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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur encyklopeditet kan förstås inom metalexikografi 
och praktisk lexikografi. I en teoretisk fördjupning visas att encyklopeditet har förklarats dels 
utifrån innehållsliga aspekter, såsom omvärldskunskap, dels utifrån formmässiga aspekter, såsom 
tilläggsinformation. Då encyklopediska definitioner ofta beskrivs som långa och detaljerade 
associeras de även med fackspråklighet; inom traditionell lexikografi har de kontrasterats mot mer 
renodlat språkliga definitioner. Men genom påverkan från främst kognitiv semantik är i dag en 
vanlig uppfattning att det inte går att konstruera ordboksdefinitioner utan encyklopediska inslag.  
 
För att undersöka hur encyklopeditet praktiskt kan förstås görs i uppsatsen en kvalitativ analys av 
växtdefinitioner i Bonniers svenska ordbok (BSO) och Norstedts svenska ordbok (NSO). Denna analys 
tar sin utgångspunkt i en inledande kategorisering av samtliga växtdefinitioner i ordböckerna. 
Resultatet visar en högre grad av fackspråklighet i BSO än i NSO, bland annat genom att ord 
som art, släkte och familj nämns betydligt oftare i BSO:s definitioner. I NSO ges utförligare 
beskrivningar av välkända växter. Där finns även ett större inslag av definitioner förankrade i en 
specifik kulturell kontext; snarare än att vara allmängiltiga ges i dessa definitioner prototypiska 
beskrivningar. Såväl BSO:s fackspråkliga som NSO:s prototypbaserade beskrivningar placeras 
ofta, men inte alltid, som tilläggsinformation. Således tenderar en viss typ av innehåll att samspela 
med en viss typ av form, men någon omedelbar koppling går inte att skönja i de undersökta 
ordboksdefinitionerna. En slutsats är att medan encyklopeditet formmässigt låter sig beskrivas 
utifrån kriterier som längd och detaljrikedom är det svårare att slå fast vad som innehållsligt 
utmärker encyklopeditet. Det är också vanskligt att se encyklopedisk information i ordböcker 
som enbart positivt eller enbart negativt; i stället är det något som måste bedömas utifrån 
ordbokens tänkta målgrupp och användningsområde.  
 
 
Nyckelord: encyklopeditet, encyklopedisk information, lexikografi, kognitiv semantik, 
prototypikalitet, definitioner, fackspråk, Bonniers svenska ordbok, Norstedts svenska ordbok. 
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1. Inledning 

Ordböcker betraktas ofta som rättesnören. Här finns upplysningar om hur ord stavas, uttalas, 
böjs och används, vad de betyder och vilket ursprung de har. I riksdagsdebatter händer det att 
ledamöter hänvisar till ordboksdefinitioner för att visa vem som har sanningen på sin sida, och 
när nya ord tas med i SAOL blir genomslaget ofta stort. Vid marknadsföring av ordböcker är 
denna aura av auktoritet knappast till nackdel. ”Dictionary is a powerful word”, skriver 
lexikografen Sidney I. Landau och fortsätter, “Authors and publishers have found that if they call 
a reference book a dictionary it tends to sell better than it would if called by another name because 
the word suggests authority, scholarship, and precision” (Landau 1989:5, citerat efter Stark 1999:9). 
Samtidigt är lexikografer, det vill säga de som praktiskt och teoretiskt arbetar med ordböcker, 
kanske de som är mest medvetna om ordböckers begränsningar – inte minst gäller det 
definitioner. Få lexikografer skulle i dag hävda att definitioner ger definitiva svar. Även om det 
finns en strävan efter att utforma begripliga definitioner med högt förklaringsvärde (Atkins & 
Rundell 2008:412) kan sådana definitioner se mycket olika ut – och bör se olika ut, bland annat 
beroende på ordböckers skiftande målgrupp och funktion. Ett exempel utanför ordböckernas 
värld: Maratonlöparen är betjänt av att veta att den sträcka som ska tillryggaläggas är exakt 42 195 
meter, medan den som ska bila sträckan för att hälsa på några vänner klarar sig bra med 
informationen att avståndet är runt fyra mil – att ge en angivelse ner på metern skulle bara 
framstå som pedantiskt (Moi, muntl. 2015-06-04).  
 
Länge fanns inom lexikografin ett fast ideal för hur ordboksdefinitioner skulle konstrueras, ett 
ideal influerat av logiken snarare än av språkvetenskapen. När definitioner inte uppfyllde detta 
ideal sågs de som avvikelser. En typ av definitioner som har betraktats med misstänksamhet är 
definitioner innehållande så kallad encyklopedisk information. Men i dag har det i viss mån skett 
en omvärdering av vad begreppet encyklopeditet1 rymmer och därmed också av vilken plats 
encyklopedisk information har i ordböcker.  
 
Jag menar att det i beskrivningar av encyklopedisk information går att urskilja två huvudfokus, 
som ofta – men inte alltid – underförstått hänger samman. Encyklopedisk information kan å ena 
sidan beskrivas som omvärldskunskap eller pragmatisk information, å andra sidan som 
tilläggsinformation eller valfri information. Den encyklopediska informationen kontrasteras i 
båda fallen mot vad en mer klassisk ordboksdefinition bör innehålla. Men inom kognitiv 
semantik, ett språkvetenskapligt fält som influerat metalexikografin (den teoretiska lexikografin) 
de senaste decennierna, är en vanlig uppfattning att all kunskap är encyklopedisk. Dras detta 
resonemang till sin spets blir det meningslöst att skilja informationstyper i ordböcker åt, då all 
kunskap ska befinna sig på samma nivå, med Anna Vogels ord (2011:22): ”[F]ör att kunna 
använda språket behöver man också kunskap om världen.” I stället för att definitioner ska 
utarbetas efter logiska principer ses inom kognitiv semantik ofta så kallade prototyper som ett 

1 Encyklopeditet används här som en paraplybeteckning, innefattande såväl encyklopedisk information som (de för 
studien mindre centrala aspekterna) encyklopeditet med syftning på referensverk och med syftning på artikeltyp (se 
vidare kapitel 2). Inom engelskspråkig litteratur är begreppet encyclopedicity vedertaget (se t.ex. Stark 1999). Svensén 
använder en svensk motsvarighet till begreppet, encyklopedicitet (2004:354 ff.). Men då jag bedömer encyklopedicitet som 
otympligt väljer jag en kortare, här myntad, variant – encyklopeditet.  
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alternativ, i korthet representativa exemplar av en kategori som kan växla bland annat beroende 
av kulturellt och geografiskt sammanhang. 
 
I denna uppsats undersöker jag hur begreppet encyklopeditet kan förstås genom att jämföra 
definitioner av växter i de allmänspråkliga ordböckerna Norstedts svenska ordbok (2004) och Bonniers 
svenska ordbok (2010), hädanefter benämnda NSO respektive BSO. Kategorin växter är i detta 
sammanhang intressant då den består av konkreta substantiv med referens i yttervärlden, och bör 
utifrån en innehållsanalys (encyklopeditet som omvärldskunskap) endast kunna beskrivas 
encyklopediskt. Samtidigt har växter – i alla fall vissa – en otvivelaktig plats i ordböcker. Att 
undersöka kategorin växter är också relevant då den befinner sig mellan allmänspråk och 
fackspråk, dels då vissa växter är kända av i stort sett alla och andra bara av experter, dels då 
växter kan beskrivas såväl utifrån vardagsföreställningar som genom ett vetenskapligt filter. 
Denna vacklande status mellan allmänspråk och fackspråk gör att det inte blir självklart vilket 
perspektiv som ska anläggas på definitionerna, inte ens i allmänspråkliga ordböcker som NSO 
och BSO. 
 
Upprinnelsen till denna studie var just spridda observationer som antydde att dessa ordböcker 
definierade samma ord på olika sätt, eventuellt utifrån olika principer. Först senare i arbetet 
förstod jag att begreppet encyklopeditet kunde vara en nyckel till varför ordböckernas växt-
definitioner skilde sig åt, något jag fick upp ögonen för då fackspråk ofta inom metalexikografin 
tycktes associerat till encyklopeditet, om än svepande. Detta ledde fram till följande syftes-
formuleringar och frågeställningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppet encyklopeditet kan förstås inom metalexikografi 
och praktisk lexikografi. Detta övergripande syfte specificeras i två delsyften.  

1) Det första delsyftet är att undersöka hur encyklopeditet behandlas inom språkvetenskaplig 
och metalexikografisk litteratur, främst med avseende på definitioner. 

2) Det andra delsyftet är att undersöka hur encyklopeditet kan tillämpas på definitioner av 
konkreta substantiv i två allmänspråkliga ordböcker. 

 
För att besvara det andra delsyftet görs en jämförelse mellan definitioner i Bonniers svenska ordbok (BSO) 
och Norstedts svenska ordbok (NSO) utifrån följande frågeställningar. 

a) Hur kan encyklopeditet förstås i relation till fackspråk i definitioner av växter i BSO och NSO? 

b) Hur kan encyklopeditet förstås i relation till allmänspråk i definitioner av växter i BSO 
och NSO? 

 
Grunden för att kunna besvara det första delsyftet läggs redan i kapitel 2 (Bakgrund) och i kapitel 
3 (Teori). Grunden för att besvara det andra delsyftet läggs i två resultatavsnitt (5.1 och 5.2).  
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1.2 Viktigare litteratur 

En stor del av den litteratur som behandlar encyklopeditet och prototyper är skriven utifrån ett 
kognitivt semantiskt perspektiv. Jag har inte velat låsa mig vid denna position, utan snarare 
försökt pröva den förutsättningslöst. Men i så måtto att mina källor till stor del anlägger ett 
kognitivt semantiskt perspektiv, kan även denna studie sägas göra det. Det översiktsverk jag 
främst utgått från är Cognitive linguistics av William Croft och Alan D. Cruse (2004), och för att få 
en fördjupad bild av tidig kognitiv semantik George Lakoffs Women, fire and dangerous things: What 
categories reveal about the mind (1987). Metalexikografiska artiklar jag använt, som utgår från en 
kognitivt semantisk betydelsesyn (eller närliggande), är Stock (1992), Rudebeck (2006), Hovmark 
(2012) och Kamppi (2015). Kamppis artikel ”Prototypikalitet och encyklopedisk information i en 
ordbok” sammanfattar också pedagogiskt hur tidigare forskning behandlat encyklopeditet. Även 
Peeters inledning till antologin The lexicon-encyclopedia interface (2000) behandlar olika sätt att se på 
encyklopeditet. Medan Kamppi, och i än högre grad Peeters, för resonemang på hög 
abstraktionsnivå, har Stark (1999) bidragit till min förståelse för begreppet encyklopeditet på ett 
mer handfast plan.  
 
Den andra huvudtyp av källor som ligger till grund för denna studie är metalexikografiska 
handböcker och översiktsverk (Landau 2001, Svensén 2004, Atkins & Rundell 2008 och Béjoint 
2010). Dessa har intresserat mig då jag velat få en bild av hur encyklopeditet behandlas inom den 
mest etablerade metalexikografin, men de har naturligtvis också varit användbara som de 
handböcker de är. I övrigt har Béjoints artikel ”Scientific and technical words in general 
dictionaries” (1988) gett en fördjupad förståelse för fackspråks vara eller inte vara i ordböcker. 
För att sätta mig in forskningsfältet etnobiologi har jag använt Fridell (2005) och Fridell & 
Svanberg (2007), och för en genomgång av systematisk botanik Widén & Widén (2008).  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en introduktion till lexikografi och till de i studien undersökta ordböckerna. 
Introduktionen är tänkt att tjäna som bakgrund till fördjupningen i kapitel 3 (Teori). Det 
lexikografiska förklaringsideal som här presenteras vilar på en lång tradition som i dag är 
omdiskuterad. Dock menar jag att denna tradition måste beskrivas, dels då den inbegriper en 
mängd etablerade och i den metalexikografiska litteraturen återkommande begrepp, dels då det är 
omöjligt att förstå den kritik som riktas mot traditionen, om inte också den beskrivs. Redan i 
detta avsnitt problematiseras termen definition, men i övrigt lämnar jag kritiken av den 
lexikografiska traditionen till kapitel 3. I detta kapitel ges först en övergripande ordbokstypologi, 
som BSO och NSO beskrivs utifrån. Därefter snävas fokus in till att beröra definitioner. Slutligen 
beskrivs encyklopediska drag i BSO och NSO, och jag tar då sikte på referensverken som helhet 
och fördjupar här inte de mer komplicerade aspekterna encyklopeditet såsom syftande på 
artikeltyp och encyklopeditet såsom syftande på informationstyp (se kapitel 3). 
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BSO och NSO är definitionsordböcker, något som alls inte är självklart för ordböcker.2 De är också 
rubricerade som allmänspråkliga ordböcker, vilket ska innebära att tyngdpunkten inte ligger på 
fackspråk och terminologi, varken i urval av uppslagsord (lemman, se nedan) eller i definitioner. 
Att en sådan gränsdragning i praktiken kan vara svår att upprätthålla antyds i ordböckernas 
utanförtext. I avsnittet ”Artiklarnas innehåll” i NSO förklaras att ”fackspråkliga ord och uttryck 
[som] har vunnit insteg i allmänspråket” (s. VII) har tagits med, och i förordet till BSO att det, 
sedan tidigare upplagor, nu beretts mer utrymme bland annat för ”facktermer från olika om-
råden” (s. 5). Vidare kan BSO och NSO karakteriseras som enspråkiga, synkrona samtids-
ordböcker. Enligt denna typologi är således ordböckerna jämförbara även när det gäller andra, 
visserligen för denna studie mer perifera, kriterier än allmänspråklighet och definitioner.  
 
I fråga om omfång är ordböckerna inte varandras exakta motsvarigheter, men relativt när-
liggande. BSO uppges rymma ”inemot 60 000 artiklar” (ibid.) och enligt mina beräkningar uppgår 
antalet ordboksartiklar i NSO till cirka 50 0003 (det finns i utanförtexten endast en upplysning om 
att NSO innefattar ”72 000 ord och fraser”, men fraserna listas till övervägande del inne i andra 
artiklar). Artiklarna är alltså färre i NSO; att NSO ändå har avsevärt fler sidor beror på att 
artiklarna ofta är längre, samt att teckengraden är större och sidformatet mindre än i BSO. Då 
NSO, till skillnad från BSO, är tryckt på bibeltunt papper är ordböckerna som fysiska produkter 
ungefär jämbördiga i storlek.  
 
Utgångspunkterna i framtagandet av ordböckerna skiljer sig åt på så sätt att NSO, till skillnad från 
BSO, utarbetats i universitetsmiljö (”av en forskargrupp vid Språkdata, Institutionen för svenska 
språket, Göteborgs universitet, i samarbete med Norstedts”, enligt baksidestexten). Denna 
skillnad avspeglas också i beskrivningen av det egna arbetet. I förordet till BSO påpekas, 
angående momentindelning (”gradering”), att den ”inte grundar sig på någon strängt vetenskaplig 
betydelseanalys eller ordforskning (etymologi), utan att det är den praktiska användbarheten som 
hela tiden varit vägledande” (s. 7). NSO sägs å sin sida vila på ”traditionellt lexikografiskt kun-
nande” (enligt baksidestexten) och i utanförtexten åberopas också traditionella lexikografiska 
principer. Rudebeck beskriver Svensk Ordbok, som sedermera döpts om till Norstedts svenska 
ordbok4, som ”prägla[d] […] av metodologisk medvetenhet och konsekvens”, vilket hon antar 
hänger samman med att den utarbetats i akademisk miljö (Rudebeck 2006:113). 
 

2 Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), som i dag innehåller ett visst mått av definitioner, är till exempel i grunden 
ingen definitionsordbok. 
3För att få fram antalet lemmaartiklar i NSO har jag först räknat ut det genomsnittliga antalet lemman per sida, 
utifrån ett stickprov på 6 sidor, och sedan multiplicerat det med det sammanlagda antalet sidor (1473 sidor). Antalet 
lemmaartiklar uppgår enligt denna beräkning till 48 609 stycken. För att kontrollera tillförlitligheten har jag enligt 
samma beräkningsmetod fått fram siffran 56 630 lemmaartiklar i BSO (70 ord per sida, 809 sidor sammanlagt), alltså 
i linje med BSO:s egen redovisning (”inemot 60 000 artiklar”, se ovan).  
4 Förhållandet mellan olika definitionsordböcker är invecklat. Den tidigare versionen av Svensk ordbok, som både 
Malmgren (se nedan) och Rudebeck refererar till, går i dag under benämningen Norstedts svenska ordbok. Den ordbok 
som i dag benämns Svensk ordbok är en utvidgad version av den äldre versionen, och denna utvidgade version ligger i 
sin tur Nationalencyklopedin (NEO) bakom. (Institutet för de inhemska språken 15-03-05). Observera att de tidigare 
versionerna av BSO som Malmgren och Rudebeck refererar till, liksom Svensk ordbok (numera NSO), i stora drag är 
uppbyggda som de senare versionerna vilka jag analyserar. Jag menar därför att Malmgrens och Rudebecks 
resonemang även är relevanta för en beskrivning av de senare upplagorna.  
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Den information som konstruktörerna ger om ordböckernas uppbyggnad befinner sig, som 
nämnts, i ordböckernas utanförtext. Text på framsida och baksida, liksom förord och inledning, 
utgör ordböckernas utanförtext, och ”[o]rdningsföljden och relationerna mellan [utanförtexten 
och uppslagsorden, det vill säga] ordbokens huvudkomponenter” bildar ordbokens megastruktur 
(Svensén 2004:447). Uppslagsorden kan i sin tur vara uppställda i alfabetisk eller tematisk ordning 
– både BSO och NSO är alfabetiskt uppställda. Uppställningen, lemmalistan, utgör ordbokens 
makrostruktur.  
 
Mikrostrukturen behandlar enskilda uppslagsord och det som följer därefter, till exempel böjnings- 
och ordklassangivelse, markörer (som kan ange stilvalör t.ex. <vard.> för vardagligt, fackspråk 
eller tematiskt område, t.ex. <bot.> för botanik etc.) och betydelsebeskrivning. Denna helhet 
kallas för ordboksartiklar, eller lemmaartiklar, medan själva uppslagsordet benämns lemma – ”den 
lexikaliska enhet som ordboksartikeln handlar om” (Svensén 2004:115). Att använda lemma 
i stället för uppslagsord, och beskriva lemmat som en lexikalisk enhet och inte som ett ord, som 
Svensén ovan, motiveras av att även flerordsenheter måste kunna inkluderas (ur mitt material 
t.ex. Moses brinnande buske och Adam och Eva). Fortsättningsvis använder jag lemma och lemma-
artiklar men inte lexikalisk enhet, då jag bedömer den senare termen som skrivtekniskt otymplig.  
 
Den del av mikrostrukturen som behandlar betydelsebeskrivning brukar traditionellt delas in i 
synonymförklaringar och (lexikografiska) definitioner (Svensén 2004:268). För att ”vis[a] bruket av ett 
ord eller en ordkombination i kontext” (Svensén 2004:341) används också exempel, så kallade 
språkprov. Även illustrationer kan komplettera den skriftliga betydelsebeskrivningen. I kapitel 5 
(Resultat) använder jag definition som en något mer övergripande term än som den beskrivs här (se 
kapitel 4, Material och metod). Att jag håller fast vid termen definition, trots de invändningar som 
redovisas nedan, kommer sig av att det fortfarande är den mest etablerade termen (se Atkins & 
Rundell 2008:407), vilket exempelvis märks på så sätt att de flesta lexikografiska översiktsverk 
fortfarande har kapitel betitlade ”Definitioner”.5 
 
Det alternativ till termen definition som brukar anges är (ord)förklaring (se t.ex. Rudebeck 
2006:112). BSO beskrivs i förordet som en ”förklarande ordbok” med ”ordförklaringar”, och till 
skillnad från i NSO nämns definitioner ingenstans, vilket skulle kunna vara en följd av ordbokens 
uttryckliga strävan att distansera sig från ”vetenskaplig betydelseanalys” (se ovan) – som jag 
förstår det från traditionell lexikografi. Det är också så att termen definition ibland betraktas som 
förbehållen terminologi där syftet är ”att förebygga tolkningstvister [och spegla] begreppet och 
[avgränsa det] mot andra begrepp” (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut 1999:12), eller 
som semantikern Dwight Bolinger har uttryckt det: ”Dictionaries do not exist to define, but to 
help people grasp meanings” (1965:572, se Béjoint 2010:335). Detta påpekande, som i olika form 
återkommer i metalexikografisk litteratur, tar spjärn mot den lexikografiska tradition som gör 
anspråk på att definiera enligt en slags objektiv logik, snarare än utifrån hur språket faktiskt 
används (se vidare kapitel 3).  
 

5 Ett undantag är här Svensén (2004:258) som använder betydelsebeskrivning i motsvarande kapitelrubrik. 
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Inom detta definitionsideal eftersträvas definitioner som utgår från en analys där nödvändiga och 
tillräckliga särdrag (’necessary and sufficient features’) identifieras. För att en företeelse ska kunna 
vara medlem i en kategori (eller att ett ord ska kunna definieras på ett visst sätt) måste denna ha 
vissa nödvändiga särdrag; dessa särdrag är också tillräckliga för att innefattas i kategorin (Croft & 
Cruse 2004:76) Genom en sådan särdragsanalys ska det gå att avgränsa ett begrepp från alla 
övriga begrepp. Mer konkret kan det göras på så sätt att ett ord först definieras i förhållande till 
ett överbegrepp, en hyperonym, benämnd genus proximum, som kan ses som definitionens 
huvudord. Helst ska närmast överordnade överbegrepp anges, inom botaniken exempelvis 
genom att en art definieras utifrån släktet. Men då hyperonymer ofta är svårare än det ord som 
ska definieras händer det inte sällan att genus proximum blir en längre ifrån liggande hyperonym 
(Svensén 2004:301), i mitt material vanligen ’växt’ (se figur 1 nedan). Efter genus proximum följer 
de särdrag, så kallade differentia specifica, som avgränsar ett begrepp från övriga begrepp, och dessa 
särdrag ska inskränkas till så få som möjligt. 
 
Denna strikta indelning har sin grund i föreställningen att ord går att arrangera i prydliga 
ordningar, liknande den linneanska taxonomin (Atkins & Rundell 2008:436 f.). Inom den 
lexikografi som i dag lutar sig mot denna tradition är definitionsidealet inte fullt så strängt, utan 
syftar vanligen till att beskriva vardagsföreställningar genom en så kallad komponentanalys 
(Rudebeck 2006:120). Ett ords betydelse ringas då in utifrån komponenter, som har likheter med 
särdrag, men kan vara fler eller färre från fall till fall. För att beskriva företeelser inom kategorin 
sittmöbler kan exempelvis komponenter som med eller utan ryggstöd och för en eller flera räcka, men för 
en möbelhandlare eller formgivare kan ytterligare komponenter vara relevanta (se Svensén 2004:272). 
 
Termerna genus proximum och differentia specifica nämns inte i BSO och NSO, och det ska 
understrykas att NSO:s benämningar kärnbetydelse och definitionstillägg inte har samma innebörd, då 
både genus proximum och differentia specifica ingår i NSO:s kärnbetydelse. Figur 1, nedan, 
illustrerar detta förhållande. Figuren följs av ett citat ur avsnittet ”Definitioner” (s. V-VI) i NSO 
där principerna bakom användningen av kärnbetydelse och definitionstillägg utvecklas. I de flesta 
fall använder jag inte de undersökta ordböckernas terminologi, men vid kärnbetydelse och 
definitionstillägg görs undantag, då det är relevant att veta när jag hänvisar till texten i vanlig 
teckengrad (kärnbetydelse) och när jag hänvisar till den finstilta texten (definitionstillägget). Värt 
att notera är att – det inom traditionell lexikografi högt hållna – utbytbarhetskriteriet beskrivs i 
citatet, det vill säga att en definition såväl syntaktiskt som innehållsligt ska kunna ersätta det 
lemma som definieras. 
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NSO:s terminologi 
 

 kärnbetydelse  definitionstillägg 

NSO:s definition groblad en växt  med breda, runda blad 
i en rosett vid marken 

förr anv. på sår för att få 
dem att läka 

lexikografisk 
terminologi 

 genus proximum differentia specifica  

Figur 1. Förhållandet mellan NSO:s terminologi och etablerad lexikografisk terminologi. 

Efter böjningsangivelsen kommer en definition av uppslagsordets kärnbetydelse [...] Definitionen 
är utformad så, att den i princip skall kunna gå in i stället för uppslagsordet i satssammanhangen [...] 
I anslutning till definitionen förekommer ofta ett stycke finstilt text, ett definitionstillägg. Här ges 
upplysningar av skilda slag, som utan att direkt höra till definitionen bidrar till den semantiska 
beskrivningen. 

 
I BSO saknas en mer detaljerad redovisning av hur definitionerna är uppbyggda. Däremot 
redovisas i avsnittet ”Om ordförklaringarna” några föresatser: ”Den [allmänna] önskan [har varit] 
att inte ’förklara’ ett ord med lika svåra eller svårare ord [...] Men förklaringarnas språkliga 
svårighetsgrad måste rimligen få växla, beroende på vad som förklaras. En huvudprincip har 
varit: de enklaste förklaringarna åt de vanligaste orden” (s. 7). Det BSO här syftar på med ”enkla 
förklaringar” tycks vara kortfattade förklaringar. Ofta ges vid vanliga ord knapphändig infor-
mation, följt av mer information om överförda betydelser och dylikt. I förordet står också att läsa 
att en strävan varit att undvika ”pedantiska” förklaringar av vanliga ord. Men just genom ”de 
många språkproven och den utförliga behandlingen av de centrala orden” (Malmgren 1994:89) 
menar jag, i likhet med Malmgren, att NSO i högre grad är lämpad för andraspråkstalare (jfr 
nedan). Ur en annan synvinkel kan bilden snarast vara den omvända: i BSO, men inte i NSO, 
kompletteras vissa lemmaartiklar, främst konkreta substantiv, av tydliga, något schematiska 
illustrationer i svartvitt – detta borde underlätta för andraspråkstalare. 
 
De olika aspekter som BSO och NSO här jämförts utifrån sammanfattas i tabell 1 nedan. I höger-
spalterna visas hur dessa aspekter förhåller sig till den typiska ordboken och encyklopedin. Denna 
kategorisering utgår från Starks jämförelse mellan ordböcker och encyklopedier och är en 
förkortad och bearbetad version6 av den tabell som redovisas i bakgrundskapitlet till Encyclopedic 
Learners’ Dictionaries: A Study of their Design Features from the User Perspective (Stark 1999:3–47). 
Modellen är handfast, vilket kan ha att göra med att Stark har ett praktiskt mål i sikte – att 
utarbeta en så kallad encyklopedisk ordbok för andraspråkstalare. Stark skiljer mellan encyklope-
ditet såsom syftande på 1) referensverk, 2) artikeltyp och 3) informationstyp. Medan Stark visar 
att det åtminstone till en viss del går att slå fast vad som kännetecknar ordböcker och 
encyklopedier som referensverk, är det svårare att beskriva encyklopeditet som informationstyp (i 
kapitel 3 fördjupas resonemanget kring de två senare formerna av encyklopeditet, med betoning 
på encyklopeditet som informationstyp). Men även om encyklopeditet såsom syftande på en typ 

6 Den centrala aspekten informationstyper är inte medtagen, då det inte enkelt kan besvaras huruvida informationen i de 
här undersökta ordböckerna är encyklopedisk eller språklig – detta är ju själva knäckfrågan. Här besvaras endast om 
definitioner finns med – inte vilken information de innehåller. Tabellen är modifierad även på så sätt att jag lagt till 
kriteriet synonymer, och klassat detta som typiskt för ordböcker men inte för encyklopedier. 
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av referensverk är möjlig att beskriva, betyder det inte att varje referensverk kan kategoriseras 
som antingen det ena (ordbok) eller det andra (encyklopedi). De flesta verk befinner sig mellan 
ytterpolerna på skalan Ordbok – Ordbok med encyklopediskt innehåll – Encyklopedisk ordbok – 
Encyklopedi (efter Stark 1999:28) – så även de ordboksrubricerade BSO och NSO. 
 
Det framgår av tabell 1 att BSO – på ett övergripande, organisatoriskt plan – ur vissa aspekter är 
mer encyklopedisk än NSO. Detta blir främst tydligt genom att det i BSO förekommer 
illustrationer samt att det i lemmaurvalet finns med vad som skulle kunna ses som egennamn 
(Hades, Högsta domstolen, Meccano etc.). Något som inte framkommer av tabellen, men som också är 
utmärkande för BSO, är att en mängd citat och valspråk på främmande språk finns upptagna 
(esprit d’escalier, less is more, oderint dum metuant etc.). Men BSO har också drag som ligger närmare 
vad som är typiskt för ordböcker, exempelvis rikligare förekomst av synonymförklaringar och 
kortare artikellängd än NSO, vilket kan bidra till kortare konsultationstid. NSO, å sin sida, har 
tydligare ordboksdrag i avseendena fler språkprov och, troligen, en högre anpassning till 
andraspråkstalare.  

Tabell 1. Ordboksdrag och encyklopediska drag i BSO och NSO (omarbetad, efter Stark 1999:9 ff.). 
  

BSO 
 
NSO 

 
ordböcker 

 
encyklopedier 

egennamn ovanligt nej ovanligt ja 

stil mer kondenserad mer kondenserad mer kondenserad mindre 
kondenserad 

förkortningar vanligare  vanligare vanligare ovanligare 

definitioner ja ja ja (vanligen 
obligatoriskt) 

ja (valfritt) 

synonymer vanligt ganska ovanligt ibland sällsynt 

språkprov ibland vanligt väldigt vanligt nej 

artikellängd kortare kortare, men ngt 
längre än BSO 

kortare längre 

sidformat mindre mindre (även 
mindre än BSO) 

mindre större 

illustrationer ja, ibland nej mindre vanligt mer vanligt 

L1 – L2  i första hand L1 i första hand L1, 
men även L2 

antingen eller vanligen L1 

konsultationstid snabbare snabbare (men 
långsammare än 
BSO) 

snabbare långsammare 
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3. Teori 

3.1 Encyklopeditet och prototypikalitet 
I föregående avsnitt beskrevs det klassiska definitionsideal som i hög grad influerat traditionell 
lexikografi. I detta kapitel fördjupas den kritik som, främst utifrån ett kognitivt semantiskt 
perspektiv, riktats mot det klassiska definitionsidealet, samt på vilket sätt definitioner med grund i 
prototypteorin anses vara ett alternativ till detta ideal. Inom kognitiv semantik betonas 
”betydelsens prototypikalitet och encyklopediska karaktär” (Kamppi 2015:134), och sambandet 
mellan begreppen prototypikalitet och encyklopeditet reds i detta kapitel ut. Särskild vikt läggs vid 
det perspektiv på encyklopeditet som den finska lexikografen Nina Kamppi (2015) lyfter fram, 
och som jag ser som en brygga mellan traditionell lexikografi och den kognitiva semantiken. 
Inledningsvis presenteras några grunddrag inom kognitiv semantik. 
 
Kognitiv semantik är troligen det språkvetenskapliga fält som de senaste decennierna har haft 
störst inflytande på metalexikografin. Dess betydelsesyn skiljer sig på avgörande punkter dels från 
mer formalistiskt inriktade språkvetenskapliga fält som strukturalismen och den generativa 
grammatiken, dels från normer inom traditionell lexikografi (se t.ex. Croft & Cruse 2004:1). 
George Lakoff, portalfigur inom tidig kognitiv semantik, har hävdat att det som förenar ovan 
nämnda teorier är att de representerar ett objektivistiskt paradigm som sedan Aristoteles varit 
förhärskande i Västerlandet, och inom detta paradigm anses språket ha en sann och från 
människan frikopplad status (Lakoff 1987). Inom den kognitiva semantiken betonas i stället att 
språket inte är skilt från andra kognitiva färdigheter, och då det mänskliga medvetandet är 
subjektivt och föränderligt är också språket det; språket är ingen medfödd förmåga utan något 
som utvecklas i interaktion och genom användning. Av detta följer också en förändrad syn på 
encyklopeditet: ”[T]he need to abandon the distinction between lexicon and encyclopedia is a 
direct result of the necessity to study lexical concepts as an integral part of human cognition in 
general, instead of as part of an autonomous language structure within cognition” (Peeters 2000:4).  
 
Men att det klassiska definitionsidealet ifrågasätts och att ett upphävande av skillnaden mellan 
encyklopedisk och språklig kunskap förespråkas, är inte liktydigt med att alla kognitiva semantiker 
är latenta lexikografer eller har ett konkret ordboksmaterial i tankarna. Snarare handlar det om att 
intresset för begreppsbildning och kategorisering ofta sammanfaller med de frågor som inom 
lexikografin ställs angående definitioner. Den kritik som riktats mot en klassisk betydelsesyn har 
alltså större anspråk än att förbättra definitioner i ordböcker. Även det omvända gäller; Hovmark 
(2012:74 f.) menar att den förändring i synen på definitioner som går att skönja inom lexikografin 
inte är ett radikalt brott mot äldre tiders lexikografi – förändringen kan ha vuxit fram inom 
lexikografin och inte nödvändigtvis genom yttre påverkan.  
 
Den kritik som riktats mot det klassiska definitionsidealet rymmer samtidigt ett alternativ – 
prototypteorin. Utmärkande för prototypteorin är att kategorisering anses ske genom att man 
utgår från det mest typiska exemplaret i stället för att söka fastställa nödvändiga och tillräckliga 
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särdrag. Dessa typiska fall har omväxlande benämnts prototyp och stereotyp. Jag förstår dock 
prototypteorin och stereotypteorin som snarlika, och att skillnaden främst ligger i utgångs-
punkterna. Medan man inom stereotypteorin tidigt fäste vikt vid sociala och kulturella faktorer 
för att identifiera stereotyper, lades grunden för prototypteorin av psykolingvisten Eleanor 
Rosch, som under 1970-talet genomförde en serie perceptionstest för att undersöka 
mekanismerna bakom mänsklig kategorisering. Bland annat genom att observera hur snabbt 
försökspersonerna bestämde sig för om en företeelse ingick i en viss kategori slöt sig Rosch till 
att vissa företeelser är mer prototypiska än andra; rödhaken bedömdes till exempel som mer 
prototypisk än strutsen inom kategorin fåglar (Atkins & Rundell 2008:278, Lakoff 1987 39–46). I 
artikeln ”The cultural dimension in defining”, som utgår från prototypteori och stereotypteori, 
beskriver Penelope Stock på vilket sätt det går att få syn på stereotyper; det kan göras genom att 
lägga till ändelsen -shaped (’-formad’) och den bild som då troligen framträder för ens inre är 
liktydig med stereotypen7. 

 
Adding -shaped to a noun can often reveal the stereotype for the noun itself. Anyone who visits a 
shop selling kites will know that kites can be made of a wide variety of materials and in an 
extraordinary number of shapes. Yet we all know that something that is kite-shaped is in the shape 
of an extended diamond and that the stereotype of a kite is a covered frame of this shape with a 
long streamer falling from one end of the diamond and lengthy string attached to the other, linking 
the kite, at some distance, to a small boy. (Stock 1992:116 f.) 

 
Med prototypteorin går det att förklara varför vissa exemplar i en kategori är mer representativa 
än andra, vilket inte var möjligt i klassisk teori; om ett exemplar innehade de nödvändiga och 
tillräckliga särdragen var det medlem i kategorin, och saknades något av särdragen var det inte 
medlem – varken mer eller mindre. På så sätt gavs en föreställning om att gränserna mellan 
kategorier var absoluta, men enligt prototypteorin kan kategorier överlappa varandra och 
gränserna ses som flytande. Men långt innan prototypteorin såg dagens ljus illustrerade Ludwig 
Wittgenstein, med en sedermera omtalad metafor, att gränser mellan kategorier är oskarpa 
(Filosofiska undersökningar 1953). Få skulle ställa sig frågande till vad spel innebär; ”[f]otboll liknar 
bridge genom att spelas i lag mot varandra. Bridge liknar patiens genom att spelas med kort. Vad 
som gör att vi kallar både fotboll och patiens spel är inte någon gemensam natur utan den 
gemensamma släktskapen med bridge” (Nordin 2011:435). Utifrån denna iakttagelse tänkte sig 
Wittgenstein, i stället för kategorier med gemensamma drag, att olika företeelser förhåller sig till 
varandra som i ett nätverk med starkare och svagare kopplingar sinsemellan, med litteraturvetaren 
Toril Mois ord (muntl. 2015-06-04), genom ”crisscrossing similarities”. 
 
För att illustrera det problematiska med att utarbeta generella definitioner återkommer ofta, 
utöver Wittgensteins spelmetafor, begreppet ungkarl (eng. bachelor8). Att just detta exempel lyfts 
fram kommer sig av att det inom den klassiska modellen sågs som ett exempel på en väl 
fungerande definition: ungkarl – ’en vuxen ogift person av manligt kön’. Croft & Cruse (2004:28) 
exemplifierar med påven och Tarzan, som enligt denna definition skulle platsa i kategorin 

7 I den fortsatta framställningen refereras endast till prototyper, då jag förstår det som praxis inom metalexikografin 
i dag. Jag inkluderar i prototypteorin även sådana aspekter som tidigare främst hänfördes till stereotypteorin. 
8 Exemplet är något mer relevant i engelsk översättning, då bachelor är ett vanligare förekommande ord än svenskans 
ungkarl, och bachelor är även mer polysemt. 
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ungkarlar, men som i praktiken faller utanför. Ytterligare ett exempel som Croft & Cruse ger på 
när definitionen inte stämmer är ’en ogift homosexuell man’ (ibid.). Det som troligen avses är att 
homosexuella inte får gifta sig – men att ogift signalerar att det finns ett val. Det i dag – i vissa 
länder – föråldrade i exemplet tycks ytterligare bekräfta tesen att gränser mellan kategorier inte är 
absoluta, och att naturligt språk inte kan jämställas med matematiska eller logiska principer som 
ja–nej och antingen–eller (se Stock 1992:114).  
 
Inte heller sägs det i den klassiska definitionen av ungkarl något om kategorin ungkarlars 
konnotativa, det vill säga subjektiva eller emotiva, betydelse (se Svensén 2004:268). Ungkarlar kan 
exempelvis associeras med slarvighet. Är detta bekant är det – för att redan här ta ett exempel ur 
mitt material – lätt att förstå kopplingen mellan kärnbetydelsens ’tålig krukväxt’ och definitions-
tilläggets ’lämplig som prydnad i ungkarlslya e.d. <skämts.>’ i NSO:s definition av ungkarlsblomma. Om man 
endast utgår från den klassiska definitionen av ungkarl, förbigås här med största sannolikhet detta 
samband mellan faktisk betydelse (en tålig växt) och konnotativ (lämplig för den som är slarvig). 
Huruvida det är en ordboks uppgift att ange konnotativa betydelser snuddar vid frågan om 
encyklopeditet i definitioner – såväl vad begreppet encyklopeditet står för som vilken roll det har. 
Raskin (se Peeters 2000:17) menar att just hur vi uppfattar samband (’cohesion and coherence’) 
kan förklara skillnaden mellan encyklopedisk och språklig information. I exempel 1 (nedan) krävs 
endast språklig kunskap för att förstå sambandet, medan det i exempel 2 behövs encyklopedisk 
information, här förstådd som omvärldskunskap (att skedar ibland är försedda med 
utsmyckningar). 
 

1. I did not like the spoon. The bowl was too small. 
2. I did not like the spoon because of the ornament. 

(Raskin 1985a:93, citerat från Peeters 2000:17) 

Innan jag går vidare och fördjupar frågan om en eventuell gränsdragning mellan encyklopedisk 
och språklig information, måste den gängse betydelsen av termen encyklopedisk information 
benas ut, liksom den term encyklopedisk information kontrasteras mot. Som Stark påpekar, är 
det problematiskt då termerna som är i bruk inte är kompatibla då de hänför sig till olika 
ordningar (1999:17). Dock menar jag att det går att urskilja två huvudsakliga sätt att dela in 
informationstyperna, ett där innehåll och ett där form fokuseras. Ofta, men inte alltid, verkar det 
underförstått att perspektiven samspelar, jfr figur 2 (nedan). 
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Språklig info 
 

Encyklopedisk info 
 
 
 
Form-

mässiga 
aspekter 

 
- compulsory (Stark 1999) 
- essential (Peeters 2000) 
- definitional (Lakoff 1987) 
- analytic (Peeters 2000) 

 

 
- pragmatisk (Kamppi 2015) 
- implicit (Karlholm 2000) 
- optional (Lakoff 1987) 
- contingent (Lakoff 1987) 
- accidental (Peeters 2000) 
- additional (Peeters 2000) 
- more detailed (Peeters 2000) 
- tillägg (NSO 2004) 
- synthetic (Peeters 2000) 
- non-criterial (Stock 1992) 

 
 
 
 

Inne-
hållsliga 
aspekter 

 
- word (Stark 1999) 
- lexical (Stark 1999) 
- linguistic (Stark 1999) 
- semantic (Stark 1999) 
- factual (Stock 1992) 
- vardagsföreställningar  

(Wierzbicka, i Peeters 2000) 

 

 
- thing (Béjoint 2010) 
- omvärld (Kamppi 2015) 
- extra-linguistic (Stark 1999) 
- non-lexical (Stark 1999) 
- world (Stark 1999) 
- cultural (Stock 1992) 
- non-factual (Stock 1992) 
- vetenskaplig  

(Wierzbicka, i Peeters 2000) 
 

Figur 2. Encyklopedisk och språklig information, indelad dels efter formmässiga, dels efter innehållsliga 
aspekter. Hur dessa begrepp förklaras skiljer sig åt. Observera att flera av de citerade författarna endast 
refererar termer, dvs. inte nödvändigtvis själva förespråkar att de används. Detta framhävs här endast vid 
Peeters 2000 där Wierzbicka refereras, eftersom hennes indelning sticker ut och därför kommenteras nedan.  

Intressant är att endast Wierzbicka (1996:337, refererat från Peeters 2000:16) definierar encyklo-
pedisk kunskap som vetenskaplig kunskap, detta trots att det inom metalexikografin är vanligt att 
(i negativa termer) associera encyklopedisk information med vetenskaplig eller fackspråklig 
information, utan att för den skull sätta likhetstecken mellan kunskapstyperna9 (se vidare avsnitt 
3.2). Wierzbicka ser fackspråklighet som något som bör undvikas i ordböcker, och hon 
kontrasterar det mot vardagsföreställningar – vilket är det hon menar ska beskrivas i ordböcker. 
En intressant motsättning råder dock i att de vardagsföreställningar Wierzbicka beskriver 
innehåller drag av subjektivitet och kulturell kontext, vilket ofta definieras som encyklopedisk 
kunskap, jfr figur 2. Wierzbicka betonar, i sina försök att uttömande fastställa vad som bör ingå i 
definitioner, till exempel samspelet mellan människan och det som ska definieras, här 
sammanfattat av Béjoint. 
 

The ideas that a definition must define what the language users have in their minds and that the 
meaning of a word must always be considered in relation to the humans who use the concept are 
important. Why do the definitions of fruit so sparingly evoke the eating of the fruit, the size, the 
taste, the juiciness, etc.? (Béjoint 2010:334)  

9 De följande citaten från Svensén exemplifierar detta: ”Det betyder dels att den fackspråkliga definitionen i regel 
innehåller andra facktermer med kanske lika komplicerad innebörd som lemmat, dels att den ofta också får en 
närmast encyklopedisk karaktär” (2004:299 f.); ”Även här gäller att fackmässiga och encyklopediska definitioner inte 
bör förekomma” (2004:302). 
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Även om Wierzbicka själv tagit avstånd från den kognitiva semantiken (Peeters 2000:13) ligger 
detta fokus på funktion nära den vikt som inom kognitiv semantik fästs vid vardags-
föreställningar och kontext; hon närmar sig också det etnobiologiska förhållningssättet till hur 
människa och natur samspelar (se vidare avsnitt 3.2). Att lexikografin skulle vinna på att i högre 
grad inkludera mänsklig interaktion i definitioner, på det sätt som Wierzbicka förespråkat, 
betonas också av Béjoint (2010:334). Men, som sagt, Wierzbicka ser inte detta som encyklopedisk 
information; i stället menar hon att encyklopeditet är att likställa med vetenskaplighet. 
 
En annan iakttagelse som kan göras utifrån figur 2 är att det, skiftande benämningar till trots, 
tycks råda viss enighet om att det går att separera encyklopedisk information från annan 
information. Men i själva verket förkastar eller ifrågasätter flera av de angivna källorna en 
gränsdragning, efter att de beskrivit den. Som redan framgått är det främst från kognitivt 
semantiskt håll som denna gränsdragning utsatts för kritik. En av de första att diskutera vad ett 
gränsupplösande kunde få för konsekvenser inom lexikografin var John Haiman, som år 1980 
publicerade en artikel där han hävdade att alla ordböcker egentligen är encyklopedier (Peeters 2000:11). 
Ett ofta citerat exempel, som Haiman i sin tur hade hämtat från Wierzbicka, är att en ordboks-
definition – han exemplifierade med elefant – endast kan innehålla informationen ’an animal 
named elephant’; annars har gränsen till det encyklopediska överträtts. Haiman snävade sedan 
ytterligare in resonemanget: ”perhaps the linguistically most impeccable definition of elephants, 
as of all other words, is simply the most austere: elephant NP [NP nominalfras, min anm.]” 
(Haiman 1980:342, se Peeters 2000:11). Det är för att definitioner i ordböcker vanligen inte är 
uppbyggda på detta sätt som Haiman deklarerade att alla ordböcker i själva verket är 
encyklopedier (Haiman 1980:33, ibid.).10  
 
Croft & Cruses (2004:30) hänvisning till så kallade begreppsprofiler (’concept profiles’, hämtat fr. 
Langacker 1987) förstår jag som en konkretisering av Haimans synsätt, om än inte lika drastiskt 
uttryckt. Begreppsprofiler kan beskrivas som när ett ord endast kan definieras i förhållande till ett 
annat: ”[O]ne can understand RADIUS only against a backgrund understanding of the concept 
CIRCLE” (Croft & Cruse 2004:15). Men Croft & Cruse menar att det innebär en begränsning att 
inskränka definitioner till begreppsprofiler, och hänför denna begränsning till vad de kallar “the 
dictionary view” (2004:30). Förenklat uttryckt anser de att när de olika komponenterna i 
begreppsprofilen specificeras (i exemplet ovan en specificering av cirkel) måste definitionen över-
gå till det encyklopediska. Av det följer, menar Croft & Cruse, att alla definitioner i slutändan är 
encyklopediska. 
 
Men det går också att komma fram till en annan slutsats utifrån ett resonemang liknande Croft & 
Cruses; liksom de menar Kamppi (2015:142) att den bakgrund mot vilket ett begrepp kan tolkas 
är encyklopedisk. Men, fortsätter Kamppi, även om denna bakgrund är sammanvävd med det 
som fokuseras är det möjligt att separera förgrund och bakgrund från varandra. Det som står i 

10 Haiman kan ha haft sina skäl till att välja elefant som exempel på ett ord vars renodlat språkliga definition blir 
synnerligen fattig. Konkreta substantiv från en sådan kategori som biologin är, som nämnts, särskilt svåra att 
definiera utan att referera till yttervärlden. 
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förgrunden är prototypen, medan det mer perifera är den encyklopediska kunskapen. Utifrån 
begreppen signal och brus (hämtat fr. Hanks 2009), där prototypen ses som signalen, beskriver 
Kamppi det som att ”målet för analysen av lexikografiskt korpusmaterial [ska] vara att särskilja 
signalen från bruset” (2015:139). Bruset – den encyklopediska kunskapen – träder in fullt ut först 
i kontext och genom tolkning, och att leverera tolkning är inte ordböckers uppgift, menar 
Kamppi. Genom prototypiska definitioner ska användaren själv kunna sluta sig betydelsen av mer 
perifera fall.  
 
Kamppis omtolkar i någon mån den gängse uppfattningen inom kognitiv semantik, där det som 
ses som utmärkande för prototypen just är dess encyklopediska drag (se t.ex. Stock 1992). Den 
betydelsesyn som Kamppi förespråkar är mer förenlig med traditionell lexikografi än vad som är 
vanligt inom kognitiv semantik, dock utan att hon förespråkar definitioner som bygger på den 
klassiska modellen.  
 
klassisk lexikografi språklig information – encyklopedisk information (två nivåer) 

 
kognitiv semantik encyklopedisk information där prototyper ingår (en nivå) 

 
kognitiv semantik (Kamppi) prototyp – encyklopedisk information (två nivåer) 

 

Figur 3. Indelning i informationstyper utifrån klassisk lexikografi, utifrån en huvudlinje inom kognitiv 
semantik (t.ex. Lakoff 1987, Croft & Cruse 2004) och utifrån Kamppis synsätt (2015). 

För den praktiska lexikografins del förstår jag det som att definitioner enligt Kamppis modell inte 
behöver skilja sig radikalt från hur definitioner redan i dag är uppbyggda i många ordböcker. 
Även om prototypbaserade definitioner tidigare setts som undantag och avvikelser, och inte 
utarbetats systematiskt är det inte fråga om en ny företeelse (Kamppi 2015:138). Béjoint beskriver 
det som att ”traditional definitions have always indicated prototypicality by using adverbs such as 
especially, typically, usually, often, etc. to ‘introduce descriptive features that are not general but … 
typical (prototypical, if one likes)’ (Geearerts: 2007:1163)” (2010:332). Men även om (och när) 
ordböcker mer systematiskt börjar använda denna typ av modifieringar11 för att indikera 
prototypikalitet är det tveksamt om det egentligen innebär ett brott med traditionell lexikografi, 
menar Rudebeck (2006). Utifrån denna ståndpunkt riktar Rudebeck också kritik mot Svensk 
Ordboks (föregångaren till NSO, jfr not s. 8) definitioner.   
 

SOB:s huvudsakliga strategi [är] snarare att milt modifiera den klassiska definitionen med 
prototypinspirerade inslag som inte rubbar systemtanken. En indikation på förfarandet ger 
förmodligen Malmgrens (1994 s. 15) förslag att utöver de nödvändiga och tillräckliga särdragen 
dessutom ange en del drag som är utmärkande för prototypen, utan att vara nödvändiga. Ser vi på 
förklaringen av kyrka, det ord han diskuterar som exempel, i SOB, ser vi också att dessa ”extra” 
drag har hamnat i definitionstillägget (det som står med den mindre stilen) – inte i själva 
definitionen. 
 
[...] kyrka: byggnad avsedd för en kristen församlings gudstjänst samt för dop, bröllop m.m.; vanl. en 
fristående byggnad med tillhörande torn (2006:124) 

11 Termen modifieringar är min översättning av Béjoints qualifiers (1988:362) för uttryck som vanligen, typiskt, även etc.  
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Då Kamppi inte motsätter sig att en typ av kunskap hålls skild från en annan är det tveksamt om 
hon fullt ut skulle instämma i Rudebecks kritik (ovan) av uppdelningen mellan kärndefinition och 
definitionstillägg. Snarare än att förespråka ett diametralt annorlunda sätt att konstruera 
definitioner, lyfter Kamppi fram den kognitiva semantikens roll för ett teoretiskt rättfärdigande 
av korpusbaserad lexikografi, en aspekt som även Hovmark (2012) pekar på. Prototypteorin, 
menar Hovmark, kan ge (ytterligare) ökad legitimitet till användandet av (empirisk) korpusdata 
vid utarbetandet av ordböcker. I stället för att till exempel betona komponentanalyser för att hitta 
alla upptänkliga egenskaper hos ett visst ord, kan fokus ligga på kvalitativa analyser av ord i 
kontext (korpusdata). På så sätt slipper man undan ”isolerede trækanalyser baseret på større eller 
mindre grad af intuition” (Hovmark 2012:70). Det kan då gå att undvika de fallgropar som är 
associerade med den klassiska modellen, det vill säga att definitionerna antingen blir för specifika 
eller för generella. Om strävan är att täcka in alla särdrag kan definitionerna bli långa och 
detaljerade; om man i stället undviker att ta med särdrag när särdragen utesluter företeelser som 
bör ingå i kategorin, då kan definitionerna bli vaga och ungefärliga (Atkins & Rundell 2008:416 f., 
Kamppi 2015:137). Men det skulle vara för enkelt att påstå att dessa risker omedelbart avvärjs om 
det traditionella definitionsidealet frångås. Kamppi menar till exempel att utpräglat encyklo-
pediska definitioner kan leda till en allt för långtgående betydelsedifferentiering (2015:145). 

3.2 Fackspråk och allmänspråk 

”Ett språks totala uppsättning uttrycksmedel kan indelas i allmänspråk och särspråk [...] 
Begreppet SÄRSPRÅK kan sägas ha två sidor, en språksociologisk (gruppspråk) och en 
ämnesrelaterad (fackspråk)” förklarar Svensén (2004:88). Gruppspråk är för denna studie mindre 
relevant, men en viss fördjupning när det gäller fackspråk och allmänspråk är på sin plats. 
Svensén beskriver allmänspråk som det ”som de flesta talare av ett visst språk kommer i kontakt 
med”; det behöver inte vara genom aktivt bruk utan kan lika gärna vara genom passiv förståelse 
(ibid.). När Svensén ska beskriva fackspråk kommer han nästan omgående in på facktermer, vilka 
”[bara] används i fackmannakretsar och förblir okända för lekmannen” (ibid.). En liknande – vad 
han kallar intuitiv – definition utgår Béjoint (1988:356) från: “[S]cientific and technical words are 
’words that are not used by the non-specialists of the science or the technique’”.  
 
Därefter blir Béjoints (1988) genomgång mer systematisk – hans ärende är just att definiera 
fackord för att sedan se hur dessa behandlas i allmänordböcker; han slår fast att fackord ofta 
tillhör ordklassen substantiv, ofta är sammansättningar eller flerordsenheter och vanligen är 
internationellt gångbara (ibid. 356 f.). Men, mer meningsfullt, menar han, är att undersöka 
fackord i relation till betydelse (’meaning’, ibid. 357 f.). Slutsatserna blir då att fackord ofta 
definieras av andra fackord, ofta är monosema (dvs. med endast en betydelse) vilket indikerar att 
de inte är beroende av kontext; de saknar också figurativ betydelse, alltså används sällan 
metaforiskt (ibid. 358 f.). Många ord har drag av fackord, men uppfyller inte alla kriterier. De ord 
som ändå gör det, det vill säga beter sig som prototypiska fackord, kallas ofta termer (ibid. 359).  
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Varken Svensén eller Béjoint definierar fackspråk som helhet, utan endast de ingående fackorden. 
Jag förstår det som att i alla fall Béjoint (ibid. 365) kopplar samman fackord men inte nöd-
vändigtvis fackspråk med encyklopeditet, och då främst gör en koppling till encyklopeditet som 
artikeltyp, och inte lika tydligt till encyklopeditet som informationstyp (se Stark 1999:17). Dock 
finns en länk mellan artikeltyper och informationstyper, en länk som är särskilt framträdande när 
det som definieras är konkreta substantiv från fackområden eller med kulturspecifikt innehåll. 
Vid definierandet av sådana ord krävs ofta information som går utanför vad som traditionellt 
ansetts att en ordboksdefinition ska rymma. Svensén (2004:357) skriver till exempel att 
”[d]efinitioner av sådana företeelser som kan förväntas vara okända för läsaren (t.ex. kultur-
specifika begrepp) behöver oftast bli utförliga för att över huvud taget ge en föreställning om vad 
saken gäller. I sådana fall måste man ofta överskrida gränsen till det encyklopediska”.  
 
Det framstår här som att det finns en koppling mellan definitioner av icke-allmänspråkliga 
företeelser och encyklopeditet – encyklopeditet i bemärkelsen utförliga och ibland fackspråkliga 
definitioner. Landau (2001:169) menar också att ju svårare ord som definieras desto svårare måste 
definitionen bli, annars riskerar den att förenklas intill felaktighet. Béjoint är inne på samma spår 
när han avråder från diffusa definitioner av fackord, då ett av kriterierna för fackord enligt 
honom är att de definieras strikt (se ovan). I BSO:s förord redovisas liknande utgångspunkter (se 
kapitel 2). 
 
Den kritik som har riktats mot att ordböcker börjat likna encyklopedier menar Béjoint (1988:361) 
i viss mån har sin upprinnelse i att allt fler fackord tycks komma med i ordböcker; en talande 
siffra är att uppemot 40 procent av innehållet i amerikanska allmänordböcker ska bestå av 
fackspråklig terminologi (Landau 2001:165). Men det kanske främsta skälet till kritiken är att 
definitionerna ofta vacklar mellan fackspråk och allmänspråk (Béjoint 1988:365). Det kan hos 
användaren skapa osäkerhet om vad som egentligen definieras, och en lösning på detta, menar 
Béjoint, är att göra en skarpare åtskillnad mellan den fackspråkliga och den allmänspråkliga 
definitionen. En allmänspråklig definition är ibland inte bara en förenkling, utan kan dessutom 
stå i direkt motsättning till den fackspråkliga, skriver Béjoint, och tar stjärna/sol som exempel. 

 
 [For] a scientist, the sun is a star, but such a definition in a general dictionary would make sentence 
(1) impossible, and sentence (2) acceptable: 
 
(1) You can’t see the stars because of the sun 
(2) The star is the sun, 
 
whereas (1) is perfectly coherent, and (2) is unacceptable in common usage, though scientifically 
correct. (1988:365) 

 
Liknande exempel återfinns hos Rudebeck (2006:142) som menar att det ”i fallet ekonomi faktiskt 
finns vardagskunskap som konkurrerar med expertkunskapen. Idealt sett bör då förklaringarna ge 
insikter om båda begreppen”. Även Landau menar att det är problematiskt att inte särskilja ord 
som används på olika sätt i fackspråk och allmänspråk – han tar DNA som exempel – och ger 
också ett förslag på hur en sådan skiljelinje rent praktiskt skulle kunna ritas upp: ”The fact that a 
technical term is also used nontechnically argues all the more strongly that the technical definition 
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be labeled” (Landau 2001:227). Genom att använda markörer (’labels’) – i mitt material till 
exempel ’<bot.>’ – skulle den fackspråkliga definitionen gå att skilja från den allmänspråkliga. 
I dag används dock markörer inte enligt någon gemensam standard, men ett relativt vanligt sätt är 
att främst ha med dem vid polysema ord (Béjoint 1988:360).  
 
Andra, något mindre explicita, sätt är att skilja fackspråklig från allmänspråklig betydelse genom 
momentindelning eller modifieringar såsom vanligen, typiskt, särskilt. Det finns även ord som 
endast har en fackspråklig betydelse, menar både Béjoint (1988:362 f.) och Rudebeck (2006:143). 
Rudebeck exemplifierar med atom och hävdar att när det gäller ”ord som detta är det knappast 
rimligt att tala om vardagsföreställningar. Det finns bara vetenskapligt baserade föreställningar 
med (väldigt!) varierande grader av intentionsdjup” (ibid.).  
 
Béjoint, som alltså förespråkar precisa definitioner av fackord, erkänner samtidigt de praktiska 
svårigheterna. Det kan tyckas vara en framkomlig väg att utgå från vetenskaplig klassificering, 
eftersom sådana system just är uppbyggda för att på ett smidigt sätt kunna behandla stora 
mängder föremål (Widén & Widén 2008:21). För lexikografin skulle det innebära att alla ord på 
samma nivå i en taxonomi nogsamt lades till eller togs bort (Béjoint 1988:361). I de ordböcker jag 
undersöker skulle man då kunna tänka sig att om några svenska släkten av örter nämndes så 
skulle alla andra svenska örtsläkten följa med och upptas som lemman. Men det är mer 
komplicerat än vad det vid första anblick kan tyckas vara, då det inte finns något omedelbart 
samband mellan vilka ord som är viktiga i allmänspråket och den plats motsvarande företeelser 
intar i den vetenskapliga klassificeringen (ibid. 361). I regel är dock de hyperonymer som skulle 
kunna stå som genus proximum svårare än lemmat som ska definieras. Då måste hyperonymerna 
i sin tur definieras, vilket leder till att det blir nästan omöjligt att komma till ett avslut i 
ordboksarbetet (ibid. 364). Béjoint (ibid.) slår också fast att ”the definitions in general dictionaries 
cannot be used to reconstruct scientific and technical taxonomies”.  
 
Att hyperonymer ofta är mindre allmänspråkliga än orden som ska definieras kan ur ett kognitivt 
semantiskt perspektiv ses som en följd av hur mänsklig kategorisering fungerar: utifrån en rad 
psykologiska aspekter är det lättast att kategorisera på en så kallad basnivå, som ”anses vara relativt 
neutral eftersom den varken är för ospecificerad eller är alltför specificerad och detaljerad i 
förhållande till dess över- och underordnade kategorier” (Karlholm 2000:18, se även Lakoff 
1987:56). Kategorisering på basnivå kan förklaras som så att namn på växtarter ofta är vanligare 
förekommande än namn på växternas släkten och familjer (dvs. hyperonymer), och även 
vanligare än namn på underarter och varieteter till växterna (dvs. hyponymer). Men vad som upp-
fattas som basnivå är inte konstant, och växlar – precis som prototypen – beroende av för-
kunskaper; experten inom ett fackområde kategoriserar troligen annorlunda än lekmannen. 
 
En mildare variant av kategorisering av fackord än den som strikt följer vetenskapliga taxonomier 
är att definiera ”begrepp inom ett fackområde med hjälp av ramen för fackområdet i fråga” 
(Kamppi 2015:144) och sedan ordna begreppen hierarkiskt så att ”definitionen [innehåller] ett 
överordnat begrepp som ska benämnas så konsekvent som möjligt” (ibid. 140). Det är här frågan 
om en typ av kategorisering som utgår från ett identifierande av prototypiska komponenter inom 
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ett fackområde. Den mer radikala variant av prototypteorin som låter prototypen representeras av 
ett ”idealt exemplar”, exempelvis genom att definiera vit som ’färgen på snö’, är lämpligare för 
exempelvis färger än för biologiska kategorier (Svensén 2004:280 f.).  
 
Men även om denna typ av komponentanalys, där prototypen representeras av ”ett idealt exemplar”, 
skulle godtas kvarstår svårigheten att den vetenskapliga klassificeringen i sig är omdiskuterad. När 
det gäller biologin råder delade meningar om det är ett naturligt eller ett artificiellt, av människan 
pålagt, system – med Widén & Widéns ord (2008:32): ”[Finns] arter i verkligheten eller [är de] 
praktiska enheter uppfunna av det mänskliga intellektet för att vi ska kunna strukturera och 
sammanfatta vår omvärld på ett begripligt sätt [?]”. Huvuduppfattningen bland biologer tycks 
i dag vara ”att arter är reella enheter, trots att vi inte kan ge en heltäckande definition av vad en 
art är” (ibid. 32), och de biologer som arbetar med taxonomi, det vill säga specifikt med 
klassificering (se vidare avsnitt 5.1), menar vanligen inte alls att det finns några svårigheter med 
avgränsning mellan arter (ibid. 32). 
 
Att naturliga system finns är en uppfattning som inte delas av Lakoff (1987:169 f.), som menar att 
existensen av sådana system (vad han benämner som ’natural kinds’) faller på att varken världen 
eller språket kan inordnas i tydligt avgränsade kategorier. Som tidigare framgått kritiserar Lakoff 
(ibid. 192) det klassiska definitionsidealet, och i linje med det ifrågasätter han också den upphöjda 
status det vetenskapliga artbegreppet fått, då inte heller arter kan avgränsas genom nödvändiga 
och tillräckliga särdrag. Även lexikografen Peter Widell (1992:147) drar paralleller mellan ”viden-
skabelige klassifikationssystemer som Linné’s botaniske taksonomi” och ”moderne lingvistik” i 
det att det från båda håll finns en strävan att på ett överskådligt sätt arrangera ”omfattande system af 
distinkte træk”. 
 
Inom etnobiologin, ett tvärvetenskapligt och av kognitiv semantik inspirerat forskningsfält, 
ifrågasätts också vetenskapliga taxonomier som normskapande. Centralt inom etnobiologin är 
studiet av folkliga benämningar och folkliga taxonomier, och i ett tidigt skede (1970-talet) var det 
vanligt att jämföra folkliga taxonomier med vetenskapliga. Det konstaterades då att det fanns en 
viss överensstämmelse mellan vetenskapliga och folkliga sätt att klassificera. Numera undviks 
inom etnobiologin helst den typen av jämförelser då det anses att folkliga taxonomier måste 
”analyseras utifrån sina egna förutsättningar och villkor [...] Den vetenskapliga systematiken är 
inte i någon mening sannare eller korrektare än en spontant uppkommen folklig taxonomi” 
(Fridell 2005:28).  
 
Om det rör sig om medveten inspiration från etnobiologin eller om en intern utveckling inom 
lexikografin låter jag vara osagt, men det går att skönja ett liknande ifrågasättande av vetenskapen 
som allenarådande mall hos exempelvis Åse Wetås, som i artikeln ”Plantenemningar i Norsk 
Ordbok” skriver: 

I praksis vil likevel vitskaplege systematiske taksonomiar og folkeleg klassifisering ha både ulikt 
utgangspunkt og ulikt føremål. Ofte vil dei to ha interessante møtepunkt, og somme gonger viser 
språket at det er ei viss utveksling mellom dei folkelege nemningsmåtane og dei vitskaplege. Alt 
dette er det viktig å ha med i ein systematisk, leksikografisk dokumentasjon av språket. (Wetås 2013:166) 
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Skillnaden mellan definitioner utifrån vetenskapliga taxonomier och utifrån folklig begrepps-
bildning skulle rent praktiskt kunna ses som ett utslag av om definitionerna främst bygger på 
komponentanalyser eller på korpusdata. Dessa två sätt att konstruera definitioner har vissa 
likheter med vad Béjoint (1988:363) kallar pålagda (’imposed’) och extraherade (’extracted’) 
definitioner. En pålagd definition är i detta sammanhang en definition som är konstruerad av en 
expert inom ett visst fackområde (som sedan vanligen modifieras av lexikografer) och en 
extraherad definition är en som är konstruerad utifrån korpusdata. Den stora skillnaden mellan 
definitionstyperna ligger, enligt Béjoint, inte främst i grad av fackkunskap hos författaren, utan 
”mainly in the fact that an imposed definition tends to specify how the word should be used 
whereas an extracted definition tends to describe how it is actually used” (ibid. 363), således en 
skillnad mellan preskriptiva och deskriptiva definitioner.  

4. Material och metod 

Materialet till denna uppsats består av de lemmaartiklar i BSO och NSO där lemmat är en växt. 
Från BSO har 967 lemman excerperats och från NSO 770 lemman. Antalet lemmaartiklar i 
ordböckerna som helhet är större i BSO än i NSO, men skillnaden är något mer markant när det 
gäller lemmaartiklar som behandlar växter. Av den information som följer efter lemmat har 
utöver definitionen i traditionell bemärkelse (se kapitel 2) även synonymer, språkprov och 
överförda betydelser excerperats. Det betyder att när jag i det följande syftar på materialet som 
helhet och använder termen definitioner inkluderas även dessa senare komponenter. Uppgifter om 
ordklass, böjning, uttal samt alternativa stavningar har inte excerperats.12 Fetstil används av 
läsbarhetsskäl inte när exempel på definitioner ges, varken vid lemmaangivelser eller vid 
momentsiffror. Lemman skrivs i stället genomgående i kursiv. I löpande text återges definitioner i 
regel inom enkla citattecken, men då enskilda ord i definitionerna diskuteras på ett mer generellt 
plan (exempelvis metaspråk och överbegrepp i genus proximum) återges dessa i kursiv. En exakt 
bild av hur definitionerna i BSO och NSO är uppställda ges i bilaga 1 och 2.  
 
För att kunna genomföra excerperingen har det varit nödvändigt att först definiera vad som i 
studien ska räknas som växter. Jag har då utgått från den nyare indelningen inom systematisk 
botanik (se vidare avsnitt 5.1.4) och har begränsat urvalet till gröna växter. Enligt denna indelning 
tillhör inte svampar, alger, lavar och mossor växtriket – dessa är alltså inte excerperade. Inom 
främst amerikansk botanik görs också en inskränkning till att växter ska vara landlevande (Widén 
& Widén 2008:18); denna inskränkning har jag inte tagit hänsyn till. (Det var först efter 
excerperingen jag förstod att vad som i mitt material benämns som vattenväxter inte självklart 
räknas till växter, enligt systematisk botanik.) Vidare har jag inkluderat såväl arter som släkten, 
och i vissa fall även växtfamiljer.  
 

12 Både BSO och NSO anger böjningar, men endast NSO anger ordklass. Uppgifter om uttal och alternativa stav-
ningar förekommer relativt sparsamt i ordböckerna. 
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Utifrån de begränsningar som redovisas här kan det tyckas som att jag tydligt förhåller mig till 
systematisk botanik, vilket alls inte är självklart i en studie som delvis ifrågasätter den systematiska 
botanikens giltighet (i ordboksdefinitioner). Dock är utgångspunkten vid excerperingen av arter, 
släkter och familjer inte i första hand dessa indelningar, utan att genus proximum i definitionerna 
är växt (ört, buske, träd etc.). Det gör att lemman såsom korgblommig och flockblommig inte är 
excerperade vid den kvantitativa genomgången, då endast de adjektiviska attributen och inte 
släktena som sådana är upptagna i NSO. Hyperonymer såsom bär, nöt, blomma och grönsak är inte 
heller excerperade. Däremot analyseras några av dessa överbegrepp kvalitativt i resultatdelen (t.ex. 
korgblommig och grönsak), vilket motiveras av att de är vanligt förekommande beståndsdelar i 
definitioner av andra lemman. Dialektala ord liksom folkliga benämningar har excerperats. 
 
Efter att dessa avgränsningar fastställts och materialet excerperats har definitionerna i lemma-
artiklarna strukturerats. Detta har skett genom att ett antal komponenter i definitionerna 
identifierats. Dessa har kategoriserats enligt följande:  

1) varietet/art/släkte/familj  
2) geografi 
3) förekomst 
4) egenskaper, allmänt 
5) känselförnimmelser 
6) storlek 
7) färg  
8) användning 
9) blomningstid. 

Om en av ovanstående kategorier finns med flera gånger i samma definition har den endast 
räknats som en (1) träff. Det blev under struktureringen tydligt att vissa komponenter inte enkelt 
går att placera in i endast en kategori. Exempelvis skulle odlas i stenpartier kunna kopplas både till 
kategorin användning och till kategorin förekomst, medan söt och saftig kanske tydligast kan 
placeras in i kategorin känselförnimmelser, men även säger något om användningen. Här har jag 
varit tvungen att göra vissa val, som inte alltid varit på förhand givna. 
 
I nästa steg har den ovan beskrivna kategoriseringen förfinats, genom att definitioner med lik-
artade drag förts samman i tabellform. Framför allt har jag här tagit fasta på definitioner där BSO 
och NSO skiljer sig åt, med avseende på prototypikalitet, allmänspråk och fackspråk – och i 
förlängningen encyklopeditet. Vid en analys av dessa i tabellform tematiskt ordnade lemma-
artiklar visade det sig att drag jag funnit relevanta att lyfta fram inte alltid kunde hänföras till en 
specifik kategori (se föregående stycke) och ibland till och med uppträdde i alla kategorier. 
Exempelvis återfanns metakommentarer och definitioner kopplade till växtnamnet i princip i alla 
kategorier (1–9).   
 
Den mest markanta skillnaden var den mellan den första kategorin varietet/art/släkte/familj och 
övriga kategorier. Utifrån denna iakttagelse såg jag en uppdelning mellan kategori 1 och de andra 
kategorierna som mest relevant, och vid sidan av det utkristalliserade sig drag som inte hade med 
de ursprungligen fastställda kategorierna att göra. På så sätt blev den inledande – och omfattande – 
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struktureringen utifrån olika drag i definitionerna främst relevant för att säkerställa att de 
definitioner som analyseras i den kvalitativa delen av studien är representativa, det vill säga att 
urvalet av exempel med åtföljande analyser inte ska grundas på mina subjektiva intryck utan ha 
kvantitativt stöd.  
 
Resultatet av den första struktureringen redovisas därför redan här i tabell 2, då jag främst ser den 
som ett led inför den kvalitativa analysen i resultatdelen. Det ska påpekas att de exempel som 
analyseras i resultatdelen i viss mån förstärker de tendenser som synliggörs i denna kvantitativa 
genomgång. Även om ordböckernas definitioner av växter skiljer sig åt finns exempel på 
definitioner som avviker från mönstret, och dessa representeras inte i särskilt hög grad i 
analyserna. Dock gäller inte detta påpekande kategori 1, då skillnaden mellan ordböckerna här är 
så framträdande att den sticker ut från övriga kategorier. Exempel på de utvalda nyckelorden 
inom systematisk botanik är helt enkelt mycket få i NSO. Denna markanta kvantitativa skillnad 
har varit vägledande vid disponeringen av kapitel 5 (Resultat). Först (avsnitt 5.1) analyseras 
definitioner med fackspråkliga drag (den relativt enhetliga kategorin varietet/art/släkte/familj). 
Därefter (avsnitt 5.2) analyseras definitioner med mer allmänspråkliga och prototypiska drag, 
vilket spänner över alla de övriga kategorierna (2–9). Avsnitten kommer alltså i omkastad ordning 
jämfört med hur motsvarande områden behandlas i kapitel 3 (Teori), som i stället avslutas med 
ett avsnitt om fackspråk.  
 

Tabell 2. Kategorisering av lemman i NSO och BSO. Andelen definitioner där en viss kategori (1–9 nedan) 
finns representerad anges i procent. Inom parentes anges motsvarande absoluta tal. Det sammanlagda 
antalet definitioner i NSO resp. BSO står överst inom parentes. 

 
 kategorier 

 
NSO (770) 

 
BSO (967) 

1. varietet/art/släkte/familj 4,9 % (38) 
 

38,7 % (374) 

2. geografi 11,4 % (88) 16,5 % (160) 
 

3. förekomst 10,4 % (80) 15,3 % (148) 
 

4. egenskaper, allmänt 52,1 % (401) 22,3 % (216) 
 

5. känselförnimmelse 17,5 % (135) 6,5 % (63) 
 

6. storlek 32,3 % (249) 14,8 % (143) 
 

7. färg 44,8 % (345) 15,7 % (152) 
 

8. användning 43,9 % (338) 41,8 % (404) 
 

9. blomningstid 5,9 % (45) 3,5 % (34) 
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5. Resultat 

Titeln på denna uppsats är ”Brokiga blad och vilda exemplar”. Formuleringen ”brokiga blad” är 
hämtad från NSO; så till exempel beskrivs dracena som ’en (prydnads)växt med långsmala, ofta 
dekorativt brokiga blad’. Med detta utsnitt vill jag ge en föreställning om NSO:s fokus på 
utseendebeskrivningar i definitionerna. Formuleringen ”vilda exemplar” antyder hur BSO:s mer 
fackspråkliga definitioner är utformade – näva definieras till exempel som ’exemplar av vilda arter 
[…] av nävefamiljen’. Det första avsnittet (5.1) i detta resultatkapitel utgår från BSO:s mer fack-
språkliga definitioner, som utifrån olika teman jämförs med NSO:s definitioner. I det andra 
avsnittet (5.2) ligger fokus på mer allmänspråkliga aspekter av definitionerna, exempelvis 
beskrivningar av växters utseenden.  

5.1 Fackspråk i BSO och NSO 

Den mest markanta skillnaden mellan definitionerna av växter i BSO och NSO rör förhållnings-
sättet till systematisk botanik. Systematik kan beskrivas som ”[d]et vetenskapliga studiet av den 
biologiska mångfalden, dess evolutionära historia och organismernas släktskap” (Widén & Widén 
2008:20) och systematisk botanik är den del av systematiken som behandlar växtriket. Enligt 
Widén & Widén (ibid.) är ”[e]n viktig del av systematiken […] taxonomin, som omfattar 
identifiering, namnsättning och klassifikation av taxa”. Taxa13 används i det närmaste som 
strukturerande princip i BSO:s definitioner, men i NSO med försiktighet. I tabell 3 (nedan) visas, 
med konkreta exempel, hur taxa hierarkiskt ordnas inom systematisk botanik.  
 
De i detta sammanhang centrala termerna varietet, art, släkte och familj definieras med olika grad av 
precision beroende på lemma och ordbok. Den relativt ovanliga markören ’(biol.)’ finns med i 
BSO:s definitioner av familj, släkte och släktnamn, för att särskilja den biologiska delbetydelsen från 
andra delbetydelser. Detta förfarande är i linje med Landaus rekommendation att använda 
markörer för att särskilja fackspråklig från allmänspråklig betydelse (se avsnitt 3.2). I BSO:s 
definitioner av familj finns även språkproven ’familjen kattdjur, familjen korgblommiga växter’ och vid 
definitionen av släktnamn ges ett pedagogiskt exempel, ’Primula i Primula veris (gullviva)’. 
Definitioner av familj och släktnamn finns över huvud taget inte upptagna (med syftning på 
botanik) som lemma i NSO, däremot finns växtfamilj med. När det gäller definitionerna av varietet, 
art och släkte är NSO:s definitioner mer utförliga, och vid varietet används i NSO markören ’<mest 

i vetenskapl. sammanhang>’.  
  

13 I det följande använder jag taxon (sing.)/ taxa (plur.) i stället för taxonomiska kategorier – termerna är utbytbara 
(Widén & Widén 2008:20). 
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Tabell 3. Klassificering inom systematisk botanik. Taxa står till vänster och exempel till höger (mer om 
skvattram, se avsnitt 5.1.3). (Naturhistoriska riksmuseet 15-06-28 och BSO14) 

familj ljungväxter  

släkte rododendron  

art skvattram  
art lapsk alpros 

 
familj björkväxter 

släkte björkar 

art vårtbjörk 
varietet ornäsbjörk 

 
Ett sätt att kvantitativt åskådliggöra hur ordböckerna skiljer sig åt är just att jämföra hur ofta 
taxan varietet, art, släkte och familj finns utskrivna i definitionerna: I BSO ingår en eller flera av 
dessa termer i 39 procent av definitionerna (374 av totalt 967 definitioner), medan motsvarande 
siffra för NSO är 5 procent (38 definitioner av totalt 770).15 Det betyder dock inte att övriga 
61 respektive 95 procent saknar ord som kan hänföras till den systematiska botaniken – endast att 
ovan nämnda termer inte skrivits ut.  
 
I första hand utifrån excerperingen av de definitioner där varietet, art, släkte och familj ingår, 
fördjupar jag mig i detta avsnitt i hur ordböckerna förhåller sig till taxa. Det skulle kunna ge en 
slagsida åt BSO:s definitioner, men även NSO:s definitioner av motsvarande lemman analyseras. 
Vidare granskas definitioner där taxa underförstått finns med (t.ex. nejlikeväxt i stället för av 
familjen nejlikeväxter) samt sådana definitioner där vardagsföreställningar i viss mån krockar med 
den systematiska botanikens syn på släktskap. 

5.1.1 Momentindelning och andra typer av differentiering 
Som framgått i avsnitt 3.2 menar Béjoint att definitioner ofta vacklar mellan fackspråk och 
allmänspråk. I mitt material är de vanligaste sätten att förtydliga om det är fackspråk eller 
allmänspråk som åsyftas dels momentindelning, det vill säga att med symboler (t.ex. siffror) 
särskilja olika delbetydelser adresserade till lemmat (se Svensén 2004:416), dels andra mindre 
differentierande strukturindikatorer, såsom kommatecken och semikolon, för att klargöra 
betydelsenyanser (se Svensén 2004:412). Det är också möjligt att ha med markörer för att 
klargöra delbetydelser, vid definitioner av växter till exempel ’<bot.>’ eller ’(biol.)’. Dessa 
markörer förekommer mycket sparsamt i mitt material; som nämnts finns de i BSO vid 
definitionerna av familj, släkte och släktnamn, samt vid ett fåtal polysema lemman, till exempel 
julstjärna. Vid det senare lemmat finns i NSO i stället modifieringen ’särsk.’ (även vid prästkrage, 
slåttergubbe, kattfot etc.). 
 

14 BSO anger att ornäsbjörk är en varietet, men i Den virtuella floran beskrivs ornäsbjörken som en form av vårtbjörk. 
15 Jfr tabell 2. 
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Framför allt är det BSO som skiljer mellan allmänspråklighet och fackspråklighet genom olika 
typer av differentiering (se nedan). Men när NSO över huvud taget skriver ut taxa tycks det 
vanligen motiveras av att allmänspråket och fackspråket skiljer sig åt. I knappt hälften (47 %) av 
de definitioner i NSO som anger taxa markerar den antingen inskränkning eller utvidgning av den 
betydelse som ges först i definitionen. Det är i NSO något mer ovanligt (34 %) med definitioner 
som anger taxa utan ytterligare delbetydelser eller betydelsenyanser.  
 
En typ av differentiering som förekommer i NSO är att antingen den fackspråkliga eller den 
allmänspråkliga betydelsen placeras i det som NSO benämner kärnbetydelse, medan den andra 
(tredje, fjärde) betydelsen ges i det som NSO benämner definitionstillägg, ofta efter symbolen □: 
 
(1) a. krysantemum (NSO): typ av korgblommig växt ofta med stora blomkorgar □ spec. om vissa odlade arter 

b. timjan (NSO): en kryddväxt som äv. ger aromatisk olja □ äv. om kryddan □ äv. om andra växter i samma släkte 
och om hela släktet 

   

Det första exemplet, krysantemum (1a), har som helhet en mer fackspråklig definition än vad som 
är vanligt i NSO. Explicit nämns ’arter’ i definitionstillägget, men även implicit förhåller sig 
definitionen till systematisk botanik genom kärnbetydelsen ’korgblommig’ som syftar på 
familjetillhörighet. Det som möjligen konkretiserar huvuddefinitionen är kopplingen mellan 
familj och utseende, genom det första definitionstillägget ’ofta med stora blomkorgar’. I det andra 
exemplet, timjan (1b), anges utöver kärnbetydelsen två delbetydelser. Här är det sista definitions-
tillägget det mest fackspråkliga, då timjan inordnas i den botaniska taxonomin. Kärnbetydelsen, 
’en kryddväxt’, kan möjligen ses som en förenande länk mellan de två definitionstilläggen genom 
att den inkluderar såväl användning, krydd-, som botanik, -växt.  
 
I en majoritet (58 %) av de definitioner där NSO differentierar enligt ovan återfinns taxa i 
definitionstillägget. Då den allmänspråkliga definitionen står som kärnbetydelse ges den företräde 
framför den fackspråkliga. BSO, å sin sida, har en momentindelning där delbetydelserna skarpare 
åtskiljs – genom siffror. Numreringen markerar här snarare skilda perspektiv än en tydlig hierarki 
på det sätt som NSO:s typsnittsnivåer gör. Dock skriver Svensén (2004:417), angående moment-
indelning, att ”[u]ndersökningar visar att en del användare ’fastnar’ i den första delbetydelsen och 
har svårt att gå vidare till nästa, särskilt om det är långt dit”. Det skulle kunna indikera att även 
BSO:s momentindelning i praktiken fungerar hierarkiskt. 
 
BSO:s definitioner av i Sverige vanligt förekommande träd är tydliga exempel på den typ av 
momentindelning (i BSO kallad gradering) som skiljer mellan fackspråk och vardagsspråk, 
se ex. (2) nedan. Genomgående finns i det första momentet en definition som utgår från den 
systematiska botaniken. Även det andra momentet förhåller sig till systematisk botanik men tar 
fasta på en vardagsföreställning – den art av trädet som finns i Sverige och som kan tänkas vara 
den som användaren är mest bekant med.  
 
I lemmaartiklarna till vanliga träd ingår ofta illustrationer av trädens blad. Illustrationerna suddar 
snarast ut linjen mellan fackspråklig och allmänspråklig betydelse, då det i anslutning till dessa 
inte anges vilket moment som illustreras (endast vilken betydelse vid homonymi som i ask, bok, 

 28 



en). Om de fångar drag gemensamma för hela släktet eller enbart för den svenska arten är med ett 
par undantag16 osäkert.  
 
(2) tall (BSO): 1. exemplar av ett släkte barrträd med över 100 arter 2. exemplar av den vanliga svenska 

arten inom detta släkte 
 
Men BSO differentierar inte enbart genom momentindelning. En annan typ av särskiljande, som 
kanske framstår klarast genom en jämförelse med motsvarande definitioner i NSO, är bruket av 
vad som närmar sig extensionella definitioner, se ex. (3a). I en extensionell definition förklaras 
lemmat genom de ingående beståndsdelarna, genom ”begreppets omfång” (Svensén 2004:276). 
Enligt Svensén är ”[d]enna definitionstyp […] mindre vanlig i allmänordböcker och förekommer 
mest inom terminografi och facklexikografi” (ibid.). Den funktion som extensionella definitioner 
fyller i BSO tycks dock snarast ha likheter med momentindelningens funktion vid vanliga träd 
(ovan); om det i ordboken i det närmaste finns ett krav på att definitionerna ska innehålla 
uppgifter om taxa måste detta krav uppfyllas innan den allmänspråkliga definitionen kan ta vid.  
 
Detta krav på att ange taxa verkar även gälla när art- och släkttillhörighet är så komplex som vid 
arv. Då står i BSO genus proximum i plural, troligen för att ge en rättvisande bild av taxonomin 
(eller genom omskrivningen exemplar av arter/släkten). Först därefter följer ett uppräknande av 
arter där lemmat som definieras ingår som efterled. Ofta är arterna, som är hyponymer till 
lemmat, mer vanligt eller lika vanligt förekommande i allmänspråket som lemmat själv. Även om 
definitionerna, genom exemplen på ingående arter, liknar extensionella definitioner ser jag det 
inte som att exemplen gör definitionerna mer fackspråkliga – tvärtom ökar konkretionen. NSO 
har vid motsvarande lemman också exempel, se ex. (3b), men bara på en enstaka ingående art, 
och då förlagt till språkprovet och inte utsagt som en bland många (arter). NSO:s definition av 
arv kan läsas som definition av en viss typ av växt och om denna växt är en art, flera arter, ett 
släkte eller flera släkten lämnas osagt.  
 
(3) a. arv (BSO): namn på arter av flera olika släkten inom familjen nejlikväxter, t.ex. silverarv, våtarv 
 b. arv (NSO): typ av växt med små stjärnformade blommor: hönsarv 

5.1.2 Korshänvisningar 
Som framgått av föregående avsnitt redovisar BSO ofta, även när definitionerna blir invecklade, 
uppgifter om taxonomi. Det kan tänkas att den användare som slår upp ett enskilt lemma inte blir 
så mycket klokare av en sådan definition, och man kan då fråga sig varför den ändå finns med. 
En möjlig förklaring är att det hos ordbokskonstruktörerna kan ha funnits en ambition att just 
själva hänvisningarna mellan olika lemman ska kunna fördjupa användarens kunskap. Detta skulle 
kunna ske på så sätt att ord i definitioner som kan hänföras till den systematiska botaniken ska 
kunna slås upp och då inte motsäga den första definitionen, utan snarare bidra till att ytterligare 
klargöra släktskap mellan olika växter på olika nivåer i taxonomin. Hur sådana hänvisningar 
mellan lemman fungerar visas nedan, först genom exemplen geranium, pelargon(ia), näva och 
näveväxt (4a–g), och därefter utifrån definitioner av olika typer av ranunkelväxter (5a–g). 

16 Vid illustrationen av pil klargörs t.ex. att bilden specifikt föreställer skånsk vitpil.   
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I BSO:s definitioner av geranium, pelargon, näva och näveväxter, se ex. (4a–d), ingår i stort sett bara 
information om taxa, och återkommande är orden ’näva’ och ’näveväxt’. Dessa ord gör att 
definitionerna kan kopplas till varandra. Förvirrande är dock att näveväxter definieras som ’en 
växtfamilj’, medan ’släktet näveväxter’ nämns i artikeln pelargon. En möjlig förklaring till denna 
oklarhet om näveväxters status som släkte eller familj kan vara att artikeln näveväxter, men inte 
artikeln pelargon, uppdaterats. Pelargon är idag, enligt systematisk botanik, ett eget släkte men 
klassificerades tidigare som ett släkte näveväxter. Däremot räknas pelargon fortfarande till 
familjen näveväxter. Vad momentindelningen i artikeln geranium signalerar skiljer sig då åt 
beroende på huruvida det är en uppdaterad eller en äldre definition. Om den förhåller sig till den 
uppdaterade taxonomin visar särskiljandet att rosengeranium inte tillhör ett släkte näveväxter. Men 
om momentindelningen i stället utgår från det äldre synsättet säger den endast att geranium och 
rosengeranium i vissa fall är synonyma (möjligen i allmänspråk, i analogi med momentindelningen 
vid vanliga träd ovan), och inget om att det finns en motsättning mellan ’näveväxter’ i moment 1 
och ’pelargon’ i moment 2.  
 
(4) a. geranium (BSO): 1. Geranium ett släkte näveväxter 2. rosengeranium en pelargon 
 b. pelargon (BSO): en vanlig krukväxt av släktet näveväxter 
 c. näva (BSO): exemplar av vilda arter (två släkten) av nävefamiljen, t.ex. skogsnäva 

(midsommarblomster), stinknäva  
 d. näveväxter (BSO): en växtfamilj (hit hör nävor o. pelargon) 
 
När hänvisningarna, som i dessa fall, är vittförgrenade finns risken att det uppstår motsägelser när 
definitioner ska uppdateras till rådande taxonomisk standard. Vidare finns svårigheter med BSO:s 
definitioner ovan, som inte kommer sig av direkta felaktigheter, utan av att de är så pass 
kondenserade att den som saknar expertkunskaper inte alltid kan utläsa definitionen som den var 
tänkt.  
 
I NSO:s definitioner av geranium, pelargonia och näva, se ex. (4e–g), ges däremot endast en 
upplysning som – implicit – kan kopplas till taxonomi, och det är <SYN. näva> i artikeln geranium. 
I övrigt berör den information som återkommer i NSO:s definitioner växternas utseenden, 
närmare bestämt blommornas färg: nävan har ’vanligen’ rödlila blommor medan geranium alltid 
tycks ha det, vilket tyder på att geranium är en representativ, om än inte den enda typen av, näva. 
 
(4)      e. geranium (NSO): typ av hög, tunn växt med rödlila blommor <SYN. näva> 
 f. pelargonia (NSO): typ av mycket vanlig krukväxt med blommor, ofta röda, rosa el. vita, i flockliknande 

samlingar 
 g. näva (NSO): typ av ört med vanligen rödlila blommor 
 
Korshänvisningarna mellan ranunkelväxter, se ex. (5a–g), och släkten och arter som ingår i denna 
familj följer på många sätt mönstret ovan, det vill säga att BSO anger taxa men att NSO i de 
flesta fall inte gör det. Skulle man se taxonomiska kategorier som en mall för vad som är korrekt 
tycks BSO:s definitioner här i huvudsak stämma, se ex. (5a–c). Även om det krävs viss 
ansträngning är det möjligt att reda ut hur familjen ranunkelväxter förhåller sig till släktet ranunkler, 

 30 



liksom att (t.ex.) många arter av smörblomma ingår i släktet ranunkler. Det senare framgår både i 
definitionen av ranunkel och i definitionen av smörblomma.  
 
(5)  a. ranunkelväxter (BSO): en växtfamilj (hit hör bl.a. ranunkler, sippor o. andra anemoner, klematis, 

riddarsporre, akleja, stormhatt o. svalört)  
 b. ranunkel (BSO): växt av ett släkte örter, bl.a. vanlig smörblomma 

c. smörblomma (BSO): exemplar av många arter av ranunkelsläktet med gula blommor 
 
Dessa upplysningar lyser med sin frånvaro i NSO, se ex. (5d–e). Just i sådana definitioner som 
NSO:s av ranunkel kan ett konsekvent utelämnande av taxa vara förenat med vissa risker. Då 
växterna inom släktet ranunkler utseendemässigt inte är en homogen grupp måste en heltäckande 
definition bli något diffus (vanlig, ofta). Ett alternativ hade dock varit att enbart ta fasta på en 
prototyp (se vidare avsnitt 5.2.2). 
 
(5) d. ranunkel (NSO): typ av vanlig växt som ofta har färggranna blommor 
 e. smörblomma (NSO): en ört med blanka, gula blommor vanl. förekommande på fuktig ängsmark 

 
I BSO framgår att det finns många andra växter (underförstått släkten) än ranunkler inom 
ranunkelfamiljen; ett av dessa släkten är anemoner, se ex. (5f–g), och inom detta släkte finns bland 
annat sippor. NSO gör i definitionen av anemon ett undantag och nämner släkte, men inte heller 
här släktet ranunkler. I stället beskrivs anemonen som en ’typ av växt av sippsläktet’, och något 
sådant släkte existerar inte inom vedertagen systematisk botanik. 
 
(5) f. anemon (BSO): exemplar av ett släkte ranunkelväxter, bl.a. sippor; prydnadsväxt av detta släkte 
 g. anemon (NSO): typ av växt av sippsläktet särsk. om odlade arter □ äv. utvidgat om likn. organism (äv. djur): 

havsanemon 
 
Men när större vikt läggs på att beskriva växternas taxonomi verkar det av utrymmesskäl bli så att 
annan information ibland får träda i bakgrunden. Det får i BSO även konsekvenser för 
definitioner som inte i första hand har fokus på släktskapsförhållanden. Exempelvis ges 
upplysningen att fjällsippa har ’ranunkelliknande blommor’, men varken under ranunkelväxter eller 
under ranunkel, se ex. (5a–b), beskrivs de i släktet och familjen ingående växternas utseenden. Det 
kan vara så att beskrivningar saknas för att det inte är fråga om en till utseendet enhetlig grupp, 
men faktum kvarstår att jämförelsen med ranunkler i definitionen av fjällsippa blir obegriplig för 
den användare som saknar förkunskaper om hur ranunklers blommor ser ut.  

5.1.3 Fokusförskjutningar  
Medan tyngdpunkten i BSO:s definitioner läggs på taxonomi ges i NSO mer utförliga beskriv-
ningar av egenskaper – främst utseende – hos växterna, men även användning betonas i högre 
grad än i BSO. Denna skillnad gör dock inte att definitionerna behöver se diametralt olika ut, då 
det ofta finns ett samspel mellan exempelvis utseende och taxonomi (även om genetiken är 
överordnad inom dagens systematiska botanik, se avsnitt 5.2.1). Då närmar sig BSO:s och NSO:s 
definitioner varandra, från två olika perspektiv. Det motsatta kan också vara fallet, det vill säga att 
definitionerna syntaktiskt har liknande uppbyggnad men innehållsmässigt tycks motsäga varandra, 
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då det kondenserade framställningssättet inte synliggör att det bara är olika aspekter som 
beskrivs. Om sådana fokusförskjutningar handlar detta avsnitt. 
  
Det finns ett antal stora växtfamiljer som återkommer i såväl BSO:s och NSO:s definitioner – 
bland de vanligaste är flock-, korg-, kors- och kransblommiga växter. Såväl BSO som NSO växlar 
mellan ett fåtal standardformuleringar när dessa familjetillhörigheter nämns. Med några undantag 
pendlar BSO mellan formuleringarna av familjen x och x-blommig växt, och NSO i huvudsak mellan 
formuleringen x-blommig växt och växt med x-blommor/blom-x. Här menar jag att det finns en skala 
från det taxonomiska av familjen x till det konkreta växt med x-blommor/blad, även om utgångs-
punkten hela tiden är densamma, se figur 4. Detta tycks också bekräftas av definitionerna av 
familjenamn, se korgblommig, ex. (6a–b), där båda ordböckerna beskriver utseende men endast 
BSO nämner att det rör sig om familjer. Definitionen av fibbla i BSO och rölleka i BSO och NSO 
nedan är representativa, och det kan även noteras att NSO i definitionen av rölleka anger 
blomkorgarnas färg och växtsätt, vilket ytterligare förstärker det visuella intrycket.   
 

 
fibbla (BSO) 

 

 
rölleka (BSO) 

 
rölleka (NSO) 

exemplar av ett hundratal örter 
av familjen korgblommiga 
 

en korgblommig växt en ört med vita eller ljusvioletta 
blomkorgar i kvast 

Figur 4. Fokusförskjutning (mörkare markerad än övrig text), från familjenamn till utseendebeskrivning.  

(6) a. korgblommig (BSO): korgblommiga växter växtfamilj med små blommor samlade i korgar, omgivna av 
(holk)fjäll 

 b. korgblommig (NSO): som har sina blommor tätt samlade på en bottenplatta om växt 
 
Fokusförskjutning med syntaktiska medel enligt mönstret ovan är inte unikt för definitioner där 
stora växtfamiljer anges, utan återkommer i definitioner där mindre släkten tas upp. BSO:s 
definition av ädelgran lyder kort och gott ’träd av silvergransläktet’ medan NSO:s kärnbetydelse 
(som sedan följs av ett längre definitionstillägg, dock inte rörande släkte) formuleras ’en gran med 
i många fall silverglänsande barr’. För den användare som saknar förkunskaper inom botanik kan 
länken till taxonomi här vara än mer dold än vid de större och mer välkända familjerna, och det 
är troligt att NSO inte avser att någon koppling ska göras mellan egenskaper och släkte. 
 
Att tillhandahålla likartad information men utgå från olika perspektiv kan även illustreras med lemma-
artikeln smultron, ex. (7a–b). Skillnaden består här dels i att NSO beskriver smultron som ’jordgubbs-
liknande’ och BSO som ’släkt med jordgubbe’, dels i att NSO:s genus proximum är ’bär’ och BSO:s ’ört’. 
 
(7) a. smultron (BSO): (liten, röd, söt frukt av) en vildväxande ört, släkt med jordgubbe 
 b. smultron (NSO): ett litet, jordgubbsliknande, välsmakande bär som vanl. växer vilt 
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NSO:s beskrivning tycks främst syfta på utseende, men skulle också kunna säga något om 
släktskap, särskilt om utseende och släktskap förbinds med varandra. Läses parentesen in17 går 
det även i BSO:s definition att se kopplingen mellan smultronets och jordgubbens utseende, även 
om BSO:s ’frukt’ i detta fall ligger längre från vardagsföreställningen om smultron än NSO:s 
’bär’. I avsnitt 5.2.4 återkommer jag till denna typ av fokusförskjutning, då med betoning på 
användning (och inte som här, utseende) i förhållande till taxonomi. 
 
Att BSO betonar växternas taxonomi ska dock inte (alltid) likställas med att användaren förutsätts 
ha botaniska förkunskaper, snarare att ordboksanvändaren ska upplysas om taxonomisk standard. 
Ibland måste då användarens eventuella förförståelse korrigeras genom negativa definitioner. 
Ofta görs det när lemmats efterled är namnet på en annan växt, till exempel i avenbok, ex. (8a), 
granatäpple, ex. (8c), och jungfrulin, men där växterna inte tillhör taxan bokar, äpplen eller linväxter. 
Det finns också lemman där varken förled eller efterled stämmer överens med taxonomi: i BSO 
förklaras till exempel häggmispel vara ’(ej av samma släkte som mispel el. hägg)’. Detta kan 
jämföras med NSO:s definitioner där vardagsföreställningen i stället uppmuntras, som i exemplen 
nedan, genom synonymitet (ex. 8b, avenbok – vitbok) eller genom att likna en växt vid en annan 
(ex. 8d, granatäpple – äppelliknande).  
 
(8) a. avenbok (BSO): ett lövträd (ej släkt med bok) med mycket starkt o. hårt virke 
 b. avenbok (NSO): ett lövträd med vit, mycket hård ved <SYN. vitbok> 
 
 c. granatäpple (BSO): den ätliga frukten av granatäppleträd ett prydnadsträd som ej är släkt med 

äppleträd (apel) 
 d. granatäpple (NSO): en klotrund, äppelliknande frukt med röd fruktsaft och många kärnor 
 
De ovan analyserade exemplen visar hur skilda perspektiv skulle kunna ge upphov till olika före-
ställningar om växterna, men där BSO:s och NSO:s definitioner inte helt utesluter varandra. Det 
tycks däremot definitionerna av skvattram göra; växten är enligt BSO en ’ljungväxt’ och enligt 
NSO en ’myrväxt’. Genus proximum är här så pass reducerade att det inte går att utläsa vad för-
leden ljung- och myr- avser, och är syftningen densamma stämmer inte en av definitionerna. En 
sökning i Den virtuella floran (Naturhistoriska riksmuseet 2015-06-29) skapar viss klarhet: 
Skvattram ”förekommer […] främst på myrmarker” vilket förklarar NSO:s definition, och tillhör 
familjen ljungväxter vilket är vad BSO åsyftar. Utifrån BSO:s helhetsperspektiv är det inte för-
vånande att den knapphändiga informationen utgår från sytematisk botanik, men definitionen 
kan fortfarande skapa förvirring då det inte ges någon upplysning om det är familj eller släkte 
som avses. Kanske mer relevant för användaren än familjetillhörighet är att skvattram (numera) 
tillhör släktet rhododendron och inte, som tidigare antogs, ett eget släkte (Arboretum Mustila 
2015-08-01). 
 
Medan de tidiga exemplen i detta avsnitt visade skillnader i fokus som inte motsade varandra och 
det senare exemplen definitioner som till synes motsade varandra, ska jag avsluta detta avsnitt 
med exemplet al där BSO:s och NSO:s definitioner de facto motsäger varandra. I NSO:s definition 

17 Parentesen fyller i BSO funktionen att komprimerat uttrycka dubbla betydelser, dvs. den kan läsas in men behöver 
inte göra det. Detta beskrivs förhållandevis undanskymt i avsnittet ”Parentes” (s. 23) i kapitlet ”Skrivråd”, BSO:s 
utanförtext, och inte som man skulle kunna förvänta sig i avsnittet ”Hur läser man ordboken?” (kap. Bruksanvisning). 
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anges att alen är ’ett lövträd eller en större buske med små kottar’. Enligt BSO:s definition har 
alen inga kottar utan endast ’kotteliknande honblommor’. Skillnaden kan tyckas subtil, men visar 
ändå på olika sätt att beskriva verkligheten – i NSO utifrån en accepterad vardagsföreställning 
(många har säkert hört talas om alkottar) och i BSO utifrån systematisk botanik. Användaren som 
tar del av BSO:s definition får reda på att en kotte inte enbart definieras utifrån sitt utseende. 

5.1.4 Konsekvenser av ny indelning inom systematisk botanik 
Utifrån nyare metoder (främst DNA-analys) för att fastställa släktskap har det framkommit ”att 
grupper som av tradition har behandlats inom botaniken är mer besläktade med organismer som 
behandlas inom zoologin än med växter” (Widén & Widén 2008:18). Sådana grupper som har 
räknats till växtriket – vars status nu förändrats – är bland annat svampar, lavar och alger. Men 
det råder fortfarande ingen samstämmighet om vad som kännetecknar en växt. I kursboken 
Botanik: systematik, evolution, mångfald (Widén & Widén 2008) följs ”[e]n tendens inom främst 
amerikansk litteratur att begränsa användningen av begreppet växt (eng. plant) till de gröna 
landväxterna” (ibid. 18). I denna uppsats har begreppet växt förståtts i huvudsak på detta sätt vid 
excerperingen av lemman (se vidare kapitel 4).  
 
Vilken linje följer då BSO och NSO vid klassificeringen av sådana grupper som tidigare räknades 
till växtriket, men i dag enligt många botaniker inte gör det? Till stora delar är BSO:s definitioner 
anpassade eller förhåller sig till den nyare indelningen. Både svamp och lav har som genus proximum 
’organism’ – i definitionen av svamp längre fram finns ett klart ställningstagande: ’som tillhör ett 
eget rike bland livsformerna (räknas ej till växterna)’. BSO:s definition av alg är något mindre 
tydlig, då det först anges att alger är ’en av växtrikets huvudgrupper’, men senare: ’(allt från enkla, 
encelliga organismer till stora växter med ’grenar’ o. ’rötter’, t.ex. tång)’. Definitionen vacklar här, 
då organismer skiljs från växter, och växternas grenar och rötter förses med enkla citattecken, 
som vore de inte riktiga grenar och rötter. Vidare anges att alger är ’kryptogamer’. Den användare 
som söker sig vidare till kryptogam kan läsa en definition som i sin helhet lyder: ’växt av den ena av 
växtrikets två huvudgrupper (enligt äldre indelning), sporväxt (ormbunkar, mossor, svampar, 
lavar o. alger; jfr fanerogam)’. Inte heller denna definition är glasklar. Metakommentaren ’(enligt 
äldre indelning)’ ska troligen tolkas som att kryptogam inte är en aktuell term, och då inte heller 
sporväxt. Men denna tolkning är inte självklar, och den som saknar förkunskaper skulle även 
efter att ha slagit upp lemmat kryptogam kunna få uppfattningen att BSO här anger att till exempel 
svampar är växter.  
 
I NSO definieras å sin sida alg, svamp, lav och kryptogam som växter, dock med vissa förbehåll. 
Metakommentaren ’i allmänspråket’ föregår ’en typ av vattenväxt’ i definitionen av alg, men ingen 
icke-allmänspråklig definition ges. Svamp är en ’typ av växt’, men ’saknar klorofyll’ – just 
användning av klorofyll tar Widén & Widén (2008:18) upp som ett drag som ofta lyfts fram för 
att definiera vad en växt är. Av dessa något vaga beskrivningar av svampar och alger följer att det 
även i definitionen av lav blir otydligt om det är fråga om en växt eller ej, då lemmat beskrivs som 
en ’växttyp som utgör en dubbelorganism av svamp och alg’.  
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Det går således inte att se någon riktigt entydig linje varken hos BSO eller hos NSO vid definitionerna 
av dessa grupper, men i viss mån återspeglar det den vacklande status dessa organismgrupper har 
även inom systematisk botanik. Det verkar också som att det finns ett särskilt behov av att vid 
den här typen av lemman lägga in olika typer av metakommentarer.  

5.2 Prototypikalitet och allmänspråk i BSO och NSO  

5.2.1 Subjektivitet och metaspråk  
I denna studie ifrågasätts ordböckers status som sanningssägare gång på gång. Men finns det 
definitioner där subjektiviteten framträder särskilt tydligt, och i så fall, förekommer det i ord-
böckerna särskilda strategier för att understryka detta? Här behandlas inledningsvis sådana 
definitioner där subjektivitet visas genom metaspråk, det vill säga kommentarer om definitionen 
snarare än vad som enligt traditionell lexikografi kan hänföras till den egentliga definitionen (se 
Rudebeck 2006:116). Därpå behandlas hur subjektivitet på andra sätt kan komma till uttryck i 
definitioner. Fokus läggs vid definitioner där växters användningsområden beskrivs, då metaspråk 
är särskilt vanligt i dessa fall i mitt material. 
 
Utifrån mer ideologiskt laddade begrepp än växter (creational science, climate change, astrology) hävdar 
Atkins & Rundell (2008:430) att ”’neutrality’ [in definitions] isn’t always possible, so it is 
important first to be aware of the belief system in which we are operating (and its possible impact 
on the ’stance’ of some definitions), and secondly to react to changes in the real world as they 
occur”. Även Rudebeck (2006:142) menar att det inte går att komma ifrån normativa 
ställningstaganden i definitioner, och att sådana ställningstaganden ofta görs genom metaspråk. ”I 
många fall är metaspråklig information […] viktigare för användaren än det rena utpekandet eller 
avgränsandet av en kategori” (ibid. 142) skriver hon, och anser vidare att en av de viktigaste 
förklaringsfunktioner en ordbok har är att ”[öka] användarens metaspråkliga medvetenhet om 
hur ett ord används” (ibid. 143). Om metaspråk helt undviks i definitioner är det i sig ingen 
garanti för objektivitet, menar Atkins & Rundell (2008:429), och illustrerar det med en autentisk 
ordboksdefinition av reincarnation: ”Rebirth of the soul in another body”. Här hade det, enligt 
dem, varit att föredra att i en metaspråklig kommentar påtala att reinkarnation är en typ av 
trosuppfattning.  
 
Dock kan metakommentarer, genom hur de formuleras, framstå som mer eller mindre 
normerande. Det i NSO vanligt förekommande ordet anses, och i viss mån även de dåtidssignaler 
som finns i både NSO och BSO (förr, tidigare, preteritumform av verb etc.), visar hur det med 
subtila medel är möjligt att markera viss distans. Samtidigt innebär även sådana meta-
kommentarer ett avsteg från det traditionella lexikografiska förklaringsidealet, då det handlar om 
ett nämnande snarare än en (klassisk) definition (se Rudebeck 2006:115). Rudebeck (ibid. 142) 
menar att förbehållet anses ”indikerar begreppets status såsom folkligt och inte understött av 
samtida vetenskaplig auktoritet”. Också metakommentaren ’(förment)’ i definitionstillägget till 
mistel, ex. (9), i NSO kan uppfattas som klart normerande. Dock mildras normativiteten av paren-
tesen kring kommentaren, som antyder att misteln skulle kunna ha en gynnsam placeboeffekt. 
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Detsamma gäller det efterföljande språkprovet, då det där ges en stämningsfull bild av denna 
”förmenta” lycka.  
 
(9) mistel (NSO): en parasiterande vintergrön buskväxt med (förment) lyckobringande kraft: han kysste henne 

under ~n 

 
En liknande funktion som metaspråk av typen anses och förment tycks ord som folklig, universalmedel 
och naturläkemedel fylla, se ex. (10a–b). Även här finns en bakomliggande värdering, av vilken det 
framkommer att användningsområdet inte är understött av vetenskaplig auktoritet och skol-
medicin. Men saknas dessa beskrivningar kan en definition likväl framstå som subjektiv. Hade 
till exempel NSO:s definition av ginseng, ex. (10b) endast gett upplysningen att växten ’förhindrar 
åldrande och impotens’ skulle den vara värderande på ett liknande sätt som definitionen av 
reincarnation (ovan).  
 
(10) a. ginseng (BSO): en ört från östra Asien vars rot används inom den folkliga medicinen som ett 

universalmedel; (felaktig benämning på) rysk rot 
 b. ginseng (NSO): rot av en österländsk murgrönsväxt anv. som naturläkemedel då den anses förhindra 

åldrande och impotens 
 
Även markörer, vilka syftar tillbaka på lemmat och inte på innehållet i definitionen, kan ses som 
en form av metaspråk. En vanlig och starkt normerande markör i BSO är ’(felaktig benämning 
på)’, se ex. (10a), och en liknande innebörd har NSO markör vid trollbär: ’<folklig sammanfattande 

benämning på vissa helt olikartade växter>’. Här länkas folkliga föreställningar samman med felaktiga 
föreställningar; när bären beskrivs som sinsemellan ’helt olikartade’ avses troligen att de saknar 
gemensamt släktskap, vilket är grundläggande för artindelning inom systematisk botanik (se 
Fridell & Svanberg 2007:13 f.). Någon hänsyn till att de olika typerna av trollbär utseendemässigt 
liknar varandra tas inte. Det är dock värt att komma ihåg att vad som här, liksom i de andra 
exemplen ovan, kan ses som nedvärderande beskrivningar av folkliga föreställningar likväl är 
beskrivningar som har tagits med. De har fått en plats i ordböckerna och därigenom setts som 
något för användaren relevant att få kännedom om. 
 
Att det metaspråk som hittills berörts har subjektiva drag är otvetydigt. Däremot finns gränsfall, 
där andemeningen i två definitioner tycks snarlik, men skillnader i formuleringar gör att en 
definition framstår som mer tvingande än en annan. En jämförelse mellan BSO:s definition av 
berberis, ex. (11a), och NSO:s definition av kat18, ex. (11b), illustrerar just hur likartad information 
kan läggas fram på olika sätt. Känner inte användaren till att narkotikaklassade preparat är olagliga 
i Sverige krävs det att informationen i definitionstillägget läggs samman med språkprovet; först då 
framgår det. När en del av informationen förläggs till ett språkprov framstår inte definitionen 
som normerande, utan endast som saklig kunskap förmedlad genom en bild ur verkligheten. En 
helt annan prägel har då BSO:s beskrivning av berberis som en buskväxt som ’enligt lag [skall] 
utrotas’. Påståendet saknar explicit förankring i tid och rum, vilket skiljer det från NSO:s 
angivelse ’numera [...] i Sverige’ som tydligt hänvisar till en specifik kontext. Inte heller anges i 

18 Genus proximum i kat är ’växtdrog’ i NSO – att kat ändå är excerperat kommer sig av att genus proximum i BSO 
är ’buske’ (se vidare avsnitt 5.2.4). 
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BSO:s definition någon aktör bakom lagstiftningen. På så sätt kan den framstå som ett 
konstaterande som ofiltrerat kan kopplas tillbaka till ordbokskonstruktörerna, och därigenom, 
paradoxalt nog som mer subjektivt än NSO:s definition av kat. Skillnaden ligger inte i att den ena 
ordboken skulle ge mer korrekta uppgifter om lagstiftning än den andra, utan i hur dessa 
uppgifter förmedlas.   
 
(11) a. berberis (BSO): exemplar av ett släkte torniga buskväxter (b. är värdväxt för svartrost (se d.o.) o. 

skall enl. lag utrotas) 
 b. kat (NSO): en växtdrog som konsumeras i form av en tuggbuss av blad, fina grenar el. bark från en 

buske i arabvärlden; numera klassad som narkotika i Sverige: tullen gjorde ett stort beslag av ~ 

 
Definitionerna av kat och berberis beskiver (implicit och explicit) normer i en viss kulturell 
kontext. Dock, menar jag, finns en skillnad mellan att beskriva och att upprätthålla normer. Det 
är i detta sammanhang intressant att studera användningen av possessiva pronomen, såsom i 
definitionerna av potatis i BSO och batat i NSO. I BSO ges informationen att potatis är ’ett av våra 
viktigaste födoämnen’, utan att ordet våra preciseras. I NSO förklaras att batat ‘används till föda i 
tropikerna på likn. sätt som potatis hos oss’, och den enda ledtråd som ges till vilka oss syftar på är att 
det inte är några som bor i tropikerna. Då BSO och NSO är enspråkiga ordböcker i svenska 
språket är det sannolikt underförstått att definitionerna hänvisar till förhållanden i Sverige (eller i 
Sverige med närliggande områden), och för att förstå detta krävs inte särskilt mycket för-
förståelse. Däremot blir den konnotativa laddningen annan än om definitionerna endast innehållit 
upplysningen inhemsk, i Sverige eller i Nordeuropa. De senare alternativen kan ses som mer neutrala, 
utan att någon information för den skull går förlorad. 
 
En annan typ av definitioner som kan beskrivas som subjektiva, men som kanske är svårare att få 
syn på, är de som innehåller värderande omdömen om växters utseende, smak och lukt. Åter-
kommande i både NSO och BSO är adjektiven väldoftande och välsmakande, och vid smak-
angivelser förekommer även utsökt, angenäm, karakteristisk, utpräglad, säregen och otäck. I NSO anges 
att ett flertal växter är vackra eller vackert färgade – i definitionen av paradisbuske finns en så målande 
bild som ’med graciöst överhängande grenar’. Ingen av dessa beskrivningar kan sägas göra 
anspråk på objektivitet – däremot beskrivs vanliga uppfattningar om växternas egenskaper. 
Ibland är de i det närmaste konventionaliserade, ungefär på samma sätt som att matsvampar 
brukar beskrivas som läckra. Det som möjligen skulle kunna vara problematiskt med denna typ av 
värderande framställningar är att de kan uppfattas som oprecisa. Ett alternativ är att i stället 
jämföra egenskaperna med en annan, vanligare växts egenskaper. Exempelvis anges i BSO att 
libbsticka har ’sellerismakande blad’ och i både BSO och NSO att persimon är ’en frukt med 
aprikosliknande smak’. 

5.2.2 Utförlighet  
Något som framgår både av ordböckernas utanförtexter och av Malmgrens kommentarer om 
ordböckerna (se kapitel 2) är att vanliga lemman definieras kortfattat i BSO och utförligt i NSO. 
Denna skillnad är, föga förvånande, även märkbar när det gäller definitioner av välkända växter. 
Utifrån ett urval av 53 växter, som jag bedömt som välkända, framkommer att BSO:s definitioner 
endast är hälften så långa som NSO:s. Detta kan jämföras med ett något mer omfattande urval av 
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växtdefinitioner där ingen hänsyn tagits till vilka växter som definieras (endast placering i 
alfabetet); där motsvarar BSO:s definitioner i längd 86 procent av NSO:s – alltså en betydligt 
större överensstämmelse mellan ordböckerna än när det gäller välkända växter. För en mer 
utförlig redovisning av urval och beräkning, se bilaga 3. 
 
Två exempel på lemmaartiklar med välkända växter, som definieras med helt olika grad av 
utförlighet i NSO och BSO är lingon och äpple, se ex. (12a–d). I NSO:s definition av lingon, 
ex. (12b), finns information om bärets utseende, smak, tid för mognad, användningsområde 
(illustrerat i ett språkprov), två delbetydelser (’lingonsylt’, även det förtydligat med ett språkprov, 
och ’växt’) samt ett exempel på överförd betydelse. Än mer detaljerad är NSO:s definition av 
äpple, ex. (12d). BSO:s definitioner är däremot i båda fallen kortfattade, och uppgifter om 
egenskaper och användning saknas (bortsett från det som går att utläsa av exemplen på överförd 
betydelse). Och medan NSO:s definition av äpple är så detaljerad att den kan tyckas anpassad för 
någon som helt saknar kunskap om företeelsen, kräver BSO:s definition, ex. (12c), förförståelse. 
Den användare som i BSO hoppas få mer information under äppelträd måste därunder nöja sig 
med upplysningen ’ett odlat fruktträd’, vilket närmar sig en cirkeldefinition. Utifrån ett 
traditionellt lexikografiskt perspektiv skulle det därigenom gå att hävda att den egentliga 
definitionen saknas i BSO:s definition av äpple. 
 
(12) a. lingon (BSO): (bär av en) skogsväxande dvärgbuske 

b. lingon (NSO): ett litet, rött, föga sött bär som mognar om hösten och särsk. anv. till sylt: gå ut i 
skogen och plocka ~ □ äv. om lingonsylt: köttbullar med ~ □ äv. om hela växten ◊ inte vara värd ett ruttet ~ 
 knappast vara värd någonting <vard.> 
 
c. äpple (BSO): äppelträdets frukt; få bita i det sura äpplet tvingas acceptera ngt; äpplet faller inte långt från 
trädet, äv. (skämtsamt) päronträdet han (hon) brås på sin far (mor) 

 d. äpple (NSO): en tämligen rund frukt som har tunt skal, fast, sprött fruktkött med frisk, ngt söt 
smak och små, svartbruna kärnor i kärnhus och som äts rå el. anv. till mos, saft, vin m.m.: den vanligaste frukten 
i Nordeuropa: matäpple; äppelpas; skiva ~n till fruktsalladen □ äv. utvidgat om likn. frukter el. bildningar <i sms.>: 
galläpple □ äv. utvidgat om runda föremål <i sms.>: riksäpple ◊ ~t faller inte långt från trädet barn liknar sina 
föräldrar vanl. i fråga om beteende e.d. 

 
I definitionerna av lingon och äpple ovan är det bara i NSO användningen beskrivs, men överlag är 
andelen definitioner där växters användningsområden nämns ungefär lika hög i BSO och NSO. 
Det skulle kunna indikera vissa överlappningar mellan ordböckerna – att definitionerna ändå 
skiljer sig åt kan förklaras av olika sätt att presentera informationen. Tendensen i BSO är att om 
en växt är ätlig eller giftig anges dessa drag ofta utan vidare kommentarer, eller med kortfattade 
kommentarer, medan det i NSO ofta beskrivs vilken del på växten som är ätlig eller giftig – och 
om växten är ätlig, ibland även hur den bereds vid tillagning. Det förekommer också att 
ätligheten framgår på andra sätt i definitionerna. Exempelvis kan en produkt som framställs av 
växten nämnas i ett språkprov (NSO hallon, ’hallonsylt’) eller så kan smaken beskrivas, såsom att 
schalottenlök i NSO sägs ha ’mildare smak än vanlig lök’ – en definition som förutsätter att 
användaren känner till vanlig lök (för vidare analys av omvärldskunskap i relation till ord som vanlig 
i definitioner, se Rudebeck 2006:134). I definitionerna av skelört och salvia, ex. (13a–d), ges i NSO, 
men inte i BSO, information om vad i skelörten som är giftigt och i vilken form salvians blad används. 
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(13) a. skelört (BSO): en giftig ört med gula blommor inom familjen vallmoväxter  
 b. skelört (NSO): en vallmoväxt som innehåller en gulröd, giftig mjölksaft 
 
 c. salvia (BSO): kryddört vars blad används i aromsmör och kötträtter 
 d. salvia (BSO): en ört med grågröna blad som i torkad form används som krydda till kalkon, fet fisk 

samt tomaträtter; förr äv. med anv. till t.ex. gurgelvatten 

 
En funktion BSO:s mer standardiserade formuleringar kan fylla är att användaren med säkerhet 
får veta om en växt är ätlig eller giftig. Det förutsätter att definitionerna i dessa avseenden 
konstruerats utifrån en relativt konsekvent genomförd särdragsanalys, där ätlighet och giftighet är 
drag som alltid anges. Andra återkommande formuleringar i BSO, som möjligen tagits fram 
utifrån en särdragsanalys, är odlad, vild, vild o. odlad, förvildad, odlad o. förvildad samt snarlika varianter; 
då de är vaga och generella bedömer jag här förklaringsvärdet som relativt lågt. 
 
Som framgår innehåller NSO:s definitioner generellt sett mer utförliga beskrivningar av växters 
användningsområden – men det finns en typ av växter som BSO uppehåller sig längre vid. Det 
gäller sådana som först på senare tid börjat användas i det svenska köket, exempelvis quinoa, 
dinkel, durumvete, rooibos, rucolasallad och machesallat. Dessa växter finns över huvud taget inte 
upptagna som lemman i NSO, och här kan det vara värt att ha i åtanke att de granskade ordboks-
upplagorna kom ut med sex års mellanrum – 2004 (NSO) och 2010 (BSO). I de fall då stav-
ningen ännu inte anpassats till svenskans ortografiska konventioner ges i BSO enkla uttals-
angivelser inom klammerparenteser, såsom ’[råjbåss]’ och ’[masj-]’ (machesallat). Definitionerna 
nedan av dinkel och quinoa, ex. (14a–b), avslutas båda med praktiska upplysningar: ett orsaks-
samband beskrivs (dinkel) och ett konkret matlagningstips ges (quinoa), och i båda fallen görs en 
koppling till mer etablerade sädesslag (vete, ris). Vad är då skälet till att just denna typ av växter 
anses kräva utförliga definitioner i BSO? Möjligen är det så att de fortfarande ses som relativt 
okända, men då allt fler människor kan tänkas höra talas om dem ökar behovet av att få dem 
definierade.  
 
(14) a. dinkel (BSO): spelt ett urgammalt sädesslag av samma släkte som vete (anses hälsosammare än 

vanligt vete o. odlas därför alltmer) 
 b. quinoa (BSO): (bot.) mjölmålla (proteinrikt gryn el. mjöl av) en sydamerikansk mållväxt (kan ersätta 

ris i matlagning) 
 
Detta avsnitt har hittills behandlat utförlighet i samband med definitioner av välkända växter, 
samt utförlighet kopplat till växters användningsområden. Utförliga definitioner har även kon-
trasterats mot kortfattade definitioner, och i den senare typen har jag urskilt vissa standard-
formuleringar, som möjligen är ett utslag av en övergripande särdragsanalys. Men kortfattade 
definitioner kan också vara ett resultat av att det endast tas fasta på en prototyp. Därmed 
utelämnas särdrag, eller mer radikalt, så utelämnas även modifieringar i särdragens ställe. Så 
beskrivs tomat i NSO som ’klarröd’, ex. (15b), och i BSO, ex. (15a), som ’vanl. röd’, och kamelia 
har enligt NSO ’vanligen röda eller vita blommor’, ex. (15d), medan växten enligt BSO sägs ha 
’röda el. vita blommor’, ex. (15c). Samtliga av dessa definitioner tar fasta på en prototyp, men jag 
menar att de mer radikala varianterna är de där modifieringen vanligen saknas. Modifieringar har 
ofta framhävts som exempel på att prototypikalitet inte är en ny företeelse inom lexikografin (se 
avsnitt 3.1), men jag anser att behovet av dem ändå antyder en bundenhet till traditionell 
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särdragsanalys. Om ordbokens uppgift är att kortfattat beskriva prototypen skulle inte detta 
behöva åskådliggöras med modifieringar (se Kamppi 2015:139). Exemplet veronika (15e, 15f) visar 
dock att modifieringar ibland – i praktiken – är alternativet till att inte beskriva något alls (se även 
5.1.2). I NSO anges att veronika är en växt ’med vanligen blåa blommor’ medan det i BSO helt 
saknas uppgift om blomfärg. Det är troligen en följd av det inom släktet finns ett flertal växter 
som inte har blåa blommor, och utifrån en särdragsanalys blir det då omöjligt att säga något 
generellt om blommornas färg.  
 
(15) a. tomat (BSO): (vanl. röd, köttig o. saftig frukt av) en odlad växt i familjen potatisväxter 
 b. tomat (NSO): en klarröd, rund vitaminrik grönsak med saftigt innanmäte □ äv. om motsvarande växt 
 
 c. kamelia (BSO): en japansk prydnadsbuske med stora röda el. vita blommor 
 d. kamelia (NSO): typ av prydnadsväxt med stora, vanligen röda eller vita blommor urspr. från Japan 
 
 e. veronika (BSO): exemplar av ett släkte örter inom lejongapsfamiljen med många vilda arter 
 f. veronika (NSO): typ av lejongapsväxt med vanligen blåa blommor: axveronika, teveronika, till ~orna 

hör även ärenpris 

5.2.3 Koppling mellan namn och växt 
I föregående avsnitt urskildes mönster för hur utförliga definitioner (och motsatsen, kortfattade 
definitioner) konstrueras i BSO och NSO. I detta avsnitt fördjupas en speciell typ av utförlighet, 
nämligen när en egenskap (eller något annat för växten typiskt) som uttrycks i växtnamnet också 
behandlas i definitionen. I tabell 4 (nedan) sammanfattas med exempel de olika kopplingar mellan 
namn och växt jag identifierat; exemplen återkommer även löpande i detta avsnitt. Troligen kan 
den typ av definitioner som på något sätt anspelar på växtnamnet vara relativt enkla för 
ordboksanvändaren att ta till sig och lägga på minnet. Detta verkar NSO ha tagit fasta på. Men 
samma information skulle också kunna ses som överflödig, vilket kan vara en orsak till att BSO i 
många fall inte berör sambandet.  
 
Särskilt tydligt skiljer sig ordböckerna åt när växtens färg ingår som en del av namnet. I definitionerna 
av de växter som har förledet gull- eller gul- (gullpudra, gullranka, gullregn, gullris, gullviva, gulmåra, 
gulsippa, gulsporre, gulved, gulvial) återfinns färgangivelser genomgående i NSO, men bara en gång i 
BSO (gullviva). Proportionerna ser liknande ut vid till exempel växter med förledet vit-. När länken 
mellan namn och utseende är något mer komplicerad än vid färgangivelser händer det att också 
BSO ger en förklaring (se ängsull), även om det fortfarande tycks mer prioriterat i NSO (se kattfot). 
Kopplingar av det mer subtila slaget finns också, såsom NSO:s beskrivning av brudslöja som ’en 
växt med en sky av små, vita blommor’. Just genom ordet sky frammanas bilden av en bruds 
slöja, vilket inte lika lätt kan göras med BSO:s visserligen adekvata beskrivning: ’en nejlikväxt med 
många små vita blommor’.  
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Tabell 4. Koppling mellan växtnamn och definition. I vänsterspalten anges vilket drag som framhävs i 
definitionen. Efter lemmaangivelse följer NSO:s resp. BSO:s definitioner (tomma fält när lemmat saknas). 
Definitioner eller partier i definitioner där dessa kopplingar till växtnamn görs är mörkare än övrig text.  
  

lemma 
 

 
NSO 

 
BSO 

färg gulmåra en väldoftande växt med mycket 
små gula blommor i täta klasar 
 

en växt av familjen mårväxter 

förekomst åkervinda ett krypande ogräs med vackra vita 
blommor och vidsträckt rotsystem 
som bl.a. förekommer på åkrar  
 

en ört av slidefamiljen med 
slingrande stjälk (ogräs i bl.a. 
åkrar) 

geografi åkeröäpple ett avlångt, tegelrött vinteräpple 
som härstämmar från slottet Åkerö i 
Sörmland □äv. om motsvarande träd 
 

 

egenskaper solvända en ört vars gula blomma vänder 
sina kronblad efter solljuset 

exemplar av ett släkte låga 
buskar el. halvbuskar, vars 
blommor öppnar sig endast i 
solsken 
 

egenskaper Moses brinnande 
buske 

 en trädgårdsväxt som avger 
lättantändliga flyktiga oljor 
 

blomningstid slåttergubbe särsk. ört med brandgul blomkorg 
med blomning vid slåttertiden 
 

hästfibbla en korgblommig växt 

blomningstid vårlök typ av liten lökväxt med små, 
blekgula blommor som blommar 
tidigt om våren 
 

en tidig vårblomma 

utseende nässelklocka en ört med klockformiga, 
blåvioletta blommor och strävhåriga 
blad som liknar brännässlans 
 

 

utseende ängsull ett gräs vars blommor omges av 
en tät samling fina, vitaktiga hår 
påminnande om en ulltott 
 

ett halvgräs med många ax med 
vita ullhår 

utseende kattfot särsk. en korgblommig växt med 
små rosavita blommor som liknar 
kattassar 
 

en korgblommig växt 

utseende brudslöja 2. en växt med en sky av små, vita 
blommor 
 

(äv.) en nejlikväxt med många 
små vita blommor 

smak sötpotatis en rotfrukt med söt smak <SYN. 
batat> 

batat (den stora ätliga rotknölen 
av) en växt som odlas i 
tropikerna 
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Inte bara sambandet mellan växters namn och utseende uppmärksammas i definitionerna, utan 
också det mellan namn och andra egenskaper. I några av de fall (i BSO såväl som i NSO) där 
namnet kan kopplas till för växten karakteristiska egenskaper upptas en stor del av definitionerna 
av denna beskrivning (se solvända och Moses brinnande buske). Vidare tydliggörs i vissa fall, främst i 
NSO, sambandet mellan växtnamn och smak. Exempelvis vid växter med förledet söt- (stensöta, 
sötmandel, sötpotatis, sötvedel) anges smak i alla NSO:s definitioner, och endast i ett fall – och då 
implicit – i BSO (’motsats: bittermandel’). Vissa växtnamn ger också signaler om förekomst, och i 
både BSO och NSO lyfts detta fram i definitioner med förledet åker- (åkerbinda, åkersenap, 
åkervinda), och i NSO även vid lemman med förledet fjäll- (fjällbjörk, fjällbrud). När växtnamnet 
innehåller en beskrivning av blomningstid är det något vanligare att denna koppling görs i NSO:s 
definitioner (se slåttergubbe). Dock beskrivs växter med förledet vår- i båda ordböckerna ofta som 
vårblommor. I en del fall där växtnamnet har likheter med namnet på en annan, vanligare växt 
nämns den vanligare växten i definitionen, så till exempel blåklint i NSO:s definition av rödklint, 
brännässla i NSO:s definition av nässelklocka och snödroppe i BSO:s definition av snöklocka. 

5.2.4 Fokusförskjutningar  
Som framgått är det inte ens bland botaniker självklart vad som kännetecknar en växt. Men 
godtas en utbredd uppfattning, såsom tidigare nämnda inskränkning till gröna landlevande växter 
(se avsnitt 3.2 och kapitel 4), kvarstår skillnader mellan vad som är karakteristiskt för en växt i 
allmänspråket och i fackspråket. Många växter betraktas i första hand som frukter eller grönsaker, 
och frukter ses i sin tur ofta som grönsaker. Ibland uppstår gränsfall. Hur ordböcker ska definiera 
dessa företeelser är därför inte helt självklart. Ska både den allmänspråkliga och den fackspråkliga 
definitionen vara med? Vilken ska i så fall stå som genus proximum, och hur bestäms moment-
indelningen? Detta avsnitt behandlar var fokus ligger i BSO:s och NSO:s definitioner. 
 
Ett talande exempel på en fokusförskjutning från (fackspråkets) frukt till (allmänspråkets) grönsak 
ges av Stock (nedan). Hennes beskrivning utgår från brittiska barns föreställningar om vad som 
skiljer frukter från grönsaker, men jag menar att synsättet är applicerbart på de föreställningar 
som delas av de flesta som saknar botanisk expertis. Dock är föreställningen, som Stock påpekar, 
kulturbunden. 

 
[I]t is […] clear that certain aspects of meaning for an individual word are more important than 
others for determining the prototype. Children in Britain have to learn, as a curious fact, that […] 
tomatoes are fruit. Children in Britain eat tomatoes as part of the ‘savoury’ element of a meal where 
fruit is part of the ‘sweet’ element. It is hard for them to accept that a tomato is a fruit until they 
acquire some botanical knowledge because prototypical fruit such as apples and oranges are seen as 
separate and altogether different components of the meal. It may not be enough, then, to say, as 
most dictionaries do, that a vegetable is an edible plant, followed by some examples. (Stock 
1992:115) 
  

För att undersöka om allmänspråk eller fackspråk fokuseras, det vill säga står som genus 
proximum, i BSO:s och NSO:s definitioner har jag excerperat de lemman som jag själv skulle 
beskriva som 1) grönsaker, frukter och nötter och 2) som kryddor, se tabell 5. Jag har inte tagit med 
kryddor som är blandningar av flera kryddor/kryddväxter utan endast sådana som framställs av, 
eller är liktydiga med, en specifik växt. Därefter har jag granskat vilket ord som är genus proximum i 
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det första momentet (i förekommande fall) – det allmänspråkliga som jag utgått från i urvalet, 
eller det fackspråkliga, (vanligen växt). När det gäller grönsaker, frukter och nötter framkommer då 
att den allmänspråkliga föreställningen fokuseras i 64 procent av BSO:s definitioner och i 86 
procent av NSO:s definitioner. Att ha krydda som genus proximum är ovanligare i båda 
ordböckerna; det sker i 15 procent av BSO:s definitioner och i 27 procent av NSO:s. Dock är det 
i båda ordböckerna vanligt att ha kryddväxt som genus proximum, vilket kan ses som en 
kompromiss mellan ett allmänspråkligt och ett fackspråkligt förhållningssätt. Som väntat 
fokuseras alltså den allmänspråkliga föreställningen oftare i NSO än i BSO. Men i de definitioner 
i BSO där tyngdpunkten läggs vid den fackspråkliga definitionen är det vanligt att även den 
allmänspråkliga finns med, antingen som ett andra moment eller inom parentes, såsom i ’(den 
droppformade, ätliga skenfrukten av) ett odlat fruktträd’ (päron) eller i ’(bär av) en liten buske’ 
(blåbär). 
 

Tabell 5. Allmänspråkligt (grönsak/frukt/nöt samt krydda) eller fackspråkligt ordval (växt) i genus proximum. 
Excerperade lemman från BSO är något fler än från NSO, för grönsak/frukt/nöt 104 (BSO) resp. 
93 stycken (NSO) och för krydda 41 (BSO) resp. 33 (NSO). För att jämförelsen tydligt ska framgå anges 
nedan endast procentsatser.  

 Lemman som avser  
grönsaker, frukter och nötter 

Lemman som avser 
kryddor 

genus prox. grönsak/frukt/nöt              växt         krydda                      krydd(växt) 

BSO 
NSO 

             64 %                  36 % 
             86 %                  14 % 

        15 %                          85 % 
        27 %                          73 % 

 
I urvalet finns också definitioner där uteslutande den allmänspråkliga föreställningen anges. Den 
(mer) fackspråkliga står då varken inom parentes, i ett andra moment eller som definitionstillägg. 
Om den ena extremen är att endast ange växt även i de fall som företeelsen är förknippad med 
sitt användningsområde, är den andra alltså att endast nämna användningsområde. NSO:s defini-
tion av tobak, ex. (16b), närmar sig den ytterpolen, även om växten faktiskt nämns sist i definitions-
tillägget. I BSO fokuseras just växten tobak, ex. (16a). 
 
(16) a. tobak (BSO): (de torkade bladen av) en urspr. nordamerikansk växt, används till rökning och 

snusning 
 b. tobak (NSO): ett ngt uppiggande njutningsmedel av torkade blad från vissa växter, som tillförs 

kroppen genom inandning (rökning eller snusning) el. (i vissa kulturer) tuggning □ äv. om växterna och om 
det släkte de tillhör 

 
Däremot är endast drogen upptagen som genus proximum i NSO:s definition av kat, ex. (16d). 
Utifrån detta synsätt är kat en produkt, en produkt som framställs av delar på en icke namngiven 
buske. I BSO:s definition, ex. (16c), är perspektivet det omvända: kat är en buske av vars blad en 
icke namngiven drog framställs. 
 
(16) c. kat (BSO): buske i bl.a. Etiopien o. Jemen med blad som tuggas som narkotikum 
 d. kat (NSO): en växtdrog som konsumeras i form av en tuggbuss av blad, fina grenar el. bark från en 

buske i arabvärlden; numera klassad som narkotika i Sverige: tullen gjorde ett stort beslag av ~ 

 

 43 



Detta avslutande avsnitt har behandlat förskjutningar från att växten fokuserats till att 
tyngdpunkten i stället hamnar på växtens användningsområde. Även i avsnitt 5.1.3 analyserades 
fokusförskjutningar, men då från rena taxonomiska beskrivningar till ett större fokus på växtens 
utseende. Det är nu dags att bilda samman resultatet på ett mer övergripande plan och se vilka 
slutsatser som är möjliga att dra om graden av encyklopeditet i BSO:s och NSO:s definitioner. 
Detta görs utifrån den teoretiska grund som lades i de inledande kapitlen. 

6. Diskussion 

I denna uppsats har jag undersökt hur begreppet encyklopeditet kan förstås, teoretiskt såväl som 
praktiskt. Jag har identifierat ett glapp mellan abstrakta, närmast språkfilosofiska utredningar av 
begreppet, och hur det beskrivs i mer handfasta lexikografiska genomgångar. Mot bakgrund av 
detta har min ambition varit att tydliggöra och ge en klargörande bild av encyklopeditet inom 
metalexikografin, och i förlängningen öka dess tillämpbarhet inom praktisk lexikografi. För att 
pröva hur encyklopeditet praktiskt kan förstås har jag analyserat drag som ofta associeras med 
begreppet, i definitioner av växter i Norstedts svenska ordbok och Bonniers svenska ordbok. 
 
Inledningsvis har jag beskrivit den lexikografiska tradition vars rötter sträcker sig tillbaka till 
Aristoteles definitionslära. Denna tradition ifrågasätts i dag av många lexikografer, både utifrån 
ett kognitivt-semantiskt perspektiv och som ett resultat av nyare metoder för att behandla 
korpusmaterial. Medan man tidigare menade att encyklopedisk information inte platsade i 
ordböcker är en vanlig uppfattning i dag att all kunskap är encyklopedisk. Det går då inte att 
undvika att ha med encyklopedisk kunskap i ordböcker. Men fortfarande tycks det inte råda 
samstämmighet om vad som egentligen åsyftas med encyklopedisk kunskap. Som en följd därav 
har jag funnit det nödvändigt att systematisera hur encyklopeditet definieras i relevant litteratur. 
Då urskiljs två huvudlinjer – en som syftar på formmässiga aspekter av encyklopeditet, och en 
som syftar på innehållsliga (se figur 2, avsnitt 3.1). Även efter denna åtstramning har begreppet 
tyckts mig så spretigt att jag har tvivlat på dess relevans för praktiskt ordboksarbete.  
 
I slutskedet av uppsatsarbetet har Nina Kamppis artikel ”Prototypikalitet och encyklopedisk 
information i en ordbok” (2015) varit till stor nytta, då hennes betydelsesyn framstår som just den 
brygga mellan teori och praktik jag sökt. Kamppi ser det kognitivt-semantiska perspektivet som 
något i grunden berikande för lexikografin, men anser samtidigt att betydelse måste beskrivas 
som tudelad. Prototypen fokuseras och den encyklopediska informationen är bakgrunds-
informationen, men mellan dessa informationstyper finns inga vattentäta skott. Ordboks-
definitioner bör om möjligt endast beskriva prototypen, menar Kamppi. Annars riskerar 
definitionerna att bli långa, och snarare tolka än förklara. Utifrån detta perspektiv ser jag 
encyklopeditet som i första hand syftande på den formmässiga aspekten valfri information eller 
tilläggsinformation. Vad som då är encyklopedisk information och vad som är prototypisk 
information kan skilja sig beroende på omständigheter – i ordböcker beroende på vilka de tänkta 
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användarna är, om fokus ligger på produktion eller reception etc. Inom lexikografin kan det vara 
motiverat att stanna just där, och inte beskriva encyklopeditet utifrån en innehållsanalys. En viss 
typ av innehåll placeras ofta i tilläggsinformationen, men det är inte från början givet att det ska 
vara så. 
 
Fackspråk är ett sådant drag som ofta nämns i samband med encyklopeditet. En uppfattning som 
framförts är att det som är kännetecknande för encyklopedisk information är att den är 
vetenskaplig. Men vanligare är att fackspråk och encyklopeditet något svepande förs samman, 
utan att sambandet närmare förklaras. Det görs mestadels i negativa ordalag, underförstått utifrån 
synsättet att ordböcker är mer encyklopediska i dag än tidigare, vilket i sin tur ses som en följd av 
att (allt för) många fackord tagits med. Fackspråk förekommer rikligt i mitt material, framför allt i 
BSO, och delvis kan det bero på att den kategori av lemman jag undersöker (växter) i sig har 
fackspråkliga drag – här märks sambandet mellan encyklopeditet som artikeltyp och encyklo-
peditet som informationstyp.  
 
Ofta, men inte alltid, leder BSO:s fackspråkliga definitioner till ökad encyklopeditet. Det sker vid 
redogörelser för relativt komplicerad taxonomi; då kan såväl arten som släktet och familjen anges, 
och ibland nämns flera arter inom ett släkte. Definitionerna har även en tendens att bli långa när 
både en fackspråklig och en allmänspråklig betydelse av lemmat anges, ibland i olika moment. 
Dock finns definitioner i BSO som är kortfattade och likväl fackspråkliga; här kan till exempel ett 
lemma beskrivas som en korgblommig växt och information om egenskaper och eventuella 
användningsområden utelämnas. Även om funktionalitet kontrasteras mot traditionell språk-
vetenskap i förordet till BSO, tycks dessa kortfattade definitioner närma sig det traditionella 
lexikografiska förklaringsidealet – och de särdrag som då anses nödvändiga är sådana som har sin 
grund i systematisk botanik.  
 
I en allmänspråklig ordbok, som BSO ändå är, bedömer jag att särdrag som bygger på taxonomi 
sällan visar det som är prototypiskt för växten. Samtidigt är det för enkelt att brännmärka all taxa 
i definitioner som svårförståelig och icke-användaranpassad. Det är här värt att ha i åtanke att 
många fackspråkliga ord har letat sig in i vardagsspråket (vilket också påpekas i NSO, s. VII) och i 
vissa fall är det relevant att nämna både den allmänspråkliga och den fackspråkliga betydelsen av 
ett lemma. Då kan betydelsenyanser klargöras med markörer, eller med momentindelning. En 
annan möjlighet är att endast nämna den prototypiska allmänspråkliga betydelsen, och förse den 
med en markör, just av typen <i allmänspråket>. Så kan den fackspråkliga betydelsen undvikas, utan 
att definitionen går på tvärs med systematisk botanik. 
 
Prototypikalitet är ett annat begrepp som ofta nämns i samband med encyklopedisk information. 
Vanligen beskrivs prototypen såsom encyklopedisk i bemärkelsen kulturbunden, kontextbunden 
och icke-faktisk. Men för en fruktbar analys av ordboksdefinitioner ser jag Kamppis betydelsesyn 
som mer klargörande. Som nämnts är prototyper och encyklopedisk information, enligt detta 
synsätt, beroende av varandra – men en uppdelning låter sig ändå göras. Genom att ta fasta 
enbart på prototypen är det möjligt att konstruera korta men mer kärnfulla definitioner än vid en 
traditionell särdragsanalys. I mitt material återfinns sådana prototypiska inslag i definitioner 
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ibland, exempelvis då endast färgen på den mest välkända arten av växten anges (i stället för alla 
tänkbara färger inom ett släkte, eller ingen färg alls). Men oftare visas att det rör sig om en 
prototyp genom modifieringar såsom vanligen och företrädesvis. En annan sorts prototypbaserade 
definitioner fångar upp en egenskap hos växten, som även uttrycks i själva lemmat. Sådana 
definitioner bör vara lätta för användaren att lägga på minnet, men skulle kunna ses som över-
flödiga då det kan tyckas uppenbart vad exempelvis förledet gul- i ett växtnamn signalerar. 
Generellt sett har definitionerna i NSO fler prototypiska inslag än i BSO.  
 
Finns det då en överensstämmelse mellan den betydelsesyn som Kamppi förespråkar och det sätt 
på vilket definitionerna av växter i BSO och i NSO är utformade? Ja – i bemärkelsen att det med 
grafiska markeringar tydligt framgår att viss information bedöms som viktigare än annan. I NSO 
görs det med mindre teckengrad och i BSO genom parenteser. Särskilt i NSO finns en 
konsekvens i vad som placeras i det så kallade definitionstillägget (metaspråkliga kommentarer, 
användningsområden, ibland förekomst och geografisk utbredning) och vad som placeras i 
kärnbetydelsen (egenskaper hos växten, t.ex. utseende). Men den konsekvens med vilken upp-
delningen mellan kärnbetydelse och definitionstillägg görs leder också till rigiditet, som bär spår 
av klassisk särdragsanalys. Visst förekommer i NSO definitioner där exempelvis användnings-
område nämns i kärnbetydelsen och växtens utseende först i definitionstillägget, men det 
omvända är avsevärt vanligare. Med detta sagt menar jag att NSO:s uppdelning mellan kärn-
betydelse och tilläggsinformation ändå är motiverad. Dock skulle förklaringsvärdet troligen öka 
om det blev mindre självklart vilka drag hos växten som placerades som kärnbetydelse respektive 
som definitionstillägg. Prototypiskt för en växt är i många fall dess utseende, men det kan inte 
förutsättas. I BSO finns i vissa fall en överensstämmelse mellan parentetisk information och 
encyklopedisk bakgrundsinformation. Betydligt vanligare är dock att den allmänspråkliga 
betydelsen står inom parentes, och den fackspråkliga fokuseras. 
 
Överlag är BSO:s definitioner mer bundna till traditionell lexikografi än NSO:s definitioner, och 
även mer fackspråkliga. NSO:s definitioner är mer prototypiska, vilket i någon mån speglar att 
ordboken är mer allmänspråklig. Dock märks i BSO ibland en större flexibilitet i hur 
definitionerna utformas, samt i valet av innehåll i den information som redovisas. Vissa 
definitioner kan framstå som slarviga – inte minst gäller det vid särskilt sällsynta respektive 
särskilt välkända växter. Möjligen är det främsta syftet att ta upp växten i lemmalistan, och sedan 
inte säga så mycket mer än att det rör sig om en växt. Men andra växter definieras utförligt och 
lättförståeligt i BSO, exempelvis sådana som på senare tid introducerats i det svenska köket. 
Definitionerna av dessa innehåller en typ av tilläggsinformation, som varken kan betraktas som 
prototypisk eller som särdrag utifrån ett traditionellt lexikografiskt perspektiv. I dessa definitioner 
nämns uppfattningar om växterna, tillagning etc. Dessa definitioner är tydligt, och troligen 
medvetet, präglade av sin tid och av vilken typ av information användaren kan tänkas vara betjänt 
av. Som jag ser det illustreras här när encyklopedisk information är motiverat att ha med i 
ordböcker. 
 
Då encyklopeditet beskrivs utifrån formmässiga aspekter går det inte enkelt att säga vad 
”tillägget” eller ”det valfria” består i. Utifrån en analys av växtdefinitioner har jag funnit att 
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fackspråklighet kan leda till encyklopediska definitioner. Även definitioner som exempelvis 
innehåller kulturspecifik information eller metaspråkliga kommentarer kan leda till encyklopeditet. 
Men bäst menar jag att encyklopeditet förstås när det sätts i samband med prototypbaserade 
definitioner. Det innebär ett alternativ till traditionell särdragsanalys, där det likväl ses som 
relevant att viss information fokuseras och annan hamnar i bakgrunden.  
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Bilaga 3. Välkända växter 

I avsnitt 5.2.2 görs en jämförelse mellan BSO och NSO med avseende på graden av utförlighet i 
definitioner av välkända växter. Här redovisas först vilka växter som tagits med i urvalet, se tabell 
6. Därefter, i tabell 7, redovisas antal ord i BSO:s och NSO:s definitioner av välkända växter, 
samt förhållandet (uttryckt i procent) mellan längden på de båda ordböckernas definitioner. Som 
jämförelsematerial används ett något större urval av definitioner, där ingen hänsyn tagits till vilka 
växter som definieras, endast deras placering i alfabetet (några uppslag, bokstäverna P, S och V). 
Det framgår då att BSO:s definitioner av välkända växter i längd motsvarar 52 procent av NSO:s 
definitioner, medan BSO:s definitioner av växter i övrigt motsvarar 86 procent av längden på 
NSO:s definitioner. 
 
Tabell 6. Urval av välkända växter. 

1. apelsin 
2. ananas 
3. banan 
4. blåbär 
5. böna 
6. citron 
7. dill 
8. ek 
9. en 
10. gran 
11. gräs 
12. gurka 
13. hallon 
14. jordgubbe 
15. kaktus 
16. kastanj 
17. klöver 
18. krasse 

19. körsbär 
20. lilja 
21. lind 
22. lingon 
23. lök 
24. majs 
25. melon 
26. morot 
27. mossa 
28. oliv 
29. ormbunke 
30. palm 
31. paprika 
32. persika 
33. persilja 
34. pil 
35. pion 
36. potatis 

 

37. päron 
38. ris 
39. ros 
40. sallad 
41. sparris 
42. spenat 
43. syren 
44. tall 
45. tomat 
46. tulpan 
47. vass 
48. vete 
49. vinbär 
50. viol 
51. vitsippa 
52. äpple 
53. ärta 

Tabell 7. Jämförelse, välkända växter.  

välkända växter NSO (53 lemman) välkända växter BSO (53 lemman) 

1527 ord 798 ord (52 % av NSO) 

jämförelsematerial NSO (P, S, V) jämförelsematerial BSO (P, S, V) 

4017 ord 3451 ord (86 % av NSO) 
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