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Sammandrag  

Människors ständiga språkliga aktivitet leder i många fall till att de ord vi använder 

sakta men säkert får nya betydelser – en process vi kallar semantisk förändring. Genom 

att applicera vetenskapliga teorier om semantisk förändring tillsammans med 

konsultering i historiska ordböcker är det möjligt att få större insikt i ords historia och 

de förändringar som kan ha påverkat dem. Syftet med denna uppsats har varit att 

genomföra just en sådan undersökning. Materialet har bestått av substantiv- och 

adjektivformer av svenska ord för 8 olika känslor, vilka vidare har delats in i positiva 

och negativa känslor. Analysen utgår från Gustav Sterns teori om semantisk förändring 

och hämtar belägg från olika ordböcker, med ett källmaterial som sträcker sig från 

början av den fornsvenska perioden fram till idag. Resultaten visar att i stort sett alla 

orden har genomgått betydelseförändringar och att de flesta ord har genomgått flera 

förändringar. Inga märkbara skillnader verkar finnas mellan de positiva och de negativa 

känslorna eller substantiven och adjektiven, varken med avseende på frekvens eller 

typer av förändring. Det framgår också tydligt av resultaten att det är mycket svårt att 

med säkerhet fastställa exakt vilka betydelseförändringar som har ägt rum för orden 

utan detaljerad inläsning av källtexter.
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1. Inledning  

Vi människor använder i vår ständiga språkliga aktivitet olika ord för att beteckna olika saker 

och förmedla betydelse mellan varandra. En naturlig konsekvens av detta är att de ord vi 

använder sakta men säkert kan börja användas för att beteckna nya saker eller förmedla någon 

annan betydelse. Denna förändring av betydelse – semantisk förändring – kan vara subtil och 

svår att upptäcka om man endast ser på språket som det ser ut idag. Genom att konsultera 

historiska ordböcker som har samlat språkligt material över mycket längre tidsperioder är det 

dock lätt att se att ords betydelser kan förändras en hel del över århundradena. Tack vare de 

teorier om semantisk förändring som lagts fram av bland andra Gustav Stern (1931) är det 

möjligt att bättre förstå dessa betydelseförändringar, hur de skiljer sig från varandra och vad 

som driver dem. En undersökning av sådana betydelseförändringar kan ge insikt inte bara i 

hur ords betydelser har utvecklats genom tiderna, men också hur ordens betydelser och 

egenskaper kan påverka deras utveckling. I denna uppsats tänker jag genomföra just en sådan 

undersökning. Jag kommer använda mig av Sterns teori om semantisk förändring för att 

undersöka svenska ord för ett antal känslor. Målet är att jag ska kunna ge insikt i dessa ords 

betydelseutveckling, från början av den fornsvenska perioden ända fram till idag. 

Förhoppningsvis kommer slutsatser kunna dras kring hur de olika orden har förändrats och 

huruvida de egenskaper som känsloord har kan påverka denna utveckling.  

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka den semantiska förändringen hos några ord för 

känslor i svenskan, från den äldre fornsvenska perioden fram till nusvenskan, för att sedan 

jämföra dem med varandra. Undersökningens frågeställningar är:  

• Har känsloorden förändrats semantiskt?  

• Hur mycket/hur många gånger har de förändrats?  

• Har vissa känsloord förändrats mer än andra?  

• Hur förändrades de?  

• Kan några mönster urskönjas?  

  

  

2. Bakgrund  

I detta avsnitt ges först kort förklaring av vad semantik handlar om och vad som menas med 

betydelse. Därefter presenteras och diskuteras en del av den forskningsbakgrund som denna 
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uppsats bygger på. Detta gäller i första hand forskning och teori angående semantisk 

förändring, i synnerhet Gustav Sterns teori.1 Dess bakgrund och utgångspunkt förklaras först i 

korthet, varefter Sterns sju klasser av semantisk förändring presenteras närmare. Sist 

diskuteras också mycket kort begreppet känslor, samt hur olika känslor kan klassificeras.   

2.1. Semantik och semantisk förändring  

Semantik kan definieras som studiet av hur betydelse kommuniceras genom språk (Saeed 

2016:3). För denna studies syfte behöver vi till att börja med endast mycket kort bekanta oss 

med själva kärnan av denna vetenskap: betydelse, och vad som egentligen menas med det. 

Sjöström (2001:16) förklarar att betydelse kan ses som en relation mellan tre olika faktorer: 

uttrycket, begreppet och tinget. Uttrycket är det ord eller den fras som används för att 

beteckna något, begreppet är den föreställning och uppfattning som en språkanvändare har om 

det som betecknas och tinget är det faktiska ting som betecknas. Tinget kallas ofta i detta 

sammanhang för referent, och den åsyftning som görs mellan uttrycket och referenten för 

referens (2001:17). Dessa olika, enskilda faktorer utgör alltså tillsammans den helhet som 

utgör betydelse, och kan, som kommer framgå i avsnittet om Sterns teori (se 2.1.1), alla 

påverka ett ords semantiska förändring.  

Utifrån denna definition av semantik kan man något förenklat definiera semantisk 

förändring som en förändring av den betydelse som kommuniceras genom språk, eller snarare, 

en förändring av betydelsen hos ett visst ord eller en viss fras. Semantisk förändring har, i 

någon mån, studerats ända sedan antiken, men vad man kan kalla verklig modern forskning 

inom ämnet påbörjades inte förrän den senare delen av 1800-talet (Sjöström 2001:29).  Den 

tidiga (och även senare) forskningen inom semantisk förändring har främst varit inriktad på att 

klassificera och kategorisera de olika typer av förändringar som påverkar ords betydelse 

(Durie & Ross 1996:265). Gustav Stern, vars teorier om semantisk förändring min 

undersökning utgår från, var en forskare inom denna inriktning (Sjöström 2001:30–45). 

Forskning om semantisk förändring av ord för känslor verkar dock främst ha gjorts utifrån 

kognitiva teorier. Dessa teorier grundar sig i fältet för kognitiv lingvistik och behandlar, som 

namnet antyder, kognitiva aspekter av semantik och mänsklig kognition som en drivkraft 

bakom semantisk förändring (Blank & Koch 1999:1). En del relativt ny forskning inom denna 

                                                
1 Denna sammanfattning innefattar av omfångsskäl endast de delar av Sterns studie som är av 
störst vikt för läsarens förståelse av denna uppsats. För vidare information hänvisar jag till det 
fullständiga verket: Meaning and change of meaning, with special reference to the english 
language (Stern 1931).  
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inriktning har behandlat just ord inom domänen för känslor (t.ex. Tissari 2017). De kognitiva 

teorierna och analysmetoderna brukas dock huvudsakligen inte i denna uppsats, och denna 

inriktning beskrivs därför inte här i någon större detalj. Av undersökningar inom samma 

forskningstradition som Stern kan en av David Stehling nämnas (2014). Denna undersökning 

behandlar inte ord för känslor och baseras inte uttryckligen på Sterns teori, men undersöker i 

praktiken en del av denna teori som kommer presenteras i avsnitt 2.1.2 (se därom Analogi). 

Mer precist handlar det om analogisk påverkan från ett främmande språk, antingen genom 

översättningar i texter eller rent kognitivt av tvåspråkiga språkbrukare, i detta fall latinets 

inflytande på engelskan under den tidigmoderna tiden. Stehling använde synonyma ordpar 

som body och corpus inom några olika domäner och historiska ordböcker för att fastställa om 

det engelska ordet i sin betydelseutveckling påverkats av det latinska ordet (2014:35 f.). Hans 

slutsats var att latinet har haft vidsträckt analogisk påverkan på orden i hans material (2014:60 

ff.).  

2.1.2. Sterns teori om semantisk förändring  

Gustaf Sterns teori om betydelseförändring baseras på hans studie av ett antal ord i engelskan  

(1931). Syftet med denna studie var inte endast att undersöka just dessa ords 

betydelseutveckling, utan också att etablera en allmän teori om och klassifikation av 

betydelseförändringar (1931:8). Stern använde sig av psykologiska och genetiska principer för 

att fastställa denna teori. Den psykologiska aspekten av Sterns utgångspunkt ska inte 

förväxlas med de strikt kognitiva teorier som nämndes ovan.2 Med genetiska principer syftar 

Stern på metoden att fastställa ords betydelseutveckling över tid (som i historiska ordböcker), 

i motsats till vad han kallar den deskriptiva metoden där ords betydelser fastställs för endast 

en viss period (som i en vanlig ordbok). Stern menar också att den genetiska metoden kan 

användas för att belysa de mentala processer som ger upphov till ordens  

betydelseförändringar, d.v.s., orsakerna som driver betydelseförändring (detta antyder inte att 

orsakerna till betydelseutveckling är helt och hållet psykiska, utan endast att 

betydelseförändring nödvändigtvis innefattar vissa psykiska processer hos talare. Stern 

fastställer sju olika klasser av semantisk förändring: substitution, analogy, shortening, 

                                                
2 En psykologisk koppling till semantisk förändring och semantik i allmänhet är nog, i någon 
utsträckning, närvarande i de flesta teorier som en konsekvens av ämnets natur; i Sterns egna 
ord: ”Since language is a product of mental activity, and the study of such activities belongs 

to psychology, it is in psychology that the principles of semasiology must be sought.” 
(1931:3). Det lingvistiska är i Sterns studie fortfarande helt centralt, med psykologin i rollen 
som hjälpvetenskap (1931:8).  
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nomination, transfer, permutation och adequation (1931: 165–168). Jag använder mig i denna 

uppsats av de översättningar som Sjöström (2001) har gjort för dessa termer: ersättning, 

analogi, förkortning, namngivning, överföring, omkastning och avpassning. En 

betydelseförändring kan alltså, utifrån Sterns teori, bestå av någon av dessa sju klasser.  

Stern delar in de sju klasserna på några olika sätt efter de olika faktorer och orsaker som 

driver förändringarna. Den grundläggande indelningen gör Stern med avseende på de tre 

grundläggande aspekterna av betydelse. Här använder sig Stern av samma uppdelning som 

presenterades via Sjöström i det föregående avsnittet (2.1): uttrycket, begreppet och tinget. 

Han använder dock terminologin ordet (för uttrycket), subjektet (för begreppet; subjektet 

avser här språkanvändarna, vilka alla har sina egna föreställningar och uppfattningar om 

tinget) samt referenten (för tinget). Den relation som de enligt Stern har till betydelse kallar 

han för de verbala, subjektiva och referentiella relationerna, och själva faktorerna för 

subjektiv uppfattning, objektiv referens samt traditionellt omfång. Subjektiv uppfattning är den 

subjektiva uppfattning som olika människor kan ha om olika saker. Ett ords betydelse kan 

variera människor emellan beroende på deras uppfattning om eller attityd till ett ord, eller 

inom olika kontexter (1931:41). Objektiv referens är den faktiska referens som görs till en 

referent i kommunikation. Två personer kan i ett samtal referera till en och samma sak även 

om deras subjektiva uppfattning om referenten, och därmed ordets betydelse för dem, kan 

variera dem emellan; en gemensam betydelse existerar fortfarande eftersom de talar om 

samma sak (1931:39–40). Traditionellt omfång definierar Stern som den samling referenter 

som ett ord kan åsyfta (referentiellt omfång), eller den samling betydelser ordet kan uttrycka 

(semantiskt omfång), t.ex. alla de olika typerna av fågel som kan åsyftas eller uttryckas med 

ordet fågel (1931:42–43). Enligt Stern utgår den största delen av all betydelseförändring från 

en förändring av någon av dessa tre språkliga faktorer (1931:169). Förändring kan dock också 

bero på utomspråkliga faktorer. För det tredje kan förändringsklasserna bero på avsiktliga 

eller oavsiktliga processer hos språkbrukarna (1931:170). Hur de olika klasserna kategoriseras 

framgår av Sjöströms uppställning (2001:70):  

A. Yttre orsaker  

Klass 1. Ersättning  

  

B. Språkliga orsaker I. Förändring av verbal relation (avsiktlig/oavsiktlig)  

Klass 2: Analogi  

Klass 3: Förkortning  
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II. Förändring av referentiell relation (avsiktlig/oavsiktlig)  

Klass 4: Namngivning  

Klass 5: Överföring  

  

III. Förändring av subjektiv relation (oavsiktlig)  

Klass 6: Omkastning  

Klass 7: Avpassning  

  

De tre sista klasserna, överföring, omkastning och avpassning, tillhör vad som enligt Stern 

ibland kallas ”de ’reguljära’ typerna av betydelseförändring” (min översättning), med andra 

ord förändringar som sker oavsiktligt genom vanlig kommunikation (1931:340).   

Ersättning innebär att ett ords betydelse förändras på grund av någon sorts förändring hos 

referenten. Sterns illustrativa exempel är ordet ship, som på grund av teknologisk utveckling 

idag kan betyda många olika typer av skepp, inte endast den typ av skepp som ursprungligen 

åsyftades (1931:166). Nya referenter har lagts till kategorin skepp, vilket breddar betydelsen 

hos ordet (mer exakt dess traditionella omfång). Detta är enligt Stern en mycket vanlig typ av 

förändring, och kan påverka både konkreta och abstrakta ord så länge de påverkas av någon 

sorts kulturell utveckling (1931:193). Stern ger tre olika typer av förändring som kan orsaka 

ersättning: faktisk förändring hos referenten (som i fallet ship), förändring av kunskap om 

referenten och förändring av attityd om referenten (1931:194–197). Den förändring som 

driver betydelseutvecklingen är här alltså helt utomspråklig; den referent som åsyftas 

förändras och därmed ordets betydelse, det är inte en förändring av den objektiva referensen 

eller det traditionella omfånget som driver betydelseutvecklingen, även om dessa förändras 

som en konsekvens av substitutionen. Denna klass är således skild från de övriga, då de 

resterande alla beror på språkliga faktorer (1931:170).   

Analogi innebär för semantisk förändring i stort sett detsamma som det gör för morfologisk 

och fonetisk förändring: en utveckling (här av betydelsen) hos ett ord som påverkas av ett 

eller flera andra ord som på något sätt liknar ordet eller är relaterat till det. Stern delar upp 

denna klass i tre olika typer: kombinatorisk analogi, korrelativ analogi och fonetisk associativ 

interferens. Inom kombinatorisk analogi kan ett ord ”låna” en betydelse från ett annat 

närliggande ord. Stern skriver att detta lätt händer mellan olika ordformer av ett ord, t.ex. 

mellan en adjektivform och en adverbform eller en komparativ och en positiv form 

(1931:214–218). Ett adjektiv kan genom någon av de andra förändringsprocesserna få en ny 

betydelse, vilken sedan analogiskt överförs till dess motsvarande adverbform eftersom vi är 

vana vid att adjektivformen och adverbformen av samma ord har relaterade betydelser. 
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Alternativt kan man se det som att ett nytt adverb skapas genom analogi med adjektivet, med 

samma form som det gamla adverbet men med en annan betydelse. Vilken av dessa två som 

sker anser Stern vara irrelevant eftersom den praktiska följden av båda är den exakt samma 

(1931:212 f.). Inom korrelativ analogi kan betydelse överföras mellan två eller fler ord som 

redan delar en viss semantisk eller fonetisk likhet. Detta kan ske både mellan ord inom samma 

språk och i olika språk (1931:218). Stern skriver att denna process är särskilt vanlig hos 

människor som är tvåspråkiga: om en person känner till två ord i två olika språk som är 

semantiskt och fonetiskt likartade, men ett av orden har någon ytterligare betydelse än det 

andra, är det lätt för personen att överföra den ytterligare betydelsen till det andra ordet 

(1931:218–220). Samma process kan ske mellan ord som endast delar en viss semantisk 

likhet, särskilt när det ena ordet används som en översättning av det andra (1931:221 f.). För 

den sista typen, fonetisk associativ interferens, gäller att den fonetiska likheten mellan två ord 

driver en betydelseöverföring, inte nödvändigtvis någon semantisk koppling. Stern menar att 

denna typ skiljer sig från de två föregående på det viset att de ord som betydelseöverföringen 

här sker mellan inte egentligen utgör en semantisk grupp på något sätt, utan istället sätts i en 

gemensam grupp av en språkbrukare som försöker koppla det ena ordet till det andra baserat 

på fonetisk likhet, som t.ex. i folketymologin av vissa arkaiska eller sällsynta ord (1931:233). 

Denna process kan leda till förändring av både betydelsen och referenten eller endast 

betydelsen (1931:233–235).   

Förkortning innebär ett utelämnande eller bortfall av en del av ett ord eller en fras, vilket 

leder till en betydelseförändring hos den kvarstående delen av ordet/frasen. Förkortning av ord 

klassar Stern som fall av avklippning och utelämnande av ett helt ord som utelämnande 

(1931:237 f.). När ett ensamt ord förkortas leder detta ofta till att ett nytt ord skapas, som i 

ordet bil från automobil i svenskan. Eftersom detta är ett nytt ord med samma betydelse som 

ursprungsordet leder detta inte till någon betydelseförändring. I de fall där det förkortade ordet 

till formen blir identiskt med ett tidigare ord menar Stern att de två nästan alltid endast ses 

som homonymer, inte ett och samma ord. Inte heller i detta fall sker någon 

betydelseförändring. Alltså leder avklippning sällan, om någonsin, till någon faktisk semantisk 

förändring (1931:258–260). I fall av utelämnande däremot, som i private från private soldier, 

är det kvarstående ordet, fortfarande med betydelsen private soldier, egentligen samma ord 

som det ursprungliga ordet private, vilket har en egen betydelse. Detta leder nödvändigtvis till 

en betydelseförändring (1931:259).  
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Namngivning innebär en avsiktlig namngivning av en referent, antingen genom att ge den 

ett helt nytt namn (avsiktlig namngivning) eller genom att överföra ett gammalt namn 

(avsiktlig överföring). Att ge en referent ett nytt namn orsakar inte alltid av sig självt en 

betydelseförändring, Stern menar dock att namngivning av denna typ indirekt kan orsaka en 

betydelseförändring. En överföring av ett gammalt namn till en ny referent orsakar å andra 

sidan en mer direkt förändring, i och med att ordets semantiska omfång utökas (1931:282). 

Stern anser därför att denna typ är den viktigare av de två och delar vidare upp den i två 

undertyper: avsiktlig överföring som beror på rent kognitiva orsaker, och avsiktlig överföring 

som beror på mer emotiva orsaker. Den förstnämnda typen leder enligt Stern till icke-figurativ 

avsiktlig överföring, och den sistnämnda till olika sorters stilfigurer (1931:282 f.). Den 

ickefigurativa typen av överföring kan utföras i flera olika sammanhang, t.ex. baserat på 

någon likhet mellan den nya och gamla referenten eller namngivning av ett objekt efter en 

person eller en produkt efter ett ortnamn (1931:294 f.). Till stilfigurer räknar Stern metafor, 

hyperbol, litotes, ironi samt eufemism (1931:297). Under eufemism inkluderar Stern även de 

överföringar som beror på tabu (1931:332 f.).   

Överföring innebär att ett ord oavsiktligt används för att benämna en annan referent än den 

som vanligtvis benämns, baserat på en likhet mellan de två referenterna. Med andra ord gäller 

det att referenterna har delvis överlappande betydelser (1931:340). Likheten mellan 

referenterna kan ligga i deras utseende, funktion, förmåga osv., som ordet rötter för att 

benämna den del av håret som är närmast huvudet, eller ordet skarp för att beskriva en 

persons syn (1931:347–349). Bortsett från att denna process är oavsiktlig liknar denna klass 

till stor del användandet av metafor, vilket ingår i klassen namngivning. Skillnaden mellan 

dessa två processer är enligt Stern (förutom att överföring är en oavsiktlig process) en fråga 

om uttryckets syfte; när en talare använder sig av en metafor (eller någon annan typ av 

stilfigurer) är detta av emotiva orsaker, med målet att uttrycka sig mer expressivt eller 

stilistiskt, medan målet med användningen av överföring är rent kommunikativa, utan emotiva 

faktorer (1931:345 f.).  

Omkastning innebär en betydelseförändring av ett ord i en viss fras som en följd av en ny 

uppfattning av ordets betydelse i kontexten (1931:360 f.). Med andra ord skapas förutom 

ordets tidigare primära betydelse också en sekundär betydelse, på grund av betydelsens 

tvetydighet i kontexten. Dessa två betydelser måste enligt Stern vara vad han kallar 

funktionella synonymer; båda betydelserna måste kunna appliceras på ordet i frasen utan att 

ändra hela frasens betydelse. Över tid blir sedan den sekundära betydelsen den mest 
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framstående för ordet i den givna kontexten, och slutligen kan den betydelsen appliceras på 

ordet även utanför denna kontext (1931:355–357). Sterns exempel illustrerar denna process: 

Ordet bead betydde ursprungligen bön, och användes i medeltida England ofta i fraser som  

”he was counting his beads”. Räknandet av bönerna gjordes dock genom att räkna kulorna på 

ett band som prästerna bar med sig. Detta gav upphov till en viss tvetydighet i betydelsen av 

ordet bead i denna kontext, med en primär betydelse (bön) och en sekundär betydelse (kula). 

De två betydelserna var funktionella synonymer, eftersom frasens betydelse i praktiken är 

densamma vilken av de enskilda betydelserna av bead man än väljer. Så småningom började 

den sekundära betydelsen bli den mest framstående, och idag har den utkonkurrerat den äldre 

betydelsen av ordet även i övriga kontexter (1931: 352 f.).   

Avpassning innebär en betydelseförändring som orsakas av att uppmärksamhet riktas från 

ett drag hos en referent till ett nytt drag; en del av ordets betydelse blir mer framstående än 

den andra (föregående) delen (1931:387). Skillnaden mellan denna klass och omkastning är 

att endast ordets referent här är den viktiga, inte hela frasens (1931:386). Avpassning kan 

delas in i två olika typer: avpassning som föregås av någon annan betydelseförändring och 

avpassning som inte föregås av någon annan betydelseförändring. I det första fallet sker först 

en betydelseförändring ur någon av de övriga klasserna, vilket leder till att ett ord får någon 

ny betydelse, att ett ord betecknar en ny referent. Denna betydelse är till en början mer 

sekundär, men i takt med att den används allt mer uppfattas den också som den viktigaste och 

blir således mer framstående än den tidigare betydelsen. Uppmärksamheten riktas från det 

äldre draget till det nya genom avpassning (1931:382 f.). Stern tar det engelska ordet horn 

som exempel. Till en början har ordet endast betydelsen djurhorn. När djurhorn sedan började 

användas för att producera ljud och musik kallades dessa fortfarande horn, vilket är en 

substitution. Den nya betydelsen (draget) hos horn, att de kan användas för att spela musik, är 

först sekundär, men när denna typ av horn blir mer och mer vanliga framstår denna betydelse 

som mest primär. Ordet horn har vid denna punkt genom avpassning fått betydelsen 

musikinstrument gjort av horn; att hornet är gjort av djurhorn ses inte längre som dess mest 

framstående drag. I slutändan leder detta till att det gamla draget försvinner helt från 

betydelsen av ordet, och instrument gjorda av andra material kan refereras till med ordet horn 

(1931:380–382). Denna process följer på samma eller liknande sätt efter samtliga andra 

förändringsklasser (1931:389). Den andra typen av avpassning sker dock utan någon 

föregående betydelseförändring (1931:383). Ett tidigare sekundärt drag hos referenten blir på 

samma sätt som i den föregående typen den primära, men det nya draget har inte introducerats 
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av någon tidigare betydelseförändring. Det kan också vara en särskild referent inom ett ords 

referentiella omfång som blir den mest framstående referenten hos ordet. Det första fallet 

kallar Stern för specialisering, och det andra fallet för partikularisering (1931:404 f.). 

Specialisering innebär, trots sitt namn, i praktiken ofta en generalisering av ordets betydelse, 

medan partikularisering innebär en avsmalning av betydelsen. Engelskans dog och hound är 

exempel på respektive process: dog benämnde till en början en särskild sorts hund, men kom 

sedan att användas för att benämna alla sorters hundar. Hound benämnde istället från början 

alla sorters hundar, men kom sedan att användas för endast en särskild sort (Campbell  

2013:223). Hos ordet dog blev den sekundära, mer generella betydelsen ”hund” primär, och 

ordet kunde därefter appliceras på alla sorters hundar. Hos ordet hound blev en av de många 

möjliga referenterna så framstående i samband med ordet att den till slut blev den enda som 

ordet kan referera till.   

2.2. Känslor  

Jag utgår i denna uppsats från en relativt bred definition av begreppet känslor, i stil med den 

som ges av SO: ”(kroppslig) upplevelse som uppkommer av yttre eller inre förnimmelse”. Jag 

gör alltså ingen speciellt smal avskärmning av vad som kan kallas en känsla, eftersom det inte 

är av någon större vikt för denna undersökning. För att definiera urvalet av känslor för 

undersökningen (se avsnitt 3) är dock en grundläggande klassificering av olika känslor 

användbar. Jag använder mig av två sådana begrepp. För det första identifierar psykologisk 

forskning vissa känslor som mer basala än andra (Ekman 1992). För det andra kan känslor ha 

positiv eller negativ valens beroende på hur de upplevs. En känsla som upplevs som positiv 

eller mer eller mindre behaglig har positiv valens, medan en känsla som upplevs som det 

motsatta har negativ valens (Kuhbandner & Zehetleitner 2011).   

  

3. Metod och material  

Materialet som undersöks i denna uppsats består av nutida svenska ord för 8 olika känslor. För 

dessa 8 känslor undersöker jag både substantivformerna och deras motsvarande 

adjektivformer, alltså består materialet av totalt 16 ord. Orden ska alla ha en bakgrund i 

svenskan sedan åtminstone den fornsvenska perioden (1225–1520). Med andra ord ska inga 
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av orden vara inlånade i svenskan efter år 1520.3 För att kunna jämföra olika känslor efter typ 

har orden valts ut och kategoriserats efter två kontrastiva egenskaper: positiv och negativ 

(Kuhbandner & Zehetleitner 2011). Indelningen har gjorts utifrån begreppet valens (se 2.2).  

Känslorna har också valts på grunden att jag anser dem vara mer eller mindre basala. Några  

av dessa är hämtade från Ekmans (1992) grundkänslor, resterande är utvalda av mig på 

samma basis som de övriga, alltså att jag själv finner dem mer eller mindre basala samt 

positiva respektive negativa. Denna urvalsprocess resulterade i följande känsloord:  

Tabell 1: De känsloord som undersöks  

Positiva  Negativa  

Glädje - Glad  Sorg - Sorgsen  

Lycka - Lycklig  Ilska - Ilsken  

Kärlek - Kär  Vrede - Vred  

Lättnad - Lättad  Rädsla - Rädd  

  

De utvalda ordens semantiska utveckling från äldre fornsvensk tid fram till modern tid 

undersöks med hjälp av tre olika ordböcker: Svensk ordbok (hädanefter SO) Svenska 

akademiens ordbok (hädanefter SAOB) och Fornsvensk lexikalisk databas (hädanefter FLD). 

SO används för att fastställa ett ords betydelse i nutida svenska, och ger också årtal och 

textursprung för den första attesteringen av ordet med den betydelsen i svenskan. SAOB 

används för mer ingående information om ett ords betydelser, baserat på svenskt skriftspråk 

från 1521 till modern tid. SAOB ger även viss information om ett ordens betydelseutveckling, 

i och med att ett ords betydelser rangordnas efter ålder. 4 För lånord står dock den äldsta 

betydelsen i det långivande språket som första betydelse, vilket inte nödvändigtvis stämmer 

överens med ordets äldsta betydelse i svenskan (Lundbladh 1992:12). FLD konsulteras för 

betydelser och textexempel för perioden 1225–1520. När ett ords nutida betydelse, tidigaste 

betydelse samt eventuella mellanliggande betydelser fastställts kan ordets semantiska 

utveckling analyseras. Den semantiska analysen av orden utgår från Sterns teori (se 2.1). När 

ordens utveckling har klarlagts och analyserats kan eventuella mönster diskuteras.   

                                                
3 Den fornsvenska perioden anses egentligen avslutas 1526. Min användning av 1520 som 

gräns beror på att FLD:s material slutar detta år, varvid SAOB:s material påbörjas (Lundbladh 

1992:4).  
4 När jag i resultatdelen återger betydelser från SAOB presenteras de i samma ordning som i 

ordboken, alltså med äldst betydelse först.   
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3.1. Metod- och materialkritik  

Eftersom betydelsebeskrivningarna i SAOB i många fall är långa återges de i resultatdelen 

oftast i sammanfattning istället för ordagrant. SAOB listar också för vissa ord många 

betydelser som egentligen innefattas av någon annan betydelse, eller som på något annat sätt 

är oviktiga för denna undersökning. Med tanke på undersökningens omfattning kan jag därför 

oftast inte ta med samtliga betydelser, utan endast de som jag anser ger relevant insikt i 

utvecklingen för ordens huvudsakliga betydelser. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

källmaterialet för uppgifterna om ords betydelser består av skrivna texter. Skriftspråket ger 

inte alltid en helt representativ bild av de talade språket under samma tid, och det är i det 

talade språket som de flesta betydelseförändringar börjar. För vissa tidiga attesteringar av 

betydelser är det t.ex. möjligt att de betydelserna redan existerade i språket innan den 

fornsvenska perioden, men helt enkelt inte är återspeglade i skriftspråket förrän senare. 

Analysen av dessa betydelser skulle då strängt taget falla utanför ramen för denna uppsats, då 

jag endast undersöker betydelseförändringar som sker i språket efter början av den 

fornsvenska perioden. I brist på annat källmaterial måste jag dock använda mig av de 

attesteringar som görs i skriftspråket, och i första hand utgå från dem för datering av 

betydelser.  

  

4. Resultat och analys  

Här presenterar jag min analys av orden i mitt material. Substantivformen och adjektivformen 

för motsvarande känsla presenteras tillsammans. Jag går för varje känsla först igenom de 

belägg som ges av ordböckerna, och sedan redogör jag för min analys utifrån dessa belägg. 

Notera att jag inte kommenterar de fall av avpassning som naturligt följer efter alla andra 

betydelseförändringar, utan endast de som jag anser ha verkat utan föregående förändringar.  

4.1. Glädje - Glad  

Den nutida betydelsen hos ordet glädje är i SO ’känsla av upprymdhet och tillfredsställelse’, 

med en tidigaste attestering från senare hälften av 1300-talet. En ytterligare användning av 

glädje ges i SAOB (spalt G 605, 1929): ’om något eller någon som bereder glädje’, som i en 

glädje för ögat. Enligt SAOB är denna betydelse ofta svår att skilja från ordets primära 

betydelse, och i SO separeras de inte alls. FLD ger för den fornsvenska formen gläþi endast 

betydelsen ’glädje, fröjd’.  
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För adjektivformen glad ges den nutida betydelsen ’som känner upprymdhet och 

tillfredställelse’, motsvarande den hos glädje och även denna med en tidigaste attestering från 

senare hälften av 1300-talet. Till glad ges även den ytterligare betydelsen ’som orsakar 

glädje’, som i en glad nyhet. Denna betydelse ges en tidigaste attestering från 1695. SO tar 

med en tredje betydelse, ”förtjust”, som i matglad, glad i sprit, med en tidigaste attestering 

från 1834. SAOB (spalt G 500, 1929) listar inte denna betydelse som separat, utan istället som 

en del av den primära betydelsen. FLD ger för den fornsvenska formen glaþer endast 

betydelsen glad.  

För både glädje och glad kan alltså sägas att åtminstone deras primära betydelser är 

oförändrade sedan deras första attesteringar i svenskan. Dock har särskilt för glad nya 

betydelser tillagts i vissa kontexter. Uppkomsten av betydelsen ’som orsakar glädje’ bör i viss 

mån kunna informeras av den utveckling som jag föreslår för betydelsen ’om något sakligt: 

som gör eller kan göra åhöraren, åskådaren och dylikt sorgsen, sorglig; dyster; tråkig’ hos 

ordet sorgsen (se s. 21). Då förhållandet mellan ursprunglig och senare betydelse i stort sett är 

identisk för båda orden är det möjligt att en liknande betydelseutveckling har ägt rum. 

Betydelseutvecklingen skulle alltså bestå av två steg av överföringar, först från den 

ursprungliga betydelsen ’som känner glädje’ till en mellanliggande betydelse i stil med ’som 

präglas av glädje’, möjliggjord av liknande referenter. Därefter kan en andra överföring ske 

mellan betydelsen ’som präglas av glädje’ och ’som gör någon glad’.5 Skillnaden mellan 

sorgsen och glad är att ingen sådan mellanliggande betydelse (som präglas av glädje) verkar 

vara attesterad för glad, vilket gör detta scenario något mindre troligt för detta ord. Det kan 

också handla om någon form av namngivning där betydelserna liknas vid varandra och därför 

möjliggör användandet av glad i den senare betydelsen. Betydelsen av glädje i en glädje för 

ögat är ett liknande fall, och kan kanske förklaras av någon sorts namngivning där glädje i 

sammanhanget står för själva orsakandet av glädje. Betydelsen ’förtjust (i någonting)’, som i 

glad i sprit, matglad, är antagligen ett resultat av omkastning. Uttrycket glad i/åt/vid sprit kan 

från början ha haft betydelsen ’som blir glad av sprit’. Som en sekundär betydelse uppstår 

sedan ’förtjust i sprit’, vilken med tiden blir den primära. Båda betydelserna är funktionella 

synonymer, de ger ingen egentlig betydelseskillnad hos hela frasen; (någon) tycker om sprit. 

Uttryck som matglad är lite svårare att koppla på samma vis, men jag tror att sammansättning 

                                                
5 Se s. 21 för en mer detaljerad genomgång av en sådan process för ordet sorgsen. 6 I 
SAOB finns för betydelsen inga textexempel på ord som matglad, endast glad i/åt/vid 
(1929).   
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skulle kunna ha uppstått som en alternativ konstruktion till glad i efter att frasen redan 

genomgått omkastningen.6   

4.2. Lycka - Lycklig  

Den nutida betydelsen hos ordet lycka är enligt SO ’(varaktig) känsla av djup glädje och 

tillfredsställelse’, med en tidigaste attestering från 1320–1350. SO ger en ytterligare betydelse 

för ordet:’(gynnsamt) öde’, tidigast attesterat 1400–1425. SAOB (spalt L 1264, 1941) ger 

liknande betydelsebeskrivningar, och listar därtill några mellanliggande betydelser: ’2) 

ekonomisk ställning, 3) förhållandet att gynnas av ödet eller omständigheterna, goda 

livsvillkor, 4) om fördelaktiga yttre förhållanden, såsom god social ställning, god hälsa’.6 

Ordet lycka är enligt SAOB ursprungligen från medellågtyska lucke med betydelsen ’lott, 

slump, öde, lycklig tillfällighet’. I SAOB står därtill att ordet i sin betydelseutveckling har 

påverkats av latinets fortuna, med betydelsen ’lyckan, ödet, slumpen’. FLD ger som första 

betydelse för fornsvenska lykka just betydelsen ’fatum, fortuna, öde, lycka’, och som andra 

betydelse  

’lycka, framgång, medgång’.   

Den nutida betydelsen hos ordet lycklig är enligt SO ’som känner varaktig, djup glädje och 

tillfredsställelse’, med en tidigaste attestering från 1751. Den ytterligare betydelsen ’som 

medför gynnsamma följder’, som i ett lyckligt beslut, har en tidigaste attestering från 1486. 

SAOB ger följande betydelser (spalt L 1277, 1941): ’1) gynnad av lyckan, 2) som åtnjuter 

(stor) förmån, förmånligt lottad, 3) om person (eller sinne och dylikt): uppfylld av glädje eller 

lycka, glad, 4) om händelse, omständighet eller dylikt: som innebär eller bringar lycka eller 

tur’. FLD ger betydelserna ’lycklig’, här i samma betydelse som i ett lyckligt beslut, samt 

’tillfälligt, av slumpen bestämd’. Lycklig är enligt SAOB från medellågtyskans luckelik. 

Någon betydelse för luckelik ges inte, men jag antar att det helt enkelt är adjektivformen av 

lucke, med en motsvarande betydelse i stil med ’lyckosam, gynnad av ödet’.  

Den historia som här presenterats för ordet lycka är något förvirrande. Om ordet 

ursprungligen är ett lån från medellågtyska lucke bör också den inlånade betydelsen ’lott, 

slump, öde, lycklig tillfällighet’ vara den ursprungliga betydelsen i svenskan. Dock är den 

tidigast attesterade betydelsen i svenskan ’(varaktig) känsla av djup glädje och 

tillfredställelse’, inte den mer närstående betydelsen ’(gynnsamt) öde’. Därtill är ordets 

betydelseutveckling enligt SAOB påverkad av latinets fortuna, trots att de båda orden vid 

                                                
6 Där betydelse 1) är ”öde, slump, levnadslott” och 5) är ”djup, stor glädje”.  
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denna tid borde ha haft snarlika betydelser. Som jag ser det finns det utifrån denna 

information i princip tre möjliga scenarion:  

1) Den ursprungliga betydelsen i svenska var glädje, vilken sedan genom analogisk 

påverkan av fortuna fick den sekundära betydelsen (gynnsamt) öde.   

2) Den ursprungliga betydelsen i svenska var (gynnsamt) öde, vilken därefter genom en 

rad avpassningar drev betydelsen mot glädje.   

3) Den ursprungliga betydelsen i svenska var lott, slump (öde, lycklig tillfällighet), vilken 

genom analogisk påverkan från fortuna blev (gynnsamt) öde. Därefter drev en rad 

avpassningar betydelsen till glädje.  

Det första scenariot finner jag inte särskilt troligt, eftersom det inte tar betydelsen hos det 

inlånade ordet i beaktning. Det andra scenariot är något troligare, men inte helt 

tillfredsställande eftersom det inte riktigt förklarar fortunas inflytande på 

betydelseutvecklingen. Det tredje scenariot, som representerar delar av båda de andra, finner 

jag troligast. Om ordet lucke hade betydelsen ’lott, slump, öde, lycklig tillfällighet’ när det 

lånades in bör denna betydelse rimligtvis vara den första i svenskan. Betydelserna ’lott, 

slump’ kan ha varit de mest primära betydelser som lånades in med ordet, med ’öde, lycklig 

tillfällighet’ som mer sekundära. De sekundära betydelserna kan då genom korrelativ analogi 

med fortuna bli de mest primära betydelserna hos ordet. Det är möjligen en sådan utveckling 

som speglas i SAOB:s betydelseordning ’1) öde, slump, levnadslott; 2) ekonomisk ställning; 

3) förhållandet att gynnas av omständigheterna, goda livsvillkor’. Här verkar framförallt 

betydelsen ’lycklig tillfällighet’ eller möjligen ’gott öde’ bli mer central. De efterföljande 

betydelserna ’4) om fördelaktiga yttre förhållanden, såsom god social ställning, god hälsa’ 

och ’5) djup, stor glädje’ beror rimligtvis inte på analogi, utan snarare avpassningar. När 

betydelsen gått från ”öde” till ”gynnsamt öde” kan kopplingen till fördelaktiga yttre 

förhållanden lätt göras av språkbrukaren, och med tiden specialiseras betydelsen i denna 

riktning; den sekundära betydelsen blir den primära hos referenten. Därefter görs kopplingen 

mellan dessa fördelaktiga yttre förhållanden och den glädje som de orsakar, och betydelsen 

glädje blir så småningom den primära. Problemet med detta scenario är att betydelsen ’glädje’ 

är attesterad tidigare än betydelsen ’(gynnsamt) öde’. För att denna teori ska fungera måste 

man alltså bortse från den tidigare dateringen. Som tidigare nämnt är det förstås möjligt att 

dateringen är senare än uppkomsten av betydelsen, men jag måste fortfarande i första hand 

utgå från dateringarna och får därmed se detta scenario som icke helt tillfredsställande.   

Betydelseutvecklingen hos adjektivformen lycklig presenterar också vissa svårigheter.  
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Utifrån attesteringarna är betydelsen ’som medför gynnsamma följder’ den äldsta, och 

betydelsen ’som känner varaktig känsla av djup glädje och tillfredsställelse’ mycket yngre. 

Detta är i sig självt oproblematiskt, och stämmer i viss utsträckning överens med den 

utveckling av lycka som föreslogs ovan. Den betydelseordning som presenteras i SAOB 

försvårar dock potentiellt sett saken något; här är betydelsen ’3) om person (eller sinne eller 

dylikt): uppfylld av glädje eller lycka, glad’ listad innan betydelsen ’4) om händelse, 

omständighet eller dylikt: som innebär eller bringar lycka eller tur’. Betydelse 3) kan likställas 

med SO:s ’som känner varaktig känsla av djup glädje och tillfredsställelse’. Frågan är 

huruvida betydelse 4) är densamma som betydelsen ’som medför gynnsamma följder’. En 

möjlig distinktion är den mellan ’som medför gynnsamma följder’ och ’som medför glädjande 

följder’. Det verkar dock som att båda dessa betydelser ingår i SAOB:s definition av betydelse 

4).7 Jag får sålunda anta att de är åtminstone delvis identiska. Detta antyder i så fall att 

betydelsen ’som känner varaktig känsla av djup glädje och tillfredsställelse’ är äldre än 

betydelsen ’som medför gynnsamma följder’ antingen i svenskan, vilket är osannolikt med 

tanke på attesteringarna, eller före det att ordet lånades in i svenskan, vilket är osannolikt om 

luckelik nu är en adjektivform av lucke med motsvarande betydelse. Om luckelik inte hade en 

motsvarande betydelse, utan redan gått igenom egna betydelseförändringar innan det lånades 

in i svenskan, förklarar detta ändå inte den mycket yngre attesteringen av betydelsen ’som 

känner djup glädje’ i svenskan. Möjligtvis hade luckelik både betydelsen ’lyckosam’ och 

’glad’ men blev efter inträdet i svenskan påverkat analogiskt av substantivformen lycka. Detta 

skulle då ha gjort betydelsen ’lyckosam’ mer primär och betydelsen ’glad’ mer sekundär, eller 

utkonkurrerat ’glad’ helt. Detta för betydelsen till något i stil med ’som medför gynnsamma 

följder’; antingen genom en analogisk förändring från lycka i betydelsen ’3) förhållandet att 

gynnas av omständigheterna’ eller genom en avpassning från ’lyckosam’. Därefter kan 

betydelsen ’som medför glädjande följder’ kopplas till den föregående, och genom ytterligare 

avpassning bli den primära. Till sist återuppstår betydelsen ’som känner varaktig djup glädje 

och tillfredsställelse’ hos ordet, antingen genom avpassning eller genom analogi med lycka. 

Frågan är dock i så fall varför denna betydelse inte överförts analogiskt tidigare, då lycka 

sedan länge haft betydelsen ’glädje’. Även för detta ord är det svårt att fastställa ett 

tillfredsställande scenario.  

                                                
7 Jag anser dock ändå att betydelsen ”som medför glädjande följder” bör ha utvecklats från 

betydelsen ”som medför gynnsamma följder” i detta fall.   
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4.3. Kärlek - Kär  

Den nutida betydelsen hos ordet kärlek är enligt SO ‘mycket stark positiv känsla (för någon) 

som kännetecknas av ömhet och ibland sexuell åtrå’. Betydelsen är tidigast attesterad från 

slutet av 1200-talet. SAOB (spalt K 3719, 1939) ger i huvudsak tre olika betydelser, vilka kan 

ses som olika aspekter av den generella betydelse SO ger. Dessa är: ‘1) Stark känsla eller 

böjelse för någon, yttrande sig i en önskan om föremålets lycka och välgång, broderlig, 

faderlig, moderlig kärlek. 2) med avseende på sak: hängivenhet, varm sympati för något, stark 

böjelse eller intresse för något. 3) känsla av tillgivenhet, ömhet, längtan, som vanligen är 

grundad på könsmotsättningen, sexuellt betonad tillgivenhet eller längtan, passion’. Med 

andra ord hänvisar 1) till mer platonisk kärlek mellan människor, 2) till en människas kärlek 

för ett ting, hobby, yrke eller dylikt och 3) till den mer intima kärlek som två människor kan 

ha till varandra. I FLD ges för den fornsvenska formen kärleker följande betydelser: ‘1) 

kärlek, tillgivenhet, 2) kärlek, älskog, könsdrift, 3) endräkt, överenskommelse, 4) samtycke, 

medgivande? 5) stark böjelse eller lust (för något)’. Betydelse 1), 2) och 5) hos kärleker 

överensstämmer nog mer eller mindre med de betydelser SAOB ger för kärlek.8 Betydelserna 

‘endräkt, överenskommelse’ och ‘samtycke, medgivande’ nämns dock inte överhuvudtaget av 

SAOB.   

Den nutida betydelsen hos ordet kär är enligt SO ‘som känner kärlek till en viss person’, 

som i de är kära i varandra, och är tidigast attesterad 1420–1450. Den ytterligare betydelsen 

‘som man tycker mycket om eller blir mycket glad över’, som i han är mig kär, är tidigast 

attesterad från förra hälften av 1300-talet. SAOB:s artikel (spalt K 3695, 1939) för ordet kär 

är delat i två delar: ‘I. som är föremål för kärlek eller tillgivenhet eller uppskattning’ och ‘II. 

Som hyser kärlek eller tillgivenhet eller varmt intresse för någon eller något’. Betydelser som 

motsvarar de två som SO ger ingår under respektive del: ‘om person, något personifierat eller 

djur: som man tycker mycket om, älskad, avhållen, dyrbar’ samt ‘i fråga om kärlek grundad 

på könsmotsättning’. Till båda dessa tillkommer ett antal andra relaterade betydelser som inte 

tas upp här. FLD ger för den fornsvenska formen kär betydelserna ‘1) kär, älskad’ och ‘2) 

älskande, kär (i/åt/till)’, vilka överensstämmer med de betydelser som givits i SO och SAOB.   

Ordet kärlek är enligt SO ursprungligen en avledning från kär, och ordet kär ett lån från 

fornfranskans cher, vilket i sig kommer från latinets carus.9   

                                                
8 Betydelse 1) hos kärleker sammanfaller nog med betydelse 1) och delvis 2) hos kärlek i 
SAOB. Betydelse 2) hos kärleker innefattar nog de mer kroppsliga aspekterna av SAOB:s 
betydelse 2) hos kärlek.  
9 Kärlek är dock attesterat tidigare än kär i svenskan, trots att kär rimligtvis är det äldre ordet.   
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För ordet kär bör alltså den tidigaste betydelsen i svenskan vara ‘älskad’, som sedan fick 

den ytterligare betydelsen ‘förälskad’. Förhållandet mellan hur de två betydelserna uttrycks, 

kär och kär i, liknar förhållandet mellan de två betydelserna hos glad och glad i. Vi kan tänka 

oss att en fras som hon är kär i/åt/vid honom i fornsvenskan ursprungligen hade betydelsen 

‘hon håller honom kär’, i linje med den äldre betydelsen av ordet. Denna fras kan då lätt 

uppfattas som att syfta på det mer romantiska tycke och tillgivenhet två människor kan ha för 

varandra. Frågan är huruvida de två betydelserna är funktionella synonymer i detta fall. 

Frasbetydelsen ‘hon håller honom kär’ gäller förvisso för båda betydelserna i någon 

utsträckning, även om det finns en viss skillnad i typen av kärlek som hon känner. Ett 

omkastningsscenario stöds till viss mån av det faktum att de attesteringar som tas upp i FLD 

alla är av typen kär + åt/till, och inga av den typ som står utan preposition. Betydelsen skulle i 

detta scenario uppstå i fraser av typen kär i och till en början endast användas i en sådan fras, 

för att i ett senare skede sedan kunna appliceras på ordet även i andra kontexter, som i hon är 

kär. De första attesteringarna av kär i den senare betydelsen är i SAOB från mitten av 1700-

talet.  

För ordet kärlek antar jag i svenskan en huvudsaklig utveckling i stil med den 

betydelseordning som ges av SAOB: 1) mer eller mindre platonisk kärlek mellan människor, 

djup vänskap, broderlig kärlek etc. 2) en människas kärlek för ett ting, hobby, yrke eller dylikt 

och 3) den mer intima kärlek som två människor kan ha till varandra. Jag tar betydelse 1) som 

en överföring av den ursprungliga betydelsen hos kär, då kärlek ursprungligen var en 

avledning från detta ord. Betydelse 2) kan ha uppstått genom överföring. De två referenterna i 

är i detta fall något i stil med ‘stark hängivenhet eller böjelse för person’ samt ‘stark 

hängivenhet eller böjelse för sak’.10 Eftersom de två referenterna är mycket lika kan en talare 

lätt applicera ordet för den första referenten, kärlek, även på den andra referenten. En 

specialiserande avpassning kan också ha skett hos betydelse 1), där betydelsen ‘stark 

hängivenhet eller böjelse’ i mer generell betydelse blir primär och därefter kan appliceras 

även på ting. En avpassning kan också ha gett upphov till betydelse 3); om ordet kärlek 

används för att referera till den starka hängivenhet eller böjelse som två människor i ett 

romantiskt förhållande har kan en mer romantisk sekundär betydelse också uppstå, och 

sedermera bli den primära i denna kontext. När dessa betydelseförändringar ägt rum är svårt 

                                                
10 Jämför SAOB:s definitioner för dessa betydelser.  
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att säga, förutom att alla antagligen har skett under den fornsvenska perioden, då samtliga 

betydelser är attesterade sedan mitten av 1500-talet i SAOB.   

Betydelserna ‘3) endräkt, överenskommelse’ och ‘4) samtycke, medgivande?’ som ges i 

FLD uppkom antagligen som sidobetydelser till ordet kärlek i vissa kontexter, och verkar ha 

gått ur bruk innan SAOB:s källmaterial tar vid, alltså innan 1521. I FLD:s attestering av 

betydelse 3) står kärlek i sammanhanget ” … mz ena sämia ok enom kerlek” vilket jag 

hjälpligt översätter till något i stil med med endast sämja och kärlek. Betydelsen kan ha 

uppstått genom hyperbolisk namngivning, en användning av ordet kärlek som en överdrift av 

den goda sämja som finns mellan personer i endräkt och överenskommelse. Det är också 

möjligt att det handlar om en vanlig överföring, men här är referenterna ‘stark hängivenhet 

eller böjelse för person’ och ‘endräkt, överenskommelse’ relativt långt ifrån varandra 

betydelsemässigt. Betydelse 4) har antagligen utvecklats ur betydelse 3); samtycke och 

medgivande associeras med endräkt och överenskommelse, uppstår som sekundär betydelse 

och blir primär i vissa kontexter.  

Det finns en ytterligare, senare betydelseutveckling som går att urskönja från SAOB:s 

betydelsedefinitioner för både kärlek och kär. I definitionen för det romantiska avseendet av 

båda orden ingår ‘som vanligen är grundad på könsmotsättningen’ respektive ‘i fråga om 

kärlek grundad på könsmotsättningen’. Sedan dessa artiklar skrevs (1939) har betydelsen 

ändrats något i och med att dessa ord numera också kan syfta på kärlek som inte är grundad på 

könsmotsättningen. Detta kan ses som en överföring eller avpassning i stil med processerna 

mellan betydelserna 1), 2) och 3) för kärlek ovan, men det skulle också kunna ses som ett fall 

av ersättning. Genom kulturell utveckling och ny uppfattning om hur kärlek fungerar har nya 

referenter lagts till under termerna kärlek och kär, en breddning av betydelsen som beror på 

utomspråkliga faktorer.11  

4.4. Lättnad - Lättad  

Den nutida betydelsen av lättnad är enligt SO ‘känsla av befrielse och avspändhet’, tidigast 

attesterad 1738. Den ytterligare betydelsen ‘lindring av något som vållar bekymmer, smärta 

eller dylikt’ är tidigast attesterad 1793. SAOB (spalt L 1802, 1942) ger ett antal betydelser 

som alla motsvarar betydelser som finns för verbet lättna (spalt L 1801, 1942), vilka i sin tur 

                                                
11 Det är i detta fall förstås också möjligt att de betydelser som är listade i SAOB snarare speglar den enskilde 

artikelförfattarens tycke än den faktiska allmänna betydelsen hos orden, vilket inte nödvändigtvis skulle indikera 

en betydelseförändring. Jag gör i denna undersökning antagandet att samtliga betydelser i SAOB är grundade i 

faktiskt språkanvändning, inte i författarnas subjektiva värderingar. 
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motsvarar betydelser som finns för adjektivet lätt (spalt L 1762, 1942), vilket förstås 

illustrerar hur ordet lättnad från början är avlett. Betydelserna är:  

‘1) minskning i tyngd, 2) om förhållandet att moln skingras eller dimma skingras, 

uppklarnande, 3) om lindring av plågor eller smärta, 4) minskning av svårigheter, 

underlättande av något mödosamt’. 1) innehåller momenten ‘a) om minskning i tyngden av 

börda’ och ‘b) lindring i något som tynger, även om mildring av tyngande pålagor eller 

befrielse från bekymmer’. Betydelse 2) utgår från en motsvarande betydelse hos lätt, och är 

nog inte av vikt för denna analys. De betydelser som SO ger ingår under 1 b) respektive 3) 

och 4). FLD innehåller inte en fornsvensk form av lättnad. Dock ges för lättna den 

fornsvenska formen lätna, med betydelsen ‘varda lätt, varda lindrig’.  

Den nutida betydelsen av lättad är enligt SO ‘som känner lättnad’, med en tidigaste 

attestering från 1841. SAOB hänvisar för lättad till verbet lätta (spalt L 1789, 1942), och ger 

för detta ord, precis som för ordet lättad, en mängd betydelser som alla motsvarar betydelser 

hos lätt. Jag avstår här ifrån att redogöra för alla de mindre betydelseskiftningar som SAOB 

ger och fokuserar istället på vad jag tror är den viktigaste överliggande betydelseskillnaden i 

detta sammanhang, nämligen lättad i betydelsen lättnande av fysisk tyngd och lättnade av 

mental tyngd, samt lättnande av plågor, smärta och andra svårigheter, lindring, motsvarande 

de betydelser som gavs för lättnad. Betydelserna med avseende på tyngd är representerade i 

SAOB under definitionerna ‘1 a) göra något lätt eller lättare’ och något mer specifikt i ‘6 a) 

med avseende på persons sinne och dylikt: göra lätt, obekymrad eller frimodig, lätta på 

hjärtat’. Betydelsen med avseende på lindring är representerad under ‘5 d) befria från tyngd 

eller smärta; lindra’. FLD innehåller inte heller en form av lättad, men ger för lätta den 

fornsvenska formen lätta. Denna ges betydelserna ‘1) lätta, göra lättare eller mindre tung, 2) 

lätta, underlätta, 3) lätta, underlätta, lindra, 4) lyfta, avlyfta’.   

Betydelseutvecklingen för både lättnad och lättad är uppenbarligen nära kopplad till de ord 

och former som de är besläktade med, lättna, lätta och lätt. Det är viktigt att ha dessa ords och 

deras fornsvenska motsvarigheters betydelsehistoria i åtanke, men de är strikt taget inte 

samma ord som lättnad och lättad. Deras betydelsehistoria är därför inte en och samma, vilket 

framgår av att fornsvenska lätna innehåller åtminstone någon form av betydelsen lindra, 

vilken i SO attesteras separat för lättnad först 1793. Jag tror hursomhelst att åtminstone någon 

slutsats om betydelseutvecklingen för lättnad och lättad kan dras utan en detaljerad 

redogörelse av de relaterade orden, även om denna inte blir fullt lika utförlig.   
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Till lättnad har vi alltså till att börja med betydelsen ‘känsla av befrielse och avspändhet’, 

vilken ingår i SAOB:s betydelse ‘1 b) lindring i något som tynger, även om mildring av 

tyngande pålagor eller befrielse från bekymmer’. Denna betydelse bör rimligtvis uppstått 

genom överföring från betydelsen ‘1 a) om minskning i tyngden av börda’.12 Den nya 

referenten ‘minskning av mental börda’ är tillräckligt nära den äldre ‘minskning av fysisk 

börda’ att ordet lättnad kan ha börjat användas även i den bemärkelsen. Den andra betydelsen, 

‘lindring av något som vållar bekymmer, smärta eller dylikt’, kan nog också uppstått genom 

en överföring, här med likheten mellan ‘minskning av fysisk börda’ och ‘minskning av möda 

eller smärta’. Betydelseutvecklingen för lättad kan också ha följt detta spår självständigt, men 

analogisk påverkan från lättnad är också troligt. Om lättad även tidigare i 

betydelseutvecklingen refererade till känslan av lättnad påverkas ordet förstås av 

utvecklingen hos lättnad. Att utvecklingen åtminstone gått i samma riktning antyds också av 

den betydelseordning som ges i SAOB för verbet lätta, även om betydelsen lindra här är 

listad före lättande av sinnet. De betydelser som ges för lättna, lätta och lätt antyder för övrigt 

att dessa ord redan tidigare i svenskan genomgått den överföringsprocess som beskrivits här, 

och kan också ha påverkat lättnad och lättad analogiskt. Eftersom lättnad och lättad har sina 

ursprung i dessa ord kan de också redan ha haft sina nutida betydelser när de började 

användas, vilket skulle innebära att ingen faktisk betydelseförändring har skett för dessa två 

ord. I vilket fall har det överföringsscenario som jag föreslagit här antagligen skett någonstans 

i ordens historia.  

4.5. Sorg - Sorgsen  

Den nutida betydelsen av sorg är enligt SO ‘(långvarig) känsla av stark, smärtsam 

nedstämdhet’, tidigast attesterad från mitten av 1300-talet. SAOB (spalt S 8904, 1982) ger en 

mer detaljerad indelning av betydelser som alla verkar ingå i de användningar av sorg som SO 

inkluderar i sin definition. Jag finner dem dock tillräckligt skilda från huvudbetydelsen att de 

är värda att nämnas. Den första delen listar betydelsen ‘1) djup, genomträngande, mer eller 

mindre långvarig, ofta intensiv eller häftig känsla av själslig smärta eller lidande’. Denna 

överensstämmer med den betydelse SO ger. Den andra delen handlar om betydelser 

utvecklade ur betydelse 1 c): ‘om sorg orsakad av närstående persons bortgång’. Betydelserna 

som ingår är ‘2) om det yttre markerandet av en persons sorg’, vilket inkluderar särskild 

                                                
12 Stern nämner faktiskt ett liknande scenario för adjektivet light som exempel av överföring 

(1931:349).  
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klädsel och utlyst sorgetid, ‘3) om yttre medel, i synnerhet sorgkläder, sorgband och dylikt att 

markera sorg’ och ‘4) sammanfattande om de närmast sörjande vid liktåg eller i sorgrum, 

gå/sitta i sorgen’. Den tredje delen innehåller betydelsen ‘oro, omsorg och dylikt’, där omsorg 

är kopplat till den oro som kommer med viss omsorg eller ansvar. FLD ger för den 

fornsvenska formen sorgh följande betydelser: ‘1) smärta, lidande, kval’ och ‘2) sorg, 

bedrövelse’. SAOB:s betydelse 1) verkar omfatta båda dessa betydelser. Eftersom SAOB:s 

definition endast innefattar själslig smärta och inte fysisk sådan antar jag att det är själslig 

smärta som avses även i FLD. Ordet kan dock också ha syftat på fysisk smärta under denna 

tid men förlorat denna betydelse innan den fornsvenska perioden slutar.  

Den nutida betydelsen av sorgsen är enligt SO ‘som känner sorg’, med en tidigaste 

attestering från 1541. SAOB (spalt S 8940, 1982) ger betydelserna ’1) om person eller sinne 

och dylikt: som känner sorg, sorgmodig, bedrövad, 2) om något sakligt: som präglas av sorg 

eller av sorgsna tankar, eller som framställs av sorgsen person, eller med sorg i hjärtat,’ 3) om 

något sakligt: som gör eller kan göra åhöraren, åskådaren och dylikt sorgsen, sorglig; dyster; 

tråkig, 4) som hyser farhågor för någon eller något, bekymrad; som hyser omtanke om någon 

eller något’. Betydelse 1), 2) och 3) motsvarar SAOB:s betydelse 1) för sorg, och betydelse 4) 

motsvarar SAOB:s tredje betydelseindelning av sorg, ’oro, omsorg och dylikt’.   

Jag börjar med ordet sorg och de betydelser som ges för ordet i FLD. Jag gör antagandet att 

den ena har utvecklats ur den andra vid något tillfälle, möjligen före fornsvensk tid. Vilken av 

betydelserna som är äldst är oklart, och båda riktningar är tänkbara. Troligast är nog ett fall av 

avpassning, där ordet antingen först har refererat till ’smärta, lidande, kval’ och sedan får den 

sekundära betydelsen ’sorg, bedrövelse’, eller vise versa. Det omvända fallet, att ’smärta, 

lidande, kval’ associerades med ’sorg, bedrövelse’, är möjligen troligast. Utifrån SO:s och 

SAOB:s definitioner verkar båda betydelserna idag vara ungefär lika primära och ses mer som 

en helhet än två olika betydelser av samma ord. För SAOB:s betydelser 2), 3) och 4) har nog 

ungefär en och samma process skett: ordet sorg börjar användas för saker som på olika sätt 

markerar sorg. Här är det möjligen fråga om en namngivning av det metaforiska slaget; det 

abstrakta ordet står för det konkreta markörerna för sorg, och förstärker således kopplingen till 

sorg i den ursprungliga bemärkelsen.13 Under betydelse 3) skriver dock SAOB att 

användningen är ‘möjligen delvis utlöst ur sammansättningar som sorg-dräkt, sorg-kläder’. I 

det fallet skulle förändringen här bestå i en förkortning i form av ett utelämnande. För 

                                                
13 Jämför Stern 1931:319.  
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SAOB:s betydelse ‘oro, omsorg och dylikt’ tänker jag mig ett fall av överföring där likheten 

ligger i referenterna ’kval, lidande, nedstämdhet’ som kan associeras med både sorg och oro, 

och därför möjliggör att ordet sorg kan börja användas även i betydelsen ’oro, omsorg’.   

Betydelseutvecklingen mellan betydelserna ’1) om person eller sinne och dylikt: som 

känner sorg, sorgmodig, bedrövad’ och ’2) om något sakligt: som präglas av sorg eller av 

sorgsna tankar, eller som framställs av sorgsen person, eller med sorg i hjärta’ hos ordet 

sorgsen kan bero på en överföring. När ordet används i betydelsen ’om person som känner 

sorg’ handlar det ju på något sätt om en person som är präglad av sorg eller sorgsna tankar, 

och därmed ingår detta som en sekundär referent. Eftersom dessa referenter åtminstone i 

någon grad ingår i både betydelse 1) och 2) kan ordet sorgsen börja användas även för 

betydelse 2). Det är möjligt att betydelse ’3) om något sakligt: som gör eller kan göra 

åhöraren, åskådaren och dylikt sorgsen, sorglig; dyster; tråkig’ på samma sätt sedan uppstått 

från betydelse 2). När ordet sorgsen i betydelse 2) används i ett sammanhang som en sorgsen 

dikt eller liknande kan en sekundär referent som ’sorglig, som gör någon sorgsen’ lätt 

appliceras. Genom överföring kan då ordet sorgsen börja användas även i betydelse 3). 

Betydelsen ’4) som hyser farhågor för någon eller något, bekymrad; som hyser omtanke om 

någon eller något’ har som tidigare nämnt en motsvarande betydelse hos sorg, och torde 

antingen ha gått igenom ett liknande fall av överföring eller påverkats analogiskt av sorg i den 

betydelsen. Den motsvarande betydelsen hos sorg är i SAOB tidigast attesterad c:a 100 år 

tidigare än hos sorgsen, vilket stämmer överens med ett analogiskt scenario. 

4.6. Vrede - Vred  

Den nutida betydelsen av vrede är enligt SO ‘djup och stark känsla av att ha blivit förorättad 

på ett sätt som kräver upprättelse’, tidigast attesterat från början av 1300-talet. SAOB ger 

betydelsen ‘känslan eller tillståndet att vara vred eller arg (och hämndlysten eller förbittrad till 

följd av oförrätt och dylikt), ursinne, ilska eller harm’. Detta är den enda betydelse som ges av 

SAOB (spalt V 1574, 2017), men den innehåller även ett undermoment värt att nämna: ‘ b) i 

bildlig användning för att beteckna att havet är stormigt eller våldsamt upprört, särskilt i 

uttrycket havets vrede’, attesterat från 1782. FLD ger för den fornsvenska formen vreþe 

betydelsen ‘vrede, förbittring; ovilja, ogunst’. Orden ovilja och ogunst står nog här i 

betydelserna hat, hätsket (i motsats till välvilja) respektive hätsk inställning mot någon eller 

något (SAOB).  

Den nutida betydelsen av ordet vred är enligt SO ‘som känner vrede’, med en tidigaste 

attestering från slutet av 1200-talet. SAOB (spalt V 1572, 2017) ger betydelsen ‘som känner 
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djupt och starkt (och mer eller mindre långvarigt) ursinne, ursinnig; arg’. FLD ger för den 

fornsvenska formen vreþer betydelsen ‘vred, vredgad, uppretad; ogunstig’.   

Både vrede och vred verkar betydelsemässigt ha förändrats väldigt lite sedan deras första 

attesteringar i svenskan. För vrede kan man åtminstone notera en viss ny betydelse i havets 

vrede. Förändringen som skett är nog antingen en överföring mellan referenter i stil med 

‘ursinnig, våldsam, kraftig ilska’ och ‘våldsam, kraftig sjögång’, eller en metaforisk 

namngivning där våldsam, kraftig sjögång liknas med våldsam, kraftig ilska, eller något 

liknande. I FLD ges både vreþe och vreþer betydelser som har med hätskhet och hat att göra. 

Dessa betydelser ingår i någon grad i de definitioner som SO och SAOB ger, men de är 

kanske inte riktigt lika framstående. Det är möjligt att denna del av betydelsen för orden var 

mer primär under tidig fornsvensk tid, och sedan dess blivit lite mer sekundär.   

4.7. Rädsla - Rädd  

Den nutida betydelsen av rädsla är enligt SO ‘obehaglig känsla som uppkommer av att någon 

eller något upplevs som hotande’, tidigast attesterat 1457. SAOB (spalt R 3724, 1961) ger 

betydelserna ‘1) förhållandet eller egenskapen att vara rädd (för någon eller något), fruktan; 

klenmod’ och ‘2) vördnad, respekt; gudsfruktan’. Åtminstone betydelse 1) kan sägas motsvara 

den betydelse som SO ger. FLD verkar innehålla två former av detta ord, rädsl och rädsla.14 

För rädsl ges betydelserna ‘1) skrämmande, det som förskräcker, skräckmedel, hotelse’ samt 

‘2) rädsla, fruktan’. För rädsla ges betydelserna ‘1) räddhåga, förskräckelse’ och ‘2) rädsla, 

fruktan’. Betydelse 2) verkar vara den som är tidigast attesterad i svenskan.  

Den nutida betydelsen av rädd är enligt SO ‘som känner rädsla’, med en tidigaste 

attestering från 1320–1350. Den ytterligare betydelsen ‘som vårdar (något) väl’ är tidigast 

attesterad från senare hälften av 1300-talet. SAOB (spalt R 3700, 1961) ger betydelserna ‘1) 

som hyser fruktan, skräck, oro eller farhågor, skrämd, förskräckt, 2) som är rädd att en person 

eller ett djur ska gå förlorat eller komma till skada, och som därför ägnar sig åt övervakning 

eller omvårdnad av denne, 3) som är rädd att något ska gå förlorat, ta slut, komma till skada 

eller vålla skada, och som därför skyddar det eller hanterar det försiktigt’. FLD ger för den 

fornsvenska formen rädder betydelserna ‘rädd, förskräckt’, ‘ängslig, bävande’ samt ‘rädd 

(om), aktsam (om)’.   

                                                
14 Oklart om dessa ska ses som separata ord. De två formerna har separata spalter i FLD, men 

betydelserna överlappar till stor del. I Svensk etymologisk ordbok står formerna jämte 

varandra (Hellquist 1922:674).   
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Det är möjligt att överföring skett mellan de två referenter som ges i FLD:s definition av 

rädsl och rädsla, ‘som orsakar rädsla’ och ‘känslan av rädsla’. För rädsla kan vi också se att 

en sidobetydelse, ‘vördnad, respekt; gudsfruktan’, har uppstått (och sedermera fallit ur bruk). 

Betydelsen har antagligen uppkommit genom överföring; särskilt vördnad och respekt för gud 

låg nog nära fruktan redan innan ordet rädsla började användas i denna betydelse. Två av 

SAOB:s första attesteringar av denna betydelse är   från de första översättningarna av nya 

testamentet (1526) och bibeln (1541) till svenska, och betydelsen kan därför också uppstått 

genom korrelativ analogi från latinska motsvarigheter.  

För fornsvenskans rädder är det möjligt att betydelsen ‘ängslig, bävande’ uppkom ur ‘rädd, 

förskräckt’ genom överföring, eller genom en avpassning där betydelsen ‘ängslig, bävande’ 

blev mer primär i vissa kontexter. I den nutida betydelsen av ordet kan nog detta drag sägas 

ingå mer eller mindre primärt. Användningen rädd om med betydelsen ‘aktsam, som vårdar 

något väl’ ser ut som ett fall av omkastning. Ursprungligen kan ordet rädd i fraser som var 

rädd om dig haft den mer bokstavliga betydelsen ‘som känner rädsla’, med en frasbetydelse 

som i praktiken innebär ‘ta hand om dig’. Betydelserna ‘som känner rädsla’ och ‘som vårdar 

(något) väl’ blir i detta fall funktionella synonymer, och den senare blir med tiden den främsta 

associationen av ordet i detta sammanhang. I och med att även FLD nämner denna betydelse 

verkar omkastningen ha skett relativt tidigt i ordets historia. Betydelseförändringen mellan 

SAOB:s betydelser ‘2) rädd om person eller djur’ och ‘3) rädd om något (någon sak)’ kan 

bero på en överföring i stil med den som tidigare föreslogs för kärlek, där i stort sett den enda 

skillnaden mellan referenterna är att de appliceras på personer och djur eller ting, eller en 

specialiserande avpassning där den mer generella betydelsen ‘rädd om vadsomhelst’ blivit 

primär och tillåtit användningen av frasen även för andra saker än personer eller djur.  

4.8. Ilska - Ilsken  

Den nutida betydelsen av ilska är enligt SO ‘uppretad sinnesstämning som tar sig häftiga 

uttryck’, med en tidigaste attestering från senare hälften av 1300-talet. SAOB (spalt I 207, 

1933) ger betydelserna ‘1) ondska, elakhet, även lömskhet; hätskhet, fiendskap, 2) i fråga om 

djur: argsinthet, ondsinthet, 3) vredesmod, häftig vrede, 4) i fråga om naturmakt: vrede, 

raseri’. FLD ger för den fornsvenska formen ilzka betydelserna ‘1) ondska’ och ‘2) vrede, 

raseri, grymhet’.  

Den nutida betydelsen av ilsken är enligt SO ‘som visar ilska’, attesterat sedan senare 

hälften av 1400-talet.  SAOB (spalt I 208, 1933) ger betydelserna ‘1) om person: ondskefull, 

illasinnad, illvillig, 2) om djur: som har ett våldsamt och vilt sinnelag, argsint, ondsint; som 
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uppträder våldsamt mot människor eller mot andra djur, 3) om person: som av naturen är 

häftig och uppbrusande, som lätt blir ond, argsint, 4) i bildlig eller överförd användning: om 

naturen eller en naturföreteelse, i synnerhet hav, storm, vind och dylikt; våldsam, vild, häftig, 

5) med förbleknad betydelse, närmast angivande blott intensitet: våldsam, häftig, intensiv, 

fanatisk’. FLD ger för den fornsvenska formen ilzkin betydelserna ‘1) ilsken, (som lätt blir) 

ond, arg’ och ‘2) ondskefull, ondsint; elak’.  

For ordet ilska verkar utvecklingen i svenskan till att börja med gått från en ursprunglig 

betydelse ‘ondska, elakhet’ till betydelsen ‘vredesmod, häftig vrede’. Utifrån SAOB verkar 

denna senare betydelse först användas i fråga om djur och senare för människor. Ett fall av 

avpassning är möjligt; ordet ilska används för att beteckna ondska hos djur, och eftersom ett 

ont djur rimligtvis uttrycker sin ondska genom argsinthet uppstår detta som en sekundär 

betydelse för ordet i detta sammanhang. När ordet ilska sedan fått argsinthet som sin primära 

betydelse kan ordet börja användas för att referera även till människor.   

För ilsken kan hos SAOB:s betydelser 1), 2) och 3) samma process som för ilska skett. 

Alternativt har ordet påverkats genom korrelativ analogi från ilska. Betydelsen ‘4) om naturen 

eller en naturföreteelse’ har nog tillkommit på samma vis som hos den liknande betydelsen 

hos vrede, alltså antingen genom överföring eller metaforisk namngivning. Betydelsen ‘5) 

våldsam, häftig, intensiv, fanatisk’ är nog uppkommen av en avpassning från betydelse 4), där 

den intensifierande betydelsen av ordet har blivit primär.  

  

5. Diskussion  

När analysen av de enskilda orden nu är avslutad återvänder jag till de frågeställningar som 

ställdes i början av denna uppsats. Av dessa är de första tre – angående huruvida orden har 

förändrats, hur många gånger de har förändrats samt om vissa ord har förändrats mer än andra 

– de som lättast kan besvaras utifrån mina resultat. Från analysen i föregående avsnitt framgår 

att i stort sett alla ord som undersökts genomgått åtminstone någon betydelseförändring sedan 

början av den fornsvenska perioden, förutom möjligen ordet vred. Antalet 

betydelseförändringar som skett för varje ord varierar från endast någon enstaka som hos 

glädje, kär, och vrede upp till fyra som hos lycka och ilsken. Majoriteten av orden ligger där 

emellan med två till tre betydelseförändringar. Eftersom jag i vissa fall inte har redogjort för 

alla de mindre, relaterade betydelser som listas i SAOB är det dock möjligt att fler mindre 

betydelseförändringar har skett för vissa ord. Det verkar inte finnas någon märkbar skillnad 
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mellan de positiva och de negativa känslorna i detta avseende, eller mellan substantivformer 

och adjektivformer.  

Frågeställningen om hur dessa ord har förändrats, med andra ord hur de ska klassificeras 

utifrån Sterns teori om betydelseförändring, är som framgår av min analys av orden mycket 

svårare att besvara med någon större säkerhet. Det är i många fall omöjligt att ge något 

definitivt svar på exakt hur en betydelseförändring har gått till, och i de flesta fall är flera 

olika scenarion möjliga. I vissa fall (t.ex. för lycka och lycklig) är det svårt att presenterna 

något tillfredsställande svar överhuvudtaget. Detta beror till stor del på den information som 

ligger till grund för mina resonemang. Att endast utgå från de betydelser som ges i olika 

ordböcker ger väldigt lite detaljerad kontextuell information om betydelserna och hur de har 

uppkommit. Det är t.ex. svårt att veta om en betydelse har förändrats som en följd av en 

överföring eller en omkastning utan att veta de exakta sammanhang ordet i fråga har stått i, 

eller att veta om en överföring har varit avsiktlig eller inte, eller figurativ eller icke-figurativ. 

Utan att veta om orden i äldre tider oftast förekommit i översatta texter eller inte kan man inte 

veta hur stor påverkan korrelativ analogi från ett annat språk har varit, eller analogiska 

kopplingar gjorda i sinnena hos tvåspråkiga människor för den delen. Stehlings (2014) resultat 

som anfördes i avsnitt 2.1 tyder på att sådan kombinatorisk analogisk påverkan kan vara 

påtaglig. Det kan även vara svårt att veta om ett adjektiv självständigt har utvecklats i samma 

riktning som sitt motsvarande substantiv eller om det har påverkats analogiskt från detta 

substantiv. Det är också möjligt att vissa mellanliggande betydelser som är till stor hjälp för 

fastställandet av förändringstypen inte tas upp av ordböckerna. Det kan därtill underlätta att 

känna till de betydelser och förändringar som skett redan innan den fornsvenska perioden för 

att få en större förståelse för de tidigaste betydelserna i svenskan. Mer eller mindre precisa 

dateringar av betydelser och betydelseförändringar är också av stor vikt, vilket tydligt framgår 

av analysen för orden lycka och lycklig. Sådan information är svår att fastställa i den typ av 

undersökning som jag har utfört. Kort sagt krävs en mycket mer detaljerad inläsning av 

källmaterialet, de texter som är de enda bevisen vi har för betydelseförändringar historiskt 

sett. Genom att undersöka alla de sammanhang som orden faktiskt står i är det möjligt att med 

mycket större säkerhet fastslå exakt vad som har skett förändringsmässigt, och därmed att 

applicera de olika förändringsklasserna med mycket större säkerhet. Eftersom jag i min 

undersökning inte har gjort någon noggrann analys av källtexterna är många av mina 

resonemang rent spekulativa, och bör endast ses som förslag på vilka betydelseförändringar 

som kan ha ägt rum för dessa ord, inte definitiva slutsatser om vad som har ägt rum. Med 
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dessa brister i åtanke kan jag hursomhelst diskutera dessa förslag, samt hur de förhåller sig till 

varandra och materialet.  

Det framgår av min analys att alla sju förändringsklasser är (åtminstone tentativt) 

representerade i detta material. Det framstår alltså inte som att någon klass är omöjlig hos ord 

inom domänen känslor. Flera olika typer av betydelseförändringar har i flera fall också 

föreslagits hos de ord som har genomgått flera förändringar. Det verkar inte heller med 

avseende på förändringsklasser finnas någon märkbar skillnad mellan de positiva och de 

negativa känslorna, eller mellan substantivformerna och adjektivformerna. Det är dock tydligt 

att vissa förändringsklasser är vanligare än andra. Jag har föreslagit överföringar eller 

avpassningar för en majoritet av orden, i vissa fall för flera betydelseförändringar inom 

samma ord. Fall av ersättning och förkortning är i kontrast endast belagda en gång var, och i 

båda fallen är de inte helt säkra scenarion. Övriga förändringsklasser är föreslagna i ett par 

fall, men inte i samma utsträckning som överföring och avpassning. Denna ojämlikhet beror 

nog dels på de ovan nämnda svårigheterna med säker fastställning av vilken 

betydelseförändring som faktiskt ägt rum, men också de egenheter som finns både hos de 

olika förändringsklasserna och hos domänen känslor. Överföring, omkastning och avpassning 

tillhör som tidigare nämnt de reguljära typerna av betydelseförändring (se avsnitt 2.1.2) och 

jag tolkar detta som att dessa klasser är relativt lätthänta, och därmed också relativt vanliga. 

Förkortning är däremot en process som möjligen inte sker lika ofta, särskilt eftersom det i 

stort sett endast är fall av utelämnande förkortningar som faktiskt leder till någon 

betydelseförändring. Med andra ord antar jag att fall av de reguljära förändringarna helt enkelt 

är vanligare än fall av utelämnande förkortning, generellt sett. Fall av ersättning är dock enligt 

Stern mycket vanliga (1931:193).  

Underrepresentationen av denna klass i detta material tror jag istället beror på att orden jag 

undersöker refererar till känslor. Som nämnt (se avsnitt 2.1.2) måste ett ord påverkas av 

kulturell utveckling av någon sort som resulterar i en faktisk förändring av referenten, en 

förändring av kunskapen om referenten eller en förändring av attityden mot referenten.  

Känslor är rimligtvis mer eller mindre resistenta mot denna typ av förändring. Att ett ord som 

tidigare haft någon annan betydelse genom ersättning börjar användas för en känsla finner jag 

inte heller särskilt troligt. Man kan dock fråga sig huruvida känslornas komplexitet spelar 

någon roll i detta avseende. Det är möjligt att mer basala känslor, som de som ingår i mitt 

material, är mer resistenta mot kulturell utveckling, medan känslor som är mer komplexa 
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lättare kan påverkas av kulturell utveckling och därmed betydelseförändring genom 

ersättning.  

Den sista frågeställningen, huruvida några mönster kan urskiljas, har delvis besvarats ovan. 

Ord för negativa och positiva känslor verkar inte påverkas av betydelseförändringar i olika 

utsträckningar, och samma sak gäller för substantivformer och adjektivformer av samma 

känsla. Det verkar inte heller vara så att ord för känslor endast påverkas av vissa 

förändringsklasser eller vissa betydelserelationer. Det finns en tydlig skillnad i hur många 

gånger de olika förändringsklasserna har belagts för orden i materialet, men detta verkar till 

största del bero på egenskaper hos själva klasserna, inte hos orden för känslor. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att endast några få ord har undersökts i denna uppsats. Dessa slutsatser 

kan alltså egentligen bara sägas vara representativa för detta material, och inte för känsloord i 

allmänhet. Det är tänkbart att mönster i betydelseutvecklingen kan urskiljas i en liknande 

undersökning av ett större antal ord.  

  

6. Avslutning  

Sammanfattningsvis är det tydligt att betydelseförändringar av olika slag har ägt rum hos i 

stort sett alla ord i denna undersökning. I de flesta fall har orden genomgått flera olika 

betydelseutvecklingar, och vissa ord har gått igenom fler betydelseförändringar än andra. Alla 

Sterns betydelseklasser är på ett eller annat sätt representerade i detta material, men det finns 

stora skillnader dem emellan angående hur vanliga de är i materialet. Dessa skillnader verkar 

för det mesta bero på egenskaper hos själva förändringsklasserna, inte hos orden som 

undersökts. Det verkar inte finnas några märkbara skillnader i hur ord för positiva respektive 

negativa känslor påverkas av betydelseförändringarna, eller vilka klasser av  

betydelseförändringar som påverkar dem. Några skillnader mellan substantivformerna och 

adjektivformerna verkar inte heller finnas för detta material. Vad som också framgår tydligt är 

att det är mycket svårt att komma fram till definitiva svar på exakt hur orden har förändrats. 

Det är ofta svårt att med säkerhet fastställa vilken typ av betydelseförändring som är den 

korrekta för ett ord, då flera olika klasser kan tänkas vara möjliga utifrån den information som 

analysen bygger på. De betydelseförändringar som har föreslagits i denna uppsats bör alltså 

ses som just förslag, inte definitiva slutsatser. Ytterligare forskning krävs för att utvärdera 

dessa förslag. Undersökningar som genomför detaljerade inläsningar av källmaterialet kan ha 

goda förutsättningar att fastställa vilka betydelseförändringar som har ägt rum, och dessutom 

fastställa mer precisa dateringar för dessa förändringar. Med en utökning av de ord som 
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undersöks kan sedan eventuella mönster analyseras, och i slutändan ge oss en mer fullständig 

bild av de betydelseförändringar som har format våra ord för känslor i svenskan.  
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