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Sammandrag 

I denna undersökning studeras begreppen homonymi och polysemi, hur dessa definieras och 

var gränsen går mellan dem. Till grund för detta ligger en fallstudie av ordet kuse, där ordet 

undersöks dels i ordböcker, och dels i några av Språkbankens korpusar. Undersökningen 

söker svar på frågorna: Hur kan homonymi och polysemi definieras? Vilka betydelser har 

ordet kuse historiskt sett och i modern svenska? Är kuses betydelser homonyma eller 

polysema?  

Skillnaden mellan homonymi och polysemi kan definieras på olika sätt, men de flesta 

forskare är överens om att polysemi innebär att ett ords betydelser kan anses vara relaterade 

till varandra. Problemet är dock hur man avgör om betydelser är relaterade. Två viktiga 

kriterier som framkommer för att avgöra detta är det formella kriteriet, samt talares inställning 

och uppfattning. Undersökningen kommer fram till att kuse har och har haft många olika 

betydelser, varav åtta kan anses vara mer centrala och frekventa än de andra. Av dessa åtta 

bedöms fyra vara utdöda och fyra används i modern svenska. Huruvida betydelserna är 

homonyma eller polysema beror på om man utgår från det formella kriteriet eller kriteriet som 

fokuserar på talarnas inställning. Utifrån dessa perspektiv kan kuses betydelser antingen vara 

polysema, eller både homonyma, polysema och vaga.  

 

Nyckelord: homonymi, polysemi, ambiguitet, vaghet, kuse 
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1. Inledning 

Vad är egentligen en kuse? I samtal med vänner har det framkommit att detta ord kan ha 

många olika betydelser, bland annat ’häst’, ’insekt’ och ’snorkråka’. Eftersom dessa 

betydelser är väldigt åtskilda och inte har någon tydlig gemensam koppling är kuse ett 

intressant ord att undersöka betydelsen hos. I hur många olika betydelser används kuse? Kan 

dessa på något sätt vara relaterade?  

John I. Saeed menar i sin bok Semantics (2009) att man inom lexikografi traditionellt gör 

en distinktion mellan begreppen homonymi och polysemi. Enligt Saeed handlar de båda om 

multipla betydelser av samma fonologiska ord, men polysemi är begreppet som används om 

de olika betydelserna bedöms vara relaterade, och homonymi är termen för ord vars 

betydelser inte är relaterade (Saeed 2009 s 64).  

Detta definitionssätt visar att gränsen mellan begreppen inte alltid är enkel att dra. 

Exempelvis kan det finnas oklarheter kring vad som är viktigast när man bedömer om ord är 

relaterade eller inte – är det ordets etymologiska ursprung eller handlar det snarare om talares 

inställning till, och tolkning av ordet? Även ytterligare problem kan uppstå här, om 

exempelvis två ord är etymologiskt relaterade, men detta är så långt tillbaka i historien att 

kopplingen inte är klar för nutida talare. Kan man då ändå säga att orden är relaterade, även 

om ingen talare idag skulle kunna uppfatta kopplingen? Utifrån detta är det alltså intressant att 

undersöka kuses olika betydelser, och vad det kan säga om begreppen homonymi och 

polysemi.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ordet kuse för att se i hur många och i vilka 

betydelser kuse används, och utifrån detta diskutera begreppen homonymi och polysemi för 

att se var gränsen mellan dessa egentligen går och hur de kan skiljas åt. För att göra detta 

genomför jag en fallstudie av ordet kuse där jag studerar dess olika betydelser och deras 

ursprung samt hur kuse används och diskuterar utifrån detta, dels om kuses olika betydelser är 

polysema eller homonyma, och dels var gränsen mellan dessa båda begrepp kan dras.  

Frågeställningar som uppsatsen söker svar på är: 

1. Hur kan homonymi och polysemi definieras?  

2. Vilka betydelser har ordet kuse historiskt sett och i modern svenska?  

3. Är kuses betydelser homonyma eller polysema?  
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1.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras några begrepp som har relevans för undersökningen. Definitionerna 

kommer i de allra flesta fall från Maria Bolanders Funktionell svensk grammatik (2012), som 

ger en övergripande och lättförståelig definition av begrepp som inte är helt lätta att definiera. 

Bolander används här eftersom det är en grundbok som ger grundläggande, enkla definitioner. 

Lexikografi definieras av Bo Svenséns Handbok i lexikografi eftersom den behandlar detta 

specifika ämne.   

Lemma – uppslagsordet i våra ordböcker (Bolander 2012 s. 33). Vid sökning i 

Språkbanken menas alla böjda former. 

Lexem – olika betydelser av ett lemma (uppslagsord) (Bolander 2012 s. 33).  

Lexikografi – utarbetande av ordböcker, men även verksamhet som går ut på att observera, 

samla, välja ut och beskriva enheter ur ett eller flera språks förråd av ord och 

ordkombinationer. Även utveckling och beskrivning av de teorier och metoder som ska ligga 

till grund för denna verksamhet (Svensén 1987 s. 1). 

Ord (grafiskt) – det som i skrift uppträder som enheter med mellanrum (Bolander 2012 s. 

32). 

Begreppen homonymi och polysemi kan definieras på olika sätt och gränsen mellan dessa 

är inte tydlig. Följande är dock övergripande ungefärliga definitioner, som de flesta forskare 

håller med om. Dessa begrepp kommer dock att diskuteras och problematiseras ytterligare i 

följande avsnitt.  

Homonymi – olika företeelser [har] bara av en slump råkat få ’samma namn’, d.v.s. 

kommit att betecknas med samma ord (Bolander 2012 s. 36).  

Polysemi – gamla ofta använda ord som fått ny eller utvidgad användning och betydelse, 

som är listade som separata enheter i våra hjärnor (Bolander 2012 s. 37).  

2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas begreppen homonymi och polysemi. Vad gäller ordet kuse har det 

inte tidigare uppmärksammats inom forskning. ”The precise relationship between polysemy, 

homonymity, ambiguity and vagueness is still an unresolved issue in lexical semantics” 

(Nerlich 2003 s. 4). Som detta citat visar finns det ett tydligt problem när det gäller relationen 

mellan homonymi, polysemi, ambiguitet och vaghet. Inom olika teoretiska inriktningar inom 

semantiken finns delvis olika definitioner, och även helt olika sätt att se på problemet. Detta 

kommer att utvecklas i följande avsnitt.  
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2.1 Olika definitioner och synsätt 

I detta avsnitt behandlas olika teoretiska inriktningar och deras syn på homonymi och 

polysemi. 

2.1.1 Lexikal semantik 

Som nämndes i inledningen så menar Saeed (2009) att både homonymi och polysemi handlar 

om multipla betydelser av samma fonologiska ord men att polysemi är det begrepp som 

används om betydelserna bedöms vara relaterade (Saeed 2009 s. 64). Detta är en enkel 

definition som många forskare kan hålla med om. Problemet är dock hur man ska definiera 

vad som egentligen är en relaterad betydelse. Saeed menar att lexikografer brukar använda sig 

av kriterier gällande ”relatedness” (som kan översättas till ”släktskap” på svenska) för att 

bedöma om ett ords betydelser är polysema eller inte. Detta inkluderar dels modersmålstalares 

intuitioner om ett ords betydelser, och dels vad som är känt om ordets etymologi. Problem 

som uppstår här är att olika modersmålstalare kan ha olika uppfattningar om ords betydelser, 

och det kan också vara så att talarnas uppfattningar inte stämmer överens med det som 

faktiskt är känt om ordets etymologi. Som exempel nämner Saeed här det engelska ordet sole, 

som dels har betydelsen ’bottom of the foot’, och dels betydelsen ’flatfish’. Enligt Saeed 

skulle de flesta modersmålstalare av engelska uppfatta dessa betydelser som orelaterade och 

därför homonyma, men faktum är att de båda, via franskan, härstammar från det latinska ordet 

solea ’sandal’. Man skulle därför kunna argumentera för att betydelserna är polysema. Dock 

menar Saeed att eftersom släktskapet finns i latinet och orden har kommit till engelskan via 

franskan och vid olika tidpunkter så brukar dessa betydelser anses vara homonyma och därför 

listas separat (Saeed 2009 s. 64-65). 

I Semantics (1974) diskuterar Geoffrey Leech homonymi och polysemi på ett sätt som 

liknar Saeeds. Även Leech menar att det konventionella svaret är att polysemi är om 

betydelserna av ett ord i fråga är relaterade. Vidare menar han att när det gäller frågan om vad 

som är relaterade betydelser finns det två svar; ett historiskt och ett psykologiskt, men att 

dessa inte nödvändigtvis sammanfaller (Leech 1974 s. 228). Leech menar att betydelser är 

historiskt relaterade om de kan spåras tillbaka till samma källa, eller om en betydelse kan 

härledas från en annan, och att två betydelser är psykologiskt relaterade om samtida talare av 

språket intuitivt känner att de är relaterade, och därför tenderar att anta att de är ”olika 

användningar av samma ord” (Leech 1974 s.229). Leech nämner att det finns fall där 

betydelser som är historiskt relaterade inte uppfattas vara relaterade psykologiskt; och 

tvärtom, att ord som inte är relaterade historiskt sett uppfattas som relaterade psykologiskt 
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sett. På detta sätt kan betydelser som historiskt sett ansetts vara homonyma tolkas som 

polysema av nutida talare (Leech 1974 s. 229).  

I Lexical meaning (2010) diskuterar M. Lynne Murphy homonymi och polysemi, 

tillsammans med begreppet vaghet under samlingsnamnet ”meaning variation”, som på 

svenska kan översättas till betydelsevariation (Murphy 2010 s. 83). Hon menar att om ett ord 

har en betydelse som är generell nog att kunna appliceras på många olika saker, så har det en 

vag betydelse. Som exempel nämner hon engelskans clock, som kan användas för både 

analoga och digitala klockor, och även andra typer (Murphy 2010 s. 84). Fenomenet att ett ord 

kan ha fler än en möjlig betydelse kallar hon ambiguitet, och menar att homonymi och 

polysemi är två olika typer av lexikal ambiguitet. Enligt Murphy är homonymi det aktuella 

begreppet när det finns två olika lexem som endast råkar ha samma uttalsmässiga och/eller 

skrivna form. Om ett enda lexem istället har två urskiljbara betydelser är det istället polysemi. 

Murphy menar att skillnaden mellan vaghet och ambiguitet är att om ett uttryck är vagt så är 

dess betydelse otydlig, men om ett uttryck representerar ambiguitet så har det istället minst 

två olika betydelser (Murphy 2010 s. 84). Även andra forskare, exempelvis Davis & Gillon i 

artikeln ”Theories of Reference and Theories of Meaning”, definierar homonymi och 

polysemi som olika typer av lexikal ambiguitet. De definierar homonymi som en fonologisk 

form som associeras med flera orelaterade betydelser, och som listas som separata 

uppslagsord i lexikon. Den andra typen av ambiguitet betecknar Davis & Gillon som 

polysemi, som de definierar som att betydelserna är relaterade (Davis & Gillon 2004 s. 81). 

Precis som Saeed tar även Murphy upp exemplet med ordet sole. Murphy menar dock att 

sole har tre betydelser istället för två. Förutom de två betydelser som Saeed nämner tar hon 

också upp betydelsen ’only’ (som kan översättas till ’endast’ eller ’bara’ på svenska) (Murphy 

2010 s. 87). I likhet med Saeed menar Murphy att dessa betydelser är homonyma, eftersom de 

är tre lexem som endast råkar ha samma form, och menar att det finns olika faktorer som talar 

för att detta är ett exempel på homonymi snarare än polysemi. Först och främst menar hon att 

det inte finns någon anledning för ett språk att utveckla ett enda ord som har alla dessa 

betydelser samtidigt, eftersom de inte har något med varandra att göra (Murphy 2010 s. 88). 

Murphy (2010) menar också att de flesta av dagens talare av engelska inte är medvetna om 

de historiska kopplingarna mellan betydelserna och att det därför är irrelevant för deras 

mentala lexikon (Murphy 2010 s. 88). Murphy anser alltså att det etymologiska ursprunget är 

av mindre betydelse när det gäller att bedöma om betydelser är polysema eller homonyma och 

att talares inställning till ordet är viktigare. Vidare menar Murphy att de grammatiska 

funktionerna utgör ytterligare bevis för deras status som separata lexem. Sole i 
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betydelsen’only’ är ett adjektiv medan de båda andra betydelserna är substantiv. De olika 

substantiven har också olika morfologiska egenskaper, vilket gör dem ännu mera olika 

varandra. Pluralformen av sole i betydelsen ’bottom surface of a shoe/foot’ är soles, medan 

pluralformen av sole i betydelsen ’fisk’ är sole (Murphy 2010 s. 88).  

Angående polysemi menar Murphy att det handlar om ett enda ord med många betydelser, 

som kan uppstå genom att redan existerande betydelser sprider sig och blir till ytterligare 

betydelser. På grund av detta innebär polysemi att de olika betydelserna är relaterade på något 

sätt – man kan förstå varför ett ord kan ha dessa olika betydelser (Murphy 2010 s. 88). Som 

exempel på detta listar Murphy engelskans ord coat, som kan ha tre betydelser: dels ’outer 

garment with sleeves to wear outdoors’, dels ’an animals covering of fur’, och dels ’a 

covering of paint or similar material’. Hon menar att dessa betydelser är relaterade, eftersom 

den första betydelsen är den ursprungliga och att den sedan har spridit sig (Murphy 2010 

s.88).  

Sammanfattningsvis menar Murphy följande: 

Vaghet är en förmåga en betydelse av ett lexem kan ha, en förmåga till generalitet. 

Polysemi är en relation mellan betydelser som är associerade med samma lexem. 

Homonymi är en relation mellan olika lexem som råkar vara likadana i formen. 

Murphy menar dock inte att dessa fenomen automatiskt utesluter varandra, utan att det 

ibland kan vara så att ett enda ord kan illustrera samtliga dessa fenomen – alltså att ett ord kan 

ha flera olika betydelser varav en del är relaterade till varandra och en del är helt orelaterade 

(Murphy 2010 s. 90). I Semantic relations and the lexicon: antonymy, synonymy and other 

paradigms (2003), nämner Murphy dessutom att det inte finns någon gräns för ett ords 

polysemi. Ord kan användas i obegränsat antal olika betydelser (Murphy 2003 s. 18).  

Även D.A. Cruse diskuterar homonymi och polysemi med ett lexikal-semantiskt synsätt 

och menar att dessa termer, speciellt polysemi, inte är ideala då de bär med sig en 

föreställning om lexikal mening där det finns en tendens att se lexemet som den primära 

semantiska enheten, och andra lexikala enheter som ”enbart variationer”. Han menar att man 

istället bör fokusera på den individuella lexikala enheten som den primära semantiska 

enheten, och betrakta lexemet i andra hand (Cruse 1986 s. 80).  

2.1.2 Lexikografi 

Distinktionen mellan polysemi och homonymi är central när det gäller lexikografi och att 

utarbeta ordböcker. I Handbok i lexikografi (1987) diskuterar Bo Svensén att ett av de största 

problemen när man utarbetar ordböcker är hur man ska göra med ord som har identiska 
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uppslagsformer, alltså ord som är homonyma eller polysema (Svensén 1987 s. 194). Enligt 

Svensén manifesterar sig polysemi i ordbokens mikrostruktur, vilket innebär att lexemen 

presenteras som delbetydelser inom en och samma artikel, medan homonymi istället 

manifesterar sig i ordbokens makrostruktur, genom att lexemen presenteras i olika artiklar 

(Svensén 1987 s. 195). Polysema betydelser listas alltså under samma uppslagsord i en 

ordbok, medan homonyma betydelser får separata uppslagsord. För att bedöma vad som är 

polysema respektive homonyma betydelser finns det enligt Svensén fyra olika synsätt inom 

den lexikografiska världen: det etymologiska synsättet, det semantiska synsättet, det 

kombinatorisk-morfosemantiska synsättet samt det formella synsättet.  

Det etymologiska synsättet innebär att man ser lexem med samma form men olika 

ursprung som homonymer som presenteras i olika artiklar. Problem som uppstår här är att det 

finns olika grader av ursprungligt släktskap och att det är svårt att dra gränsen mellan 

släktskap och icke-släktskap. Även Svensén ifrågasätter dock betydelsen av en etymologiskt 

grundad beskrivning.(Svensén 1987 s. 196).  

Det semantiska synsättet innebär istället fokus på betydelser, där lexem med samma form 

men helt skilda betydelser skulle uppfattas som homonymer och listas som separata 

uppslagsord, medan betydelser som kan härledas ur en gemensam huvudbetydelse skulle 

betraktas som polysemi. Svensén nämner dock att det även inom detta synsätt är svårt att 

avgöra vad som kan anses vara en gemensam huvudbetydelse (Svensén 1987 s. 196).  

Det kombinatorisk-morfosemantiska synsättet är enligt Svensén en metod som utvecklats 

inom fransk enspråkig lexikografi, och som delvis bygger på semantisk grund. Denna metod 

innebär att varje ordboksartikel skall bestå av ett enda lexem (Svensén 1987 s. 197). Metoden 

går alltså ut på att särgruppera olika lexem, och två lexem med samma formella egenskaper 

och ofta även samma ursprung kommer därmed anses vara exempel på homonymi och inte 

polysemi (Svensén 1987 s. 197). Svensén nämner att en del av kritiken mot denna metod går 

ut på att det inte har definierats på vilket sätt, och i vilken grad två givna betydelser skall 

skilja sig åt för att man ska tala om homonymi istället för polysemi (Svensén 1987 s. 197). 

Det fjärde och sista synsättet inom lexikografi är det formella synsättet. Här ligger fokus på 

rent formella kriterier, något Svensén menar oftast inte skapar problem när det gäller 

gränsdragning. Enligt detta synsätt ska lexem som stavas lika men tillhör olika ordklasser 

eller har olika formella egenskaper på andra sätt anses vara homonyma och därmed 

presenteras i separata ordboksartiklar, medan polysemi är lexem som stavas lika, tillhör 

samma ordklass och i övrigt har samma formella egenskaper, men skiljer sig åt semantiskt. 

Dessa ska då presenteras i samma ordboksartikel (Svensén 1987 s. 197-198).  
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2.1.3 Kognitiv semantik och psykolingvistik 

Inom kognitiv semantik anses polysemi vara ett grundläggande drag i mänskligt språk. Vogel 

definierar polysemi som ”om ett språkligt uttryck har två eller flera inbördes relaterade 

betydelser kallas detta polysemi” (Vogel 2011 s. 100). Vidare menar hon i Språket, kroppen 

och tankarna att polysemi är ett sätt att använda språket ekonomiskt, och att språkbruket 

också berättar något om hur man sorterar världen. Som exempel nämner hon ordet kärlek, och 

att det inte är självklart att det ska vara polysemt och ha flera betydelser. Hon menar att andra 

språk, exempelvis grekiska, organiserar detta begrepp på andra sätt och skiljer bland annat 

mellan ’kärlek till Gud’ (agape), och ’kärlek till människa’ (eros). Detta säger då någonting 

om hur man betraktar världen (Vogel 2011 s. 80). 

Jean Aitchison (2012) har en mera psykolingvistisk angreppsvinkel på problemet då hon 

diskuterar begreppet polysemi i relation till prototypteorin. Prototypteorin innebär kortfattat 

att olika kategorier har begrepp som är mer centrala eller typiska för den kategorin, och andra 

som är mindre typiska. Exempelvis är ordet soffa en mera typisk medlem av kategorin möbel, 

och lampa är en mindre typisk medlem. Detta skulle då innebära att ord eller kategorier har en 

eller flera betydelser som är mera typiska och centrala än de andra, som för talaren är en 

prototyp för den kategorin eller det ordet (Aitchison 2012 s. 67). Aitchison menar att 

problemet med definitionen av polysemi har blivit hjälpt av prototypteorin, men att det är 

långt ifrån löst. Prototypteorin skulle innebära att ett ord, även om det är polysemt, har något 

slags huvudbetydelse, att en av betydelserna är mera framträdande än de andra (Aitchison 

2012 s. 75).  

Aitchison diskuterar också hur betydelser kan förändras. ”Coexistence, sometimes 

followed by replacement, is now known to be the key factor in meaning change. Multiple 

meanings arise (polysemy), and can coexist semi-permanently, sometimes with no loss of the 

original meaning. The different senses of the same word overlap, and can remain for 

centuries. Then eventually, some of the unwanted meanings may drop away.” (Aitchison 2012 

s. 174). Ords betydelser kan alltså förändras – betydelser som anses vara polysema kan förlora 

sin koppling till varandra, glida så långt ifrån varandra att de inte längre uppfattas vara 

relaterade, och går därmed från att ses som polysema till att anses homonyma.  

2.1.4 Övriga synsätt 

Paul Bennett diskuterar polysemi i Semantics An Introduction to Non-Lexical Aspects of 

Meaning (2002) där han menar att det också finns en skillnad mellan polysemi och monosemi. 

Han tar som exempel upp ordet book som kan beteckna både det fysiska objektet, men också 
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själva innehållet (Bennett 2002 s. 10). Frågan är då om det i detta fall rör sig om två skilda 

men relaterade betydelser eller om det istället bara finns en betydelse men att tolkningen beror 

på kontexten. 

I artikeln ”Homonymy and Polysemy” kallar Otto Panman fenomenet att ett ord har flera 

betydelser för polyvalency, som kan översättas till polyvalens på svenska. Han menar att 

homonymi och polysemi är två olika typer av polyvalens (Panman 1982 s. 106). Panman 

menar vidare att problemet med den traditionella definitionen av homonymi och polysemi (att 

polysemi är fenomenet att ett ord kan ha flera betydelser och homonymi att två eller flera ord 

har samma form) är att det förutsätter att talare vet när de möter olika användningar av ett och 

samma ord, och när de möter olika ord (Panman 1982 s. 107). Det är inte tydligt vilka 

kriterier som kan användas när det gäller att identifiera ett ord. Han menar att det därför finns 

lingvister som frågar sig om man överhuvudtaget bör göra någon skillnad mellan homonymi 

och polysemi, eftersom en skillnad i betydelse i så fall är ett tillräckligt skäl för att det ska 

anses vara helt skilda ord (Panman 1982 s. 107). Han menar dock att det även finns starka 

argument för att faktiskt göra den här skillnaden, bland annat för att om man kan anse att 

talares intuitioner kan fungera som bevis, så har experiment visat att det råder tydlig 

överensstämmelse mellan talare då det gäller uppenbara homonymer (Panman 1982 s. 107). 

Sammanfattningsvis menar han, precis som Saeed (2009), att det finns många problem när det 

gäller kriteriet om relaterade betydelser. 

Panman diskuterar vad betydelse egentligen innebär och tar upp att en del menar att ords 

betydelser beror på kontexten. Han menar dock att eftersom modersmålstalare av ett språk 

verkar kunna förstå ett ords betydelse även då det inte används i en speciell kontext, så verkar 

ord ha en inneboende betydelse, och i en given kontext beror betydelsen både på kontexten 

och på denna inneboende betydelse. I fall där ett ord kan anses ha flera inneboende betydelser 

kan kontexten förtydliga vilken som menas (Panman 1982 s. 108-109).  

Det finns även forskare som anser att begreppen homonymi och polysemi är problematiska 

i sig. Exempel på dessa är Henning Bergenholtz och Heidi Agerbo, som i artikeln ”There is 

no need for the Terms Polysemy and Homonymy in Lexicography” menar att det 

problematiska med den traditionella definitionen av polysemi och homonymi ligger i 

användandet av termen ”ord”. Om ett ord kan definieras som ett språkligt tecken så betyder 

det att det endast har ett uttryck och en betydelse, vilket gör att definitionen av homonymi och 

polysemi som fenomenet att ett ord har två eller flera betydelser är omöjlig, och de menar 

därför att man kan hävda att homonymi och polysemi inte ens existerar. De menar istället att 

man bör fokusera på uttryck och definiera homonymi och polysemi som fenomenet att ett 
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uttryck har två eller flera betydelser. För att skilja mellan homonymi och polysemi menar de 

att man i ordböcker och liknande bör presentera uttryck med både olika betydelser och olika 

grammatiska funktioner som homonymer, och uttryck med olika betydelser men med samma 

grammatiska funktioner som polysemer (Bergenholtz & Agerbo 2014). 

2.2 Sammanfattning 

Det som framkommit tydligt i teoridelen är att många forskare är överens om att skillnaden 

mellan homonymi och polysemi består i huruvida ett ords betydelser är relaterade eller inte, 

men att det stora problemet är hur man ska avgöra vad som är en relaterad betydelse. Saeed 

(2009) och Murphy (2010) är av åsikten att det viktigaste inte är om betydelser är relaterade 

genom ett gemensamt etymologisk ursprung, utan att det viktiga är talares inställning till 

betydelserna och om de uppfattar dem som relaterade.  

Att se på problemet ur ett lexikografiskt synsätt belyser liknande problem. Enligt detta 

synsätt listas homonyma betydelser under olika uppslagsord i ordböcker, medan polysema 

listas under samma uppslagsord. Även här nämns dock svårigheten med hur man ska bedöma 

vad som är relaterade (polysema) betydelser. Även inom den kognitiva semantiken är Vogel 

(2011) inne på samma spår – att polysemi är om ett språkligt uttryck har två eller flera 

inbördes relaterade betydelser, men Vogel problematiserar dock inte detta ytterligare. Hon 

nämner dock att polysemi är ett sätt att använda språket ekonomiskt, genom att låta ett ord ha 

flera betydelser. Hon nämner också att språket kan påverka hur vi ser på världen. 

 Inom psykolingvistik nämns prototypteorin. Denna innebär att ord som har flera 

betydelser som är polysema, skulle ha någon betydelse som är en huvudbetydelse och mer 

central än de andra. Enligt Paul Bennett (2002) finns uppfattningen att man kan tala om 

begreppet monosemi, som handlar om huruvida ett ord kan ha två betydelser som är skilda 

men relaterade eller om det istället är så att det finns en betydelse, men att tolkningen beror på 

kontexten. 

Det finns även en uppfattning om att själva begreppen homonymi och polysemi är 

problematiska i sig själva. Bland annat Cruse (1986) menar man istället för att fokusera på 

lexemet bör fokusera på den individuella lexikala enheten, för att denna inte ska ses som 

endast en variation. Även Otto Panman (1982) nämner att de två begreppen kan vara 

problematiska och lyfter frågan om man överhuvudtaget ska göra en skillnad mellan dessa. 

bland annat menar han att denna definition kräver att talare vet och förstår när de möter två 

olika användningar av samma ord, och när de möter två olika ord. Panman nämner att olika 
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betydelser per definition borde innebära att det är två olika ord och att man därför inte ens 

borde tala om homonymi och polysemi överhuvudtaget. Dock menar Panman även att det 

faktiskt finns argument för att man ska göra denna distinktion, eftersom experiment har visat 

att det råder stor överenskommelse mellan talare då det gäller uppenbara homonymer. Även 

Panman betonar alltså vikten av talarnas inställning. Bergenholz & Agerbo (2004) för en tes 

som påminner om Panmans kritik mot begreppen homonymi och polysemi. De menar att man 

istället för att tala om ord med olika betydelser bör tala om uttryck med olika betydelser. För 

att skilja mellan homonymi och polysemi bör man då presentera uttryck med både olika 

betydelser och olika grammatiska funktioner som homonymer, och uttryck med olika 

betydelser men samma grammatiska funktioner som polysemer. 

Slutligen finns uppfattningen om att homonymi och polysemi inte är något som är konstant 

eller som automatiskt utesluter varandra. Murphy (2010) menar att ett ord kan ha både 

betydelser som är homonyma och betydelser som är polysema, och Aitchison (2012) menar 

att betydelser kan förändras. Betydelser som uppfattats som polysema kan glida så långt ifrån 

varandra att de inte lägre uppfattas som relaterade, och betydelser kan också försvinna helt 

och hållet.  

3. Metod och material 

Som utgångspunkt för diskussionen om homonymi och polysemi genomförs en fallstudie med 

en ordbetydelseanalys av ordet kuse. Jag försöker bland annat komma fram till hur många 

olika betydelser ordet kan anses ha. Jag undersöker också ordets etymologiska ursprung för 

att se hur och med vilka betydelser ordet använts historiskt, samt använder olika korpusar för 

att se hur och i vilka betydelser ordet främst används idag.  

Som material för fallstudien används dels olika ordböcker för att se hur ordet kuse 

definieras, och dels olika korpusar för att undersöka i vilka betydelser det används. I 

fallstudien använder jag kvantitativ metod, genom att räkna antalet betydelser som listas i 

ordböcker samt antalet träffar i korpusundersökningen, och kvalitativ metod där jag djupare 

undersöker hur kuse används, i vilka betydelser och i vilka kontexter.  

3.1 Ordböcker 

I detta avsnitt presenteras materialet och tillvägagångssättet för ordboksundersökningen. 
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3.1.1 Urval 

Uppslagsordet kuse studeras i 23 olika ordböcker för att se vilka olika definitioner av ordet 

som finns. En del ordböcker är utgivna i första utgåvan, andra i senare utgåvor. Enligt 

ordböckernas förord bör numret på utgåvan i de flesta fall dock vara av mindre betydelse för 

denna undersökning, då inga större ändringar uppges ha gjorts. Ordböckerna har delats upp i 

olika underkategorier för att göra resultatet mer överskådligt. Underkategorierna är följande: 

äldre och etymologiska ordböcker (utgivna innan 1950 och/eller som behandlar ordens 

etymologiska ursprung); moderna ordböcker (utgivna efter 1950); slangordböcker; 

synonymordböcker samt dialektordböcker. Spridningen mellan dessa är något ojämnt 

fördelad, med följande antal undersökta ordböcker i varje kategori: 

Äldre och etymologiska ordböcker: 8: Ordbok öfver svenska språket (1850), Svensk ordbok 

(1892), Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och 

med 1500-talets andra årtionde af F. A. Dahlgren (1914-16), Svensk etymologisk ordbok 

([1922], 1980 tredje upplagan), Nusvensk ordbok (1926-1931), 100, 000 främmande ord och 

namn m. m. i svenska språket (1936), Svenska akademiens ordbok (bokstaven k tryckt 1938), 

Norstedts etymologiska ordbok (2008) 

Moderna ordböcker: 7: Illustrerad svensk ordbok (1983), Nationalencyklopedins ordbok 

(1996), Svensk ordbok och svensk uppslagsbok (1997), Bonniers svenska ordbok (1999), 

Natur och Kulturs svenska ordbok (2001), Prismas svenska ordbok (2003), Norstedts svenska 

ordbok (2004) 

Slangordböcker: 4: Stockholmsslang – folkligt språk från 80-tal till 80-tal (1996), 

Norstedts svenska slangordbok (1998), Stora fula ordboken. Baktalade och försummade ord i 

full frihet (2008), Svenskt Slanglexikon Slang – Rikssvenska – Slang (2015) 

Synonymordböcker: 2: Stora synonymordboken Andra helt omarbetade utgåvan (1998), 

Norstedts svenska synonymordbok (2009) 

Dialektordböcker: 2: Svenskt dialektlexikon ([1862-1867], 1962), folkmun.se 

Etymologiska ordböcker och äldre ordböcker har här grupperats tillsammans eftersom det 

kan vara svårt göra en distinktion mellan dessa, mellan vad som är en äldre betydelse och vad 

som är ordets etymologi. De äldre ordböckerna definieras som utgivna tidigare än 1950, och 

de etymologiska ordböckerna är sådana som uppges behandla ords etymologi. Den främsta 

anledningen till den ojämna fördelningen i de olika kategorierna är att det finns fler av vissa 

typer av ordböcker, exempelvis de typer av ordböcker som har klassats som äldre respektive 

moderna ordböcker. Kategorin synonymordböcker kan ses som en underkategori till de 

moderna ordböckerna och består därför av endast två ordböcker. Slangordböcker finns i ett 
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ganska begränsat antal, men i denna fallstudie undersöker jag fyra stycken, som dels 

innehåller allmän slang och även mera specificerat stockholmsslang. Att undersöka fler 

dialektordböcker hade kanske tillfört studien ytterligare en dimension, men på grund av 

utrymmesbrist och eftersom det primära fokuset i denna undersökning inte är dialektala 

användningar av kuse innehåller denna underkategori endast två ordböcker, varav en är en 

internetordbok. Denna ordbok är folkmun.se, som är en användargenererad ordbok på 

internet, där användare själva kan lägga till definitioner av ord. Detta innebär naturligtvis att 

den vetenskapliga tillförlitligheten kan ifrågasättas. Det faktum att den är användargenererad 

kan dock också vara en fördel, eftersom dessa definitioner kommer från faktiska språkbrukare 

och därför borde representera språket såsom det faktiskt används. Denna ordbok har klassats 

som dialektal då den också anger i vilken del av Sverige vissa betydelser används. Den 

dialektala användningen nämns men eftersom detta inte är undersökningens fokus ämnar jag 

inte att göra någon större undersökning av detta, och därför tas det ej upp i 

resultatredovisningen och analysen. Det viktiga är vilka betydelser som listas, och inte var de 

används. Att undersöka fler etymologiska ordböcker hade varit intressant och kanske gett en 

större förståelse för ursprunget, men i och med att så pass många äldre ordböcker undersöks 

skapas ändå en bra bild av vilka betydelser ordet haft tidigare och hur dessa har förändrats. 

Anledningen till det stora antalet moderna ordböcker i studien är att det är intressant att se om 

relativt samtida ordböcker listar samma betydelser, för att se om det i så fall går att finna 

någon betydelse som är vanligare än andra, någon kärnbetydelse. 

3.1.2 Tillvägagångssätt och begränsningar 

I samtliga ordböcker har uppslagsordet varit kuse. De betydelser som listas i de olika 

ordböckerna har sedan sammanställts och redovisas i tablåer i fallstudien. För att sammanfatta 

och skapa överblick delas betydelserna sedan in i olika betydelsekluster och kommenteras 

närmare. I Bilaga 1 finns en tabell som redovisar samtliga betydelser samt vilka ordböcker de 

förekommer i. En svårighet i undersökningen av ordböckerna är att en del ordböcker (främst 

de moderna) endast listar olika definitioner, medan vissa av de äldre dels listar definitioner, 

men även flera exempel och ibland även information om ordets etymologi. För 

överskådlighetens skull väljer jag dock att fokusera på att nämna de tydliga definitionerna 

som anges, men anger även vissa belysande exempel där det är nödvändigt.  

3.2 Korpusar 

I detta avsnitt presenteras urvalet och tillvägagångssättet för korpusundersökningen.  
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3.2.1 Urval 

I korpusundersökningen vill jag främst undersöka hur kuse används i relativt modern svenska, 

och därför har jag valt att inte undersöka korpusar som innehåller äldre text, exempelvis 

Språkbankens korpusar med text skriven av August Strindberg. De korpusar jag undersöker 

kommer från kategorierna skönlitteratur, sociala medier och tidningstexter. Dessa korpusar 

representerar dels ganska vardaglig, talspråklig text (sociala medier), och dels något mer 

formell, men ändå vardaglig text (skönlitteratur och tidningstexter). Följande korpusar har 

undersökts: 

1. Skönlitteratur: 

a. Bonniersromaner I (1976-77) (12 träffar) (Antal token: 6 579 220) 69 romaner 

utgivna 1976-77.  

b. Bonniersromaner II (1980-81) (25 träffar) (Antal token: 4 305 575)  

60 romaner från 1980–81.  

c. Norstedtsromaner 1999 (5 träffar) (Antal token: 2 534 307) 23 romaner utgivna 

1999 på Norstedts förlag.  

2. Tidningstexter: 

a. GP 2011 (43 träffar) (Antal token: 19 935 692)  

b. GP 2012 (33 träffar) (Antal token: 17 192 005)  

c. GP 2013 (27 träffar) (Antal token: 16 871 215)  

3. Sociala medier: 

a. Bloggmix 2013 (68 träffar) (Antal token: 57 901 653)  

b. Twittermix (274 träffar) (Antal token: 324 570 469) Material från ett urval av 

svenska Twitteranvändare. Uppdateras regelbundet.  

Sammanlagt har alltså 8 korpusar undersökts, och som tydligt kan ses finns flest träffar i 

kategorin sociala medier, som innehåller ganska talspråklig och informell text. Flest träffar 

gav korpusen Twittermix (274 träffar). Som nämnt valde jag att fokusera på de typer av 

korpusar som kan misstänkas innehålla mest vardagsliknande språk. Av denna anledning har 

just korpusen Twittermix undersökts, och inte någon av de andra korpusarna innehållande text 

från Twitter. Förutom Twittermix finns korpusar med text från Twitter angående 

partiledardebatter, vilket är ett specificerat ämne. Gällande Bloggmix 2013 var avsikten att 

undersöka den senaste korpusen, alltså Bloggmix 2015, men eftersom Bloggmix 2013 

innehåller betydligt fler token (57 901 653) än de båda senare korpusarna, Bloggmix 2014 

(34 298 071 token) och Bloggmix 2015 (24 873 773 token) valde jag att istället undersöka 
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Bloggmix 2013 för att få så stort urval som möjligt, som samtidigt är så pass nytt som möjligt. 

De två tidigare bloggmixkorpusarna, Bloggmix 2011 och Bloggmix 2012, innehåller betydligt 

fler token, (Bloggmix 2011 96 701 466 token och Bloggmix 2012 75 958 318 token) men 

dessa är då också äldre och valdes därför inte. Av tidningstexterna valde jag att undersöka de 

tre senaste korpusarna från Göteborgsposten (GP), eftersom det faktum att dessa korpusar 

innehåller något mindre vardaglig text gör det sannolikt att kuse kommer vara något mindre 

vanligt förekommande och därför kan en undersökning av endast en av dessa korpusar antas 

ge få träffar. I kategorin skönlitteratur valdes korpusarna med text från Bonniersromaner på 

grund av att de är de mest moderna korpusarna som innehåller text som är skriven direkt på 

svenska och inte översatt. Korpusen med text från Norstedtsromaner (1999) innehåller text 

från romaner utgivna 1999 och är därför ett bra komplement innehållande nyare skönlitteratur 

än de båda Bonnierskorpusarna, som innehåller text från romaner utgivna 1976-77 respektive 

1980-81.  

3.2.2 Tillvägagångssätt och begränsningar 

För samtliga undersökningar är sökordet lemmat kuse men jag har även markerat att 

sammansättningar med kuse som efterled ska ingå i resultatet, då kuse även kan förekomma i 

olika sammansättningar. Ingenting har tytt på att kuse förekommer som förled, men en 

sökning med kuse som förled genomfördes ändå. Denna sökning gav ett betydligt större antal 

träffar (exempelvis 2021 träffar i korpusen Bloggmix 2013), dock var i stort sett samtliga 

träffar felträffar, exempelvis kusin, kusten och kuskar, som inte är relaterade till kuse. I och 

med att sökordet är hela lemmat kuse kommer också böjda former av ordet upp, exempelvis 

kusen och kusar. Detta innebär också att många felträffar dyker upp, som inte har att göra 

med ordet kuse, utan som innehåller dessa bokstäver och/eller de böjda formerna i följd i 

ordet. Exempel på vanliga felträffar är Leverkusen, fikusar, friskusar och diskusen. Som 

tydligt kan ses av dessa exempel är inte de heller relaterade till kuse, utan råkar endast 

innehålla dessa bokstäver i följd. Det är därför tydligt att dessa är just felträffar som inte ska 

räknas med i resultatet. Det förekommer också felträffar som är rena felstavningar, 

exempelvis kusen, sjukusen och börskusen istället för kusten, sjukhusen och börskursen. Även 

i dessa fall är det tydligt att dessa är felträffar som inte ska räknas med i resultatet. En del 

andra felträffar, exempelvis felstavningen segerkusen istället för segerkusken är mindre 

uppenbara och kräver tillgång till utökad kontext för att förstå vad sammanhanget. Som 

felträffar räknas alltså ord som uppenbarligen inte har någon koppling till lemmat kuse, eller 

är mer eller mindre uppenbara felstavningar.  
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En tydlig begränsning hos korpusundersökningen är att inte alla korpusar stödjer utökad 

kontext. De korpusar som inte stödjer utökad kontext är Norstedtsromaner (1999) och 

Bloggmix 2013. Detta innebär att man inte kan få tillgång till det övriga sammanhanget som 

en mening står i. På grund av detta kan det alltså ibland uppkomma träffar som bara är 

lösryckta meningar utan någon vidare kontext eller sammanhang, vilket i vissa fall gör det i 

princip omöjligt att avgöra i vilken betydelse ett ord används. Träffar där betydelsen är oklar 

har dock räknats med i resultatet, som redovisas i en tabell i fallstudien, för att ge en bild av 

hur vanligt förekommande kuse är, även om betydelsen i vissa fall är oklar.  

 Denna typ av problem kan också uppstå på grund av typen av text som korpusen består av. 

Korpusen Twittermix, som består av text från Twitter, en social media-plattform där man 

endast kan skriva 160 tecken åt gången, är ett exempel på detta. Eftersom en så kallad tweet 

alltså består av max 160 tecken kan det bli svårt att avgöra kontexten även här.  

4. Fallstudie av ordet kuse 

Fallstudien består dels av en analys av de betydelser för ordet kuse som anges i några olika 

ordböcker, och dels av en analys av hur ordet används i några korpusar.  

4.1 Kuse i ordböcker 

I detta avsnitt presenteras resultatet av ordboksundersökningen. Resultatet redovisas i tablåer 

som listar de olika betydelser som anges i de olika ordböckerna, i den mån det är möjligt. I de 

fall där ett exempel på en användning av en viss betydelse angetts i ordboken redovisas detta i 

en separat kolumn. En del ordböcker (exempelvis de med fokus på etymologi) är dock mera 

beskrivande till sin natur, och redovisas därför i löpande text då beskrivningar inte lämpar sig 

speciellt bra för redovisning i tablåer. Inom samtliga kategorier redovisas ordböckerna i 

kronologisk ordning. 

4.1.1 Kuse i äldre och etymologiska ordböcker 

Resultatet från undersökningen av dessa ordböcker redovisas i tablå 1-6, med undantag för de 

böcker som klassats som mer etymologiska. Dessa resultat redovisas i löpande text på grund 

av den mer beskrivande naturen hos dessa ordböcker. Övriga ordböcker redovisas dock i 

tablåer.  
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Tablå 1. Ordbok öfver svenska språket (1850) 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse (ursprungl.) kalf  Julkuse 

2. kuse (fig. fam.) den förnämste, 

öfverman 

Han är k-n för dem 

allesammans 

 

Tablå 2. Svensk ordbok (1892) 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse (Eg.) a) person, som man har 

fruktan för 

 

          b) kaxe  

2. kuse (Bildl.) ett bakverk (urspr. i 

form af en människa) 

Julkuse 

 

Tablå 3. Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från 

och med 1500-talets andra årtionde af F. A. Dahlgren (1914-16) 

Ord Betydelse 

1. kuse buse 

2. kuse husbonde eller herre 

3. kuse ohyra 

 

En ordbok med ett mera etymologiskt perspektiv är Elof Hellquists Svensk etymologisk 

ordbok, utgiven i tredje upplagan år 1980. Den första betydelse som anges här är ’julkuse’, 

”med grundbet ’tjockt, klumpigt bröd’”. Detta uppges vara besläktat med medellågtyskans 

och lågtyskans kuse som betyder ’klubba’, och även med flera andra ord som exempelvis 

holländskans kuis som betyder ’knölig stock’ eller ’klump’. Vidare menas grundbetydelsen 

något ”’stort, tjockt’” även ligga till grund för kuse i den dialektala betydelsen ” mäktig, 

myndig man, husbonde, person som man är rädd el. har respekt för, i dial. även om den onde”. 

En annan utvecklingsmöjlighet för denna betydelse nämns dock också: ”Bet. av detta kuse har 

möjl påverkats av de under kuscha och kuslig nämnda orden av en stam kus- med bet. ’tvinga, 

skrämma’ o. d.” Hellquist nämner även dialektala användningar som ”kuse, björn, varg, 

långkuse, orm, skräpkuse, skalbagge, osv.”; och menar att i dessa användningar ” föreligger 

delvis den vanliga överflyttningen på djur med klumpig kroppsform av ord, som beteckna ngt 

’klumpigt, stort, tjockt’”. Han menar också att ”Vissa av dessa djurnamn, ss. de på varg o. 

björn, äro emellertid eufemismer av samma slag som gråben, tasse osv.”, och att det därför 

inte är otänkbart att de utgår från kuse i betydelsen ’mäktig man, husbonde’ och liknande. 
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Hellquist menar alltså att kuse i ”djurbetydelser” kommer från djurets form som kan likna 

något klumpigt, stort och/eller tjockt. 

Tablå 4. Nusvensk ordbok (1926-1931) 

Ord Betydelse 

1. kuse husbonde, herre (i 

huset), överman, 

’buse’, ibl. kaxe 

2. kuse (stor) skalbagge ibl. 

(krypande) insekt 

3. kuse bulle; lev; limpa 

 

Tablå 5. 100, 000 främmande ord och 

namn m. m. i svenska språket (1936) 

Ord Betydelse 

1. kuse  ett slags bröd 

 

Tablå 6. Svenska akademiens ordbok (SAOB) 

Ord Betydelse 

1. kuse klump 

2. kuse (i vissa trakter) om bröd av växlande form o. 

beskaffenhet; bulle; lev, limpa 

3. kuse (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om myndig o. 

mäktig person, husbonde, herre; herre; äv.:kaxe, 

överdängare 

4. kuse (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) buse; av. ss. 

benämning på djävulen 

5. kuse (eufemistisk) benämning på varg 

6. kuse (i vissa trakter i sht i Norrl.) om insekt, i sht 

skalbagge 

 

Norstedts etymologiska ordbok från 2008 anger betydelserna ’häst’ och ’typ av bulle’, och 

anger i stort sett samma ursprung som Hellquist (se ovan), om än något mindre utförligt: ”av 

omdiskuterat ursprung; ursprunglig betydelse troligen ’ngt stort och klumpigt’, liksom 

svenska dialekter kuse ’bröd’ och medellågtyska kuse ’klubba’”. 

I dessa ordböcker finns alltså många olika betydelser listade. Vanligt förekommande är 

definitionen av kuse som ’husbonde’ eller ’herre’, samt ’överman’ och ’någon man hyser 

fruktan för’. Även ’buse’, ’kaxe’ och ’djävulen’ förekommer. Andra betydelser som 

förekommer är ’bröd’, ’ohyra’, ’insekt’, ’klump’, samt ’djur som björn och varg’.  

4.1.2 Kuse i moderna ordböcker 

Tablå 7-13 redovisar resultatet av undersökningen av de moderna ordböckerna. De moderna 

ordböckerna anger alla i princip samma definitioner, med några mindre variationer.  



 

22  

 

Tablå 7. Illustrerad svensk ordbok (1983) 

Ord Betydelse 

1. kuse en sorts bulle eller 

limpa 

 

Tablå 8.  Nationalencyklopedins ordbok 

(1996) 

Ord Betydelse 

1. kuse typ av bulle eller 

limpa (provins.) 

 

Tablå 9. Svensk ordbok och svensk uppslagsbok (1997) 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse typ av bulle eller limpa 

(provins.) 

Julkuse 

2. kuse häst (vard.)  

 

Tablå 10. Bonniers svenska ordbok 

(1999) 

Ord Betydelse 

1. kuse (vard.) häst 

2. kuse (provins.) en sorts 

bulle eller limpa 

3. kuse (provins.) skalbagge 

 

Tablå 11. Natur och Kulturs svenska 

ordbok (2001) 

Ord Betydelse 

1. kuse vard. häst 

 

Tablå 12. Prismas svenska ordbok (2003) 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse typ av bulle eller limpa 

(provins.) 

Julkuse 

2. kuse häst (vard.)  

 

Tablå 13. Norstedts svenska ordbok (2004) 

Ord Betydelse 

1. kuse typ av bulle eller limpa 

2. kuse häst 

 

I de moderna ordböckerna anges sammanlagt alltså endast tre betydelser: ’typ av bulle eller 

limpa’, ’häst’ samt ’skalbagge’.  
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4.1.3 Kuse i slangordböcker 

Tablå 14-16 redovisar resultatet av undersökningen i slangordböcker.  

Tablå 14. Stockholmsslang –folkligt språk från 80-tal till 80-tal (1996) 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse bröd, bulle  Har du något att äta? Ja, jag 

fick en kuse af Frasse 

2. kuse huvud  Att se gamla kanslingar gå och 

bli vrickade i kusen (att se 

gamla bekanta gå och bli 

knäppa i huvudet) 

3. kuse häst Tavringen tjåla burons kuse 

(tattaren stal bondens häst) 

4. kuse mössa  

 

Tablå 15. Norstedts svenska slangordbok (1998) 

Ord Betydelse 

1. kuse häst 

2. kuse ful person 

3. kuse snorkråka 

 

Stora fula ordboken Baktalade och försummade ord i full frihet av Bengt G. Dagrin (2008) är 

inte uttryckligen klassad som en slangordbok, men placeras i denna kategori på grund av titeln 

som antyder ord som inte tillhör det svenska standardspråket. I likhet med de etymologiska 

ordböckerna är denna beskrivande, och redovisas därför i löpande text snarare än i tablåform. 

Följande betydelser anges här: ”kusen (euf) busen, djävulen. Jfr fsv kuse; husbonde, hin onde. 

”I Norrland ända ner till Uppland och Dalarna betyder kusar skalbaggar. T o m en orm kallas 

kuse eller långkuse. Det gäller åtminstone i Medelpad och Hälsingland (…)”. 

Tablå 16. Svenskt Slanglexikon Slang – Rikssvenska – Slang (2015) 

Ord Betydelse/användning Exempel 

1. kuse bröd (1890)  

2. kuse bulle (1940)  

3. kuse duktig person, expert (1960)  

4. kuse gruvarbetare (1960)  

5. kuse huvud (1930)  

6. kuse (kapplöpnings)häst (1940)  

7. kuse konstgjort fiskebete (1960)  

8. kuse limpa (1890)  

9. kuse mössa (1930)  

10. kuse översittare (1960)  

11. kuse satsa på en häst (1960) Lägga ribborna på en kuse 

12. kuse köra en häst (1960) Ratta en kuse 
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I ordböcker som innehåller slang, som kan klassas som mera talspråkligt språk, förekommer 

alltså betydligt fler betydelser än i både de moderna och de äldre ordböckerna. De betydelser 

som förekommer i de moderna ordböckerna (’bröd’, ’häst’, ’insekt’) förekommer även här, 

men även betydligt fler: ’duktig person, expert’, ’gruvarbetare’, ’huvud’, ’konstgjort 

fiskebete’, ’mössa’ samt ’översittare’. Den sistnämnda betydelsen kan ha koppling till vissa 

av de betydelser som finns i de äldre ordböckerna, betydelser som ’överman’ och ’någon man 

hyser fruktan för’, samt kanske även ’husbonde’ och ’herre’. Betydelserna ’bröd’ och ’insekt’ 

förekommer även dessa i de äldre ordböckerna.  

4.1.4 Kuse i synonymordböcker 

Tablå 17 och 18 redovisar resultatet av undersökningen av synonymordböckerna.

 

Tablå 17. Stora synonymordboken. Andra 

helt omarbetade utgåvan (1998) 

Ord Betydelse 

1. kuse julbröd, bulle, limpa 

2. kuse häst, travhäst 

 

 

Tablå 18. Norstedts svenska 

synonymordbok (2009) 

Ord Betydelse 

1. kuse bröd 

2. kuse häst 

3. kuse prov. för skalbagge 

 

I dessa ordböcker anges alltså samma tre betydelser som i de moderna ordböckerna.  

4.1.5 Kuse i dialektordböcker 

Tablå 19 och 20 redovisar resultatet av undersökningen av dialektordböcker.  

Tablå 19. Svenskt dialektlexikon (1962) 

Ord Betydelse 

1. kuse en som sätter farhåga i någon; husbonde, herre, förman 

2. kuse stark, förmögen man som anses mer än andra, den förnämste 

3. kuse Hin onde 

4. kuse namn på några djur: 

 a) krypande yrfä 

 b) orm 

 c) björn 

 d) varg 

5. kuse någonting dugligt, förträffligt 
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Tablå 20. folkmun.se 

Ord Betydelse Exempel 

1. kuse en typ av bröd Rågkusar, Frökusar 

2. kuse snorkråka  

3. kuse manligt könsorgan  

4. kuse småkryp eller små flygfän  

5. kuse häst  

 

I dialektordböckerna listas alltså fler betydelser än i många av de övriga ordböckerna. En 

betydelse som inte förekommit någon annanstans är betydelsen ’någonting dugligt, 

förträffligt’, som anges i Svenskt dialektlexikon. Den användargenererade internetordboken 

folkmun.se anger också betydelser som uppkommit i tidigare undersökta ordböcker, med 

undantag för betydelsen ’manligt könsorgan’.  

4.1.6 Analys 

Som har framgått av sammanställningarna ovan finns väldigt många betydelser för ordet kuse. 

Nedan indelar jag dessa i betydelsekluster, för betydelser som på många vis kan antas vara 

samma trots att de definierats på något olika sätt i de olika ordböckerna. Betydelseklustren är 

uppräknade enligt en semantisk ordning, där betydelser som kan ses som relaterade listas efter 

varandra.  

1. ’Häst’ 

’Häst’ är en betydelse som anges i de flesta av de moderna ordböckerna, samt i den nyare 

av de etymologiska ordböckerna. Den anges också i båda synonymordböckerna och i tre av 

fyra slangordböcker. Den anges dock inte i någon av de äldre ordböckerna, något som antyder 

att kuse i betydelsen ’häst’ är en relativt ny och modern användning.  

2. ’Andra större djur’ 

Kuse förekommer även i betydelsen av andra djur än ’häst’, men även dessa djur är ganska 

stora i storleken. Betydelser som listats är ’björn’, ’varg’, ’kalv’ samt ’orm’ (i 

sammansättningen långkuse). Dessa betydelser förekommer i Svensk etymologisk ordbok, 

SAOB, i slangordboken Stora fula ordboken Baktalade och försummade ord i full frihet samt i 

dialektordboken Svenskt dialektlexikon. Som kan ses tydligt är betydelsen ’andra större djur’ 

enbart listad i de äldre ordböckerna och inte i de moderna, vilket antyder att detta är en 

betydelse som inte används längre.  
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3. ’Insekt’ 

Betydelsen ’insekt’ förekommer också, oftast definierad som ’skalbagge’. Även 

definitioner som just ’insekt’, ’krypande yrfä’ samt ’ohyra’ förekommer dock. Denna 

betydelse listas i den äldre etymologiska ordboken, i tre av de övriga äldre ordböckerna, 

Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt (…), Nusvensk ordbok samt 

SAOB. Den anges även i en av de nyare ordböckerna, Bonniers svenska ordbok, och i Stora 

fula ordboken Baktalade och försummade ord i full frihet. Den anges dock inte i någon av de 

andra slangordböckerna, men i Norstedts svenska synonymordbok. Denna betydelse 

förekommer alltså inte i någon specifik kategori, utan i de allra flesta kategorier men inte i 

alla ordböcker inom en specifik kategori. Denna betydelse kan därför ses som en bibetydelse, 

men en som behållit sin betydelse genom åren.  

4. ’Typ av bröd eller bulle’ 

Kuse i betydelsen ’typ av bröd eller bulle’ är frekvent förekommande i ordböckerna. Olika 

sätt att definiera förekommer, men definitioner som ’julkuse’, ’typ av bröd eller limpa’, 

’bakverk’, ’ett slags bröd’ och ’julbröd’ kan antas syfta på ungefär samma sak. Denna 

betydelse förekommer i samtliga äldre och etymologiska ordböcker förutom Glossarium öfver 

föråldrade eller ovanliga ord och talesätt (…); i samtliga nyare ordböcker förutom Natur och 

Kulturs svenska ordbok, i två av slangordböckerna (Svenskt Slanglexikon Slang – Rikssvenska 

– Slang samt Stockholmsslang – folkligt språk från 80-tal till 80-tal), i båda 

synonymordböckerna men inte i någon av dialektordböckerna. I tre av ordböckerna (100, 000 

främmande ord och namn m. m. i svenska språket; Illustrerad svensk ordbok samt 

Nationalencyklopedins ordbok) är denna betydelse den enda som anges. Intressant angående 

denna definition är dock att vissa ordböcker listar ’bulle’ och ’bröd’ som olika versioner av 

samma definition, medan några andra listar dessa separat, skilda åt. Från detta resultat kan 

man dra slutsatsen att denna betydelse är en som både varit stark historiskt sett men som även 

fortfarande har relevans.  

5. ’Stark, förmögen man (husbonde)’ 

Denna betydelse är vanligt förekommande i vissa av ordböckerna. Många olika sätt att 

definiera förekommer, men kärnbetydelsen i dessa olika definitioner kan kanske 

sammanfattas som ’en mäktig man som man har fruktan eller respekt för’. De definitioner 

som ordböckerna gav var bland annat ’husbonde’, ’herre’, ’förman’, ’översittare’, ’kaxe’, 

’stark, förmögen man’, ’den förnämste’, ’överman’, ’person man har fruktan eller respekt för’. 

Denna betydelse finns dock inte att finna i någon av de nyare ordböckerna eller 

synonymordböckerna, men i en av slangordböckerna (Stora fula ordboken. Baktalade och 
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försummade ord i full frihet) samt i en av dialektordböckerna (Svenskt dialektlexikon) och en 

av de etymologiska ordböckerna (Svensk etymologisk ordbok). Denna betydelse fanns dock 

listad i samtliga av de äldre ordböckerna med undantag för 100, 000 främmande ord och 

namn m. m. i svenska språket. Värt att notera är att denna betydelse finns listad i nästan alla 

äldre och etymologiska ordböcker. Detta antyder att denna betydelse är en som inte används 

längre och som därmed har förlorat sin betydelse.  

6. ’Hin onde’ 

Kuse i betydelsen ’hin onde’ förekommer i några ordböcker. Variationer på denna 

definition är ’djävulen’ samt ’den onde’. Betydelsen anges i den äldre etymologiska 

ordboken, Svensk etymologisk ordbok, i en av de äldre ordböckerna (SAOB) i Stora fula 

ordboken. Baktalade och försummade ord i full frihet samt i Svenskt dialektlexikon. Inte heller 

denna betydelse listas i någon av de nyare ordböckerna eller synonymordböckerna, vilket 

antyder att denna betydelse, precis som föregående inte längre används.  

7. ’Buse’ 

En betydelse som kanske kan relateras till föregående är ’buse’. Denna förekom i två äldre 

ordböcker (Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt (…) samt SAOB), men 

inte i någon av de nyare ordböckerna eller synonymordböckerna, varför man kan misstänka 

att även denna betydelse är utdöd. Dock kan man kanske tänka sig att den kan vara relaterad 

till både betydelserna ’hin onde’ och ’stark, förmögen man’, då ingen av dessa betydelser ger 

ett positivt intryck, utan snarare något negativt som inger fruktan. 

8. Övriga betydelser 

Även många andra betydelser för ordet kuse har listats, men dessa är något svårare att 

klassificera och har i de flesta fall förekommit i endast en eller två ordböcker. Dessa 

betydelser redovisas i tablå 21. 

Tablå 21. Övriga betydelser 

Betydelse Förekommer i 

duktig person; expert Svenskt slanglexikon 

något dugligt eller förträffligt Svenskt dialektlexikon 

huvud Svenskt slanglexikon; Stockholmsslang 

mössa Svenskt slanglexikon; Stockholmsslang 

konstgjort fiskebete Svenskt slanglexikon 

gruvarbetare Svenskt slanglexikon 

klump SAOB 

snorkråka Norstedts svenska slangordbok 

ful person Norstedts svenska slangordbok 

manligt könsorgan folkmun.se 
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Som kan utläsas av tablå 21 förekommer de flesta av dessa betydelser i de nyare 

slangordböckerna, med undantag för ’klump’ som förekommer i SAOB, ’något dugligt eller 

förträffligt’ som förekommer i Svenskt dialektlexikon, och ’manligt könsorgan’ som 

förekommer i internetordboken folkmun.se.  

En del av dessa betydelser kan grupperas ihop, exempelvis ’mössa’ och ’huvud’, som hör 

ihop av förklarliga skäl; ’duktig person; expert’ och ’något dugligt eller förträffligt’ som både 

är positiva samt ’klump’ och ’snorkråka’ som kanske kan sägas likna varandra till den fysiska 

formen. Av dessa kan ’klump’ och ’snorkråka’ i sin tur kanske relateras till betydelsen 

’insekt’ eller ’typ av bröd eller bulle’ i fråga om formen, eller till den ursprungliga betydelsen 

”’stort, tjockt’” (Hellquist 1980). Denna koppling även kunna utvidgas och innefatta också 

’manligt könsorgan’, även här i fråga om den fysiska formen.  

4.1.7 Sammanfattning 

För att sammanfatta de olika betydelsemönster som hittats i ordboksundersökningen kan man 

sägas att sju olika betydelsekluster hittades, samt ett kluster med tio betydelser som inte 

tydligt passade in i något av ”huvudklustren”: ’häst’, ’andra större djur’, ’insekt’, ’typ av bröd 

eller bulle’, ’stark, förmögen man (husbonde)’, ’hin onde’, ’buse’; samt övriga betydelser. Av 

dessa verkar betydelserna ’andra djur’, ’stark, mäktig man’; ’hin onde’ samt ’buse’ inte 

användas idag. De betydelser som listats under Övriga betydelser har i samtliga fall 

förekommit endast i en eller två ordböcker, och förefaller därför inte vara allmänna 

användningar av kuse. Betydelsen ’häst’ verkar inte ha använts historiskt sett utan främst 

användas i nutida svenska medan betydelserna ’typ av bröd eller bulle’ och ’insekt’ är de enda 

betydelser som verkar ha använts både historiskt sett och även fortfarande, i dagens moderna 

svenska.  

4.2 Kuse i korpusar 

I detta avsnitt presenteras resultatet av korpusundersökningen av ordet kuse. För varje korpus 

kommenteras resultatet av sökningen separat. I Tabell 1 redovisas samtliga relevanta träffar 

samt vilka korpusar de förekommer i. Träffarna redovisas i sin oböjda form, även om de kan 

ha förekommit i diverse böjda former i de olika korpusarna. Detta kommenteras dock för 

varje enskild korpus.  
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Tabell 1. Samtliga relevanta träffar och de korpusar de förekommer i 

Ord Bonni

ersro

maner 

I 

Bonnier

sroman

er II 

Norsted

tsroma

ner 

GP 

2011 

GP 

2012 

GP 

2013 

Blogg

mix 

2013 

Twitter

mix 

Totalt 

antal: 

Kuse 9 17 1 3 3 1 29 84 147 

Brunns-Kuse  2       2 

Hästkuse  1       1 

Vansinneskuse  1       1 

Julkuse    2    1 3 

Frökuse     1  1 15 17 

Rågkuse       7 7 14 

Snorkuse       4 5 9 

Klätterkuse       1  1 

Magkuse       1  1 

Saffranskuse       1 2 3 

Surkuse       1 1 2 

Fruktkuse        5 5 

Minikuse        2 2 

Äppelkuse        2 2 

Lingonkuse        2 2 

Svadakuse        1 1 

Ögonkuse        1 1 

Totalt antal: 9 21 1 5 4 1 45 128 214 

 

4.2.1 Kuse i skönlitteratur 

I de tre skönlitterära korpusarna som undersökts, Bonniersromaner I, Bonniersromaner II samt 

Norstedtsromaner, var kuse ovanligt. Som kan ses i tabell 1 förekommer kuse endast 

självständigt, och inte i några sammansättningar i korpusen Bonniersromaner I. Den vanligast 

förekommande formen var Kusens, som dock i samtliga fall förekom tillsammans med Backe, 

i meningar som exempelvis ”På vägen över Kusens Backe hörde de hur musiken tonade bort”. 

I och med att denna korpus innehåller text från romaner rör det sig här troligtvis om en 

specifik plats, men det är svårt att avgöra i vilken betydelse Kusens används. Övriga träffar 

syftar i tre av de fyra fallen på betydelsen ’häst’, exempelvis i meningen ”Jag skulle bara vilja 

satsa litet pengar på en kuse och är alldeles ny här i staden och…”, där kontexten är att man 

vill satsa pengar på en häst i exempelvis ett lopp. I den sista träffen används kuse i betydelsen 

’insekt’, då meningen lyder ”(…) vilande som varma djur i hans sinnens grottor, porsen, 

kådan, surjorden i groparna, en och annan skvattram och odon, sången utav kryp och kusar, 

mygg och flugor och av vinden (…)”. Att det är betydelsen ’insekt’ som används här förstås 

av kontexten, då kuse står i kombination med kryp, mygg och flugor. 
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Som kan ses i tabell 1 är kuse något mera vanligt förekommande i korpusen 

Bonniersromaner II än i Bonniersromaner I. I Bonniersromaner II förekommer kuse också i 

några sammansättningar, bland annat hästkusen. En del specifika, och i vissa fall oklara, 

användningar av kuse finns, vilket kan bero på att korpusen innehåller text från olika romaner. 

Ett exempel är sammansättningen brunns-Kusen, som används i meningen ”Och Socknen tog 

barnen och spred dem till hem där brunns-Kusen gick på torra land”. Det är otydligt i vilken 

betydelse kuse används i detta fall. Dock verkar det finnas fall i denna korpus där kuse är 

någon sorts monster eller ohygglig varelse, exempelvis i meningen ”och så börjar Kusen äta 

småbarnet och slutar aldrig!”. Man kan anta att även sammansättningen brunns-Kusen här 

syftar på samma ohyggliga varelse. Eftersom detta språkbruk dock är specifikt för just denna 

roman är frågan om detta räknas som en egen användning. Kusen verkar i detta fall vara namn 

på en karaktär, snarare än en faktisk användning av ordet. Övriga träffar i denna korpus syftar 

på betydelsen ’häst’, exempelvis i meningen ”Alla hästkarlar drömma någon gång att deras 

bästa kuse kämpar för livet här, i den här Flarken”. Sammansättningen vansinneskusen 

förekommer i meningen ”Vid Inge ’Nurejev’ Lindströms olyckliga rekordtramp -62, nådde 

debatten om ’vansinneskusen’ som bekant sin kulmen”. I detta fall är det oklart i vilken 

betydelse kuse används, och den utökade kontexten tydliggör inte heller detta.  

I korpusen Norstedtsromaner (1999) förekom kuse endast en gång, då i formen kusarna i 

meningen ”Och kokat kusarna”. Denna korpus stödjer ej utökad kontext, vilket gör det 

omöjligt att avgöra i vilken betydelse kuse här används.  

4.2.2 Kuse i tidningstexter 

I korpusen GP 2011 förekommer kuse (i varierande böjda former) tre gånger, och två gånger i 

sammansättningen julkuse. De gånger då kuse förekommer självständigt är det i betydelsen 

’häst’, exempelvis i meningen ”När nu ryttarna pö om pö påbörjar sina semestrar får deras 

kusar ledigt”. Julkuse förekommer bland annat i meningen ”Inte ens en julkuse till 1 advent 

hade Attendo råd med”. Efter resultatet från ordboksundersökningen, som visade att kuse kan 

ha betydelsen ’julbröd’, kan man anta att denna betydelse är det som åsyftas i detta fall.  

I korpusen GP 2012 förekommer kuse självständigt (i varierande böjda former) tre gånger, 

samt en gång i sammansättningen frökusar. Då kuse används självständigt är det i betydelsen 

’häst’, exempelvis i meningen ”(…) som i princip lever kuse dygnet runt – det blir lätt så när 

man är ridinstruktör i vardagen och tävlingsryttare på fritiden”. Sammansättningen frökusar 

förekommer i meningen ”Fazers frökusar kostade 23:90 på Netto och 30:95 på Coop Konsum 

Avenyn”. I detta fall syftar man alltså på den specifika brödsorten frökuse.  
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I korpusen GP 2013 förekommer kuse endast en gång, i formen kusarnas i meningen ”Där 

brukar jag mest gå efter kusarnas namn”. Från enbart denna mening är det svårt att avgöra 

betydelsen, men eftersom denna korpus tillåter utökad kontext kan man se den övriga 

kontexten, som avslöjar att det handlar om hästar. Här är det alltså i betydelsen ’häst’ som 

kuse används.  

4.2.3 Kuse i sociala medier 

I korpusen Bloggmix 2013 gav kuse betydligt fler träffar än i de tidigare nämnda korpusarna. 

Självständigt förekommer kuse i varierande böjda former 29 gånger, i varierande former av 

sammansättningen rågkuse 7 gånger, i varierande former av sammansättningen snorkuse fyra 

gånger, samt en gång vardera i sammansättningarna frökuse, klätterkusarna, magkuse, 

saffranskusar samt surkuse. Denna korpus stödjer ej utökad kontext, vilket gör betydelsen 

svår att avgöra i vissa fall, exempelvis i meningen ”Lyckliga kusar!” Där betydelsen går att 

utläsa finns det dock några olika betydelser då kuse används självständigt. Dels används kuse i 

betydelsen ’häst’, exempelvis i meningen ”Ett förmodligen ganska pensionsmässigt ök 

masade sig fram i skritt och tog ett par stapplane [sic] travsteg när Valter med ett kvastskaft 

påminde kusen om dess dödlighet”, och dels används kuse i betydelsen ’insekt’, som i 

meningen ”Igår när vi satt och åt på Livingroom kände jag nått på armen, titta dit och ser 

världens kuse så jag börjar skrika åt Peter: ta bort den ta bort den ta bort den!”. I ett fall 

förekommer också kuse självständigt men tillsammans med sno’ i meningen ”Sen sa han att 

en ’sno’ kuse sitter fast därinne’ och pekade på näsan”. Här är det alltså betydelsen 

’snorkråka’ som används. Även två andra, mera oväntade betydelser, återfinns i denna korpus. 

En betydelse verkar vara ’pengar’, som i meningen ”Igår kom det in friska kusar på kontot 

och då blev det dags att handla.”. Den andra betydelsen verkar vara ’bacill’, som används i 

meningen ”Känner att Williams kusar hoppat över till mig och känner mig väldigt tung i 

huvudet”. I en av sammansättningarna i denna korpus verkar också denna betydelse finnas, i 

sammansättningen magkuse: ”Jag känner direkt en smygande oro av att något är på väg att 

hända, men försöker tänka att det också bara kan vara en vanlig dum magkuse…”. De övriga 

sammansättningarna som förekommer i denna korpus är frökuse, klätterkusarna, 

saffranskusar och surkuse. Frökuse och saffranskusar syftar på olika typer av bröd eller bulle. 

Klätterkusarna har otydlig betydelse då det används i meningen ”Vi tog en promenad och på 

återvägen gick vi över isen Gick och gick De två klätterkusarna som var med gick då inte 

många steg på vägen [sic]”. Eftersom denna korpus inte tillåter utökad kontext är det mycket 

svårt att avgöra betydelsen i detta fall. Surkuse används i meningen ”Jag visste att grannan 
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[sic] var en riktig surkuse, jag slår vad om att det är han som har skrivit den här insändaren!”. 

Här verkar surkuse vara en beskrivning för en människa som är sur.  

Sökordet Kuse gav överlägset flest träffar i korpusen Twittermix. 84 gånger förekommer 

kuse självständigt, i varierande böjda former. Sedan förekommer många sammansättningar: 

frökuse (varierande former) 15 gånger, rågkuse (varierande former) 7 gånger, fruktkusar 5 

gånger, snorkuse (varierande former) 5 gånger, lingonkuse (varierande former) två gånger, 

minikusen två gånger, saffranskusar två gånger, äppelkusar två gånger, samt en förekomst 

vardera för julkusar, surkusen, svadakuse och ögonkusar. De gånger då kuse förekommer 

självständigt är det främst i betydelsen ’häst’, exempelvis i meningen ”Borde det inte vara 

hästen som nominerats, det är väl ändå kusen som står för bedriften?”. En träff kan man ana 

syftar på betydelsen ’insekt’, då ”tweeten” lyder ”Vi njuter av värmen, kusen och jag 

#företagare #office #insekt #kuse (…)”. I meningarna ”Vi ringer kuse och ber om komp” samt 

”Polarn ringer kuse så fixar de biffen!” är användningen av kuse oklar, men det skulle kunna 

vara som en förkortning för kundservice. I en del träffar verkar kuse också användas i 

betydelsen ’snorkråka’, exempelvis ”För näsläkare är kusar samma sak som tandsten är för 

tandläkare!”. Sammansättningarna frökuse, rågkuse, fruktkusar, lingonkuse, saffranskusar, 

äppelkusar och julkusar syftar alla på olika typer av bröd. Snorkuse är naturligtvis använt i 

betydelsen ’snorkråka’. Minikusen syftar på betydelsen ’häst’, då meningen lyder ”’minihäst’, 

’litet slukhål’, ’minikusen’, ’fyndig ramp’”. Betydelsen av surkusen är svår att avgöra då det 

används i följande mening: ”Spelade in skiva i Sunlight med den här surkusen för tre år 

sedan”. Kanske kan man tänka sig att det precis som i användningen i korpusen Bloggmix 

2013 syftar på en sur person. Även svadakuses betydelse är svår att urskilja från följande: 

”Mvh/ svadakuse… Vi hörs!”. Liknande svårigheter är det att förstå betydelsen av ögonkusar 

från följande: ”Vad är ’ögonkusar som flyger ut i luften?’”. 

4.2.4 Analys 

I de skönlitterära korpusarna förekommer kuse främst självständigt, och då ofta om en plats 

(Kusens backe). I övriga självständiga användningar används kuse främst i betydelsen ’häst’, 

men även en gång i betydelsen ’insekt’. I dessa korpusar förekommer kuse även i en del 

sammansättningar, brunns-Kusen (som verkar vara en karaktär i en roman), hästkusen samt 

vansinneskusen. Hästkusen syftar uppenbart på en häst, men vansinneskusen är inte möjlig att 

utläsa betydelsen hos. Det som tydligt framgår av undersökningen av dessa korpusar är att 

kuse inte är speciellt vanligt förekommande, men att det i dessa romaner oftast används i 
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betydelsen ’häst’. Det används även i romanspecifika kontexter, samt en gång i betydelsen 

’insekt’.  

Kuse är inte heller vanligt förekommande i korpusarna innehållande tidningstext från GP. 

Även här förekommer kuse främst självständigt, och endast ett fåtal gånger i 

sammansättningar: julkuse och frökuse, vilka tydligt syftar på olika typer av bröd. Då kuse 

används självständigt är det i samtliga fall i betydelsen ’häst’.  

Kuse är istället betydligt mera vanligt förekommande i korpusarna innehållande text från 

sociala medier. Detta är kanske något man kan förvänta sig eftersom kuse är ett vardagligt, 

talspråkligt och i viss mån dialektalt ord, och dessa korpusar innehåller språk som ligger 

närmare dessa kategorier än de andra korpusarna. I Bloggmix 2013 är det vanligaste en 

självständig användning av kuse, som främst är i betydelsen ’häst’. Även betydelsen ’insekt’ 

förekommer, samt de något mera oväntade betydelserna ’pengar’ och ’bacill’. I 

sammansättningar förekommer kuse främst i rågkuse, frökuse och saffranskusar, som alla 

syftar på olika typer av bröd. Kuse förekommer även i sammansättningen snorkuse (med 

betydelsen ’snorkråka’), samt klätterkusarna, magkuse och surkuse. Klätterkusarna går ej att 

bestämma betydelsen hos, i och med att denna korpus ej stödjer utökad kontext. Magkuse 

syftar på någon typ av ’magbacill’, och surkuse syftar troligen på en person som är sur eller 

grinig. I korpusen Twittermix är kuse också betydligt mera vanligt förekommande, och även 

här är det den självständiga användningen som är vanligast. Även här är det betydelsen ’häst’ 

som är vanligast, men även ’insekt’ förekommer, samt den något mera oväntade 

användningen som är oklar, men som kan vara en förkortning av kundservice. 

Sammansättningarna frökuse, rågkuse, fruktkusar, lingonkuse, saffranskusar, äppelkusar och 

julkusar förekommer, och syftar alla på olika typer av bröd. Snorkuse, med betydelsen 

’snorkråka’ förekommer, och det gör även minikusen, i betydelsen ’häst’. Precis som i 

Bloggmix 2013 förekommer surkuse även här, och även här är det rimligt att anta att det 

syftar på en person som är sur och grinig. Användningarna svadakuse samt ögonkusar går inte 

att avgöra betydelsen hos, på grund av den begränsade kontexten.  

Slutsatser som kan dras av detta är att kuse är betydligt mera vanligt förekommande i 

korpusarna som innehåller text från sociala medier, vilket är rimligt med tanke på att dessa 

korpusar innehåller mera talspråklig text. Självständigt används kuse främst i betydelsen 

’häst’, vilket är en trend som är genomgående i samtliga korpusar som undersökts. Ett fåtal 

gånger förekommer även betydelsen ’insekt’. Kuse i olika sammansättningar är främst 

vanligast i korpusarna innehållande språk från sociala medier, där kuse förekommer i många 

olika sammansättningar. En del av dessa, exempelvis klätterkusarna, svadakuse och 



 

34  

 

ögonkusar, är inte möjliga att avgöra betydelsen hos och får kanske ses som kreativ 

språkanvändning av individuella språkbrukare, och inte som allmänna betydelser eller 

användningar av kuse. Även användningen av självständigt kuse i betydelserna ’pengar’ eller 

’bacill’, räknas som detta, då de är väldigt få och inte tillräckligt vanligt förekommande för att 

man ska kunna dra mer generella slutsatser. Den vanligaste sammansättningen som kuse 

förekommer i är med ord som frö-, råg- och jul-, och då används kuse i betydelsen ’typ av 

bröd eller bulle’. Dessa sammansättningar förekommer i både korpusarna från sociala medier 

och de innehållande tidningstext. Även betydelsen ’snorkråka’ är relativt frekvent och 

förekommer i social media-korpusarna.  

4.2.5 Sammanfattning 

I de korpusar som undersökts används kuse alltså främst självständigt, och då oftast i 

betydelsen ’häst’. Även betydelsen ’insekt’ förekommer, dock betydligt mer sällan. Kuse är 

betydligt mera vanligt förekommande i korpusarna med text från sociala medier, vilket tyder 

på att kuse främst är ett talspråkligt och vardagligt ord, och inte speciellt litterärt. Då kuse 

förekommer i sammansättningar är det främst i betydelsen ’typ av bröd eller bulle’, men även 

betydelsen ’snorkråka’ förekommer. I social media-korpusarna framkommer även betydligt 

fler sammansättningar, som dock i flera fall inte är möjliga att avgöra betydelsen hos, på 

grund av den begränsade kontexten samt fåtalet användningar, och dessa användningar räknas 

därför som kreativ språkanvändning av individuella språkbrukare och inte som allmänna 

betydelser. De vanligast förekommande användningarna och betydelserna av kuse enligt 

denna korpusundersökning är alltså (med fallande frekvens): ’häst’, ’typ av bröd eller bulle’, 

’snorkråka’ samt ’insekt’.  

4.3 Sammanfattning: kuse i ordböcker och i korpusar 

De huvudbetydelser av kuse som framkom i ordboksanalysen var ’häst’. ’andra större djur’, 

’insekt’, ’typ av bröd eller bulle’, ’stark, förmögen man (husbonde), ’hin onde’ samt ’buse’. 

Av dessa betydelser verkar ’andra större djur’, ’stark, förmögen man’, ’Hin onde’ samt ’buse’ 

vara utdöda betydelser som inte används längre. Betydelserna ’häst’, ’typ av bröd eller bulle’ 

och ’insekt’ verkar användas i moderna svenska, något som styrks av resultaten av 

korpusundersökningen där dessa betydelser är de vanligaste. I korpusundersökningen 

framkommer att den vanligaste användningen av kuse i de undersökta korpusarna är ’häst’, 

’typ av bröd eller bulle’, ’snorkråka’ samt ’insekt’. Även många andra användningar 
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förekommer, bland annat flera kreativa sammansättningar med –kuse. Eftersom betydelsen 

’snorkråka’ förekommer relativt ofta i korpusarna, och denna betydelse även återfanns i en av 

slangordböckerna, kan även denna betydelse läggas till i listan av huvudbetydelser. Denna 

består då sammanfattningsvis av fyra utdöda betydelser och fyra levande betydelser: 

Tablå 22. Huvudbetydelser 

Levande betydelser Utdöda betydelser 

1. Häst 1. Andra större djur 

2. Insekt 2. Stark, förmögen man (husbonde) 

3. Typ av bröd eller bulle 3. Hin onde 

4. Snorkråka 4. Buse 

 

5. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ordet kuse för att se i hur många och i vilka 

betydelser kuse används, och utifrån detta diskutera begreppen homonymi och polysemi för 

att se var gränsen mellan dessa egentligen går och hur de kan skiljas åt. De frågeställningar 

som ska besvaras är: Hur kan homonymi och polysemi definieras? Vilka betydelser har ordet 

kuse historiskt sett och i modern svenska? Är kuses betydelser homonyma eller polysema?  

Angående definitionerna av homonymi och polysemi finns det olika sätt att se på 

problemet. Som framkom i den teoretiska bakgrunden är många forskare, exempelvis Saeed 

(2009), Murphy (2010) och Leech (1974) överens om att skillnaden mellan homonymi och 

polysemi ligger i huruvida betydelserna är relaterade eller inte, men att det stora problemet är 

hur man kan avgöra om betydelser är relaterade. Kriterier som ordets etymologi, formella 

egenskaper och talares inställning till ordet kan vara centrala, men dessa forskare menar att 

talares uppfattning om ett ord är det viktigaste kriteriet, och att etymologin är mindre viktig. 

Om ett ord har flera betydelser som är relaterade etymologiskt sett genom ett gemensamt 

ursprung, men ingen modersmålstalare uppfattar detta, skulle alltså betydelserna vara 

homonyma snarare än polysema. Även Vogel (2011) menar att polysemi handlar om inbördes 

relaterade betydelser, men problematiserar inte detta ytterligare. Hon nämner dock den viktiga 

punkten att polysemi är ett sätt att använda språket ekonomiskt – att låta ett ord ha flera 

betydelser. 

Ett helt annat sätt att se på homonymi och polysemi finns hos bland annat Panman (1982) 

och Bergenholz & Agerbo (2004) som menar att begreppen homonymi och polysemi är 

problematiska i sig, och att det kanske inte finns behov av att skilja på dessa, eller ens 
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använda dem. Ett synsätt är då att olika betydelser är ett tydligt tecken på olika ord, och att det 

därför inte finns ett behov av att skilja mellan homonymi och polysemi. I likhet med Saeed 

(2009) och Murphy (2010) betonar Panman (1982) dock vikten av talarnas inställning och 

menar att detta är ett argument för att faktiskt göra denna distinktion. Bergenholz & Agerbo 

(2014) menar i sin tur att man bör skilja mellan ord och språkliga uttryck, eftersom ett ord 

(språkligt tecken) med flera betydelser per definition är omöjligt. Enligt detta synsätt borde 

kuse alltså ses som ett språkligt uttryck istället för ett ord. De menar vidare att uttryck med 

både olika betydelser och olika grammatiska funktioner är homonymer, och uttryck med olika 

betydelser men med samma grammatiska funktioner är polysemer (Bergenholtz & Agerbo 

2014). Här blir det alltså det formella kriteriet som är centralt, och enligt detta borde kuse 

alltså ses som ett språkligt uttryck vars betydelser är polysema, eftersom alla kuses betydelser 

är substantiv och böjs på samma sätt.  

Om man istället ser på problemet utifrån Paul Bennetts monosemi (2002), skulle det i så 

fall vara så att det inte handlar om olika betydelser av samma ord utan om att betydelsen beror 

på kontexten. Bennetts exempel är dock book, som kan beteckna både det fysiska föremålet 

och innehållet. I detta fall finns det en väldigt tydlig koppling mellan de olika betydelserna, 

vilket det inte riktigt finns när det gäller kuse:s olika betydelser. Teorin om monosema 

betydelser blir därför svår att applicera i detta specifika fall.  

Aitchison diskuterar prototypteorin (Aitchison 2012 s. 75), och menar att denna hjälpt 

definitionen av polysemi på det sättet att man kan se det som att ord har betydelser som är 

mer eller mindre prototypiska. Kanske kan man koppla dessa idéer till Murphys (2010) tankar 

om talares uppfattning om ord. Problemet kvarstår dock, att eftersom kuse verkar ha så många 

olika betydelser, är det svårt att se hur man skulle kunna komma fram till en enda prototypisk 

betydelse. Enligt ordböckerna var många av betydelserna också dialektala, och det är därför 

möjligt att en prototypisk betydelse av ordet kuse skulle skilja sig åt mellan olika dialekter och 

olika delar av Sverige.  

Murphy (2010) diskuterar också det mer lexikografiska perspektivet som även Svensén 

(1987) fokuserar på. Enligt detta synsätt listas polysema betydelser oftast under samma 

uppslagsord i en ordbok, medan homonyma får separata uppslagsord. Enligt denna definition 

skulle då alla betydelser av ordet kuse anses vara polysema eftersom betydelserna listas under 

samma uppslagsord i samtliga ordböcker som har undersökts. Detta svarar dock inte på frågan 

om hur man kan bedöma om dessa betydelser är relaterade.  

Som framkommit av fallstudien finns ett ganska stort antal betydelser av ordet kuse. En del 

är mera vanligt förekommande medan andra är mera ovanliga, och de vanligast 
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förekommande betydelserna har därför benämnts som huvudbetydelser. Av dessa verkar dock 

hälften vara utdöda. 

De främsta betydelserna av kuse som framkommit i undersökningen av ordböcker och 

korpusar – ’stark, förmögen man’, ’Hin onde’, ’buse’, ’häst’, ’insekt’, ’andra större djur’, ’typ 

av bröd eller bulle’ och ’snorkråka’ – kan kanske vid första anblick vara svåra att hitta någon 

tydlig koppling mellan. Enligt Hellquists (1980) Svensk etymologisk ordbok är kuses 

grundbetydelse något ’stort, tjockt’, och på detta sätt kan man kanske se det som att några av 

dessa betydelser kan vara relaterade etymologiskt sett. Exempelvis kan kanske både ’häst’, 

’andra större djur’ och ’typ av bröd eller bulle’ ses som något som antingen är stort eller 

tjockt. Om man dock ser problemet utifrån Murphys (2010), Saeeds (2009) och Leechs (1974) 

perspektiv, som menar att det centrala är talarnas uppfattning om betydelser, är frågan om 

detta verkligen är relevant. Troligen är inte alltför många modersmålstalare av svenska 

medvetna om kuses etymologi. 

Som nämndes i samband med Bergenholz & Agerbo (2004) finns inga skillnader mellan 

betydelserna gällande formella kriterier, som det exempelvis gjorde i Murphys (2010) 

exempel med ordet sole, där en betydelse var adjektiv och de andra substantiv, och där 

substantiven dessutom pluralböjdes på olika sätt. Kuse är i alla betydelser ett substantiv, och 

av resultatet som framkommit i undersökningen finns det inte några skillnader i böjning 

beroende på betydelsen. Bestämd form blir alltid kusen, och plural blir alltid kusar. Enligt 

detta kriterium borde kuses betydelser alltså vara polysema. 

Murphy (2010) diskuterar hur polysemi uppstår, och menar att redan existerande 

betydelser sprider sig och blir till nya, och att man på detta sätt kan förstå varför ett ord har 

dessa olika betydelser. På detta sätt kan kanske betydelserna ’andra större djur’ och ’häst’ 

betraktas. Kuse i betydelsen ’andra större djur’ (exempelvis björn, varg) verkar vara en 

betydelse som har dött ut, medan betydelsen ’häst’ är en modern användning som används 

idag. Detta kan vara ett exempel på det som Murphy diskuterar, att kuse spridit sig från att 

betyda ’andra större djur’ till att främst betyda ’häst’, men att man ändå kan se ett släktskap 

mellan dessa betydelser och att de därför skulle kunna anses vara polysema. Dock menar ju 

både Saeed (2009) och Murphy (2010) att ordens etymologiska ursprung är av mindre 

betydelse och att det istället är talarnas inställning till ordet som är viktig. Då kan man fundera 

på om det verkligen är så att någon modern talare skulle kunna uppfatta en koppling mellan 

betydelserna ’andra större djur’ och ’häst’? Kanske kan man tänka sig detta om en talare blir 

konfronterad med ordet kuse och dessa två betydelser, men eftersom betydelsen ’andra större 

djur’ inte verkar användas i modern svenska vet många idag troligen inte att kuse tidigare 
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också betytt andra djur än ’häst’. Kuse användes aldrig i betydelsen ’andra större djur’ i de 

undersökta korpusarna, och denna betydelse framkom ej i de moderna ordböckerna. Därför är 

det svårt att säga om dessa betydelser är homonyma eller polysema.  

Murphy (2010) menar dock också att ord kan uppvisa både homonymi och polysemi, och 

nämner även vaghet. Ord kan ha en del betydelser som är homonyma och en del som är 

polysema. Vaghet är det som gäller när en betydelse är oprecis, och kan vara ganska generell. 

Kanske kan man säga att betydelsen ’insekt’ är vag. I de olika ordböckerna var definitionerna 

inte bara ’insekt’ utan oftast ’skalbagge’ och även ’ohyra’ och ’krypande yrfä’. Utifrån dessa 

definitioner, och även av användningarna som framkom av korpusundersökningen kan man 

kanske anta att kuse kan beteckna många olika insekter, och inte bara just skalbaggar. På detta 

sätt kan denna betydelse anses vara vag.  

Även betydelsen ’stark, förmögen man’ kan anses vara vag. Inom denna kategori förekom 

definitioner som ’husbonde’, ’herre’, ’förman’, ’översittare’, ’kaxe’, ’stark, förmögen man’, 

’den förnämste’, ’överman’, ’person man har fruktan eller respekt för’, vilka kanske inte kan 

ses som tillräckligt olika för att klassas som egna betydelser, men som är tillräckligt lika för 

att anses vara vaga.  

Vidare kan man diskutera betydelserna ’buse’ och ’hin onde’. Dessa kan ses som relaterade 

eftersom de båda betecknar något som inte är speciellt positivt. Kanske kan de, åtminstone 

’hin onde’ relateras till betydelsen ’ person man har fruktan eller respekt för’, eftersom hin 

onde troligen var någon man hade fruktan eller respekt för, åtminstone när ordet användes i 

denna betydelse.  

De fyra betydelserna som bedömts vara de som används idag, ’häst’, ’typ av bröd eller 

bulle’, ’snorkråka’ och ’insekt’, kan vara svårare att bedöma statusen på. För en nutida talare 

finns det inte mycket som relaterar betydelserna ’häst’ och ’typ av bröd eller bulle’ 

exempelvis. Kanske kan man tänka sig att ’insekt’ och ’snorkråka’ kan vara relaterade, då 

dessa kan likna varandra till den fysiska formen. Detta skulle också kunna förklaras med att 

komma från den ursprungliga betydelsen ’något stort, tjockt eller klumpigt’. Där kan man 

alltså argumentera för dels det etymologiska kriteriet, trots att de flesta verkar anse att det inte 

är primärt, och dels för talares uppfattning, att man kan se betydelserna som relaterade på 

grund av den fysiska formen. Även det formella kriteriet kan användas, ordet används på 

samma sätt. På detta sätt kan man argumentera för att betydelserna ’insekt’ och ’snorkråka’ är 

polysema.  

Det skulle även kunna argumenteras för att betydelsen ’typ av bröd eller bulle’ är polysem 

med ’insekt’ och ’snorkråka’, då även ’typ av bröd eller bulle’ kan ses som något ’stort, tjockt 
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eller klumpigt’. Dock är troligen inte många nutida talare medvetna om ursprungsbetydelsen, 

och troligen ser de flesta inte någon koppling mellan bröd, en insekt eller en snorkråka. Enligt 

detta synsätt kan betydelsen ’typ av bröd eller bulle’ därför klassas som homonym.  

Aitchison (2012) nämner att betydelser kan förändras, och att betydelser kan försvinna. 

Eftersom studien visar att en del av kuses betydelser inte längre används, kan kuses betydelser 

sägas exemplifiera detta. Murphy (2010) menar att homonymi, polysemi och vaghet inte 

automatiskt utesluter varandra, utan att ett ord kan ha betydelser som är homonyma, andra 

som är polysema och ytterligare andra som är vaga. Även detta kan kuse alltså sägas uppvisa. 

6. Avslutning 

Som framgått av diskussionen finns det alltså olika sätt att se på homonymi och polysemi och 

gränsen mellan dessa. Den stora frågan handlar om huruvida betydelser är relaterade eller ej, 

och hur detta kan bestämmas. Talares inställning till, och uppfattning om betydelserna är 

centralt, men även formella kriterier är lyfts fram inom olika teoribildningar. Det 

etymologiska kriteriet framstår som mindre viktigt. Kuse har visat sig ha många olika 

betydelser, och huruvida dessa är homonyma eller polysema beror på vilket kriterium man 

fokuserar på. Fokuserar man på det formella kriteriet så borde samtliga betydelser vara 

polysema, medan kriteriet om talares inställning snarare leder till slutsatsen att en del av kuses 

betydelser är homonyma, andra polysema och ytterligare andra är vaga.  

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Då det framkommit att talares uppfattning är ett viktigt kriterium för att avgöra vad som är 

homonymi och vad som är polysemi skulle det naturligtvis vara intressant att studera talares 

användning i en större studie. Detta skulle exempelvis kunna göras genom en 

informantundersökning om hur olika talare uppfattar kuse och dess betydelser. Här skulle man 

även kanske kunna fokusera mer på Aitchisons prototypteori, för att se om det går att urskilja 

en prototypisk betydelse av kuse. Eftersom så många betydelser uppgavs vara dialektala 

skulle det naturligtvis även vara intressant att studera ordet ur ett dialektalt perspektiv för att 

snarare fokusera på hur det används i olika delar av Sverige, och kanske även finna ytterligare 

betydelser som inte framkommit i denna undersökning.  
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Bilaga 1. Resultatsammanställning ordboksundersökning 

I denna tabell redovisas de betydelser som framkommit i ordboksundersökningen, samt vilka av ordböckerna dessa förekommer i. Betydelserna 

är indelade enligt de betydelsekluster som framkom i undersökningen, men de betydelser som klassades som Övriga betydelser redovisas enskilt.  
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