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Sammandrag 

I en undersökning gällande stilmarkörer i Svenska Akademiens ordlista har ord med 

markering för vardaglig stilvalör undersökts närmare. Syftet med undersökningen var att 

närmare ta reda på skillnaden mellan norm och bruk för ord med vardaglig stilmarkör, och 

hypotesen var att vardagliga ord skulle vara vanligare i en mindre formell kontext. Detta och 

förekomster av vardagliga ord undersöktes i en jämförelse av två olika textsamlingar med 

skiljande formalitetsgrad. Resultatet visade att hypotesen i mångt och mycket stämde, men det 

fanns ett antal uttryck som berättigade ett ifrågasättande av SAOL:s kategori för vardagliga 

ord. Undantagen från hypotesen verkade till viss del bero på ett ouppdaterat material i 

ordböcker, eller en vag definition av uttrycket vardagligt. 
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1 Inledning 

En texts stilnivå kommer till uttryck genom flera olika sätt när man yttrar sig i skriven text, 

och Hellspong och Ledin diskuterar i sin bok Vägar genom texten (1997) ordet stil som 

begrepp. De kommer i sin analys fram till att stilen kan markeras på alla olika nivåer av 

texten, inte bara på ordnivå utan också genom andra val som de kallar stildrag. Ett av de 

tydligaste sätten att klargöra denna identitet är att uttrycka sig med de särskilda ord och 

uttryck som passar in i den situationella kontexten. Dessa ord fungerar då som stilmarkörer 

som gör det språkliga stilvalet tydligt för läsare av texten.  

Vilka ord som fungerar som stilmarkörer är något som ofta är problematiskt att avgöra. 

Språkkänslan är av stor betydelse för vad som kan tolkas som en odiskutabel stilmarkör, men 

samtidigt är språkkänslan individuell för alla talare, och därför är en klar gränsdragning 

omöjlig att göra. Den norm som ändå finns för vad vi räknar som stilistiskt markerade drag på 

ordnivå upprätthålls till viss del av ordlistorna över det svenska språket och i detta fall inte 

minst Svenska Akademiens ordlista, som fått en särpräglad status bland de svenska 

ordböckerna genom att i praktiken vara normerande för stavning, uttal och böjning av svenska 

ord. Svenska Akademiens ordlista, härefter betecknad SAOL, ger dock inte bara upplysning 

om stavning, uttal och böjning utan det finns även kategoriseringar, så kallade 

brukshjälpsbeteckningar för ett antal ord. Ett urval ur de många olika som finns med är: 

vard., sydsv. och prov.. Vard. står för vardagligt och förklarar att ordet anses ha en vardaglig 

klang, där exempel senare kommer att visas. Exempel på sydsvenska ord är fjor för 

riksspråkliga fjol och glytt som betyder barn, ord som anses vara vanligare i den betydelsen i 

Sydsverige. Den sista av de nämnda exempelkategorierna består av provinsialismer, alltså ord 

som anses främst ha sitt användningsområde i vissa svenska provinser. I den kategorin 

återfinns t.ex. abrovink som betyder listig lösning.  Detta är alltså markörer som ger orden 

attribut vid sidan av betydelse och form. Dessa brukshjälpsbeteckningar berättar i vilket 

språkligt sammanhang som det är rimligt att vi finner orden och vidare vilken slags stil de 

markerar. 

Uppsatsen och undersökningen kommer framför allt att fokusera på stilmarkören vard. som 

står för vardagligt. Kategoriseringen har ansetts nödvändig av ordboksredaktionen och blir 

därför ett ställningstagande för att ordet har en vardaglig prägel och därför inte bör användas i 

lika hög grad i professionellt skriven litteratur. Författarna till SAOL har alltså gjort en 

avvägning där man beslutat vilka ord som ska ges den markören och inte, och eftersom 
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ordlistan är i praktiken normerande är det intressant att se ifall dessa bruklighetsbeteckningar 

stämmer överens med den verkliga användningen av orden. Men det är också viktigt att 

undersöka ifall SAOL:s kategorisering är realistisk, då den annars kan påverka människors 

språkanvändning på ett annat sätt än vad som var tänkt. 

Denna bruklighetsbeteckning, vard., är med andra ord ett ställningstagande för i vilka 

språkliga domäner det är troligt att vi finner ordet. De olika domänerna inom språkets 

användning förklaras av Teleman (1979) i Språkrätt som en figur som är uppdelad i flertalet 

kategorier. Som huvuddomäner skiljer Teleman på det han kallar för privat språk och 

offentligt språk. Dessa domäner innehåller i sin tur underdomäner där familj helt och 

produktion & handel och kultur delvis tillhör det privata språket, medan andra halvan av 

produktion & handel och kultur samt politik och stat helt tillhör det offentliga språket. Det är 

alltså ett rimligt antagande att bruklighetsbeteckningen vard. implicerar en användning inom, 

framför allt, det privata språket. 

 

            ”PRIVAT SPRÅK” 

FAMILJ KULTUR 
 

STAT PRODUKTION 

& HANDEL 
POLITIK 

   

”OFFENTLIGT SPRÅK” 

Figur 1 – Språkdomäner enligt Teleman (1979:33) 

 

Figur 1 redovisar den bild som Teleman ger av samhällets olika språkrum. Den delar upp 

språkrummet i fem olika delar: Familj, Kultur, Produktion & Handel, Politik och Stat. Vidare 

så är den avgränsad mellan privat språk och offentligt språk. Den streckade delen av modellen 

tillhör det offentliga språket, medan den ostreckade är det privata språket. Detta betyder alltså 

att gränsdragningen mellan vad som är privat och vad som är offentligt språk går i kultur-, 

produktion- och handelssfären. Teleman förklarar det med en skillnad på arbetsplatsen mellan 

dem som bara arbetar där och dem som planlägger och bestämmer. De som arbetar, men inte 

har makt, brukar språket ”ofta bara för samvarons skull” (1979:33). En liknande situation 

uppstår i kultursfären. ”I fiktionslitteraturen avbildas ofta intimsfären, och det sätter sin prägel 

på språket.” (1979:33). 

Huruvida ett ord ska betraktas som vardagligt eller inte varierar förstås över tid. I 

forskningsprojektet ORDAT, Sven-Göran Malmgren (2000–), undersöktes just ordförrådets 
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utveckling i svenskan under perioden 1800–2000. Ett av resultaten från projektet var att 

ordförrådet utvecklas i allra högsta grad, och att det ibland till och med sker en förskjutning 

av ords betydelser över, vad som kan ses som, ganska kort tid. De ord som man kan finna i 

listan över vardagliga uttryck kan idag i fas med slutsatsen från ORDAT-undersökningen 

alltså ha utvecklats och tappat sin vardagliga stämpel. Istället är det rimligt att anta att det 

numera tillhör det stilistiskt omarkerade ordförrådet och därför inte bör ses som vardagligt 

längre. Det blir med andra ord relevant att kartlägga hur tidsenliga bruklighetsbeteckningarna 

är. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är således att studera förhållandet mellan norm och bruk i ordförrådet. 

Närmare bestämt avser jag att undersöka i vilken utsträckning som SAOL:s 

bruklighetsbeteckningar har någon motsvarighet i det faktiska språkbruket. Min hypotes är att 

de ord som SAOL har markerat som vardagliga borde vara oftare förekommande i en mer 

privat språklig kontext än i offentligt språkbruk. 

Jag prövar hypotesen genom att jämföra två olika sorters textkorpusar med varandra. En 

bloggtextbaserad som i denna undersökning får representera det privata språket, och en 

tidningstextskorpus som representerar offentligt språkbruk. Mellan dessa två görs sedan 

jämförelser för att antingen verifiera eller falsifiera min hypotes. 



7 

 

2 Metod och material 

I detta avsnitt presenterar jag de metodiska utgångspunkterna för min undersökning och 

redogör för materialet. 

 

2.1 Metodiska utgångspunkter 

Den metod som jag tillämpar i denna uppsats kallas för korpusmetoden. I uppsatsen Om 

korpusbaserad språkvetenskap diskuterar Teleman (1992)  både fördelar och nackdelar med 

korpusmetoden. Intressant i sammanhanget är åldern på Telemans artikel. Den skrevs för 

nästan exakt två decennier sedan, men är i mångt och mycket fortfarande tillräckligt modern 

för att fungera som metodisk utgångspunkt i undersökningen.  Han problematiserar i sin 

artikel användningen av korpusar i lingvistisk forskning. 

En av grundreglerna inom korpusbaserade språkvetenskapliga undersökningar, vilket 

Teleman också gör väldigt tydligt, är vikten av att inte övertolka resultatet och se dem som 

absoluta sanningar. Det som senare kommer att redovisas i denna uppsats gäller således bara i 

de textkorpusar som jag valt att undersöka. Även om materialet som sådant är stort, är det 

fortfarande för litet för att man ska kunna dra några generella slutsatser av det. 

Inspiration till undersökningen har jag vidare fått från Douglas Bibers bok Corpus 

Lingustics (1998) som är skriven som en handbok för korpuslingvistiska undersökningar. 

Biber själv framhåller vikten av att studera autentiskt språkbruk i texten: ”Rather than looking 

at what is theoretically possible in a language, we study the actual language used in naturally 

occurring texts.” (1998:1).  I denna uppsats står också undersökningen av det autentiska 

språkbruket i fokus och jag kommer inte att diskutera de mer renodlat teoretiska 

frågeställningarna som aktualiseras av min studie. 

Carl-Hugo Björnsson (1968) skapade i och med sin bok Läsbarhet en skala för läsbarhet i 

texter som utgår ifrån, bland annat, ordens längd för att mäta läsbarheten i texten. Är orden 

längre så antas de vara svårare att förstå och detta gör alltså läsbarheten av texten sämre. 

Därför undersöks i kapitel 3.3 ordens längd och deras påverkan på hur de fördelar sig i 

undersökningens olika skikt. 

För en mer teoretisk diskussion hänvisar jag till Thelander (1994) som diskuterar 

bruklighetsbeteckningar i ordböcker med utgångspunkt från provinsialismer. Thelander har 
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jämfört SAOL:s kategorisering av provinsialismer med den som görs i Svensk ordbok. 

Thelander visar där att kategoriseringen skiljer sig avsevärt mellan ordböckerna. 

 

2.2 Bruklighetsbeteckningar i SAOL 

I SAOL finns det, som jag redan tidigare nämnt, ord som anses ha begränsad användning och 

därför fått en viss bruklighetsbeteckning. Bruklighetsbeteckningen ger oss information om att 

ordet är stilistiskt markerat, och berättar alltså vilken stilmarkör ordet har. Som exempel 

återfinner man 1175 ord med bruklighetsbeteckningen åld. i SAOL-materialet. Dessa ord har 

betraktats som ålderdomliga och kan därför antas ha ett begränsat användningsområde, och 

främst återfinnas i en ålderdomlig kontext, eller i äldre skriven litteratur. Vid sidan av dessa 

finns det många andra förkortningar, som alla har en egen bestämning, där allt från tekniskt 

fackspråk till just vard., som studerats här, finns representerat. 

Vid min excerpering av ord med bruklighetsbeteckningen vard. har jag använt mig av 

Svenska Akademiens Ordlista i CD-form, som går under namnet SAOL Plus (2007). CD-

varianten har som speciell egenskap att det går att genomsöka materialet maskinellt, det vill 

säga söka efter alla egenskaper hos ord. Om man, i ordbokens artikeltext, söker på taggen 

<vard.>, som är den som svarar mot bruklighetsbeteckningen vard., så kommer alla 2852 ord 

med den taggen upp i en lista. 

 

2.3 Jämförelsematerial 

För att pröva min hypotes använder jag mig av en språkkorpus, Korp, som är tillgänglig via 

Språkbankens hemsida (www.spraakbanken.gu.se). Denna korpus är en stor samling av 

skrivna texter som innefattar många genrer och sorters text både i modern och äldre svenska. 

För denna undersökning har två delkorpusar använts, dels en korpus baserad på bloggspråk, 

Bloggmix (januari 2012) omfattande 266 899 558 token
1
, dels ett eget urval av tidningen 

Göteborgspostens korpusar från åren 2001–11, omfattande 216 099 825 token. Tillsammans 

innehåller de båda delkorpusarna 482 999 383 token, vilket motsvarar 53 % av det totala 

textmaterialet som finns tillhanda i Korp-korpusen. Det handlar alltså om stora textsamlingar 

                                                 
1
 En token motsvarar en enhet i korpusen, något som enkelt kan förklaras som ett ord, men kan även vara en 

förkortning eller liknande fasta uttryck beroende på hur gränsdragningen har gjorts. Varje enskild förekomst av 
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med texter tagna dels från bloggar som finns tillgängliga på Internet, dels tidningstext från det 

första årtiondet av 2000-talet.  

Bloggtexten är relevant för studien så till vida att den utgör en form av skriftligt material 

som är skrivet av människor som inte nödvändigtvis har produktion av textmaterial som sitt 

yrke och därför inte är lika vana skribenter. Det är alltså ett textmaterial som rent allmänt kan 

sägas representera privat språkbruk. Hur urvalet av bloggar till korpusen har gått till nämner 

Språkbanken inte på sin hemsida, men på grund av dess storlek innefattas med största 

säkerhet de flesta sorters bloggar i materialet. Mångfalden i bloggar är annars något att ta i 

beaktning när man väljer bloggspråk som undersökningsområde. Det är folk från de flesta 

skikten i samhället som skriver bloggar, och inte minst också med olika bakgrund, och med 

olika syften för bloggen. Det har jag dock inte tagit hänsyn till här. 

Tidningstexten, producerad av journalister anställda av Göteborgsposten, som har just 

textproduktion som sitt yrke kontrasterar mot det ledigare bloggspråket och representerar 

istället det offentliga språket. Att jämförelsematerialet bara omfattar en tidning under ett 

decennium kan naturligtvis påverka studiens slutsatser. Överlag kan tidningar i sin 

språkanvändning skilja sig väldigt åt, och bland annat Expressen och deras språkanvändning 

under 40-talet anses ha revolutionerat den svenska tidningsjournalistiken. Detta är något som 

Jan Svensson (1994) tar upp i sin artikel Journalistik i förvandling. Jag har dock varit tvungen 

att begränsa mig till en tidning eftersom det bara är GP som finns tillgänglig med upplagor 

från 2000-talet via Korp även om naturligtvis ett spektrum med flertalet stora svenska 

tidningar hade varit en stor fördel för undersökningen. 

 

2.4 Undersökningens genomförande 

I SAOL finns det sammanlagt 7252 ord med en bruklighetsbeteckning. Av dessa är 2852 

klassificerade som vardagliga, vilket gör just vard. till en av de största 

bruklighetsbeteckningarna i SAOL. 

 

2.4.1 Urval 

Som jag nämnt ovan finns det sammanlagt 2852 ord i SAOL med stilmarkören vard. Detta är 

ett antal som är för stort för att kunna bearbetas i en kvantitativ studie av detta slag. Därför var 

ett urval nödvändigt för att få ett hanterbart material att sedan arbeta med i undersökningen. 
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Många av uttrycken man finner bland de 2852 orden är extremt ovanliga i skriven form, 

och därför svåra att behandla i en kvantitativ studie. En första utgallring gjordes då för att se 

ifall de excerperade orden fanns att finna i det samlade materialet från Korp
2
 som omfattar 

910 507 104 token sammanlagt. Ifall antalet träffar av ordet överskred 100 så togs det med i 

den fortsatta undersökningen. De excerperade 2852 orden från SAOL arbetades igenom i 

alfabetisk ordning, och från varje begynnelsebokstav togs ord med i undersökningen med ett 

maximalt urval på 20 ord, som alla fått mer än 100 träffar i det samlade materialet från Korp. 

Detta urval begränsade materialet till 328 vardagliga ord sammanlagt.  Detta utgör cirka 12 % 

av det totala materialet och är därför tillräckligt stort för att med största sannolikhet få med 

samma tendenser som också finns i hela materialet. 

Dessutom strävade jag efter att undvika homonymer eftersom dessa, genom sina dubbla 

betydelser, kan ge en missvisande bild, och de olika betydelserna kan spegla olika 

förekomster av orden. Om ett ord har homonymer, men dessa inte förekommer i materialet så 

togs det ordet ändå med i undersökningen. Eran är ett av dessa ord, där den bestämda formen 

för ordet era är en homonym, alltså ett ord med samma form. Men då det i materialet inte 

verkade förekomma några exempel på den andra betydelsen togs ordet ändå med.  För att 

dessutom få en större diversitet i resultatet undveks dessutom verbavledningar på a. Ett tydligt 

exempel, som dock inte förekommer i undersökningen är verbet googla som skapats ur 

namnet på sökmotorn Google. Kvar efter urvalet blev alltså 328 ord som också är underlaget 

för den egentliga undersökningen. 

När man sållar bort material på detta sätt löper man alltid en viss risk att vinkla materialet 

och ur vissa vanliga begynnelsebokstäver, där antalet ord och uttryck var väldigt högt, så blev 

bortfallet också ganska stort. Primärt fokus var dock att ge varje bokstav lika stort utrymme i 

undersökningen i den mån det går. Vissa bokstäver förblir dock, på grund av avsaknad av 

uttryck med den begynnelsebokstaven, orepresenterade i undersökningen, medan andra fyller 

det maximala antalet träffar på 20 ord. På så sätt blir materialet, trots en viss skillnad mellan 

bokstäver, balanserat till en rimlig nivå. 

En översikt över vilka ord om till slut togs med i undersökningen går att få i Bilaga 1, där 

alla ord som undersökningen omfattade finns i en lista. 

 

                                                 
2
 Med det samlade materialet från Korp avser jag alla delkorpusar i Språkbankens korpusdatabas   och inte bara 

Bloggmix och GP. De båda senare kallar för jämförelsematerialet. 
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Figur 2. Ord med bruklighetsbeteckning i SAOL och i undersökningen. 

 

Figur 2 visar fördelningen före och efter urvalet av ord för att skapa en bättre överblick i 

urvalsförfarandet. Den största cirkeln med namnet Bruklighetsbeteckningar representerar alla 

ord med en bruklighetsbeteckning i SAOL, till antalet 7252 ord. De 2852 vardagliga orden 

som fanns med i SAOL var de som excerperades ur alla ord med bruklighetsbeteckning och 

representeras i sin tur i diagrammet av den mellersta cirkeln, medan den minsta cirkeln är 

orden som blev kvar efter det sista steget av urvalet och alltså består av 328 ord och alltså är 

föremål för undersökningen. 

 

2.4.2 Bearbetning 

Det första steget i processen var att se hur ofta förekommande uttrycken var i de, för 

undersökningen valda, korpusarna. Därför söktes alla ord igenom i både Bloggmix-delen av 

korpusen och sedan i det egna GP-urvalet. Eftersom korpusarna är av olika storlek så blev 

siffrorna dessutom tvungna att anpassas efter antalet träffar för att de skulle vara jämförbara 

med varandra.  

Bruklighetsbeteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7252 ord 

Vard. i SAOL 

 

 

 

 

2852 ord 

 

Unders. 

 

328 ord 
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Min metod för att göra siffrorna jämförbara är hämtad från Douglas Biber. 

 

For this reason, a comparison of raw counts cannot be used to conclude that a word is 

more common in one register than another. […] Rather, we need a measurement of how 

often a reader will come across occurrences of […] [the] noun, that is, a rate of how 

often [the noun] occurs in a fixed amount of text. (1998:33) 

 

Biber föreslår här användning av antal träffar per ord i 100 000-tal, men då orden i 

undersökningen är så ovanliga har denna siffra istället justerats till antal träffar per 100 

miljoner token, och sedan avrundats till närmaste heltal. Ur detta har man alltså fått fram ett 

relativt tal för såväl Bloggmix som Göteborgsposten och som är jämförbara sinsemellan. 

Denna siffra kallas härefter för relativ frekvens. 

Därefter togs de två relativa frekvenserna, som motsvarade frekvensen på hundra miljoner 

ord, och delades med varandra (bloggspråk/tidningstext) för att således få fram en kvot mellan 

dem. Denna kvot underlättar arbetet med korpusen avsevärt och gör en överblick möjlig, där 

man snabbare kan se hur antalet träffar står i relation med varandra. Kvoten har även som 

funktion att den enkelt ge en uppfattning av hur stor differensen mellan de två 

jämförelsematerialen var. Ju närmare siffran 1 den är, desto mindre är skillnaden mellan de 

båda korpusarna. En kvot under 1 betyder att ordet varit vanligare i tidningstexten än i 

bloggtexten. En kvot med resultatet över 1 betyder således ordet varit vanligare i bloggtexten 

än i tidningstexten. För att illustrera detta redovisar jag i tabell 1 några ord ur undersökningen 

som ett demonstrationsexempel. 

 

 

 

 

  



13 

 

Tabell 1 – Demonstrationsexempel för undersökningsresultatet 

G Total Blogg RF Blogg GP   RF GP Kvot 

galej  360 321 120 6 3 43,32 

gamling  326 140 52 56 26 2,024 

gapflabb  138 65 24 32 15 1,645 

gapig  180 58 22 63 29 0,745 

garv  781 550 206 106 49 4,201 

gaska  102 49 18 15 7 2,645 

gasta  159 71 27 35 16 1,642 

gay  2 141 1 407 527 239 111 4,767 

geggig  133 65 24 42 19 1,253 

genomkörare 416 141 53 178 82 0,641 

 

 

Tabell 1 fungerar som ett utdrag ur undersökningen, där de första tio träffarna ur materialet på 

bokstaven G redovisas. I tabellen framgår vad resultaten blir av jämförelserna. För varje ord 

redovisas först antalet träffar i hela Korp-materialet, alltså i en kontext som innehåller mer än 

bara de två delarna ur materialet som använts för undersökningen. Notera att kolumnen total 

alltså inte redovisar summan av de två absoluta talen i undersökningen utan denna siffra är 

den totala förekomsten av ordet i hela Korp. Nästa kolumn redovisar antal träffar i 

Bloggmixkorpusen i absoluta tal och kolumnen efter det ger oss den relativa frekvensen, som 

är jämförbar, sedan kommer antalet absoluta träffar i Göteborgsposten och sedan den relativa 

frekvensen för det materialet. Till sist redovisas kvoten som räknats ut mellan de relativa 

frekvenserna. 
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3 Resultat 

Nedan redovisas resultatet från undersökningen som gjorts. Först kommer resultaten för det 

samlade materialet att redovisas. Därefter redovisas resultat i termerna plus- och minusord 

som också förklaras närmare där, och till sist redovisas en uppställning efter ordens struktur. 

Kapitlet rundas av med en sammanfattning. 

 

3.1 Det samlade materialet 

Sett till hela jämförelsematerialets resultat
3
 så kan man snabbt dra slutsatsen att de vardagliga 

uttrycken i mycket högre grad återfinns i bloggmaterialet än i tidningsmaterialet. 261 av 328 

uttryck följer detta mönster och i många av fallen är det också väldigt stora skillnader i 

förekomst till bloggtexternas fördel. Detta är något som inte är förvånansvärt, givet 

hypotesen. Absolut störst differens mellan bloggtext och tidningstext hade ordet medans som 

återfanns 358 gånger oftare i bloggtexten än i tidningstexten. 

Det är också betydligt vanligare med ord som har en hög andel av det totala antalet träffar i 

bloggtextmaterialet. Ett exempel på detta är ordet babe som hittades sammanlagt 1778 

gånger, varav 1663 av dem var från just bloggspråkskorpusen.  

Undantag där tidningstexten har en högre träffrekvens i jämförelsen är emellertid inte alls 

ovanliga. 67 av 328 ord är till tidningstextens favör, vilket utgör ungefär en femtedel av 

materialet och därför en långt ifrån obetydlig del. 

Det är också dessa undantag som utgör den mest intressanta delen av undersökningen, då 

det, givet hypotesen, är oväntat att de orden är så många. Bland dessa ord hittar vi uttryck som 

altsax, tenorsax och metallare, som alla tre är extremt mycket vanligare i tidningsmaterialet. 

Det är också den här typen av uttryck som utgör den största avvikelsen från hypotesen 

eftersom de skiljer sig så extremt från förväntat resultat.  

Variationen i antalet träffar är en annan intressant aspekt att ta upp. Ordens frekvens i 

korpusmaterialet skiljer sig avsevärt från de ovanligaste orden som ligger runt 100 träffar 

totalt i hela Korp till tiotusentals. Anledningen till att så många ligger på strax över 100 träffar 

                                                 
3
 Hela undersökningsmaterialet var alldeles för stort och otympligt för att på ett smidigt sätt kunna tas med i 

uppsatsen och finns därför bifogat som en bilaga i slutet av uppsatsen. 
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är, som tidigare nämnt i metodkapitlet, att det var där som gränsen drogs för vilka ord som ens 

togs med i undersökningen.  

 

Tabell 2 – De vanligaste orden 

Ord Total Blogg RF Blogg GP RF GP Kvot 

riktig  52 335 25 453 9 537  10 209 4 724 2,019 

tjej  46 156 34 600 12 964 5 746 2 659 4, 876 

dagis  28 165 19 987 7 489 3 984 1 844 4,062 

jättebra  24 495 15 619 5 852 5 885 2 723 2,149 

jäkla  24 051 21 149 7 924 1 281  593 13,367 

våran  21 692 19 464 7 293 284 131 55,491 

medans  16 387 15 029 5 631 34 16 357,896 

tillbaks  15 320 7 233 2 710 2 609 1 207 2,245 

bebis  14 539 13 604 5 097 441 204 24,977 

less  10 849 9 351 3 504 389 180 19,463 

 

 

Tabell 2 redovisar, med ett likadant upplägg som i tabell 1 i avsnitt 2.4.2, de ord som fick flest 

träffar i det samlade Korpmaterialet. Orden är sorterade efter antal träffar i allt korpusmaterial 

och inte bara i jämförelsematerialet. Den kolumn som visar detta heter total. Sedan kommer 

antal absoluta träffar i Bloggmix, och de relativa träffarna. Efter det redovisas de absoluta 

träffarna i GP och de relativa träffarna i GP. Till sist kommer kvoten av de två korpusarna, 

döpt till kvot.  Absolut flest träffar fick ordet riktig. Här är 25 453 av de 52 335 träffarna i 

bloggkorpusen, vilket gör det till det överlägset vanligaste ordet totalt sett. Inom 

bloggkorpusen var dock ordet tjej vanligast, där 34 600 av 46 156 träffar återfanns i 

Bloggmix.  

På grund av de två textsamlingarnas olika storlek blir en rak jämförelse av antalet träffar i 

de olika jämförelsematerialen inte särskilt talande. Därför, som det också beskrevs i 

metoddelen, var siffrorna tvungna att bearbetas för att de skulle bli jämförbara med varandra. 

Som ett exempel kan ordet ordet reko tjäna. Det förekommer 315 gånger totalt. Av dessa 

förekomster återfanns det i bloggtexten 132 gånger och 70 gånger i tidningstexten. Men de 

här siffrorna är inte helt rättvisa. Om man istället tar den relativa frekvensen och räknar med 

de siffrorna så ser man att det per 100 miljoner istället blir tal om 49 kontra 32 träffar. För just 

detta exempel så ser det inte ut att göra någon skillnad, men till exempel ordet ajöss har fler 

träffar i blogg- än i tidningstexten, 26 i jämförelse med 25, men är ändå relativt sett vanligare 

i tidningstexten, då de relativa siffrorna blir 10 i jämförelse med 12. 
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Å andra sidan finns det ord i stil med egotripp som är bara marginellt vanligare i 

tidningstexten och därför är mycket svårare att dra slutsatser kring. Här handlar det om en 

relativ frekvens på 22 i blogg och 23 i tidningstexten. Variationen som undersökningen 

uppvisar kan vara en tillfällighet eller bara något som förekommer i dessa två korpusar och 

säger därför ingenting om den generella situationen. I detta fall är det mest troligt tal om 

tillfälligheter som har resulterat i denna differens. 

 

3.2 Plus- och minusord 

I Lagspråk och samhällsutveckling (1992) redovisar Gertrud Pettersson en kvantitativ studie 

av ordförrådet i lagspråket i jämförelse med morgontidningsmaterial. På ett metodologiskt 

plan är alltså hennes undersökning väldigt lik den undersökning som jag redovisar här. I sin 

artikel presenterar hon plus- och minusord som termer för ord som endast förekommer i den 

ena, men inte den andra korpusen, och vice versa.  

Ett plusord i min undersökning blir således ett ord som är förekommande i 

bloggmaterialet men inte i tidningsmaterialet. Ett minusord är ett ord som förekommer i 

tidningsmaterialet men inte i bloggkorpusen. 

 

3.2.1 Absoluta plus- och minusord 

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten är att orden är så pass ofta förekommande i båda 

jämförelsematerialen. Därför är det tal om extremt få absoluta plus- eller minusord. De enda 

tre som kan sållas till en sådan kategori är plusorden hjärtegull, nakenfis och nattinatti. Detta 

är ord som utan tvekan tillhör den vardagliga skalan och därför föga förvånande heller inte 

återfinns i tidningstexten. Några minusord i den absoluta bemärkelsen var det inte tal om, 

utan alla ord som fanns i tidningsmaterialet kunde man också finna i bloggtexten, även om det 

vid några exempel handlade om så få som en handfull träffar. 

 

3.2.2 Relativa plus- och minusord 

Istället blir det mer relevant att prata om relativa plus- och minusord. Detta är alltså ord som 

avviker från normen genom att vara extremt mycket vanligare i en av korpusarna. Här 

fungerar kvoten som en bra måttstock på hur vanliga orden är och de ord som har valts vara 
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plus/minusord är sådana som har en kvot på mindre än 0.4 och över 25. Det är en ojämn 

fördelning, men gränsdragningen har gjorts med anledning av hur kvoternas fördelning ser ut. 

Det är, i sammanhanget, vanligt med en kvot över tio, medan en kvot under 0,1 ger oss tre 

ord. Gränsdragningen har därför gjorts så att andelen plus- och minusord skulle bli lika stor, 

istället för att göra en jämn fördelning rent kvotmässigt. 

De ord som enligt den kategoriseringen blev antingen plus- eller minusord redovisas i dels 

tabell 3 som är en lista på alla minusorden dels i tabell 4 som är en lista på alla plusord. 

 

Tabell 3 – Relativa minusord 

Ord Kvot Ord Kvot 

tenorsax 0,0218 rikskändis  0,2524 

altsax  0,0467 nobben  0,2912 

örnkoll  0,0780 glidare  0,3006 

metallare  0,1088 kassako  0,3160 

heltänd  0,1157 utbuad  0,3282 

doldis  0,1419 tjallare  0,3392 

revanschsugen  0,1569 extraknäck  0,3621 

replokal  0,1710 huggsexa  0,3715 

deltidare  0,1760 glädjefnatt  0,3771 

samlingsplatta  0,2121 maxfart  0,3771 

skattefiffel  0,2399 schyst  0,3890 

 

 

Ser man till orden i tabell 3 så är det alltså de orden som var överrepresenterade i 

tidningsmaterialet, och många av orden är också väntade att finnas i en genre av detta slag. 

Till exempel är ord som rikskändis och skattefiffel exempel på ord som tidningar gärna 

använder sig av i sina artiklar om de mest intressanta nyheterna. Vidare är heltänd, doldis och 

revanschsugen ord som sportartiklar och reportage väldigt ofta använder sig av för att skapa 

en viss stämning kring texten. 
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Tabell 4 - Relativa plusord 

Ord Kvot Ord Kvot 

väldans  25,2491 fasiken  46,0584 

java  26,4761 bakis  47,0004 

pallra  26,7190 mammig  49,2884 

babe  34,5250 våran  55,4906 

jisses  41,7315 hemlis  56,9802 

ilsk  41,9176 legg  67,2023 

cert  42,9123 japp  77,8089 

galej  43,3171 kisse  82,0799 

virrpanna  43,3171 hostig  88,9013 

chilla  43,9392 sessa  116,2680 

nää  44,3292 medans  357,8961 

kirra  45,1389   

 

 

I kontrast till resultaten som tabell 3 visade så är orden i tabell 4 så är uttrycken, sett till 

kvoten de uppvisar, alla extremt mycket vanligare i bloggarna. Ordet som har minst kvot är 

tjugofem gånger vanligare i bloggtexten.  Det är ordet väldans som har den platsen. Det ord 

med absolut störst kvot är medans, som redan nämnt var det 357 gånger vanligare i 

bloggtexten. Däremellan är det övervägande tal om uttryck som ger sken av att vara 

talspråkliga, i stil med hemlis, våran och nää. Förutom det finns det även direkta och relativt 

nya inlån från engelskan representerade: babe och chilla.  

Nationalencyklopedins ordbok (2004), NEO, är en av de ordböcker som förutom ett ords 

betydelse också anger dess historia och när det första belägget för ordets användning finns. 

Att just dessa två, väldigt nya inlån inte ens förekommer i den kan ses som ett tecken på att de 

är väldigt nya i språket. Sex av orden i tabell 4 återfinns inte i NEO, och ytterligare två har 

ingen ålder angiven. Den vanligaste dateringen på orden är slutet på 1800-talet, såsom java, 

eller början på 1900-talet, t.ex. kirra. Väldigt nya ord bland plusorden är därför, enligt 

tabellen, i minoritet. De ord som inte finns med i NEO än, i stil med chilla och babe, är dock 

möjliga exempel på ord som kan utvecklas med tiden. Detta diskuteras närmare i 

diskussionskapitlet. 
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3.3 Ordens struktur 

En annan aspekt att ta i beaktning är ordens längd. Detta för att få en så stor bredd på 

tolkningen av undersökningens resultat som möjligt. Hur beter de längsta orden av de 

vardagliga sig i undersökningen? Grundtesen är att längre ord oftare är svårare att förstå eller 

består av komplicerade sammansättningar. Bland annat förespråkas detta av LIX, ett 

vedertaget sätt att mäta läsbarhet på texter och gradera deras svårighetsgrad, som utvecklades 

på 1960-talet av Carl-Hugo Björnsson (1968). LIX baseras på ord- och meningslängd. 

Tabell 5 är en lista på alla de ord som omfattar tolv bokstäver eller mer. Det är sammanlagt 

22 ord som alla har tolv eller fler bokstäver. Bort ur denna tabell togs uttrycket hipp som happ 

som i SAOL listades som ett enda uttryck men egentligen består av tre ord, och därför hade 

funnits med i följande lista på grund av sina sammanlagda 13 tecken varav två var blanksteg. 

Orden är sorterade främst efter längd på orden och sedan i bokstavsordning. Av dem är åtta 

vanligare i tidningstextmaterialet, alltså en dryg tredjedel av orden, vilket är en markant högre 

siffra än den man finner i den stora undersökningen. 

Bland dessa ord finner man också en väldigt bred variation. Allt från kioskvältare och 

skattefiffel som enligt undersökningen är förekommer oftare i tidningstext och också är ord i 

teman som berör tidningsspråk, till sjuttsingen och vrålhungrig som är vardagligare. 

Det kan alltså utläsas att långa ord är ovanligare i det privata språkbruket än vad korta är, 

något som resultatet i tabell 5 också redovisar, då fler där är relativa minusord än i 

undersökningen som helhet.  Flertalet av dessa är också sammansättningar, som är helt i fas 

med grundtesen för hur långa ord är uppbyggda. 

 

Tabell 5 – Ordens struktur 

Ord Längd Kvot Ord Längd Kvot 

samlingsplatta  15 0,2120 femtioelfte  12 2,5231 

vänsterprassel  15 0,6362 glädjefnatt  12 0,3771 

intervjuoffer  14 1,8217 reklamsnutt  12 1,5410 

revanschsugen  14 0,1569 sjuhelsikes  12 2,7685 

bensträckare  13 2,8576 sjusärdeles  12 0,4377 

hejdundrande  13 1,5434 sjuttsingen  12 9,1271 

hockeyfrilla  13 2,1219 tjurskallig  12 1,9506 

kioskvältare  13 0,4899 utomjording  12 1,3025 

skattefiffel  13 0,2399 utskällning  12 2,0383 

vinnarskalle  13 0,4927 vrålhungrig  12 24,6048 

femhundring  12 1,7750 våffeldagen  12 5,5057 
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3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att slå fast några saker kring denna undersöknings resultat. De 

flesta ord följde den hypotes som ställdes upp innan undersökningen gjordes, vilket innebar 

att de vardagliga orden var vanligare i det mindre formella bloggmaterialet än i 

tidningstexterna. Hela 261 av 328 ord följde hypotesen, och bland dem var det också betydligt 

vanligare att skillnaden mellan förekomster, den så kallade kvoten, var större. 

De 67 ord som var vanligare i tidningstexterna var dock långt ifrån en obetydlig del i 

studien, utan motsvarar nästan en femtedel av orden i undersökningen, och kommer därför 

vara huvudämnet för diskussionen. De kommer att studeras mer i detalj för att försöka finna 

ett mönster till varför de sticker ut från den hypotes som ställts. Vidare, om man ser till den 

uppställning av plus- och minusord som gjorts i denna undersökning så har dessa gett 

intressanta resultat som visar både de mest hypotesenliga orden och de som bryter allra mest 

emot den. 

Ordens struktur togs också upp eftersom den kan ses vara av vikt för ordens betydelse och 

svårighetsgrad. Där kunde man se att andelen minusord, dvs. att de var vanligare i 

tidningstexten, var större än i undersökningen som helhet och detta är också något som är 

rimligt, givet hypotesen.  
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4 Diskussion 

Om man ser till undersökningens helhet så är resultatet i fas med hypotesen som ställdes 

innan undersökningen påbörjades. Föga förvånande är alltså de vardagliga orden och 

uttrycken inte lika vanliga i tidningstext som de är i bloggmaterialet.  

 

4.1 Hypotesenliga resultat 

Många av plusorden i undersökningen ger ett extremt vardagligt intryck och är enligt 

undersökningen också långt vanligare i bloggspråksmaterialet. Listan i tabell 3 visar därför 

prov på ord som inte alls är förvånansvärda att finna i en mindre formell kontext. 

Bloggspråket har alltså, även sett till undersökningens resultat, en allmänt talspråkligare klang 

än tidningsspråket, något som heller inte är särskilt förvånansvärt.  

Bland dessa ord hittar man chilla och babe. Ord som är direkta inlån från engelskan båda 

två och dessutom är nya sådana. Båda betecknas som slang och är därför helt klart fall av ord 

som utan tvekan ska sållas till skaran av vardagliga ord. De används dessutom i hög grad i 

ungdomsspråket och har därför en fast domän från början. Här är det alltså tal om ord som har 

börjat användas av svensktalande personer, men där orden som sådana inte har letat sig in i 

det stilistiskt omarkerade språkbruket än. Om orden fortsätter att behålla sin stämpel som 

vanliga bland vissa skaror, är det troligt att de kommer att utvecklas och i framtiden vinna 

domäner och till slut möjligtvis leta sig in i språkets finrum. 

Vidare är det även tal om väldigt många ord i kategorin plusord där det inte finns några 

tvivel om att de har kategoriserats såsom de gjort. Ord som bakis eller nää känns till stilen 

inte bara vardagliga utan snudd på talspråkliga, och det är i det närmaste anmärkningsvärt att 

det sistnämnda ens finns med i en ordbok som eget ord.  

 Det finns alltså ord som helt naturligt bör förses med bruklighetsmarkören vard., och det 

är därför skäligt att ha den med i ordboksförfattandet. Hur avgränsningen görs för vad som 

kan räknas in i kategorin är dock inte alls helt självklart, vilket jag också kommer att diskutera 

senare i detta avsnitt. 
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4.2 Hypotesbrytande resultat 

De mer intressanta orden är alltså, som redan påpekats tidigare i uppsatsen, de som inte följer 

hypotesen, och orden i tabell 2, där orden som var vanligare i tidningstexten redovisades, är 

därför extremt intressant att titta närmare på. Varför och hur kommer det sig att dessa ord är 

vanligare i en tidningstextuell kontext och, än mer intressant, hur kommer det sig att orden har 

fått en bruklighetsbeteckning som är vardaglig? I många fall verkar det här, i alla fall enligt 

min teori, vara tal om språklig utveckling, där ordet från början har använts i en 

huvudsakligen vardaglig kontext.  

I Bilaga 1 så listas alla ord som togs med i undersökningen, och även om tabellerna ger en 

bra inblick i vilka sorters ord undersökningen handlade om så täcker de såklart inte alla 328 

ord. Ett av orden som inte redovisas i någon tabell, men ändå visade sig vara vanligare i 

tidningstext, än i bloggtext, med en kvot på 0,40, är ordet Hasch. Hasch är förvånande att 

hitta i en lista på ord med bruklighetsbeteckningar, men ifall man ser detta ur ett längre 

perspektiv så kan det möjligtvis vara ett tecken på att ordet, sedan det gavs 

bruklighetsbeteckningen vard., har utvecklat sin betydelse och numera går att använda i fler 

språkliga domäner än bara den vardagliga. Ordets ursprungliga formella form haschisch 

återfinns inte alls i bloggtextmaterialet och endast tre gånger i tidningstextkorpusen, vilket är 

en bråkdel av förekomsten av det vardagliga uttrycket hasch. 

Det är säkert att påstå att hasch numera är den vanligaste, eller kanske till och med den 

omarkerade, formen av det ordet och att den gammalmodiga varianten istället numera är 

stilistiskt markerad. Därför är det i högsta grad anmärkningsvärt att ordet hasch fortfarande 

har kvar bruklighetsbeteckningen. SAOL hänvisar till och med i sin senaste upplaga till ordet 

hasch från den tidigare formella formen haschisch, även om haschisch inte har någon markör 

alls. 

Det här är alltså, i mina ögon, ett bevis på att orden långsamt kan förlora sitt stilvärde, och 

ifall bruklighetsbeteckningen inte uppdateras kontinuerligt kan förvirring uppstå för osäkra 

språkbrukare och textförfattare, då det blir oklart vilket ord som föredras för att uppnå en 

omarkerad stil. 

Vidare är nominaliseringar av uttryck förhållandevis vanliga i SAOL:s lista av vardagliga 

ord. Ord som deltidare eller tjallare, som återfanns i tabell 3, har klart sitt ursprung i verb och 

har sedan nominaliserats för att beteckna personer som utför den aktuella handlingen. I detta 

fall handlar det alltså om personer som arbetar deltid, eller sådana som sysslar med att tjalla, 

som från början var ett slanguttryck som idag ändå är väldigt utbrett i svenska språket som 
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helhet. Dessa är, i sin enkla formulering, extremt träffsäkra och antagligen därför oftare 

representerade i tidningsmaterialet.  

Ett problem som ändå återstår med dessa ord är att det inte finns någon ordentlig 

motsvarighet till dem. Deltidare har en formell motsvarighet i ordet deltidsarbetare men det 

finns problem med användningen av det ordet också. Huvudledet -arbetare har en klang av 

hårt, fysiskt arbete gärna förknippat med arbetarrörelsen. Därför täcker man inte in alla som 

tjänstgör med det mer formella ordet, utan man måste i så fall använda sig av ytterligare ett 

ord, exempelvis deltidstjänsteman för att få med alla. Så ytterligare en anledning till att just 

detta ord används mycket i tidningstext är dess breda betydelse. Genom att skriva deltidare 

täcks nämligen båda dessa betydelser in. 

 

4.3 Vardagligt som kategori 

Många av orden som innefattas i minusordsdelen är sådana som man kan förvänta sig finna i 

tidningars mindre formella delar, som t.ex. sportdelen. Sportsidorna har fått utstå kritik för att 

vara språkligt underlägsna de övriga delarna av tidningen, och ofta kan man också se den 

språkliga differensen mellan tidningens olika delar. Kulturdelen är det vanligtvis som har fått 

rykte av sig att vara språkligt den mest avancerade, medan sportdelen alltså är dess motsats. 

Men sportdelen tar också upp händelser som kräver ett visst språkbruk och därför kommer ord 

som de redan, i tabell 3, nämnda revanschsugen och doldis väl till pass i den delen. De är 

naturliga att använda i en sportlig kontext och är ord som inte riktigt har någon plats i en 

annan språklig domän, men som i just sport- och tävlingssammanhang används flitigt och av 

en anledning. 

Vid sidan av detta återfinns också några ord som är mest troliga att finna i en musik- eller 

kulturdel av en tidning. Redan nämna samlingsplatta och megahit är exempel på sådana ord. 

Här är det istället naturligt att skriva med dessa ord ifall man skall recensera en CD, men 

orden som sådana har inget annat riktigt användningsområde. Även orden alt- och tenorsax 

som redan tagits upp flera gånger är rimliga att användas i en sådan musikdel, men ifall orden 

nu är bara vardagliga varianter av t.ex. altsaxofon eller inte är diskutabelt. Deras mer formella 

varianter var i alla fall än mer sällan förekommande i såväl bloggmaterial som 

tidningsmaterial och gör därför stilmarkören en aning osäker. 

Huruvida dessa borde kategoriseras som vardagliga är något som kan diskuteras då en 

definition just av vilka sorters ord som kan tänkas vara vardagliga inte finns. Den vanligaste 
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kategorin verkar, sett till resultaten, vara ord som har en mer formell synonym, men där den 

vardagliga används i just vardagligt tal. Det blir således, sett till materialet å ena sidan ord 

som helt klart är vardagliga, sett till min tolkning av begreppet, men också en hel del ord som 

verkar ha placerats här i brist på någon bättre kategori. Spannet inom kategorin blir därför 

väldigt brett och således blir det svårt att säga något om kategoriseringen som helhet.  

Det här är uppenbara problem man ganska snabbt stöter på när man börjar se närmare på 

sådana här kategoriseringar. Det finns redan i dag ett stort antal olika konnotationer som ett 

ord kan ges i ordboken genom bruklighetsbeteckningar, och att utöka den listan ytterligare 

vore i slutändan ingen bra lösning. 

Liksom också Thelander (1994) slår fast för bruklighetsbeteckningen prov. i sin artikel så 

föreslår jag en skala som visar hur väl bruklighetsbeteckningen stämmer. Vardagligt som 

begrepp är inte absolut, utan det är snarast en fråga om olika grader av vardaglighet. Här kan 

man använda kvoten från undersökningen jag gjort som en måttstock för de olika graderna. 

Mest vardagligt innebär då absolut vanligast i det privata språkbruket och ovanligt, eller alls 

inte förekommande, i det offentliga språket. 

Mest vardagliga och minst förekommande i det offentliga språket är de tre absoluta 

plusord som faktiskt förekom i undersökningen: Nakenfis, hjärtegull och nattinatti. På andra 

sidan av skalan de som enligt undersökningen blev relativa minusord och alltså verkar 

förekomma i fler språkdomäner, t.ex. skattefiffel, rikskändis och nobben. Däremellan återfinns 

då de andra orden som alla har bruklighetsbeteckningen vard.. 

 

Mest vard.    Kvot = 1   Minst vard. 

 

Nakenfis   Kanonjobb   Skattefiffel 

Hjärtegull   Egotripp   Rikskändis 

Nattinatti   Halvmara   Nobben 

 

Figur 3 – en möjlig skala för bruklighetsbeckningen vard. 

 

I figur 3 redovisas alltså inget nytt resultat utan det är bara ett åskådliggörande av en möjlig 

skala, där graden av vardaglighet (här mätt i kvoten från jämförelsematerialet) minskar från 

vänster till höger, och där detta dessutom exemplifieras genom att några ord från dessa skikt 

redovisas under skalan. I mitten är orden där kvoten var närmast 1 i undersökningen, där alltså 

orden var lika vanliga i båda jämförelsematerialen. 
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 Orden i denna tabell tillhör fortfarande det vardagliga språkbruket, eller har gjort så 

tidigare, och det är således inte tal om vad man skulle kunna kalla direkta felaktigheter i valet 

av ord med markören. Fortfarande är diskussionen för orden längre till höger på skalan aktuell 

och nödvändig för att få ett kontinuerligt arbete och klara riktlinjer för språket.  
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5 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan norm och bruk för ord med 

bruklighetsbeteckningar i SAOL. Detta gjordes genom att jämföra ord med 

bruklighetsbeteckningen vard. och deras förekomst i två olika språkliga domäner. Domänerna 

representerades av två olika textkorpusar där den ena företrädde privat språk, och bestod av 

en korpus med bloggtext. Den andra bestod av tidningstext och företrädde offentligt språk. 

Jag kom fram till att de flesta av orden som tagits med i undersökningen var vanligare i 

bloggtexten och därför snarare tillhörde det privata språket. Det förekom dock en, inte 

obetydlig, del undantag från detta, och bland de orden finns det exempel där man kan 

ifrågasätta ordboksredaktionens val. Bakom dessa oklarheter finns flera frågetecken, där 

språklig utveckling kan vara en av de mest betydande. Med detta menas alltså att 

bruklighetsbeteckningarna inte är uppdaterade mellan upplagor fastän ordets stilvalör har 

utvecklats. Andra aspekter kan dock ligga bakom, och i slutändan visa sig vara mer 

betydande, något som också leder oss in på fortsatt forskning.  

Det här är nämligen en av många möjliga undersökningar som skulle kunna göras på de 

olika bruklighetsbeteckningar som finns i SAOL. Det som man kan ta till sig av 

undersökningen är, som nämnt, att det finns en viss tendens till frågetecken kring hur dessa 

bruklighetsbeteckningar sätts på ord, och att detta måste undersökas ur både ett närmare och 

ett vidare perspektiv för att kunna dra klara slutsatser ur det. 

Som nämnt i uppsatsen så finns det också en hel del bruklighetsbeteckningar tillhanda, 

vissa med mer konkret betydelse, och andra som är lika vaga i sin avgränsning som den som 

undersöks här. Därför finns det möjlighet till många liknande undersökningar. 

Dessutom vore en diakron undersökning av ordböckernas olika upplagor i hur 

förändringarna för ords stilmarkörer ser ut, och huruvida dessa utvecklas, ännu en intressant 

aspekt att forska närmare på. Detta skulle i viss mån också förklara varför det ser ut som det 

gör med dagens ord och uttryck. Hur ordboksredaktionen arbetar närmare med denna 

uppdatering, är något som jag försökt ta reda på, men utan något svar. En förklaring av deras 

tillvägagångssätt skulle underlätta vidare forskning mycket, då ett tydligare fokus lättare 

skulle kunna användas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Helhetsbild över orden i undersökningen 

 

I denna bilaga visas alla ord upp som varit föremål för undersökningen. De visas upp i samma 

ordning som tabell 1 och 2. Orden är sorterade i bokstavsordning. 

 

Hela Korpmaterialet: 910 026 168 token 

Bloggmixmaterialet: 266 899 558 token 

GP-materialet: 216 099 825 token 

 

Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

ajabaja 102 91 34 3 1 24,55986347 

ajöss 122 26 10 25 12 0,842052462 

alerten  361 67 25 87 40 0,623535753 

altsax  141 3 1 52 24 0,04671149 

asgarv  342 302 113 15 7 16,30127202 

aspackad  163 137 51 8 4 13,86552732 

attan  1 320 1 063 398 60 28 14,3445796 

       

babbel  621 405 152 34 16 9,644548841 

babe  1778 1 663 623 39 18 34,52498136 

baddare  193 46 17 35 16 1,064132232 

baggis  217 120 45 54 25 1,799257397 

bajs  3 725 3 133 1174 256 118 9,908918129 

bakfull  1 054 746 280 84 39 7,190603669 

bakis  3 745 3 541 1327 61 28 47,00043769 

baksmälla  987 457 171 231 107 1,601806423 

baluns  116 45 17 39 18 0,934229802 

banga  232 193 72 24 11 6,511062705 

       

banne mig  2 328 1 732 649 250 116 5,609364861 

barhäng  247 88 33 146 68 0,48801776 

barka  121 46 17 25 12 1,489785125 

barnporr  1 561 504 189 234 108 1,743895631 

barnrumpa  151 106 40 6 3 14,30409631 

bebis  14 539 13 604 5097 441 204 24,97663023 

bensträckare  104 60 22 17 8 2,857644101 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

bergis  311 210 79 10 5 17,0029824 

biffig  164 117 44 23 11 4,118734867 

bira  490 380 142 31 14 9,924935964 

       

cash  2 393 1 649 618 288 133 4,635899137 

cert  249 159 60 3 1 42,91228892 

chilla  2 313 2 225 834 41 19 43,93918216 

cigg  3 233 2 798 1048 174 81 13,01979878 

cool   10 011 7 644 2864 1 128 522 5,486778009 

cred  1 259 824 309 131 61 5,092859869 

       

dagis  28 165 19 987 7489 3 984 1844 4,061945511 

dass  1 219 234 88 150 69 1,263078693 

deal  3 230 2 106 789 233 108 7,318267104 

deckare  5 379 2 221 832 1 357 628 1,325178928 

dekis  496 120 45 215 99 0,451906509 

deltidare  109 15 6 69 32 0,176014311 

deppa  986 632 237 202 93 2,5332119 

digga  372 234 88 67 31 2,827788118 

dille  458 394 148 24 11 13,29201402 

dimpa  366 202 76 66 31 2,478068142 

       

direkten  1 104 810 303 102 47 6,429699227 

dissa  1 005 782 293 63 29 10,05013775 

divig  125 81 30 22 10 2,981042369 

doja 128 25 9 8 4 2,530205715 

doldis  504 44 16 251 116 0,141933452 

donna  478 286 107 27 12 8,576460259 

dravel  577 239 90 52 24 3,721348712 

dress  2 832 2 439 914 154 71 12,823214 

drälla  177 77 29 46 21 1,355310191 

drämma  190 81 30 29 13 2,261480418 

       

eftersnack  266 119 45 63 29 1,529368787 

egotripp  147 59 22 49 23 0,974903753 

eran  6 544 5 025 1883 186 86 21,8740365 

extraknäck  676 127 48 284 131 0,362068874 

       

fajt  471 165 62 201 93 0,664651053 

fanskap  100 67 25 15 7 3,616507368 

farsa  1 382 537 201 260 120 1,672271346 

farsgubben  166 94 35 9 4 8,456509766 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

farstu  120 20 7 13 6 1,245639736 

fasiken  2 151 1 991 746 35 16 46,058419 

faslig  159 61 23 16 7 3,086850972 

fegis  509 315 118 57 26 4,474469053 

fejs  229 186 70 20 9 7,529892206 

       

femhundring  277 171 64 78 36 1,775036624 

femtioelfte  291 134 50 43 20 2,523144675 

femtioelva  318 253 95 21 10 9,754545459 

femtiolapp  442 160 60 176 81 0,736059844 

festfixare  210 54 20 94 43 0,465127178 

festprisse  121 49 18 26 12 1,525908677 

fiffel  720 143 54 252 117 0,459453228 

fik  2 196 1 380 517 422 195 2,647722378 

filmsnutt  466 339 127 43 20 6,38317944 

fimp  202 50 19 58 27 0,697987783 

finemang 415 362 136 22 10 13,32268318 

       

galej  360 321 120 6 3 43,31712183 

gamling  326 140 52 56 26 2,024164572 

gapflabb  138 65 24 32 15 1,644633714 

gapig  180 58 22 63 29 0,745406636 

garv  781 550 206 106 49 4,201096281 

gaska  102 49 18 15 7 2,644908374 

gasta  159 71 27 35 16 1,642464967 

gay  2 141 1 407 527 239 111 4,766526447 

geggig  133 65 24 42 19 1,253054259 

genomkörare 416 141 53 178 82 0,641364505 

       

genrep  1 138 317 119 560 259 0,458328692 

getöga  166 88 33 30 14 2,375019764 

gladeligen  1 292 620 232 182 84 2,758202273 

glassa  284 227 85 27 12 6,807190485 

glidare  233 49 18 132 61 0,30055777 

glufsa  136 76 28 15 7 4,102306865 

glutta  289 237 89 13 6 14,76083088 

glädjefnatt  169 34 13 73 34 0,377104633 

gnabb  141 51 19 34 16 1,214498743 

gnutta  2 532 1 301 487 478 221 2,203713898 

       

haffa  503 410 154 19 9 17,4717363 

hallick  351 64 24 125 58 0,414548904 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

halvmara  176 72 27 56 26 1,040998923 

halvtaskig  287 178 67 46 21 3,133054728 

hasch  2 270 347 130 697 323 0,403090448 

hejare  759 373 140 164 76 1,841496061 

hejdundrande  509 244 91 128 59 1,543425486 

helgalen  146 69 26 13 6 4,297457091 

helnöjd  928 611 229 204 94 2,425028536 

heltänd  101 7 3 49 23 0,115666547 

       

hemlis  611 563 211 8 4 56,98023269 

hint  824 604 226 64 30 7,641221258 

hipp som 

happ  

236 116 43 54 25 1,73928215 

hispig  136 99 37 12 6 6,679743086 

hjärnsläpp  624 402 151 133 62 2,447260625 

hjärtegull  133 127 48 0 0  

hockeyfrilla  134 76 28 29 13 2,121882861 

hoja  101 7 3 4 2 1,4169152 

hostig  577 549 206 5 2 88,90130799 

huggsexa  212 39 15 85 39 0,371493733 

       

idiot  6 341 3 757 1408 609 282 4,994933527 

idioti 1 155 523 196 101 47 4,192626024 

ikring  281 75 28 19 9 3,196049324 

ilsk  225 1 812 679 35 16 41,91755661 

impa  158 114 43 18 8 5,127883581 

info  10 184 7 086 2655 811 375 7,074342863 

inkastare  127 46 17 42 19 0,88677686 

intensiven  392 104 39 143 66 0,588847875 

intervjuoffer  185 54 20 24 11 1,821748114 

       

japp  2 058 1 922 720 20 9 77,80888613 

java  398 327 123 10 5 26,4760726 

jidder  104 62 23 18 8 2,788848965 

jiddra  168 131 49 10 5 10,60662236 

jippo  874 367 138 198 92 1,500744238 

jisses  1 367 1 237 463 24 11 41,73152625 

jox  260 179 67 25 12 5,797207333 

jucka  117 88 33 12 6 5,93754941 

julig  409 342 128 49 23 5,651137008 

jycke  233 102 38 72 33 1,147026591 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

jädra  1 330 981 368 256 118 3,102664757 

jädrans  1 022 834 312 55 25 12,2774782 

jädrar  379 304 114 31 14 7,939948771 

jäkel  666 461 173 53 25 7,042565038 

jäkla  24 051 21 149 7924 1 281 593 13,36738689 

jämnan  667 307 115 101 47 2,461063459 

jänkare  184 47 18 57 26 0,667619192 

jänta  227 70 26 19 9 2,982979369 

järnkoll  412 132 49 206 95 0,518814997 

jättebra  24 495 15 619 5852 5 885 2723 2,148882001 

       

kafferep  296 146 55 49 23 2,412473694 

kalasbra  276 249 93 12 6 16,80056594 

kalufs  382 167 63 77 36 1,756028486 

kanonbra  1 901 1 353 507 348 161 3,147924903 

kanonjobb  224 97 36 81 37 0,969599819 

kanonmat  157 29 11 33 15 0,711524516 

kanonväder  391 331 124 36 17 7,44442748 

kass  4 369 3 490 1308 362 168 7,805894315 

kassako  248 48 18 123 57 0,315967153 

kattskit  182 119 45 33 15 2,919704049 

       

kel  204 111 42 35 16 2,567797342 

kelgris  256 55 21 103 48 0,432345831 

killkompis  890 801 300 53 25 12,23664771 

kioskvältare  262 72 27 119 55 0,489881846 

kirra  239 223 84 4 2 45,13886995 

kissa  3 893 2 982 1117 344 159 7,018672968 

kisse  883 811 304 8 4 82,07987338 

kisspaus  133 92 34 20 9 3,724462812 

klaffa  516 162 61 215 99 0,610073787 

klant  253 210 79 11 5 15,45725673 

       

labba  101 64 24 15 7 3,454574202 

lantis  249 114 43 48 22 1,922956343 

larva  153 65 24 12 6 4,385689905 

larvig  315 203 76 24 11 6,848423467 

lassa  196 101 38 25 12 3,271049948 

latmask  257 187 70 20 9 7,570375498 

lattja  227 116 43 46 21 2,041766003 

lattjo  285 150 56 59 27 2,058472446 

lealös  125 53 20 30 14 1,430409631 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

legg  178 166 62 2 1 67,20226378 

       

lekis  315 164 61 22 10 6,035690723 

less  10 849 9 351 3504 389 180 19,46320093 

linslus  231 191 72 18 8 8,591454071 

lipa  554 374 140 42 19 7,209881427 

lipsill  112 70 26 9 4 6,297400889 

litegrann  3 389 2 890 1083 117 54 19,99943799 

livhanken  377 47 18 80 37 0,475678674 

ljummen  1 343 517 194 499 231 0,838872211 

lodis  102 70 26 8 4 7,084576001 

loppis  3 388 2 790 1045 302 140 7,480025371 

       

macka  5 366 4 663 1747 344 159 10,9752086 

maffig  658 331 124 213 99 1,258213095 

mallig  476 319 120 43 20 6,006590682 

mammig  510 487 182 8 4 49,28840732 

manick  276 107 40 50 23 1,732684873 

mansgris  185 83 31 40 19 1,680056594 

mastig  211 96 36 68 31 1,14305764 

matvrak  192 149 56 9 4 13,40446761 

maxa  187 131 49 27 12 3,92837865 

maxfart  235 34 13 73 34 0,377104633 

       

medans  16 387 15 029 5631 34 16 357,89611 

megahit  119 27 10 38 18 0,575288878 

mejl  9 602 5 187 1943 2 871 1329 1,462813185 

mess 1 146 956 358 47 22 16,46894749 

messa  345 294 110 29 13 8,208336332 

metallare  321 25 9 186 86 0,108826052 

mick  266 123 46 53 25 1,879035791 

minsting  236 158 59 27 12 4,738044479 

misse  229 209 78 7 3 24,17430831 

mjukis  527 431 161 37 17 9,431512761 

       

nada  1 154 970 363 60 28 13,08959756 

nakenfis  117 116 43 0 0  

nalla  185 110 41 41 19 2,172274174 

nattinatti  185 184 69 0 0  

nattkröken  152 51 19 38 18 1,08665677 

negerboll  451 184 69 15 7 9,931900831 

nobba  199 56 21 84 39 0,539777219 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

nobben  791 141 53 392 181 0,291231841 

noja  273 192 72 28 13 5,551994254 

nollställd  233 125 47 59 27 1,715393705 

norpa  233 147 55 34 16 3,500614024 

       

nubbe  450 202 76 120 56 1,362937478 

nuna  380 177 66 77 36 1,861179892 

nylle  161 117 44 16 7 5,920681372 

nämen  360 308 115 15 7 16,62513835 

nää  940 876 328 16 7 44,32920412 

       

omtenta  263 222 83 20 9 8,987290698 

osis  174 141 53 8 4 14,27036023 

ostmacka  198 133 50 31 14 3,473727587 

       

paja  179 124 46 16 7 6,274910172 

pallra  1 433 1 320 495 40 19 26,71897235 

panga  130 50 19 23 11 1,760143106 

pank  1 009 677 254 101 47 5,427166 

pantad  169 116 43 9 4 10,4356929 

parta  300 264 99 14 6 15,2679842 

partaj  839 705 264 72 33 7,927977905 

pausa  599 447 167 72 33 5,026675353 

peppa  1 903 1 435 538 300 139 3,872901547 

peppning  214 161 60 29 13 4,495041325 

       

permis  253 135 51 23 11 4,752386386 

petnoga  186 76 28 29 13 2,121882861 

pigavdrag  175 68 25 33 15 1,668402314 

pill  478 378 142 48 22 6,376118401 

pilla  3 050 2 494 934 265 123 7,620024818 

pillra  100 76 28 3 1 20,51153433 

pinal  107 66 25 15 7 3,562529646 

pingis  755 210 79 240 111 0,7084576 

pinn  165 85 32 31 14 2,220051466 

pippa  117 83 31 4 2 16,80056594 

       

radarpar  360 76 28 116 54 0,530470715 

radda  713 283 106 198 92 1,157249644 

ragga  2 111 1 081 405 552 255 1,585595581 

raggare  827 474 178 118 55 3,252386464 

raken  2 003  1 143 428 501 232 1,847201681 
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Undersökning Träff. Korp. Bloggtext Rel. 

Blogg. 

GP 

2001-11 

Rel. 

GP. 

Kvot 

rappakalja  241 99 37 22 10 3,643496229 

rasket  370 121 45 81 37 1,209500806 

ratta  557 190 71 168 78 0,915693497 

reka  150 97 36 26 12 3,020676361 

reklamsnutt  142 59 22 31 14 1,5409769 

       

reko  315 132 49 70 32 1,52679842 

relaxa  149 128 48 9 4 11,51524734 

replokal  435 49 18 232 107 0,171007007 

retligt  192 69 26 36 17 1,551859505 

retsticka  119 66 25 29 13 1,842687748 

revanschsugen  230 25 9 129 60 0,156911982 

riksdaler  2 259 741 278 161 75 3,726474404 

rikskändis  225 24 9 77 36 0,252363375 

riktig  52 335 25 453 9537 10 209 4724 2,018652594 

ringrostig  393 213 80 107 50 1,611764687 

       

sabba  586 361 135 70 32 4,175562345 

sablar  177 32 12 20 9 1,295465326 

sajt  4 952 2 523 945 778 360 2,625690084 

samlingsplatta  174 22 8 84 39 0,212055336 

sate  271 146 55 16 7 7,388200686 

schyst  838 197 74 410 190 0,389034557 

semi  1 212 385 144 556 257 0,560649899 

sessa  731 718 269 5 2 116,268013 

sicken  379 313 117 20 9 12,67127022 

sidådär  4 160 3 017 1130 535 248 4,565909916 

       

sjuhelsikes  173 106 40 31 14 2,768534769 

sjujäkla  116 89 33 7 3 10,29432268 

sjusärdeles  101 20 7 37 17 0,437657205 

sjuttsingen  151 124 46 11 5 9,127142068 

skakis  548 446 167 26 12 13,88888306 

skattefiffel  131 16 6 54 25 0,239900986 

sketen  457 317 119 45 21 5,703645948 

skinkmacka 212 176 66 9 4 15,83346509 

skinnhuvud  133 3 1 4 2 0,607249371 

skinnpaj  196 124 46 35 16 2,868530364 

       

tafflig  201 56 21 86 40 0,527224261 

tajma  316 200 75 75 35 2,159108876 

tajt  2 388 1 321 495 750 347 1,426091413 
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tampas  1 288 294 110 470 217 0,506471816 

tantig  174 126 47 25 12 4,080715776 

tapper  693 174 65 158 73 0,891657305 

taskig  1 687 1 036 388 260 120 3,226206917 

tenorsax  210 2 1 74 34 0,02188286 

tillbaks  15 320 7 233 2710 2 609 1207 2,244658083 

tjafs  1 988 1 199 449 332 154 2,924064243 

       

tjalla  124 47 18 33 15 1,153160423 

tjallare  219 31 12 74 34 0,339184334 

tjej  46 156 34 600 12964 5 746 2659 4,875467746 

tji  750 539 202 64 30 6,818904401 

tjim  192 60 22 69 32 0,704057242 

tjoa  204 151 57 26 12 4,702290005 

tjocken  113 73 27 7 3 8,443657927 

tjockis  868 731 274 50 23 11,83731441 

tjurskallig  105 53 20 22 10 1,950558587 

toa  4 544 3 725 1396 294 136 10,25852113 

       

uppkäftig  376 119 45 85 39 1,13353216 

uppraggad  193 140 52 28 13 4,048329143 

urdålig  156 94 35 20 9 3,805429395 

urkass  172 141 53 10 5 11,41628818 

urtrist  195 92 34 43 20 1,732308285 

utbuad  295 45 17 111 51 0,328242904 

utedass  458 120 45 158 73 0,614936072 

utflippad  111 34 13 49 23 0,561808942 

utifall  916 601 225 102 47 4,770678069 

utomjording  351 111 42 69 32 1,302505898 

       

utpumpad 321 150 56 62 29 1,95886894 

utrikiska 214 101 38 26 12 3,145240334 

utskälld  662 188 70 203 94 0,749838304 

utskällning  873 433 162 172 80 2,03828665 

uttjatad  310 159 60 61 28 2,110440439 

       

vadå  3 280 2 178 816 350 162 5,038434785 

valborg  1 600 1 201 450 216 100 4,501891945 

vale  149 59 22 7 3 6,82432627 

valfläsk  465 139 52 142 66 0,792560213 

varann  9 012 2 988 1120 1 560 722 1,550821472 

vareviga  337 205 77 35 16 4,742328425 
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vift  913 612 229 104 48 4,764571992 

vimsig  349 206 77 55 25 3,032566558 

vinnarskalle  324 115 43 189 87 0,492653811 

virrpanna  122 107 40 2 1 43,31712183 

       

vischan  363 153 57 92 43 1,346509476 

vrålhungrig  595 547 205 18 8 24,6048449 

vrålåk  189 89 33 57 26 1,264215066 

våffeldagen  332 272 102 40 19 5,505727635 

våran  21 692 19 464 7293 284 131 55,49061862 

väck  1 932 1 191 446 319 148 3,022921636 

väldans  2 284 2 027 759 65 30 25,24911746 

vänsterprassel  100 22 8 28 13 0,636166008 

       

ågren  182 139 52 16 7 7,033971886 

åldersnoja  232 148 55 57 26 2,102290222 

       

äh  1 380 1 144 429 94 43 9,853805404 

       

öla  125 81 30 10 5 6,558293212 

örnkoll  109 8 3 83 38 0,07804008 

 


