ses 

som homonymt, men detta kommer inte diskuteras vidare i denna analys. 

5.1.4 Preposition 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen prepositioner är 38 förekomster, fördelade enligt nedan:  

Exempel 12 I@b    38 Förekomster 

Bokstaveringen I@b härstammar från den svenska bokstaven i, samt även det svenska ordet i. Då 

bokstaven i hör till ordklassen substantiv och ordet i klassas som en preposition blir härkomsten för 

tecknet I@b homonymt. I korpusmaterialet finns enbart prepositionsformen representerad och är 

därmed den enda form som kommer tas med i denna studie. Även bokstaveringen I@b kan modifieras 

och få en utökad betydelse, men även här har jag bortsett från detta, för att kunna ordklassbestämma 

bokstaveringens ordklasshärkomst, inom det svenska språket. 

 (a) Telefonen finns i köket.    - Preposition 

5.1.5 Pronomen 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen pronomen är 4 förekomster, fördelade enligt nedan: 

                                                

18 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 08812. 

19 Infinitivmärket ”att” står framför grundformen av verb. 
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Exempel 13 HAN@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen HAN@b härstammar från det svenska ordet han, vilket är ett pronomen. 

(a) Han är så söt.    - Pronomen 

5.1.6 Räkneord 

I Svensk teckenspråkskorpus har jag inte kunnat hitta några bokstaverade exempel tillhörande 

ordklassen räkneord inom svenskan. I svenskt teckenspråkslexikon finns det däremot två bokstaverade 

tecken, MILJARD@b
20

 och 1^MILJARD
21

, vilka båda härstammar från det svenska ordet miljard och 

därmed ordklassen räkneord. 

5.2 Öppna ordklasser 

5.2.1 Adjektiv 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen adjektiv är 41 förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 14 NY@b    21 Förekomster 

Bokstaveringen NY@b härstammar från det svenska ordet ny, vilket kan höra till både ordklassen 

substantiv samt ordklassen adjektiv och är därmed homonymt. Inom ordklassen adjektiv har ordet 

betydelsen ny, i motsats till gammal och i ordklassen substantiv har det betydelsen av ny som är en 

månfas då månens yta börjar belysas (Svenska Akademins ordlista, 2011). I Svensk 

teckenspråkskorpus används dock enbart adjektivformen av bokstaveringen och har analyserats 

därefter. 

(a) Jag ska köpa en ny bil i morgon.   - Adjektiv 

 

Exempel 15 SNABB@b    5 Förekomster 

Bokstaveringen SNABB@b härstammar från det svenska ordet snabb, vilket är ett adjektiv. 

(a) Men va snabb du är!    - Adjektiv 

 

Exempel 16 NYTT@b     5 Förekomster 

Bokstaveringen NYTT@b härstammar från det svenska ordet nytt, vilket är en böjningsform av ordet 

ny. Ordet nytt hör till ordklassen adjektiv. 

(a) Jag har köpt ett nytt hus.    - Adjektiv 

 

                                                

20 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 11924. 

21 Svenskt teckenspråkslexikon, ID-nummer 07971. 
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Exempel 17 VAN@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen VAN@b kommer fån det svenska ordet van, vilket är homonymt. Beroende på 

kontext kan ordet tillhöra ordklasserna substantiv och betyda antingen van som i ”fornnordisk gud” 

eller ”en stor förtäckt transportbil” (Svenska Akademins ordlista, 2011), eller så kan ordet tillhöra 

ordklassen adjektiv och ha innebörden av att vara van vid något. Det senare är det som 

överensstämmer med korpusmaterialet och det som kommer tas med i analysen av denna studie. 

(a) Glöm det, jag är van!    - Substantiv 

 

Exempel 18 SNYGG@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen SNYGG@b kommer från det svenska ordet snygg, vilket är ett adjektiv. 

(a) Den här väskan är verkligen så snygg!   - Adjektiv 

 

Exempel 19 FRI@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen FRI@b kommer från det svenska ordet fri, vilket tillhör ordklassen adjektiv. 

(a) Nu är han en fri man.    - Adjektiv 

5.2.2 Substantiv 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen substantiv är 332 förekomster (225 ”egentliga” substantiv och 107 egennamn), 

fördelade enligt nedan: 

Exempel 20 ÅR@b    84 Förekomster 

Bokstaveringen ÅR@b härstammar från det svenska ordet år, vilket är ett substantiv. 

(a) I år blir det en lång vinter.   - Substantiv 

 

Exempel 21 TV@b    22 Förekomster 

Ordet TV är en förkortning för ordet television och är det ord som bokstaveringen TV@b härstammar 

ifrån. Detta ord tillhör ordklassen substantiv. 

(a) Min TV har gått sönder.    - Substantiv 

 

Exempel 22 TUR@b    17 Förekomster 

Bokstaveringen TUR@b kommer från det svenska ordet tur, vilket har en homonym betydelse. Ordet 

tur kan både betyda tur som i lycka, tur som i ordningsföljd, samt tur som i resa. I alla tre fallen är 

ordet tur ett substantiv. Det senare exemplet används dock inte i korpusmaterialet och har därför inte 

tagits med i analysen för denna studie. 

(a) Vilken tur du har!    - Substantiv  

(b) Nu är det min tur.    - Substantiv 
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Exempel 23 KNÄ@b    10 Förekomster 

Bokstaveringen KNÄ@b härstammar från det svenska ordet knä vilket är ett substantiv. 

(a) Jag har ont i mitt knä.    - Substantiv 

 

Exempel 24 KORP@b     7 Förekomster 

Bokstaveringen KORP@b härstammar från det svenska ordet korp, vilket kan ha två betydelser. Dels 

kan det ha betydelsen av en fågel och dels kan det vara en förkortning av ordet korporationsidrottslag. 

Det senare är det som överensstämmer med Svensk teckenspråkskorpus och det som kommer tas med 

i analysen av denna studie. Oavsett tillhör ordet korp ordklassen substantiv. 

(a) Jag har spelat i ett korplag i tre år.   - Substantiv 

 

Exempel 25 GAME@b    6 Förekomster 

Bokstaveringen GAME@b härstammar i grunden från det engelska ordet game men som idag även 

används inom svenskan med betydelsen ”[u]nderavdelningen av set i tennis [...]” (Svenska Akademins 

ordlista, 2011). Inom engelskan kan ordet game tillhöra flera olika ordklasser beroende på kontext, 

men inom svenskan tillhör det ordklassen substantiv. 

(a) Jag vann första game, men Kalle vann ändå första set.  - Substantiv 

 

Exempel 26 MILJÖ@b    5 Förekomster 

Bokstaveringen MILJÖ@b härstammar från det svenska ordet miljö vilket hör till ordklassen 

substantiv. 

(a) Vi måste vara rädda om vår miljö.   - Substantiv  

 

Exempel 27 KR@b    5 Förekomster 

Bokstaveringen KR@b kommer från den svenska förkortningen kr, av ordet kronor, vilket är ett 

substantiv. 

(a) Den väskan kostar 50 kr/kronor.   - Substantiv 

 

Exempel 28 SMS@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen SMS@ kommer i grunden från engelskan och är en förkortning av orden Short 

Message Service (”[k]ort textmeddelande mellan mobiltelefoner [...]”), SMS (Svenska Akademins 

ordlista, 2011). Ordet SMS används även inom svenskan och kommer från ordklassen substantiv, både 

inom engelskan och inom svenskan. 

(a) Fick du mitt SMS?    - Substantiv 

 

Exempel 29 GULD@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen GULD@b härstammar från det svenska ordet guld, vilket är ett substantiv. 

(a) Jag ska sälja allt mitt guld.   - Substantiv 
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Exempel 30 PAPPA@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen PAPPA@b härstammar från det svenska ordet pappa, vilket är ett substantiv. 

(a) Snälla pappa, kan jag få godis?   - Substantiv 

 

Exempel 31 IPOD@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen IPOD@b härstammar i grunden från det engelska ordet iPod, men används idag även 

inom det svenska språket. Både inom svenskan och inom engelskan så är detta ord ett substantiv. 

(a) Jag fick en ny iPod igår.    - Substantiv 

 

Exempel 32 EX@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen EX@b kan härstamma från tre ord. Dels kan det härstamma från det svenska ordet ex., 

vilket är en förkortning av ordet exemplar och dels kan det härstamma från det svenska ordet ex, med 

betydelsen före detta partner. Utöver dessa två förslag så kan det även vara en förkortning av det 

svenska ordet exempel. Ordet är därmed homonymt, men oavsett betydelse så är ordet ett substantiv. 

Det fanns inga förekomster i korpusmaterialet där EX@b har betydelsen av före detta och detta har 

därför inte tagits med i analysen. 

(a) Jag har två ex./exemplar av den boken hemma.  - Substantiv 

(b) Kan du ge mig ett ex./exempel?   - Substantiv 

 

Exempel 33 LÖV@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen LÖV@b härstammar från det svenska ordet löv, vilket hör till ordklassen substantiv. 

(a) Jag har laminerat ett löv och använder det som bokmärke. - Substantiv 

 

Exempel 34 RÅD@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen RÅD@ kommer från det svenska ordet råd, vilket kan ha flera olika betydelser, men 

som oavsett tillhör ordklassen substantiv. Dels kan ordet ha betydelsen av att ha tillräckligt med 

pengar och dels kan det vara en form av församling, och slutligen kan ordet betyda att ge någon ett 

tips gällande något. Det senare finns inte representerat i korpusmaterialet.  

(a) Jag är med i ett ungdomsråd!   - Substantiv 

(b) Jag har inte råd.    - Substantiv 

 

Exempel 35 LAG@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen LAG@b kommer från det homonyma ordet lag, vilket kan ha flera olika betydelser, 

men som ändå tillhör ordklassen substantiv. Ordet kan ha betydelsen av en lag som i matlagning, som 

i en lag i lagboken, samt ett lag i form av ett idrottslag. Det är enbart det senare som finns 

representerat i korpusmaterialet och därmed det som kommer att finnas representerat i denna analys. 

(a) Vilket lag hejar du på?    - Substantiv 
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Exempel 36 RAKET@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen RAKET@b härstammar från det svenska ordet raket, vilket är en farkost eller 

projektil och hör till ordklassen substantiv. 

(a) För att åka till månen måste man ha en raket.  - Substantiv 

 

Exempel 37 HEM@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen HEM@b kommer från det svenska ordet hem, vilket är homonymt och kan tillhöra 

både ordklassen substantiv och ordklassen adjektiv. En synonym till ordet som substantiv är bostad 

och för ordet som adjektiv kan man använda synonymen funkar. Det senare finns inte representerat i 

korpusmaterialet och har därmed inte tagits med i denna analys. I samtliga exempel med denna 

bokstavering i korpusmaterialet används bokstaveringen med en tillagd riktad rörelse, vilket ger 

tecknet en utökad betydelse och innebär att bokstaveringen inom teckenspråket mer efterliknar ett 

verb. Men då denna studie inte syftar på att ordklassbestämma i enlighet med svenskt teckenspråk, 

utan det svenska språket, så har jag i denna analys bortsett från den tillagda rörelsen och istället 

analyserat bokstaveringen som om bokstaveringen vore i sin grundform, men i samma kontext. 

(a) Jag ska åka hem om tio minuter.    - Substantiv 

 

Exempel 38 RÖR@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen RÖR@b härstammar från det svenska ordet rör, vilket kan ha flera betydelser inom 

svenskan och därmed är homonymt. Dels kan det betyda ”[...] (åld.) inom eget rå och r. på egen mark 

[...]” (Svenska Akademins ordlista, 2011), och dels kan det ha betydelsen av ett avlångt cylindriskt 

föremål. Oavsett vilken av dessa två betydelser man åsyftar, så tillhör ordet rör ordklassen substantiv. 

Det finns även en verbvariant av ordet rör, vilket är en böjelse från ordet att röra. I korpusmaterialet 

och i denna analys är det enbart föremålet rör som är representerat. 

(a) Glöm inte att köpa ett rör till avloppet.   - Substantiv 

 

Exempel 39 POOL@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen POOL@b härstammar ifrån det svenska homonyma ordet pool, vilket i sin tur delvis 

härstammar från det engelska ordet pool. Det svenska ordets betydelse kan vara både pool som i 

simbassäng, men även pool som i en sammanslutning människor. Det är enbart det tidigare alternativet 

som finns representerat i korpusmaterialet och det som analyserats i denna studie. Oavsett betydelse så 

tillhör ordet ordklassen substantiv, vilket även det engelska ordet pool kan göra.
22

 

(a) Vilken härlig pool ni har.    - Substantiv 

 

Exempel 40 IS@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen IS@b kommer från det svenska ordet is, vilket är ett substantiv. 

(a) Vi behöver mer is till bålen.   - Substantiv 

                                                

22 Inom det engelska språket kan ordet ”pool” även tillhöra ordklassen verb, men inte inom det svenska språket, vilket 

är det språk som ingår i denna analys. 
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De bokstaverade tecknen A@b, B@b, C@b och D@b tillhör det manuella handalfabetet vilket som 

tidigare nämnts skapades av Pär Aron Borg i början av 1800-talet och som i grunden skulle efterlikna 

det svenska alfabetets skriftsymboler. De bokstäver som dessa tecken härstammar ifrån (a, b, c och d) 

klassas inte som enskilda ord inom svenskan, men då man kan sätta ordet ett framför dem och de kan 

klassas som de enskilda bokstävernas namn klassificeras de som substantiv. Sammantaget har dessa 

bokstaveringar 28 förekomster. 

5.2.2.1 Egennamn 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen substantiv och underkategorin egennamn är 107 förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 41 SM@b    11 Förekomster 

Bokstaveringen SM@b härstammar från det svenska ordet SM, vilket är en förkortning för Svenska 

mästerskapen. Detta hör till ordklassen substantiv och underkategorin egennamn. 

(a) Min dröm är att få vara med i SM nästa år.  - Substantiv/egennamn 

 

Exempel 42 LIRA@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen LIRA@b är ett namn på en bandyklubb, Lira, och hör därmed till ordklassen 

substantiv med underkategorin egennamn. 

(a) Jag har spelat i Lira i tre år nu.   - Substantiv/egennamn 

 

Exempel 43 ÄDLF@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen ÄDLF@b är en förkortning och står på svenska för Älvsborgs dövas länsförbund, 

vilket är ett namn och därmed ett egennamn och på så vis även ett substantiv. 

(a) Älvsborgs dövas länsförbund/ÄDLF har styrelsemöte imorgon. - Substantiv/egennamn 

 

Exempel 44 VS@b    4 Förekomster 

Bokstaveringen VS@b härstammar från förkortningen VS och det svenska ordet/namnet Världsspelen, 

som hör till ordklassen substantiv och underkategorin egennamn. 

(a) Jag har en kompis som ska vara med i VS/Världsspelen i år. - Substantiv/egennamn. 

 

Exempel 45 FEB@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen FEB@b härstammar från den svenska förkortningen av ordet februari (feb) och tillhör 

ordklassen substantiv och underkategorin egennamn, då det är ett namn på en månad. 

(a) Feb/Februari är årets andra månad.   - Substantiv/egennamn 

 

Utöver de exempel som nämns här ovan, exemplen 41-45, så finns det i Svensk teckenspråkskorpus 

112 bokstaverade exempel markerade med @n. @n är en indikation på egennamn i enlighet med 

transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter (Wallin, et al., 2012). Enligt den svenska 

grammatiken så är egennamn en underkategori till svenskans ordklass substantiv och med den 

anledningen har jag valt att inte analysera dessa exempel närmare, utan samtliga 112 exempel klassas 
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som substantiv och egennamn. För att statistiken skall bli rättvis så har jag i analysen av denna studie 

valt att enbart ta med de 19 exempel som förekommer mer än två gånger och sammantaget har dessa 

bokstaveringar 81 förekomster. 

5.2.3 Verb 

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket 

tillhör ordklassen verb är 16 förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 46 VARA@b    8 Förekomster 

Bokstaveringen VARA@b härstammar från det svenska homonyma ordet vara. Ordet vara hör både 

till ordklassen substantiv och ordklassen verb, beroende på kontext. Som substantiv kan ordet betyda 

en vara som man kan hitta i en butik, att man ska ta vara på sig själv, samt vara som i tillvaro. Som 

verb kan ordet betyda att vara något, samt att något kommer vara för evigt. Det enda alternativ av 

ordet vara som finns representerat i korpusmaterialet och det som kommer analyseras i denna studie är 

verbformen att vara. 

(a) Vilken karaktär vill du vara?   - Verb 

 

Exempel 47 TACK^VARE@b   5 Förekomster 

Bokstaveringen VARE@b härstammar från det svenska, aningen ålderdomliga ordet vare, vilket hör 

till ordklassen verb. 

(a) Tack vare att bussen var tidig, så han jag med tåget.   - Verb 

 

Exempel 48 ORKA@b    3 Förekomster 

Bokstaveringen ORKA@b härstammar från det svenska ordet orka, vilket är ett verb. 

(a) Jag måste orka springa två varv.   - Verb 

5.3 Homonyma bokstaveringar 

Homonymer är ingen ordklass, utan är ord eller tecken som har olika betydelse men som ser likadana 

ut till formen, stavningen eller uttalet. De behandlas som åtskilda ord eller tecken och kan därmed 

tillhöra olika ordklasser.  

Det totala antalet förekomster av bokstaveringar i korpusmaterialet som inom det svenska språket är 

homonymer och som användas på ett överensstämmande sätt inom Svensk teckenspråkskorpus, är 422 

förekomster, fördelade enligt nedan: 

Exempel 49 DÅ@b    158 Förekomster 

Bokstaveringen DÅ@ härstammar från svenska ordet då, vilket är ett homonymt ord som beroende på 

kontext kan vara både ett tidsadverbial och tillhöra ordklassen adverb, eller en temporal konjunktion 

och tillhöra ordklassen konjunktioner. Båda alternativen finns representerade i korpusen. 

(a) Förra sommaren, då var det riktigt varmt.   - Adverb 

(b) Om du är snäll, då får du en kram.    - Konjunktion 
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Exempel 50 NU@b    131 Förekomster 

Bokstaveringen NU@b härstammar från ordet nu i svenskan, vilket är ett homonymt ord. Svenska 

ordet nu kan både vara ett adverb samt ett substantiv och båda formerna finns representerade i 

korpusmaterialet. 

(a) Kan vi åka nu?    - Adverb 

(b) I detta nu, vill jag bara hem.   - Substantiv 

 

Exempel 51 OM@b    66 Förekomster 

Bokstaveringen OM@b härstammar från det svenska ordet om, vilket beroende på kontext kan ingå i 

fyra olika ordklasser: substantiv, konjunktioner, prepositioner och adverb. Ordet är därmed 

homonymt. Det som överensstämmer med Svensk teckenspråkskorpus är ordklasserna konjunktioner 

och adverb och därmed är det de som kommer att tas med i denna analys. 

(a) En gång om året besiktar jag bilen.   - Adverb 

(b) Om jag var rik, då skulle jag resa jorden runt.  - Konjunktion 

 

Exempel 52 OK@b    56 Förekomster 

Bokstaveringen OK@b kommer dels från förkortningen ok, av ordet okej och dels från det svenska 

ordet ok, vilket kan vara ett dragtyg för oxar eller ett redskap man bär på axlarna. Ordet ok är 

homonymt då det kan tillhöra fyra olika ordklasser inom svenskan; substantiv, adjektiv, adverb och 

interjektioner. Det är dock enbart ordklasserna adverb och interjektioner som överensstämmer med 

korpusmaterialet och därmed är det dessa två ordklasser som tas med i analysen för denna 

bokstavering. 

(a) Jag tycker filmen var ganska ok/okej.   - Adverb 

(b) Ok/okej, då ses vi imorgon.   - Interjektion 

 

Exempel 53 ÄN@b    6 Förekomster 

Bokstaveringen ÄN@b härstammar från det svenska homonyma ordet än. Som konjunktion eller som 

preposition används ordet i olika jämförelsesammanhang. Som adverb har ordet betydelsen än som i 

ännu. Samtliga former av bokstaveringen ÄN@b har påträffats i Svensk teckenspråkskorpus och tas 

därmed med i denna analys. 

(a) De har inte ringt mig än.    - Adverb  

(b) Jag borde läsa mer än jag gör idag   - Konjunktion 

(c) Du är längre än mig.    - Preposition 

 

Exempel 54 AV@b    5 Förekomster 

Bokstaveringen AV@b kommer från det svenska ordet av vilket är ett homonymt ord, då det kan 

tillhöra ordklasserna adjektiv, adverb och prepositioner (ex. Den gick av). Det sistnämnda finns dock 

inte representerat i denna studie då bokstaveringen inte tycks användas på detta sätt i korpusmaterialet. 

(a) Jag är beroende av godis!    - Adverb  

(b) Av någon anledning så är min bil borta.   - Adjektiv 
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5.4 Ordklassfördelning 

Figur 3 innehåller ett diagram över ordklassfördelningen av de bokstaveringar som förekommer mer 

än två gånger i Svensk teckenspråkskorpus, baserat på ordens ordklasstillhörighet i svenska. 

Diagrammet är baserat på antal typer av bokstaveringar som förekommer i korpusen (ej antal 

förekomster). I diagrammet utgör substantiven, inklusive underkategorin egennamn, 63 % av samtliga 

bokstaveringar, där substantiven står för 32 % och egennamnen 31 %. Därefter kommer ordklasserna 

adjektiv, adverb och de homonyma
23

 bokstaveringarna, vilka står för 8 % vardera. Ordklassen 

interjektioner står för 6 % och ordklassen verb 4 %, medan prepositioner och pronomen står för 1 % 

vardera. Inga räkneord eller konjunktioner har, som tidigare nämnts, återfunnits i korpusmaterialet. 

 

Figur 3. Diagram över ordklassfördelningen, baserat på antal typer av bokstaveringar i Svensk 

teckenspråkskorpus, utifrån ordens ordklasstillhörighet i svenska.24 

Precis som i figur 3 ovan innehåller figur 4 ett diagram över ordklassfördelningen av de 

bokstaveringar som förekommer mer än två gånger i Svensk teckenspråkskorpus, baserat på ordens 

ordklasstillhörighet i svenska. Men i figur 4 är det istället antalet förekomster av varje bokstavering 

som illustreras (ej antal typer). I diagrammet utgör interjektionerna 40 % av samtliga bokstaverade 

förekomster. Därefter kommer de homonyma
25

 bokstaveringarna med ca 25 %. Substantiven, 

inklusive underkategorin egennamn står för ca 19 %, där substantiven står för 13 % och egennamnen 6 

%. Därefter kommer ordklassen adverb som står för 9 %. Ordklasserna adjektiv och prepositioner står 

för 2 % vardera, medan verben står för ca 1 %. Ordklassen pronomen har 4 förekomster, vilket 

resulterar i ca 0,24 %. Inga räkneord eller konjunktioner har, som tidigare nämnts, återfunnits i 

korpusmaterialet. 

                                                

23 Homonymer är som tidigare nämnts ingen ordklass, utan innehåller här bokstaveringar som till utförandet är lika 

men som beroende på kontext tillhör olika ordklasser. 

24 Kategorin ”Homonym” har i diagrammet markerats, eftersom detta inte är en ordklass. 

25 Se fotnot 23 ovan. 
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Figur 4. Diagram över ordklassfördelningen, baserat på antal förekomster i Svensk teckenspråkskorpus 

utifrån ordens ordklasstillhörighet i svenska.26 

I tabell 1 återfinns en sammanställning av resultaten från studien, innehållande både förekomster och 

antal typer av bokstaveringar i Svensk teckenspråkskorpus: 

Ordklass Förekomster Förekomster % Typer Typer % 

Adverb  154 st 9 % 6 st 8 % 

Interjektioner 674 st 40 % 5 st 6 % 

Konjunktioner 0 st 0 % 0 st 0 % 

Prepositioner 38 st 2 % 1 st 1 % 

Pronomen 4 st 0,24 % 1 st 1 % 

Räkneord 0 st 0 % 0 st 0 % 

Adjektiv 41 st 2 % 6 st 8 % 

Substantiv 

(egennamn) 

332 st 

(inkl. 107 st) 

19 % 

(inkl. 6 %) 

49 st 

(inkl. 24 st) 

63 % 

(inkl. 31 %) 

Verb 16 st 1 % 3 st 4 % 

Homonym  422 st 25 % 6 st 8 % 

Tabell 1. Sammanställning av resultaten från denna studie. 

I Padden och Gunsauls studie (2003) är det lite oklart om resultaten är beräknade på antal förekomster 

eller om man gjort en beräkning av antalet typer av bokstaveringar. Vid en jämförelse mellan deras 

studie och denna, kan man i figur 5 se att resultaten är relativt överensstämmande. I figur 5 är de 

svenska resultaten beräknade på antal typer av bokstaveringar och inte antal förekomster: 

                                                

26 Kategorin ”Homonym” har i diagrammet markerats, eftersom detta inte är en ordklass. 
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Figur 5. Diagram över jämförande ordklassfördelning mellan amerikanskt och svenskt teckenspråk, 

beräknat på resultaten från denna studie och antal typer av bokstaveringar i Svensk teckenspråkskorpus, 

gentemot Padden och Gunsauls (2003).27 

Om man istället gör en jämförelse mellan de två språken, utifrån antalet förekomster inom Svenskt 

teckenspråkskorpus, kan man se en markant skillnad mellan dem. I det amerikanska teckenspråket är 

det substantiven, inklusive underkategorin egennamn, som står för majoriteten av bokstaveringarna, 

medan det i det svenska teckenspråket är interjektionerna som har flest förekomster: 

 

Figur 6. Diagram över jämförande ordklassfördelning mellan amerikanskt och svenskt teckenspråk, 

beräknat på resultaten från denna studie och antal förekomster i Svensk teckenspråkskorpus, gentemot 

Padden och Gunsauls (2003).28 

                                                

27 Kategorierna ”Homonym” och ”Räkneord/Artikel” har markerats med anledning av att Padden och Gunsauls 

(2003) inte använder kategorin ”Homonym”, samt för att deras kategori ”Artikel” och kategorin ”Räkneord”, från 

denna studie, slagits samman vid jämförandet. 

28 Se fotnot 27 ovan. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Den huvudsakliga metod som använts i denna uppsats har varit att studera data från Svensk 

teckenspråkskorpus (Mesch et al., 2012), där analysen legat på de annotationer som man markerat som 

bokstaveringar genom tillägget @b efter tecknets benämning. Då bokstaveringar är lån från skrivna 

språk har jag i analysen utgått från bokstaveringens benämning i Svensk teckenspråkskorpus och 

därefter analyserat från vilken ordklass de tillhör inom det svenska språket. Vid eventuella funderingar 

över ordklasshärkomsten har jag tagit hjälp av Svenska Akademins ordlista (2011). För att avgränsa 

min studie valde jag att inte ta med samtliga bokstaveringar i analysen, utan valde att bara ta med de 

bokstaveringar som i korpusmaterialet förekom mer än två gånger. För en mer utförlig analys hade jag 

behövt ha tillgång till en markant större korpus innehållande mer material och det hade då förmodligen 

även varit bättre att göra en analys av samtliga bokstaveringar. Avgränsningen, framför allt avseende 

tillgång till data, innebär att resultaten från denna studie inte kan betraktas som fullständigt 

tillförlitliga, när det kommer till ordklassfördelningen, i synnerhet avseende de uteblivna resultaten för 

ordklasserna räkneord och konjunktioner. Om man tittar på de homonyma resultaten så finns det tre 

typer av bokstaveringar som inom det svenska språket kan tillhöra ordklassen konjunktioner och det 

innebär att det hade varit bättre om jag inte kategoriserat bokstaveringar som homonyma, utan hade 

gått igenom samtliga 1 975 förekomster var och en för sig, för att på så sätt se hur dessa används och 

översätts inom korpusen och därefter ordklassbestämt dem. Hur som helst så var detta ett alltför stort 

arbete inom ramen för denna uppsats, varför jag istället via översättningarna fick leta mig fram till 

minst ett exempel för varje ordklass, för de homonyma bokstaveringarna, i enlighet med Svenska 

Akademins ordlista (2011). Att ordklassbestämma de förekomster av bokstaveringar som här faller 

under kategorin homonym, hade även inneburit att jag till viss del också skulle ha blivit tvungen att 

ordklassbestämma bokstaveringarna inom svenskt teckenspråk, för att se på vilket sätt de används där, 

något som inte faller under denna studies syfte. Detta hade dock i dagsläget inte varit fullt möjligt, då 

det fortfarande saknas en hel del arbete och forskning gällande ordklasserna i svenskt teckenspråk. Om 

jag då istället hade räknat bort dessa helt, så hade det inneburit ett mörkertal som inte redovisats och 

med den anledningen har kategorin homonym fått vara kvar i denna studie. 

Det skulle utöver detta ha varit intressant att också se över på vilket sätt bokstaveringarna utfördes, 

dvs. att delade in dem utifrån Bergman och Wikströms (1981) studie. Men bortsett från det anser jag 

att den metod som använts här har varit den bästa möjliga, med tanke på den nivå som analysen skulle 

utföras på. Jag anser även att denna studie skulle kunna ligga till grund för en framtida större 

undersökning vad gäller både bokstaveringar och ordklassbestämning, och då även 

ordklassbestämning inom svenskt teckenspråk. 

6.2 Resultatdiskussion 

Min hypotes i denna studie var att utöver egennamn, så skulle majoriteten av bokstaveringarna, inom 

svenskt teckenspråk, härstamma från svenska ord inom ordklassen substantiv. Utöver detta var 

hypotesen även att svenskt teckenspråk har en väldigt sparsam inlåning från de övriga ordklasserna 

och då nästintill inga från ordklassen verb. Bakgrunden till hypotesen var resultat från bland annat den 
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tidigare forskningen inom amerikanskt och brittiskt teckenspråk. I figur 5 i avsnitt 5.4, kan man se att 

resultaten för svenskt teckenspråk och amerikanskt teckenspråk är relativt överensstämmande, då de 

svenska resultaten är beräknade utifrån antal typer av bokstaveringar och inte antal förekomster. Om 

man istället beräknar de svenska resultaten utifrån antalet förekomster (figur 6, avsnitt 5.4), kan man 

se en markant skillnad mellan de två språken. Att de två språken skiljer sig så mycket åt kan ha sin 

förklaring. I denna studie har jag, som tidigare nämnts, inte tagit med samtliga bokstaveringar från 

korpusmaterialet, utan bara de bokstaveringar som förekommer mer än två gånger. Svensk 

teckenspråkskorpus bestod den 5 november 2012 av 304 olika typer av bokstaveringar och av dessa 

var 112 markerade som egennamn. Utöver dessa fann jag ytterligare 5 typer av bokstaveringar som 

tillhör ordklassen substantiv och underkategorin egennamn. Detta innebär att ca 38 % av samtliga 304 

typer av bokstaveringar är egennamn, men eftersom enbart 19 av de 112 bokstaveringar som 

markerats med @n förekommer mer än två gånger så har övriga fallit bort i min studie och 

egennamnen uppgår därmed bara till 16 %. En anledning till att så få egennamn bokstaveras mer än en 

gång kan vara att man vid en presentation av en ny plats eller person ofta använder sig av 

bokstaveringar, men då personen eller platsen väl är introducerad så behöver man inte alltid 

bokstavera namnen igen. Detta stämmer också in på studier inom brittiskt och amerikanskt 

teckenspråk. 

En annan anledning till den tydliga skillnaden mellan det svenska och det amerikanska teckenspråket, 

är att interjektionerna utgör en sådan hög andel i svenskt teckenspråk. Men av det totala antalet 

interjektioner står bokstaveringen JA@b för 97 % och majoriteten av förekomsterna tycks vara en 

form av uppbackningssignal, vilket innebär att bokstaveringarna upprepas ett flertal gånger direkt efter 

varandra. Då metoden som använts i denna studie inneburit att jag analyserat samtliga bokstaveringar 

som förekommit mer än två gånger i Svensk teckenspråkskorpus, så har jag inte kunnat bortse från 

dessa uppbackningssignaler, då tecknet JA@b i enlighet med korpusen och transkriptionskonventioner 

för teckenspråkstexter (Wallin, et al., 2012) klassas som en bokstavering. Tecknet för ”ja”/”yes” inom 

amerikanskt teckenspråk är inte en bokstavering, men det är däremot tecknet för ”nej”/”no”, vilket i 

sig kan vara en förklaring till den markant skilda statistiken, eftersom det generellt sett är vanligare 

med användandet av ”ja” än ”nej” i uppbackningssyfte. Dock har jag inte funnit några konkreta bevis 

på detta, delvis eftersom det i Padden och Gunsauls studie inte finns mer information om 

uppbackningssignaler och huruvida de tagits med i studien eller inte. 

Något som däremot står klart, är att Padden och Gunsauls (2003) inte har med någon kategori för 

homonymer, vilket i sig resulterar i en ganska markant skillnad mellan svenskt och amerikanskt 

teckenspråk. Om vi då skulle ta bort kategorin homonym och även förekomsterna av bokstaveringen 

JA@b inom det svenska teckenspråket, skulle resultatet se ut som illustreras i figur 7 nedan: 
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Figur 7. Jämförelse av ordklassfördelning mellan amerikanskt och svenskt teckenspråk, utifrån Padden 

och Gunsauls (2003) studie och denna uppsats resultat (beräknat på antal förekomster), men med 

manipulerat resultat, där tecknet JA@b och de homonyma bokstaveringarna ej räknats med.29 

Fortfarande ser vi en del skillnader mellan det amerikanska och svenska teckenspråket. Bland annat 

ligger den procentuella andelen för egennamn en aning lägre i svenskt teckenspråk. Detta kan som 

redan nämnts, ha att göra med antalet förekomster av varje bokstavering av egennamnen. Utöver detta 

tycks även andelen adverb vara högre inom det svenska teckenspråket, något jag tyvärr inte hittat 

någon rimlig förklaring till. Men bortsett från detta så tycks nu resultaten för de två språken börja 

närma sig varandra. 

I denna studies analys var några bokstaveringar lite svårare att ordklassbestämma än andra. Två 

exempel på detta var bokstaveringarna HEM@b och RÅ@b, då de av olika anledningar användes på 

ett sätt inom svenskt teckenspråkskorpus som inte är direkt överensstämde med användandet av det 

svenska ordet som bokstaveringens etikett härstammar ifrån. Motiveringen till ordklassbestämningen 

återfinns i avsnitt 5 under respektive bokstaveringsexempel (Exempel 9 RÅ@b och Exempel 37 

HEM@b). Även bokstaveringarna UT@b, IN@b och I@b kan med en tillagd riktad rörelse få en 

utökad betydelse, vilket i sin tur kan påverka bokstaveringens ordklasstillhörighet i relation till 

bokstaveringens grundform inom svenskt teckenspråk. Men då denna studie inte haft som syfte att 

ordklassbestämma bokstaveringarna inom svenskt teckenspråk, utan inom det svenska språket, så har 

jag så långt som möjligt bortsett från den tillagda rörelsen så länge den inte har haft en alltför 

avgörande roll för betydelsen eller inneburit att den tillagda rörelsen och dess betydelse för 

bokstaveringen har varit den enda uttrycksmöjligheten. Det finns också bokstaveringar som 

ursprungligen inte härstammar från svenska ord utan från engelska ord, men som i dag även används i 

det svenska språket. Det är bokstaveringar såsom IPOD@b, SMS@b, GAME@b och POOL@b. I 

sådana fall väcks funderingar om ifall dessa bokstaveringar ska klassas som lån från det svenska 

språket, eller om de istället skall klassas som lån från det engelska språket. Oavsett vilket så har de i 

                                                

29 Kategorin ”Räkneord/Artikel” har markerats med anledning av att kategorierna ”Artikel”, från Padden och 

Gunsauls (2003) studie, och ”Räkneord”, från denna studie, slagits samman vid jämförandet. 
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denna analys ordklassbestämts i enlighet med den svenska grammatiken och de aktuella ordens 

användningsområde i det svenska språket.  

I avsnitt 2.1 tog jag upp att tidigare forskning kommit fram till att det är vanligare att låna in kortare 

ord än långa (Sutton-Spence & Woll, 1999). I denna studie har jag inte gjort någon närmare 

undersökning av längden på orden som ligger till grund för bokstaveringarna, men vid en snabb 

genomgång kan man se att majoriteten av bokstaveringarna består av två bokstäver. Om detta är en 

slump eller inte anser jag att det inte går att avgöra i dagsläget, på grund av att tillgången till material 

för en tillförlitlig undersökning av detta, är bristfällig. Fördelningen av antalet bokstäver i 

bokstaveringarna i denna studie undantaget från de bokstaveringar som markerats som egennamn 

redovisas i tabell 2 nedan: 

Antal bokstäver  Antal förekomster 

1 5 

2 21 

3 14 

4 12 

5 5 

6 1 

Tabell 2. Sammanställning av antalet bokstäver varje bokstavering i denna studie innehar, där 

egennamn markerade med @n ej är inräknade. 

Sammantaget anser jag att hypoteserna för denna studie är relativt överensstämmande med resultaten, 

bortsett från det som kommenterats i detta avsnitt. Flest typer av bokstaveringar härstammar från 

ordklassen substantiv i det svenska språket, och i övrigt är det relativt sparsam inlåning från de övriga 

ordklasserna (se tabell 1, avsnitt 5.4). 

7 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka typer av lån inom svenskt teckenspråk som används 

när det gäller bokstaveringar från skriven svenska och från vilka ordklasser dessa härstammar inom 

det svenska språket. Genom att analysera de bokstaveringar som i Svensk teckenspråkskorpus 

förekommer mer än två gånger, har man kunnat se att de bokstaverade lånen härstammar från nästintill 

samtliga ordklasser inom det svenska språket. Jag har kommit fram till att majoriteten av de olika 

typerna av bokstaveringar, ca 63 %, härstammar från ordklassen substantiv, inklusive underkategorin 

egennamn. Utöver det tycks interjektionerna, innehållande bland annat bokstaveringen JA@b, vars 

funktion främst tycks vara en uppbackningssignal, ha flest förekomster på ca 40 %. En översiktlig 

genomgång visade också att tidigare antaganden gällande låneordens längd överensstämmer med 

majoriteten av de bokstaveringar som analyserats i denna studie. 
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8 Slutkommentar 

Ännu finns det många outforskade områden inom det svenska teckenspråket och det krävs ett enormt 

arbete för att kunna ordklassbestämma alla bokstaveringar, både inom det svenska språket som inom 

svenskt teckenspråk, liksom avseende andra varianter av lån från andra tecknande språk. Utöver detta 

så har fördjupningen i bokstaveringar i denna uppsats inneburit att det dykt upp en hel del nya 

funderingar, bland annat: 

 Var går gränsen för vad som är en bokstavering och vad som inte är det och när övergår en 

bokstavering och ett bokstaverat lån till att bli ett bokstaverat tecken, dvs. bli ett fast 

lexikalt tecken? 

 Hur ser skillnaderna egentligen ut mellan svenska och svenskt teckenspråk avseende 

ordklasserna? Vi har till exempel den etablerade bokstaveringen UT@b, som etiketterats 

med ett ord som inom svenskan faller under ordklassen adverb, men som inom svenskt 

teckenspråk beter sig som ett verb och kan genomgå samma morfologiska processer som 

riktningsböjbara förflyttningsverb, dvs. tecken som kan riktas eller ändra plats för 

utförandet, gentemot sin grundform.  

Dessa funderingar är enbart en liten del av det arbete som kvarstår att studera och jag hoppas att denna 

studie kan fungera som inspiration och grund för en större och fördjupad undersökning i framtiden.  

Jag vill slutligen ägna ett stort tack till alla som hjälpt mig att slutföra denna analys. Åsa Gustafsson, 

studierektor på SU, för att du övertalade mig att försöka, mina handledare, mina kurskamrater och 

vänner som inte enbart stått ut med mig, utan även kommit med ovärderliga förslag på förbättringar. 

Men framför allt så vill jag tacka min sambo Jonny, som stått vid min sida hela vägen, för att han 

stöttat mig och servat mig på alla sätt, då jag suttit fastklistrad vid datorn på helger och sena kvällar. 

Utan allt stöd och all hjälp skulle denna analys aldrig ha blivit utförd, än mindre klar. Sist men inte 

minst vill jag tacka min otroliga dotter Milla som varit så underbar och fantastiskt snäll, då hon varit 

med mig vid varje sekund av detta arbete. Bättre motivation kan man inte ha och därför vill jag 

tillägna detta arbete till henne! 
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Bilaga 1 

Symbolbetydelser 

Tecken transkriberas med stora bokstäver, men det är viktigt att tänka på att det svenska ord som 

används vid etiketteringen inte alltid kan tolkas som en exakt översättning när det gäller etablerade 

tecken, så även bokstaverade tecken. Betydelsen av det ord som användes vid etikettering kan vara en 

helt annan på svenska än på teckenspråk, men etiketteras ändå med samma skriftsymboler. Detta 

innebär även att bokstaverade tecken kan utföras med motsvarande handformer, utan att ordet och 

tecknet har samma betydelse inom de båda språken. I mitt val av symboler i denna uppsats har jag följt 

de senaste transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter (Wallin, et al., 2012) och förklarar här 

nedan några av de symboler som används: 

 GLOSA@b  Bokstaverade tecken transkriberas med stora bokstäver 

   och efterföljs av @b, som indikerar bokstavering. 

 GLOSA@n  Persontecken eller namn av olika slag transkriberas med 

   namnet efterföljt av @n, som indikerar namn. 

 GLOSA@&  Tecken som avbryts och därmed är ofullbordade markeras 

   med @&. 

 GLOSA@xxx  Tecken som man är tveksam på, vilket tecken det är som 

   utförs, markers med xxx. 

Sammansatta tecken eller två tecken som transkriberas tillsammans i samma annotationscell i ELAN-

filerna och på så sätt hör samman, vilket påverkar tecknets betydelse, markeras genom skiljetecknet 

cirkumflex accent, ett så kallat insättningstecken, mellan respektive teckens etikett. Exempel på detta 

är tecknet TACK^VARE@b. 

För mer information om exempelvis pronominella pekningar eller övriga symboler som inte tas upp i 

denna bilaga, men som används i uppsatsen, rekommenderas ”Transkriptionskonventioner för 

teckenspråkstexter” (Wallin et al., 2012). 
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Bilaga 2 

Bokstaveringar från korpusmaterial 

Det totala antalet förekomster av bokstaverade tecken den 5 november 2012 var 1 975, i 1 954 

annoteringar, från 43 filer. Av dessa var 199 förekomster egennamn, markerade med @n. Då 

namn/egennamn inom svenskan tillhör ordklassen substantiv, har dessa sorterats separat i bilaga 3. 

Bokstaveringar (192 varianter), från svensk teckenspråkskorpus (Mesch et al., 2012), ordnade efter 

antalet förekomster, egennamn ej inkluderade:   

Bokstaveringar Antal förekomster/Annoteringar Ordklass 

JA@b   650 /650  Interjektion 
DÅ@b   158/157      Homonymt 

NU@b   131/131         Homonym 

ÅR@b   84/84        Substantiv 

TYP@b   70/70             Adverb 

OM@b   66/66            Homonym 

OK@b   56/56         Homonym 

I@b   38/38             Preposition 

TEX@b   28/28        Adverb 

TV@b   22/22      Substantiv 

NY@b   21/21            Adjektiv 

UT@b   20/20  Adverb 
IN@b   19/19  Adverb 

TUR@b   17/17             Substantiv 

SM@b   11/11           Substantiv/Egennamn 

A@b   11/11           Substantiv 

VA@b   10/10             Interjektion 

KNÄ@b   10/10            Substantiv 

ANNARS@b   9/9                Adverb 

VARA@b   8/8                Verb 

D@b   8/8             Substantiv 

NYSS@b   8/8                Adverb 

RÅ@b   7/7      Adjektiv            

KORP@b   7/7                   Substantiv 
GAME@b   6/6                   Substantiv 

ÄN@b   6/6               Homonymt 

SNABB@b   5/5                  Adjektiv 

TACK^VARE@b  5/5                 Verb 

NYTT@b   5/5                Adjektiv 

B@b   5/5                   Substantiv 

MILJÖ@b   5/5                   Substantiv 

AV@b   5/5                 Homonymt 

KR@b   5/5                  Substantiv 

VAN@b    4/4   Adjektiv 

SMS@b   4/4  Substantiv 
LIRA@b   4/4  Substantiv/Egennamn 

GULD@b   4/4  Substantiv 

C@b   4/4  Substantiv 

HAN@b   4/4  Pronomen 
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ÄDLF@b   4/4  Substantiv/Egennamn 

OJ@b   4/4  Interjektion 

VS@b   4/4  Substantiv/Egennamn 

PAPPA@b   3/3  Substantiv 

IPOD@b   3/3  Substantiv 

EX@b   3/3  Substantiv 

JO@b   3/3  Interjektion 

LÖV@b   3/3  Substantiv 

RAKET@b   3/3  Substantiv 

RÅD@b   3/3  Substantiv 

LAG@b   3/3  Substantiv 
SNYGG@b   3/3  Adjektiv 

ORKA@b   3/3  Verb 

FRI@b   3/3  Adjektiv 

HEM@b   3/3  Substantiv 

RÖR@b   3/3  Substantiv 

FEB@b   3/3  Substantiv/Egennamn 

POOL@b   3/3  Substantiv 

IS@b   3/3  Substantiv 

MER@b   2/2  ———  * 

PI@b   2/2  ———  * 

REC@b^TRYCKA-KNAPP  2/2  ———  * 
ADJUNKT@b   2/2  ———  * 

LEKTOR@b   2/2  ———  *  

IDE@b   2/2  ———  * 

TISDAG@b   2/2  ———  * 

HELT@b   2/2  ———  *  

VANA@b   2/2  ———  * 

HEJ@b   2/2  ———  * 

SINNE@b   2/2  ———  * 

TALANG@b   2/2  ———  * 

EM@b   2/2  ———  * 

FYFAN@b   2/2  ———  * 

G@b   2/2  ———  * 
VARIT@b   2/2  ———  * 

PRÄRIEN@b   2/2  ———  * 

KARAKTÄR@b  2/2  ———  * 

TAXI@b   2/2  ———  * 

VISSA@b   2/2  ———  * 

F@b   2/1  ———  * 

RUSSIN@b   2/2  ———  * 

FRÖKEN@b   2/2  ———  * 

BEN@b   2/2  ———  *  

CUP@b   2/2  ———  * 

UPP@b   2/2  ———  * 
MENISK@b   2/2  ———  * 

DET@b   2/2  ———  * 

JUNI@b   2/2  ———  * 

BY@b   2/2  ———  * 

ALLA@b   2/2  ———  * 

ER@b   2/2  ———  * 

SÅ^ATT@b   2/2  ———  * 

VIRTUS@b   2/2  ———  * 

KANALEN@b   1/1  ———  * 

SVTB@b   1/1  ———  * 

DISNEY@b   1/1  ———  * 

BÖR@b   1/1  ———  * 
VISS@b   1/1  ———  * 

ALLANEC@b   1/1  ———  * 

QUICK@b   1/1  ———  * 
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TIME@b   1/1  ———  * 

INTRANÄT@b  1/1  ———  * 

SET@b   1/1  ———  * 

VÄL@b   1/1  ———  * 

MORFAR@b   1/1  ———  * 

KAN@b   1/1  ———  * 

ROST@b   1/1  ———  * 

STEN@b   1/1  ———  * 

NYÅR@b   1/1  ———  * 

RÖK@b   1/1  ———  * 

KARENS@b   1/1  ———  * 
ST@b   1/1  ———  * 

FIN@b   1/1  ———  * 

VAR@b   1/1  ———  * 

NEJ@b   1/1  ———  * 

BARA@b   1/1  ———  * 

RAD@b   1/1  ———  * 

BOCK@b   1/1  ———  * 

PANOGROM@b  1/1  ———  * 

KUNSKAP^SKAP@b  1/1  ———  * 

SKAP@b   1/1  ———  * 

NM@b   1/1  ———  * 
SLOTT@b   1/1  ———  * 

BOTANISKA@b  1/1  ———  * 

MED@b   1/1  ———  * 

MIL@b   1/1  ———  * 

LYX@b   1/1  ———  * 

LIRARE@b   1/1  ———  * 

LEDARE@b   1/1  ———  * 

S@b   1/1  ———  * 

SYO@b   1/1  ———  * 

DOKUSÅPA@b  1/1  ———  * 

MATTA@b   1/1  ———  * 

BOSKAP@b   1/1  ———  * 
ALBINO@b   1/1  ———  * 

FLOD@b   1/1  ———  * 

SCEN@b   1/1  ———  * 

HET@b   1/1  ———  * 

HV@b   1/1  ———  * 

BRONS@b   1/1  ———  * 

JOBB@b   1/1  ———  * 

Ö@b   1/1  ———  * 

LIV@b   1/1  ———  * 

VILDA@b   1/1  ———  * 

MAMMA@b   1/1  ———  * 
TID@b   1/1  ———  * 

ÅTBÖRD@b   1/1  ———  * 

PRIMA@b   1/1  ———  * 

ISOL@b@&   1/1  ———  * 

VAJ@b   1/1  ———  * 

HANTVERKARNAS@b  1/1  ———  * 

NERCIA@b   1/1  ———  * 

UNNA@b   1/1  ———  * 

DALIR@b   1/1  ———  * 

INNE@b   1/1  ———  * 

FOT@b   1/1  ———  * 

BLY@b   1/1  ———  * 
AKUPUNKTUR@b  1/1  ———  * 

MUSKEL@b   1/1  ———  * 

LESS@b   1/1  ———  * 
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OLJA@b   1/1  ———  * 

NÖD@b   1/1  ———  * 

MORAL@b   1/1  ———  * 

MMS@b   1/1  ———  * 

SE@b   1/1  ———  * 

T@b   1/1  ———  * 

VAD@b   1/1  ———  * 

NOV@b   1/1  ———  * 

FÖR@b   1/1  ———  * 

LEDAMOT@b   1/1  ———  * 

OTUR@b   1/1  ———  * 
LOK@b   1/1  ———  * 

ZOO@b   1/1  ———  * 

URSPRUNG@b  1/1  ———  * 

VVS@b   1/1  ———  * 

UF@b   1/1  ———  * 

EKO@b   1/1  ———  * 

MAR@b   1/1  ———  * 

OS@b   1/1  ———  * 

IRIS@b   1/1  ———  * 

ENS@b   1/1  ———  * 

ROLL@b   1/1  ———  * 
ATT@b   1/1  ———  * 

STOCK@b   1/1  ———  * 

KOL@b   1/1  ———  * 

STRÄNGNÄS@b@&  1/1  ———  * 

ÄNNU@b   1/1  ———  * 

UNDERSÖKA@b  1/1  ———  * 

SNÖ@b   1/1  ———  * 

FÖRENING@b   1/1  ———  * 

HÅL@b   1/1  ———  * 

LExxx@b   1/1  ———  * 

xxx@b   1/1  ———  * 

 

 
* Dessa bokstaveringar har inte analyserats i denna studie och ordklassbestämningen inom det svenska språket för dessa bokstaveringar har 

därmed inte fastställs. 
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Bilaga 3 

Bokstaverade egennamn från korpusmaterial 

Av de 1 975 förekomsterna i 1 954 annoteringar, från 43 filer, var 199 egennamn, markerade med @n. 

Då namn/egennamn inom svenskan tillhör ordklassen substantiv, har dessa här sorterats separat, från 

de övriga bokstaveringarna som kan återfinnas i bilaga 2. 

Bokstaverade egennamn (112 varianter), från svenskt teckenspråkskorpus (Mesch et al., 2012), 

ordnade efter antalet förekomster:  

Bokstaverade egennamn Antal förekomster/Annoteringar Ordklass 

SDR@b@n    10/10  Substantiv/Egennamn 

SAAB@b@n   6/6   Substantiv/Egennamn 

MALVA@b@n   6/6             Substantiv/Egennamn 

BOJAN@b@n   5/5                Substantiv/Egennamn 
JOHN@b@n            5/5   Substantiv/Egennamn 

MATS@b@n                                        4/4   Substantiv/Egennamn 

VOLVO@b@n                                       4/4                Substantiv/Egennamn 

LOTTA@b@n                                          4/4                Substantiv/Egennamn 

USA@b@n                              4/4                Substantiv/Egennamn 

OLA@b@n                                                       4/4                  Substantiv/Egennamn 

SDUR@b@n                                                  4/4                Substantiv/Egennamn 

MALMÖ@b@n                         4/4               Substantiv/Egennamn 

CHEVY@b@n                                        3/3                  Substantiv/Egennamn 

AIK@b@n                                                            3/3               Substantiv/Egennamn 

SÖDERTÄLJE^TÖRN@b@n               3/3  Substantiv/Egennamn 

NOKIA@b@n                                                   3/3            Substantiv/Egennamn 
ELM@b@n                                               3/3                 Substantiv/Egennamn 

FF@b@n                                                     3/3   Substantiv/Egennamn 

EKEDALEN@b@n                                          3/3              Substantiv/Egennamn 

COMHEM@b@n                                          2/2  Substantiv/Egennamn 

KENT@b@n                                                   2/2  Substantiv/Egennamn 

ÖSK@b@n                                                     2/2   Substantiv/Egennamn 

ANNA@b@n                                                 2/2   Substantiv/Egennamn 

NYGÅRD@b@n                                           2/2   Substantiv/Egennamn 

GÖRAN@b@n                                               2/2   Substantiv/Egennamn 

ROSEN@b@n                                              2/2   Substantiv/Egennamn 

STALLARHOLMEN@b@n                        2/2   Substantiv/Egennamn 
JOHNNY@b@n                                             2/2   Substantiv/Egennamn 

KFUM@b@n                                                     2/2   Substantiv/Egennamn 

HADAR@b@n                                              2/2   Substantiv/Egennamn 

CHASE@b@n                                                2/2   Substantiv/Egennamn 

GREASE@b@n                                            2/2   Substantiv/Egennamn 

NELLY@b@n                                               2/2   Substantiv/Egennamn 

OLIVIA@b@n                                               2/2   Substantiv/Egennamn 

AERO@b@n                                                     2/2   Substantiv/Egennamn 

GÖRAN@b@n                                         2/2   Substantiv/Egennamn 

ALMA^ABRAHAMSSON@b@n                    2/2   Substantiv/Egennamn 

BERTIL@b@n                                                2/2   Substantiv/Egennamn 
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IDA@b@n                                                        2/2   Substantiv/Egennamn 

HSB@b@n                                                      2/2   Substantiv/Egennamn 

ALF@b@n                                                     2/2   Substantiv/Egennamn 

IDL@b@n                                                       2/2   Substantiv/Egennamn 

UH@b@n                                                       2/2   Substantiv/Egennamn 

ÅKER@b^STRÖM@n                                  2/2   Substantiv/Egennamn 

VIRTUS@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

JUDITH@b@n                                                1/1  Substantiv/Egennamn 

JOHANSSON@b@n  1/1  Substantiv/Egennamn 

PER^OLA@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

SOLLIDEN@b@n                                          1/1  Substantiv/Egennamn 
HELEN@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

MAGNUS@b@n                                               1/1  Substantiv/Egennamn 

IFK@b@n                                                            1/1  Substantiv/Egennamn 

TIF@b@n                                                          1/1  Substantiv/Egennamn 

BIOS@b@n                                                    1/1  Substantiv/Egennamn 

NYGÅRDA@b@n                                            1/1  Substantiv/Egennamn 

AF@b@n                                                            1/1  Substantiv/Egennamn 

PT@b@n                                                             1/1  Substantiv/Egennamn 

TORE^SVENSSON@b@n                           1/1  Substantiv/Egennamn 

TORE@b@n                                                   1/1  Substantiv/Egennamn 

ALNÄNG@b@n                                             1/1  Substantiv/Egennamn 
CHEVY^CHASE@b@n                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

GOLDIE@b@n                                                1/1  Substantiv/Egennamn 

HAWN@b@n                                                  1/1  Substantiv/Egennamn 

DANNY@b@n                                              1/1  Substantiv/Egennamn 

WOLD@b@n                                                   1/1  Substantiv/Egennamn 

GRISWOLD@b@n                                         1/1  Substantiv/Egennamn 

JOHN^TRAVOLTA@b@n                            1/1  Substantiv/Egennamn 

MARY@b@n                                                  1/1  Substantiv/Egennamn 

BROKE@b^BACK@b^MOUNTAIN@b@n 1/1  Substantiv/Egennamn 

NEWTON@b@n                                                  1/1  Substantiv/Egennamn 

LUKE@b@n                                                     1/1  Substantiv/Egennamn 

MACAHAN@b@n                                           1/1  Substantiv/Egennamn 
VOLD@b@n                                                   1/1  Substantiv/Egennamn 

PHIL@b@n                                                     1/1  Substantiv/Egennamn 

WALNUT@b^GROVE@b@n                       1/1  Substantiv/Egennamn 

LAURA@b@n                                                     1/1  Substantiv/Egennamn 

INGEMAR@b@n                                               1/1  Substantiv/Egennamn 

LARSSON@b@n                                           1/1  Substantiv/Egennamn 

VGDI@b@n                                                         1/1  Substantiv/Egennamn 

LUND@b@n                                                        1/1  Substantiv/Egennamn 

LENA@b@n                                                       1/1  Substantiv/Egennamn 

LEIF^SVENSSON@b@n                                    1/1  Substantiv/Egennamn 

BLEKINGE@b@n                                            1/1  Substantiv/Egennamn 
ANNIKA@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

EU@b@n                                                             1/1  Substantiv/Egennamn 

FREDRIK@b@n                                              1/1  Substantiv/Egennamn 

KNIVSTA@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 

PREMA@b@n                                                1/1  Substantiv/Egennamn 

LEIF@b@n                                                        1/1  Substantiv/Egennamn 

GAGNEF@b@n                                             1/1  Substantiv/Egennamn 

KARLSSON@b@n                                         1/1  Substantiv/Egennamn 

ANN^MARIE@b@n                                        1/1  Substantiv/Egennamn 

EKEDAL@b@n                                                  1/1  Substantiv/Egennamn 

PETRA@b@n                                                       1/1  Substantiv/Egennamn 

HERBST@b@n                                              1/1  Substantiv/Egennamn 
HENRIK@b@n                                                 1/1  Substantiv/Egennamn 
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GM@b@n                                                             1/1  Substantiv/Egennamn 

VENNERLUND@b@n               1/1  Substantiv/Egennamn 

BRAHN@b@n                                               1/1  Substantiv/Egennamn 

ERIKSSON@b@n                                                1/1  Substantiv/Egennamn 

CARINA@b@n                                                    1/1  Substantiv/Egennamn 

BB@b@n                                                          1/1  Substantiv/Egennamn 

YVONNE@b@n                                               1/1  Substantiv/Egennamn 

MODIG@b@n                                                  1/1  Substantiv/Egennamn 

SDU@b@n                                                           1/1  Substantiv/Egennamn 

DRAPSA@b@n                                               1/1  Substantiv/Egennamn 

MOTOROLA@b@n                                        1/1  Substantiv/Egennamn 
TÖNNEBRO@b@n                                          1/1  Substantiv/Egennamn 

HÖGVALL@b@n                                           1/1  Substantiv/Egennamn 

HÖGSBO@b@n                                            1/1  Substantiv/Egennamn 

SOLLEFTEÅ@b@n                                            1/1  Substantiv/Egennamn 

BJÄRSÅ@b@n                                              1/1  Substantiv/Egennamn 
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