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1 Inledning 

Enligt NSM-teorin finns det 65 primord som är språkets semantiska kärna (Goddard 

2011:65). I min pro gradu-avhandling undersöker jag hur primorden förekommer i 

återberättade lättlästa romaner. I Sara Wadells roman Noors trädgård visar Hassan en lapp 

om bostadsföreningens trädgårdsmöte för sin fru Noor (Wadell 2013a:19): 

(1) Det låter väl som något för dig? 

När romanen har återberättats i en mer lättläst version (Wadell 2013b:10) har repliken 

ändrats till:  

(2) Det här är kanske något för dig?  

Konstruktionen ”låter väl som” har bytts ut till ”är kanske”. Både är och kanske är exempel 

på primord. Också det här, något och dig är primord, och de användes redan i originaltexten. 

1.1 Bakgrund 

Primord är en del av den teoribildning som också på svenska går under förkortningen 

NSM, vilket står för Natural Semantic Metalanguage. Enligt NSM finns det drygt sextio 

primord, ord som finns i alla språk, alltid betyder samma sak och med vilka man kan 

förklara alla andra ord. Primorden är en del av NSM-metoden för semantisk analys, där 

man förklarar ord och begrepp med enklare ord, antingen primord eller ord som i sin tur 

förklaras med primord. Primorden går däremot inte att förklara med andra ord. (Se t.ex. 

Goddard 2011.) De svenska primord som tidigare har formulerats syns på bild 1 (Goddard 

& Karlsson 2008:227, se bilaga 1). Som bilden visar är primorden inte alltid ord, de kan 

utgöras av fraser eller morfem. Ett exempel är primordet del av.  Jag presenterar primorden 

och NSM närmare i nästa kapitel.  

Min undersökning utgår från tanken att primord hör till de ord man väljer då man skriver 

lättläst text. Primorden ska inte kräva specialkunnande av läsaren. Deras betydelse ska 

öppna sig för vem som helst och vara den samma på alla språk. Genom att använda 

primord ska man kunna undvika kulturella missförstånd (Goddard 2011). Lättlästa texter 

skrivs för att göra information och kultur tillgängliga också för svaga läsare och personer 
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med begränsade kunskaper i det språk texten är skriven på. Lättlästa texter skrivs med 

enkla och vardagliga ord (Lundberg & Reichenberg 2008).  

Ulla Vanhatalo och Camilla Lindholm har undersökt hur primord förekommer i två 

textkorpusar med nyhetstexter i den finländska Språkbanken, där den ena innehåller 

lättlästa texter (Vanhatalo & Lindholm, u.u). I studien konstateras att primorden är mer 

frekventa i de lättlästa nyhetstexterna jämfört med de vanliga dagstidningstexterna, och 

tolkar detta som att de journalister som skrivit de lättlästa texterna intuitivt har använt 

primord (Vanhatalo & Lindholm u.u). Min undersökning har gemensamma drag med 

Vanhatalos och Lindholms studie, då också jag jämför två olika textkorpusar. Mitt material 

består dock av svenska romaner, inte finska nyhetstexter. Mina resultat är inte lika entydiga 

som Vanhatalos och Lindholms, men stöder deras tolkning om det intuitiva användandet 

av primord. Då de två undersökningarna visar att primorden förekommer i lättlästa texter 

stöder det tanken att de här orden är enkla och entydiga för språkbrukare, något som 

NSM-teorin hävdar (Goddard 2011:66). Resultaten tyder också på att primorden och 

exempel på hur de används i lättlästa texter kan vara värdefulla som vägledning för att 

skriva lättläst text. 

Bild 1: De svenska primorden (Goddard & Karlsson 2008:227) i den gruppering jag valt att använda som struktur 
för analysen i kapitel 5. 
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Jag har själv arbetat med lättlästa texter sedan 2010, alltså texter som är skrivna för svaga 

läsare och personer med begränsade språkkunskaper. Då jag föreläser och handleder i 

ämnet uppmanar jag skribenter att välja enkla och vardagliga ord. Jag tror att primorden för 

många kan vara ett användbart verktyg i skrivprocessen, även om tanken att be någon 

begränsa sig till en ordlista, speciellt en såpass begränsad lista som 60–65 ord, känns 

främmande. Därför är jag intresserad av den del av NSM-teorin som kallas Minimal English, 

där primorden kombineras med cirka 200 andra ord (Goddard 2017a). Minimal English 

diskuteras i nästa kapitel. 

I arbetet med lättlästa texter har mina kolleger och jag konstaterat en brist på forskning 

kring lättlästa texter, och jag hoppas att min avhandling ska inspirera också andra att forska 

i ämnet. I sammanfattningen ger jag också konkreta förslag på fortsatt forskning som 

anknyter till min undersökning. 

Jag analyserar i undersökningen också förteckningen över svenska primord. Förteckningen 

över primord har utvecklats då forskningen framskridit (t.ex. Goddard 2017a). På svenska 

har dock endast en förteckning publicerats (Goddard & Karlsson 2008:227, se bilaga 1), 

och den stämmer inte överens med de senaste versionerna av förteckningen som finns på 

andra språk. Den svenska förteckningen finns inte heller upptagen i den samlingen av 

förteckningar över primord på olika språk som finns på Griffith Universitys webbplats1. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

I det här avsnittet presenterar jag syftet med undersökningen och mina forskningsfrågor. 

Syftet är att diskutera de svenska primorden och studera hur de använts i tre återberättade 

romaner, och därmed bidra till en ökad kunskap både om hur man skriver lättläst och om 

primorden. 

Lättlästa texter är en del av det bredare begreppet tillgänglig kommunikation, vilket 

innefattar metoder från teckenspråkstolkning till röststyrda datorer2. Det finns i dag både 

ett behov av tillgänglig information på många plan i samhället och en brist på kunskap om 

hur man ska svara på behovet. Uppskattningsvis 430 000–650 000 finländare, det vill säga 

kring tio procent av befolkningen, hör till målgrupper för lättläst3. Under de senaste åren 

                                                
1 Tillgänglig via: intranet.secure.griffith.edu.au/schools-departments/natural-semantic-
metalanguage/downloads. Kontrollerad 18.12.2018. 
2 Se t.ex. Myndigheten för delaktighet, mfd.se/kunskapsomraden/tillganglighet/tillganglig-information-och-
kommunikation/. Besökt 23.11.2018. 
3 Uppgifterna tagna från Selkokeskus webbplats, selkokeskus.fi/selkokieli/tarvearvio/. Besökt 8.10.2018. 
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har förändringar i lagstiftningen i Finland och EU ökat myndigheters och företags 

skyldighet att erbjuda tillgänglig information. Efter att FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland 2016 har social- och 

hälsovårdsministeriet publicerat ett nationellt handlingsprogram för hur konventionen ska 

främjas inom olika förvaltningsområden. Här uppmanas samtliga ministerier uttryckligen 

att beakta dem som behöver lättläst språk (Social- och hälsovårdsministeriet 2018:69). EU:s 

webbtillgänglighetsdirektiv som trädde i kraft i september 2018 refererar i sin tur till FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och betonar alla 

människors rätt till deltagande i samhället på lika villkor (Europeiska unionens officiella 

tidning 2016:2). Det finns således ett ökande behov av tillgänglig information i form av 

välskrivna, lättlästa texter. Det behövs också kunskap om hur man skriver sådana texter. 

Jag vill med min avhandling bidra till den kunskapen. 

I min undersökning studerar jag tre romaner i deras originalversion samt återberättade i 

lättlästa versioner. Jag gör en frekvensanalys av hur primorden förekommer i de två delarna 

av materialet, och analyserar hur primorden har använts i den lättlästa texten. Jag ser också 

kritiskt på förteckningen över svenska primord och föreslår vissa omformuleringar och 

tillägg.  

Jag ställer tre frågor i min undersökning: 

1. Är primorden mera frekventa i de återberättade versionerna av tre romaner? 

2. Hur förekommer primorden i de återberättade versionerna, jämfört med 

originaltexterna? Vilket innehåll i originalet kan primorden sägas ersätta, och hur 

samspelar de med syntax och komposition? 

3. Hur kan förteckningen över svenska primord utvecklas? 

Genom att svara på mina forskningsfrågor bidrar jag till forskningen om lättlästa texter och 

NSM-teorin. Jag deltar i utvecklandet av de svenska primorden och mina resultat ger 

praktisk vägledning i arbetet med att skriva lättlästa texter. 

1.3 Disposition 

Avhandlingen är uppbyggd enligt följande: I kapitel 2 presenterar jag kortfattat de för mitt 

arbete viktiga delarna av NSM-teorin och tidigare forskning om vilka ord man använder i 

lättläst text. I kapitel 3 beskriver och motiverar jag mitt material, som utgörs av tre 
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originalromaner och de återberättade versionerna av dessa. I kapitel 4 beskriver jag hur jag 

gått till väga i undersökningen. I kapitel 5 presenterar och analyserar jag resultaten i min 

undersökning och besvarar mina forskningsfrågor. I kapitel 6 sammanfattar jag 

undersökningens resultat och för en diskussion om undersökningen, hur resultaten kunde 

tillämpas samt vilken fortsatt forskning som kunde bedrivas. 
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2 Lättläst, NSM och Minimal English 

I det här kapitlet diskuterar jag forskning om lexikala val i lättläst text och NSM-teorin, 

med betoning på sådana delar som är relevanta för min undersökning. Jag visar på 

beröringspunkter mellan lättläst text och NSM och på vilka skillnader som finns. 

Primorden är centrala i Natural Semantic Metalanguage-teorin, framledes NSM. En annan, 

nyare del av teorin är Minimal English, där primorden kombineras med ett par hundra andra 

ord. Minimal English är ett steg från den mer teoretiska delen av NSM mot en praktisk 

metod. Konceptet får här ett eget underavsnitt, liksom också de centrala begrepp som 

används inom NSM och de svenska primorden. 

2.1 Lättlästa texter och lexikala val 

Det finns överraskande lite forskning på svenska om lättläst text och lättläst litteratur, 

något som förvånar mig eftersom Norden, och framför allt Sverige, har en lång tradition av 

arbete med lättlästa texter och internationellt sett är ledande på området. De flesta 

akademiska arbeten som skrivits om lättlästa texter är på uppsatsnivå, och en vanlig 

utgångspunkt för den teoretiska diskussionen är Vad är lättläst? (2008) av Ingvar Lundberg 

och Monica Reichenberg. En annan bok som ofta citeras är Maria Sundins handbok Lättläst 

– så funkar det (2007).  

Lundbergs och Reichenbergs populärvetenskapliga faktabok ger på 90 sidor en mångsidig 

översikt över hur lättlästa texter ser ut, varför de behövs och hur de utvecklats i ett 

historiskt perspektiv. Författarna presenterar en generell beskrivning av lättlästa texter 

enligt följande (2008:8): 

– Texterna är inte särskilt långa. 

– Texterna har ett personligt tilltal, en författarröst. 

– Man växlar mellan korta och långa meningar. 

– Texterna innehåller satskonnektorer. 

– Man undviker långa substantiv. 

– Man undviker främmande ord. 

– Texterna innehåller tydligt förklarade orsakssammanband. 

– Man undviker passiv form. 

– Man undviker abstrakta begrepp. 

– Man använder praktiska exempel. 
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Lundberg och Reichenberg nämner kort att annat än själva texten är viktigt för läsbarheten: 

bilder, typografi och grafisk form (Lundberg & Reichenberg 2008:64). De återkommer i 

bokens olika kapitel till ordvalet i lättläst text, bland annat då de diskuterar skillnader mellan 

olika lättlästa texter, med tanke på både målgrupp och nivå. Ifråga om hurdan lättläst text 

som fungerar bäst för olika målgrupper framträder några skillnader gällande ordvalet. För 

dyslektiker fungerar text med korta ord, helst utan konsonantgrupper (ibid:17). Personer 

med intellektuell funktionsvariation behöver texter med enkla, vardagliga och konkreta ord 

(ibid:19). Det samma gäller barn med försenad språkutveckling (ibid:24). Om personer med 

en annan språklig och kulturell bakgrund konstateras: ”Den stora stötestenen gäller 

ordförståelsen och kanske meningsbyggnaden. Ordspråk och metaforer vållar också 

problem.” (ibid:25.) 

Maria Sandin (2007) påpekar att många undersökningar visar att de flesta tycker att det är 

enklare att förstå ord som är vanliga, korta och regelbundna. Hon ger följande råd för 

ordval: 

– Använd så vardagliga ord som möjligt. 

– Se upp med fackord. 

– Skriv ut förkortningar. 

– Om du använder ett svårt ord, förklara det. 

– Förklara svåra ord i en ordlista. 

– Undvik sammansatta ord. 

– Se upp med ovanliga talesätt. 

– Undvik liknande ord i rad. 

– Undvik svåra eller långa ord som liknar ett annat ord. 

Sammanfattningsvis väljer man i lättlästa texter gärna sådana ord som är enkla och 

vardagliga. Vilka ord som är enkla definieras ofta genom motsatsen; man undviker i lättläst 

text ord som är långa, sammansatta, abstrakta, svårstavade eller främmande. Jag 

återkommer till de lexikala valen i avsnitt 2.3, där jag jämför lättläst text och NSM.  

2.2 NSM och primord 

I det här avsnittet presenterar jag NSM-teorin, med betoning på de delar som är relevanta 

för min undersökning. I det första underavsnittet presenteras NSM-teorin generellt och i 

det andra underavsnittet de centrala begrepp som används i undersökningen. I det tredje 
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underavsnittet presenteras Minimal English, en nyare del av NSM-teorin där primorden 

används som grund för ett minimalspråk. I det fjärde underavsnittet redogör jag för de 

svenska primorden. 

2.2.1 NSM 

NSM har utvecklats som en metod för semantisk analys där ord förklaras med så enkla ord 

och begrepp som möjligt. Metoden har utvecklats av Anna Wierzbicka och Cliff Goddard, 

båda verksamma i Australien. Litteraturen om NSM och primord är oftast på engelska, 

men en central del av teorin hävdar att primorden är universella och att motsvarande ord 

eller begrepp således finns i alla språk i världen. En stor del av NSM-forskningen grundar 

sig på jämförelser mellan språk (Goddard 2011:67).  

I polemik mot andra semantiska teorier har Wierzbicka hävdat att en semantisk analys 

måste utgå från enkla och vardagliga ord och begrepp (Goddard 2011:65). Redan metodens 

namn, Natural Semantic Metalanguage, understryker att man använder sig av de ord som 

finns i det naturliga språket, inte av symboliska och för ändamålet etablerade begrepp som 

är vanliga i andra metaspråk. Tack vare primordens universella karaktär undviker man 

också att den förklaring som ges av ett ord skulle förutsätta förståelse av en viss kulturell 

kontext (Levisen & Gast 2012:43–44). Om ett ord förklaras med hjälp av ett exempel 

förutsätts en förståelse av exemplet för att kunna förstå förklaringen. Med NSM-metoden 

undviker man också den cirkelgång som är vanlig i ordböcker, att de ord som ges som 

förklaring på ett ord sedan i sin tur förklaras med hjälp av det första ordet. Det engelska 

ordet part förklaras i Collins Cobuild English Language Dictionary (1991) med ordet piece, 

piece förklaras med part och bit, medan bit förklaras med piece och part (Goddard 2017a:31).  

I en NSM-analys förklarar man ett ord eller ett begrepp med enkla ord, om möjligt med 

enbart primord. Två egenskaper som definierar primorden är att de är universella och att 

de i sin tur inte går att förklara med andra ord (Goddard 2017a: 37). Primorden är vanliga, 

vardagliga ord, som till exempel jag, du, veta, vilja, tänka, bra, dålig, nära, nu, kanske, inte. 

Primorden har under åren blivit allt fler, samtidigt som vissa ord har strukits då man 

konstaterat att de antingen inte är universella eller att de går att förklara med andra 

primord. Ord som fanns med då Wierzbicka introducerade de första 14 primorden 1972 

men som senare strukits är till exempel imagine, become och world (Vanhatalo & Tissari 

2017:247). I den senaste engelska förteckningen finns 65 ord (Goddard 2017a). Den 

svenska förteckning som publicerades 2008 omfattar 63 ord (Goddard & Karlsson 
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2008:227, bifogad som bilaga 1), och stämmer alltså inte helt överens med de senaste 

versionerna på andra språk.  

Jag använder begreppet primord i den här undersökningen, ett annat begrepp för de 65 

primorden är semantiska primer. Det senare begreppet kunde vara att föredra med tanke på 

att primorden inte alltid är ord, de kan utgöras av fraser bestående av flera ord eller 

morfem (Goddard 2011:67). Exempel på det förra är primorden del av och det finns. Primord 

bestående av morfem förekommer inte bland de svenska primorden, men ett finskt 

exempel är -lainen/-läinen (Vanhatalo & Tissari 2017) som på svenska motsvaras av sort/en 

sorts. Jag har ändå valt att använda begreppet primord, för att det är kortfattat och hanterligt, 

och dessutom fungerar som en smidig översättning av det finska begreppet alkusana. 

2.2.2 Allolexer och andra centrala begrepp  

I det här avsnittet presenteras kort några begrepp jag använder i avhandlingen. Flera av 

dem är specifika för NSM-teorin: allolexer, ordförklaringar skrivna med primord (explications), 

överordnade begrepp (semantic molecules). Andra begrepp är polysemi, belägg och portmanteau-uttryck.  

Polysemer och allolexer är viktiga begrepp då jag diskuterar vilka ord som är primord. 

Polysemi, att ett ord har mer än en betydelse, gäller för de flesta av orden i den svenska 

förteckningen över primord. I Svensk ordbok ges för 20 av de här orden endast en betydelse. 

Då de ord som representerar ett primord har fler betydelser är de alltså primord i en av 

dessa betydelser. Till exempel är efter ett primord då ordet anger tid, men inte i ordets andra 

betydelser. I mitt material har jag således exkluderat belägg på efter i uttryck som dra efter 

andan och längta efter. Ett belägg på ett ord är en förekomst av ordet. 

Allolexer presenterar ett omvänt problem jämfört med polysemi, att fler än ett ord 

representerar samma primord. Allolexerna är variantformer av primorden, skilda ord som 

uttrycker den betydelse som primordet representerar. Allolexerna kan vara synonymer, till 

exempel är sak och ting allolexer. Ibland uttrycker allolexer samma semantiska innehåll i 

olika sammanhang, till exempel är också pronomenet någonting en allolex för sak/ting. 

Allolexerna kan också vara olika former av samma lexem, som då primordet jag har 

allolexen mig, medan du har allolexen dig. Det är således samma tre primord – jag/mig, du/dig 

och se – i satserna jag ser dig och du ser mig.  

Enligt NSM-teorin ses tempusformer, genitiver och komparativer inte som allolexer till 

grundformen, då de har ett annat semantiskt innehåll (Goddard & Peeters 2006:22). 
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Preteritumformen såg innehåller förutom den betydelse som finns i primordet se också 

information om att händelsen har utspelat sig i förfluten tid. Eftersom tempusformer inte 

finns i alla språk kan alla former av de primord som är verb inte anses vara universella. I en 

ordförklaring skriven med primord ska andra tempusformer än presens enbart användas 

tillsammans med tidsuttryck som anger tidsperspektivet (Goddard 2017a:47). Ett exempel 

är nummer 46 av de engelska 150 kanonsatserna (Goddard & Wierzbicka 2018 

[2014]:2): ”At that moment, I THOUGHT: ‘It’s true’.” Tidsperspektivet anges med 

konstruktionen at that moment och att verbet är böjt i preteritum är bara en anpassning som 

gör satsen grammatiskt korrekt. 

Enligt NSM-teorin kan man med en semantisk analys formulerad med primord förklara alla 

andra ord (t.ex. Vanhatalo & Tissari 2017). En ordförklaring skriven med primord kallas på 

engelska explication, på finska selitys. Eftersom inget begrepp etablerats på svenska använder 

jag här termen ordförklaring skriven med primord, eller då ingen risk för missförstånd finns helt 

enkelt ordförklaring. Begreppet utläggning har tidigare använts i en uppsats på kandidatnivå 

(Löfstrand 2013), men då jag inte ser begreppet som etablerat undviker jag än så länge att 

använda det. 

Begreppet portmanteau används då ett ord eller uttryck omfattar betydelsen i två primord 

(Goddard 2017a: 15). Till exempel är båda ett portmanteau-begrepp som innefattar 

primorden alla och två. 

I en ordförklaring skriven med primord kompletteras primorden av funktionsord och det jag 

valt att kalla överordnade begrepp (semantic molecules). Funktionsorden är prepositioner och 

bindeord som används för att knyta ihop primorden. Det finns ingen förteckning över de 

svenska funktionsord som används i ordförklaringar skrivna med primord, men på 

engelska är de in, at, of, with, about, that, to, it. Goddard och Wierzbicka poängterar att 

funktionsorden inte kan översättas direkt då man arbetar med ett annat språk, till exempel 

förekommer bara tre av de engelska funktionsorden som enskilda ord i finska, medan de 

andra är suffix (Goddard & Wierzbicka 2017:14). 

Överordnade begrepp, på engelska semantic molecules, är sådana grundläggande ord man använder 

i ordförklaringar skrivna med primord för att förklara mer komplexa ord. Goddard 

(2011:71) anger exemplet fågel som ett överordnat begrepp man behöver för att förklara 

sparv eller örn. De här orden befinner sig på en nivå ovanför primorden – en bild som 

illustrerar det engelska begreppet är att primorden är som atomer och de överordnade 
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begreppen som molekyler. Goddard (2018) har också jämfört systemet med ryska dockor 

som kan placeras inne i varandra. Tack vare de här orden blir ordförklaringarna kortare och 

mer hanterbara, och vid behov kan man i anslutning till dem separat förklara de 

överordnade begreppen med primord. De överordnade begreppen kallas i den svenska 

uppsats jag tidigare nämnde (Löfstrand 2013) för semantiska molekyler, men jag har inte hittat 

andra belägg på det begreppet och väljer därför här det mer beskrivande överordnade begrepp4.  

En ordförklaring skriven med primord ska också följa en viss syntax och grammatik. Det 

finns inget allmänt regelverk för syntaxen, eftersom den är olika på olika språk. Goddard 

(2017a:48) uppmanar i stället att se på varje primord skilt för sig. ”How does this prime 

‘work’ grammatically? How can it combine with other primes to form phrases and 

sentences? From this point of view, it can be said that every prime has its own mini-

grammar.” Det finns inget krav på en viss ordföljd då primorden kombineras för att 

uttrycka ett visst innehåll, utan man anpassar sig till det språk man skriver på (Goddard 

2017a:48). Teorin uppmanar ändå till att undvika vissa konstruktioner eftersom de inte är 

universella. Sådana är relativa satser som någon som gjorde det här, komparativer som bättre än, 

mer än, och indirekt anföring som någon sade att … (Goddard 2017b). 

I stället för regler för hur man skriver ordförklaringar finns 150 kanonsatser5 att ta modell 

av (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]:1). De här satserna finns på flera språk, men inte 

på svenska, och inte heller på danska, som annars är det nordiska språk där mest arbete 

gjorts inom NSM. På danska och finska finns däremot en uppsättning exempelfraser6 

(Levisen 2015, Vanhatalo & Tissari 2016b). De danska fraserna finns på Det semantiske 

primkort (Levisen 2015), som är en översättning av Goddards Chart of NSM Semantic Primes 

(Goddard 2017b). De här dokumenten finns digitalt tillgängliga på Griffith Universitys 

webbplats, liksom förteckningar över primord på över tjugo språk.7 

Anna Löfstrand (2013) har i sin kandidatuppsats använt NSM-analys för att studera 

skillnader mellan ord och uttryck för ansiktsuttryck på svenska och mandarin. Löfstrand 

har använt ordförklaringar skrivna med primord för att beskriva sinnestillstånd hos 

personer när de handlar på de sätt som olika ord och uttryck på de två språken beskriver, 

                                                
4 På finska används upotus, som i sin allmänna betydelse står för nedsänkning, infällning och i sin 
språkvetenskapliga betydelse för inbäddad sats (Stora finsk-svenska ordboken via finsk-svenska.svenska.gu.se). 
5 Kanonsatserna kallas canonical sentence på engelska (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]).  
6 Exempelfraserna kallas peruslauseke på finska (Vanhatalo & Tissari 2017). 
7 Tillgänglig via: intranet.secure.griffith.edu.au/schools-departments/natural-semantic-
metalanguage/downloads. Kontrollerad 18.12.2018. 
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samt vilka känslor och tankar som tillskrivs dessa personer av dem som bevittnar 

handlingarna. På så sätt studerade Löfstrand semantiska skillnader mellan ord och uttryck 

som i en översättning kunde ses ha samma betydelse. I uppsatsen ingår de enda 

ordförklaringar skrivna med primord som såvitt jag vet har publicerats på svenska. Här 

som exempel Löfstrands ordförklaring för det svenska ordet skratta (2013:30): 

a. Jag känner någonting väldigt bra. 

b. Eftersom jag känner någonting väldigt bra gör jag någonting som folk kan göra när folk 
känner någonting väldigt bra. 

Meningarna i en ordförklaring skriven med primord börjar alltid på ny rad. Ofta, men inte 

alltid, är ordförklaringarna alfabetiskt indelade, som i det här exemplet. Det finns olika 

modeller för hur NSM-analysen kan göras (Vanhatalo & Tissari 2017). I det här exemplet 

används en modell där man i den första halvan beskriver situationen, i den andra halvan 

resultatet (Löfstrand 2013:5). 

2.2.3 Minimal English  

I det här avsnittet presenterar jag Minimal English, som utgör den senaste grenen av NSM-

forskningen. Minimal English är ett minimalspråk, en utökad version av ordförklaringar 

skrivna med primord. Medan primorden tidigare har använts på ett mer strikt sätt för 

ordförklaringar är minimalspråket tänkt att fungera i olika situationer som en metod för 

enkel tvärspråklig eller interkulturell kommunikation. I Minimal English for a Global World. 

Improved Communication Using Fewer Words (Goddard 2017a) formuleras ett förslag till hur 

minimalspråket kunde byggas upp, till en början på engelska. Tanken är att man med en 

begränsad vokabulär och grammatik, som konstrueras utgående från NSM-forskningen, 

enkelt och snabbt kan uppnå förståelse över språkgränser utan risk för missförstånd och 

feltolkningar. Det torde vara enkelt att överföra konceptet till andra språk och till exempel 

konstruera en minimal svenska utgående från de engelska förslag som har publicerats, och 

som säkert kommer att modifieras och utökas under de närmaste åren. Med Cliff Goddards 

ord sagt är Minimal English resultatet av att man tagit NSM-forskningen ”out of the lab” 

och ut i världen (Goddard 2017a:6). Anna Wierzbicka (2017) har själv tagit sig an den 

internationella deklarationen Earth Charter som fastställdes vid Unesco år 2000, och på 

minimal engelska formulerat till exempel det universella problem som i en annan kontext 

kunde uttryckas med det kulturellt belastade ordet sexism: 
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(3) It is very bad if men think this about women: 

”There are two kinds of people. Men are one kind; they are above the other kind. Women are 

the other kind.” 

(Wierzbicka 2017:120) 

Minimal English-vokabulären innehåller egentligen inget nytt jämfört med tidigare NSM-

forskning. Här ingår primorden samt de funktionsord och överordnade begrepp som 

används i ordförklaringarna, sammanlagt kring 250 ord. Bland de överordnade begreppen 

finns ett stort antal substantiv, vilket kompenserar att det bara finns två substantiv bland 

primorden, ord och kropp. De flesta ord som föreslås ingå i Minimal English beskriver 

universella företeelser, som till exempel hand, mouth, long, round, children, men, women, water, fire 

(Goddard 2017a:54–57). Men till konceptet hör också att man kan lägga till de lokala ord 

och begrepp man anser sig behöva, så länge man gör det med eftertanke och undviker 

abstrakta begrepp. Till exempel föreslår Goddard (2017a:18) ordet säl som ett överordnat 

begrepp som kan behövas i de arktiska områdena.  

I texterna om Minimal English lyfts också portmanteau-begreppen upp som något 

användbart. Man uppmanas att använda ord som often (at many times) och sometimes (at some 

times) (Goddard 2017a:47).  

2.2.4 Svenska primord  

I det här avsnittet redogörs för den sparsamma forskning som finns om svenska primord. 

Det har inte publicerats några vetenskapliga arbeten på svenska om NSM och primord på 

en mer avancerad nivå än Löfstrands (2013) tidigare nämnda kandidatuppsats vid 

Stockholms universitet där NSM-analys använts för att studera skillnader mellan ord och 

uttryck för ansiktsuttryck på svenska och mandarin.  

Att svenska primord finns är självklart om man utgår från de centrala delarna av NSM-

teorin: primorden är universella. (Goddard 2011:67). En förteckning över de svenska 

primorden har publicerats som en del av Goddard och Karlssons (2008) jämförande analys 

mellan det svenska verbet tänka och det engelska verbet think, skriven på engelska. Det är 

denna förteckning (Goddard & Karlsson 2008:227) jag har utgått från i min undersökning, 

och den finns bifogad som bilaga 1. I den svenska förteckningen finns 63 primord, medan 

man i dag inom NSM-teorin räknar med 65 primord. Primordet ha har strukits sedan 2008, 
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medan tre ord har lagts till, i min översättning lite/få, vill inte/vill inte ha och (är) min. (Se t.ex. 

Goddard 2017a.) 

Det skulle förstås vara önskvärt att den svenska förteckningen skulle stämma överens med 

de andra språken, och jag hoppas att min undersökning kan bidra till att detta förverkligas. 

Jag återkommer till detta i avsnitt 5.3. 

2.3 Likheter och skillnader mellan NSM och lättläst  

I det här avsnittet sammanfattar jag de beröringspunkter mellan lättlästa texter och NSM 

som tangerats tidigare i kapitlet. Gemensamt för lättlästa texter och NSM är ambitionen att 

uttrycka sig med enkla ord och förklara svåra ord på ett för var och en begripligt sätt. Det 

är ändå stor skillnad mellan hur lättlästa texter brukar se ut (se till exempel bilagorna 3, 4 

och 5) och en ordförklaring skriven med primord. Ordförklaringar skrivna med primord 

förutsätter trots de enkla lexikala valen ofta en logisk slutledningsförmåga som inte brukar 

förutsättas av läsaren av en lättläst text (jfr Lundberg & Reichenberg 2008). För att 

illustrera vad jag avser citerar jag en ordförklaring skriven med primord ur Löfstrands 

(2013) uppsats om ansiktsuttryck: 

Folk kan tänka: 

a. ”Några vet någonting om någonting nu. 

Några vet någonting om någon nu” 

b. Eftersom dessa några vet detta någonting känner dessa några någonting bra i kroppen. 

c. Eftersom dessa några känner någonting bra i kroppen gör dessa några något en stund, 
som folk kan göra när folk känner som dessa några gör. 

d. Om denna någon kan veta detta, är det kanske dåligt. Om denna någon hör detta, kanske 
denna någon känner någonting dåligt. 

Det ord som förklarades i ordförklaringen skriven med primord ovan är fnittra (Löfstrand 

2013:31). 

Minimal English ligger närmare traditionell lättläst text än ordförklaringarna skrivna med 

primord. Att skribenter intuitivt har använt primord i lättlästa texter framgick av 

Vanhatalos och Lindholms undersökning av frekvenserna av primord i lättlästa finska 

nyhetstexter. I undersökningen konstateras att NSM kan vara till nytta då man skriver 

lättläst, men också att lättlästa texter kan vara till nytta för NSM-forskningen. Författarna 
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föreslår att minimalspråk i stil med Minimal English kunde användas för att skriva de 

enklaste lättlästa texterna. (Vanhatalo & Lindholm u.u.)  

Som framkom i avsnitt 2.1 är användningen av enkla ord också en av grunderna i lättlästa 

texter. Vissa av primorden i den svenska förteckningen skulle ändå i en lättläst text gärna 

bytas ut mot en enklare och mer vardaglig allolex. Ett exempel är primordet vidröra, som i 

en lättläst text antagligen skulle bytas ut till röra vid eller helt enkelt röra. Jag återkommer till 

detta i avsnitt 5.3.2. 

Vissa metoder i lättlästa texter påminner om de överordnade begreppen inom NSM. 

Sundin föreslår att man då man är tvungen att använda ett svårt ord kan förklara ordet 

genom att ge läsaren en förvarning om vad det betyder genom att sätta ut ett förklarande 

ord före det svåra ordet: ”till exempel området Baskien, frukten papaya eller Spaniens 

premiärminister Zapatero” (2007:135). Frukt kunde på ett liknande sätt fungera som 

överordnat begrepp i en NSM-analys av papaya. I lättlästa texter förklaras ibland svåra ord i 

en separat mening. När ett ord en gång förklarats noggrant kan man med gott samvete 

använda det i resten av texten, som i Sundins (ibid.) exempel: ”Ibland ger lärarna betygsvarning. 

Detta innebär att lärarna vid mitten av terminen meddelar eleverna om de riskerar att inte få betyg.”. Det 

här påminner om hur man använder överordnade begrepp, att de skilt för sig kan förklaras 

med primord, men sedan får användas för att göra ordförklaringarna smidigare. 

När det gäller hur lättlästa texter skrivs fokuserar man ofta på läsaren, och personer med ett 

annat modersmål är en viktig målgrupp. Inom NSM har man fokuserat på kommunikation 

över språkgränserna. Då man ser på Lundbergs och Reichenbergs (2008:19) råd om ordval 

för olika målgrupper verkar primorden fungera för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och barn med sen språkutveckling – för båda grupperna 

rekommenderas enkla, vardagliga och konkreta ord. Att enkla ord för dyslektiker innebär 

korta ord utan konsonantkluster (ibid:17) går inte lika bra ihop med NSM – primorden 

väljs utgående från sin betydelse utan hänsyn till hur lätta de är att läsa, ifråga om till 

exempel ordlängd och antal konsonanter.  

Gällande kommunikation över språkgränserna anar jag en skillnad i själva 

utgångspunkterna för NSM och de lättlästa texter som Lundberg och Reichenberg studerat. 

Inom NSM är bristen på ett gemensamt språk ett problem man övervinner genom att nå 

förståelse med hjälp av ett förenklat språkbruk. De svenska forskarna ser i sin tur lättlästa 

texter för personer med ett annat modersmål som ett medel för att lära sig svenska. 
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Somliga forskare hävdar att förenklade texter riskerar att fördröja inlärningen av det nya 

språket, och att det därför är bättre att personer med invandrarbakgrund läser ”autentiska 

texter” (Lundberg & Reichenberg 2008:25). En svensk version av den förenklade 

grammatik som används i Minimal English, och ännu tydligare i ordförklaringar skrivna med 

primord, skulle antagligen ses ligga långt från den önskade autenticiteten. 
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3 Materialet i undersökningen 

I det här kapitlet beskriver jag mitt material och motiverar hur jag valt det. Materialet består 

av tre romaner i original och lättläst bearbetning, alltså sex böcker, som beskrivs i följande 

avsnitt. I avsnitt 3.2 redogör jag för varför jag valt att arbeta med återberättade romaner 

och på vilket sätt just dessa titlar lämpade sig för min undersökning. 

 

Bild 2: Materialet i undersökningen. Omslagen för Sara Lövestams Sanning med modifikation  
och Flicka försvunnen, den senare är en återberättad lättläst version av den förra, samt Sara Wadells  
Noors trädgård och När mandelträden blommar, de återberättade versionerna nedanför originalen. 

3.1 Sex böcker, tre romaner 

Mitt material består av tre romaner i original och återberättad version. Originalromanerna 

är Sara Lövestams Sanning med modifikation samt Sara Wadells Noors trädgård och När 

mandelträden blommar. Den återberättade versionen av Lövestams roman heter Flicka 

försvunnen, medan Wadells böcker har samma titel i båda versionerna. De återberättade 

versionerna är skrivna med ett enklare språk, innehåller mindre mängd text (se tabell 1) och 

är grafiskt mer tillgängliga (se bild 2 och bilagorna 2–5). 
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Jag har arbetat dels med tryckta kopior av böckerna, dels med digitala kopior. Efter att ha 

konverterat de pdf:ar jag fått av förlagen till textfiler har jag byggt upp två specialiserade 

korpusar8, den ena bestående av originalversionerna, den andra av de återberättade 

versionerna. Omfattningen av mitt material är 82 165 ord. Hur materialet är fördelat på de 

olika titlarna framgår av tabell 1. Tabellen visar omfattningen av de två korpusar jag byggt 

upp i undersökningen, hur många löpord de innehåller totalt och hur löporden är fördelade 

på de olika titlarna. Eftersom två av böckerna har samma titel i original och återberättad 

version har jag använt samma förtydligande som förlaget använder i sin webbshop: [nivå 2] 

för originalet och [nivå 1] för den återberättade versionen. 

Tabell 1: Materialet i undersökningen. 

Originalromaner (antal löpord) Återberättade romaner (antal löpord) 

Sanning med 
modifikation 

53 634 Flicka försvunnen 11 762 

Noors trädgård  
[nivå 2] 

8 539 Noors trädgård  
[nivå 1] 

1 226 

När mandelträden 
blommar [nivå 2] 

5 880 När mandelträden 
blommar [nivå 1] 

1 124 

Antal löpord totalt 68 053 Antal löpord totalt 14 112 

 

Av böckerna är Lövestams Sanning med modifikation mest omfattande till sin volym, vilket 

förklaras av att den är den enda av böckerna som är skriven på standardsvenska, medan de 

andra böckerna är lättlästa. Wadells böcker är lättlästa i original och mycket lättlästa som 

återberättade. Svårighetsmässigt ligger Wadells originalverk på samma nivå som Flicka 

försvunnen, den lättlästa återberättade versionen av Lövestams bok. Jag studerar alltså inte 

skillnaden mellan två olika nivåer, utan vad som händer då man återberättar en text och gör 

den mer lättläst. 

Sara Lövestams spänningsroman Sanning med modifikation/Flicka försvunnen berättar om 

Kouplan, som stannat i Sverige trots att han nekats uppehållstillstånd, och försörjer sig som 

                                                
8 En korpus är en textsamling, med ordet avses vanligen digitala textsamlingar med hundratusentals eller 
miljontals ord. Små korpusar, som de två jag konstruerat i undersökningen, kan kallas för specialiserade korpusar 
för att särskilja dem från större korpusar. I fortsättningen skriver jag dock helt enkelt korpus. 
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privatdetektiv. Han anlitas av Pernilla för att leta efter hennes försvunna dotter. Lövestam 

har själv skrivit den återberättade versionen Flicka försvunnen. Lövestam har behållit de 

centrala delarna av intrigen och karaktärsskildringarna, men de kommer inte i samma 

ordning som i originalet. Boken har blivit kortare och fått en tydligare och mer kronologisk 

händelseutveckling. Språket är enklare och tydligare. Ett utdrag ur Sanning med modifikation 

finns i bilaga 2. Ett utdrag ur Flicka försvunnen finns i bilaga 3. 

Sara Wadells romaner Noors trädgård och När mandelträden blommar ingår i en serie som 

inleddes med I samma båt 2010. Böckerna är, också i original, lättlästa. Romanerna är 

fristående men berättar om samma familj, framför allt föräldrarna Hassan och Noor. Noors 

trädgård berättar om hur Noor, som efter att de två barnen flyttat hemifrån vantrivs med sitt 

anspråkslösa deltidsjobb, engagerar sig i arbetet med bostadsföreningens gemensamma 

gård. Utdrag ur de två versionerna av Noors trädgård finns i bilaga 4 respektive bilaga 5. I 

När mandelträden blommar har Hassan svårt att acceptera den annorlunda verklighet de vuxna 

barnen lever i, vilket drivs till sin spets då dottern Leila gifter sig med en svensk man och 

sonen Beros tar med en manlig kavaljer till bröllopet. 

Att lättlästa böcker blir återberättade i en ännu enklare version är ovanligt; det vanliga är att 

traditionella böcker blir återberättade och ges ut i en lättläst version. Återberättade böcker 

ges ut för att göra innehållet tillgängligt också för svaga läsare. Man har alltså upplevt att 

Wadells böcker har mycket att ge också läsare som inte klarar av originalverken, som 

visserligen är lättlästa men inte hör till de enklaste böckerna.  

Andreas Palmaer, som har återberättat Wadells böcker, har knappt alls ändrat på 

strukturen, utan scener och händelser kommer i samma ordning som i originalet. Böckerna 

är redan i original rakt och konsekvent berättade och händelserna är oftast placerade i 

kronologisk följd. De återberättade versionerna är ändå betydligt kortare, och vissa scener 

har strukits helt. De här böckerna hör till de enklaste i LL-förlagets utgivning.  

Det finns ingen uttalad målgrupp för böckerna i mitt material. Ett gemensamt drag är dock 

att huvudpersonerna i böckerna har utländsk bakgrund. Jag kan tänka mig att man från 

förlagets sida hoppats på försäljningsframgång bland personer som lär sig svenska, men att 

man inte direkt bearbetat texten för den målgruppen. Det är fråga om skönlitteratur, inte 

läromedel. 
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3.2 Valet av material 

Då jag valde material för undersökningen var utgångspunkten att jag ville analysera texter 

med samma innehåll, men i olika versioner, original och lättläst. Jag har valt romaner av två 

orsaker; dels för att innehållet i de två versionerna skulle vara så likt som möjligt, dels för 

att kunna lita på att jag studerade texter som var välskrivna och omsorgsfullt utformade.  

Då man skriver en återberättad lättläst roman är målet att återge samma berättelse som i 

originalet. Det här är inte fallet i alla typer av lättlästa textbearbetningar. De journalister 

som jobbar med lättlästa nyheter skriver uttryckligen sina egna texter, de vill antagligen 

undvika att bara skriva en lättläst version av en annan journalists arbete. Att jag valt 

återberättade romaner som material i min undersökning gör det möjligt att få syn på 

uttryckligen språkliga skillnader. Det ger mig också möjlighet att hitta exempel där jag kan 

jämföra originalversionen med den återberättade. Jag har också valt mitt material utgående 

från en kvalitetsbedömning, för att undersöka lättlästa texter av hög kvalitet. Det hör till 

bokutgivningens karaktär att texten bearbetas noggrant innan den går i tryck, med mer tid 

och noggrannhet än till exempel nyhetstexter. Jag valde avsiktligt mitt material bland de 

återberättade romaner som getts ut av LL-förlaget, vars utgivning enligt min uppfattning 

håller särskilt hög standard. Förutom förlagets långa anor ser jag att kvaliteten beror på att 

man tack vare statsfinansiering har de resurser som krävs för ett noggrant och tidskrävande 

arbete. 

Jag valde en av Lövestams romaner eftersom hon själv skrivit också den återberättade 

versionen. Då Lövestam skrivit både originalversionen och den återberättade versionen 

beror eventuella skillnader mellan de två versionerna inte på skillnader i olika författares 

personliga språkbruk. 

Jag valde två av Wadells romaner eftersom de återberättade versionerna hör till de mest 

lättlästa böckerna i LL-förlagets utgivning. Ordförrådet är inte lika begränsat som i Minimal 

English, som anses bestå av cirka 250 ord. I de återberättade versionerna av Wadells böcker 

finns drygt 700 olika ord – men vissa av dessa är olika former av samma lexem – och de 

här böckerna ligger närmare Minimal English-konceptet än de flesta lättlästa böcker.  

Att jag har inkluderat två böcker av Wadell men en av Lövestam beror på att Wadells 

böcker är så korta, och genom att ta med två av dem väger jag upp skillnaden i volym.  
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4 Metod 

I det här kapitlet redogör jag för hur jag gått till väga i undersökningen, där jag kombinerat 

en kvantitativ metod, frekvensanalys, med en kvalitativ metod, en deskriptiv jämförande 

analys. I det första avsnittet beskriver jag processen i stora drag, för att sedan i separata 

avsnitt redogöra i detalj dels för problematiken i att identifiera belägg på primord, dels för 

hur jag utfört frekvensanalysen. 

4.1 Operationalisering av processen  

I det här avsnittet gör jag en övergripande genomgång av undersökningen. För att svara på 

min första forskningsfråga – Är primorden mer frekventa i de återberättade versionerna av 

tre romaner? – har jag studerat hur ofta primorden förekommer i mitt material. Jag har 

gjort frekvensanalyser för de ord som representerar de svenska primorden (Goddard & 

Karlsson 2008:227) i de två korpusar jag byggt upp utifrån mitt material: en korpus med 

originalverken och en med de återberättade versionerna av romanerna.  

På grund av att många av primorden har polysemer och homonymer har jag för deras del 

varit tvungen att sortera beläggen, för att vara säker på hur många av dem som verkligen är 

belägg på primordet. Jag har ändå inte gjort detta för alla primord. För en tredjedel av 

orden i förteckningen gäller min frekvensanalys de osorterade beläggen, ord som potentiellt 

är belägg på primord. För att skilja mellan de primord för vilka jag sorterat beläggen och de 

primord för vilka jag inte sorterat beläggen kallar jag de senare för potentiella primord. Jag 

redogör närmare för problematiken kring när beläggen i frekvensanalysen står för primord i 

avsnitt 4.2, där jag också förklarar vilka ordformer och allolexer jag använt i 

frekvensanalysen. En förteckning över dessa ordformer och allolexer finns i bilaga 6.  

Frekvensanalysen visar att det finns drygt 20 000 potentiella primord i mitt material. Jag 

valde ut 40 av primorden för en mer exakt frekvensanalys, där jag gick igenom och 

sorterade beläggen. Då jag valde vilka primord jag sorterade beläggen för utgick jag från 

följande kriterier: 

1. Gruppindelning. Alla grupper av primord är företrädda i min undersökning. Jag har 

använt den indelning av primorden som används i Minimal English (Goddard 2017a:40–44). 

2. Polysemi och homonymi. Jag har valt ord som saknar polysemer eller homonymer, eller 

för vilka jag kunnat sortera ut dessa (se avsnitt 4.3). 
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3. Förekomster i mitt material. Jag har uteslutit primord med fem eller färre belägg i 

materialet.  

Medan frekvensanalysen ger ett svar på min första forskningsfråga har jag besvarat den 

andra – Hur förekommer primorden i de återberättade versionerna, jämfört med 

originaltexterna? Vilket innehåll i originalet kan primorden sägas ersätta, och hur samspelar 

de med syntax och komposition? – genom att göra en deskriptiv genomgång av grupperna 

av primord, med exempel ur mitt material. Denna genomgång utgör avsnitt 5.2.  

För varje grupp av primord har jag valt ut och analyserat ett eller flera exempel på i vilken 

meningskontext primorden förekommer i de återberättade versionerna. Jag har valt sådana 

exempel där jag kan göra en tydlig jämförelse med originaltexten. Det är sällan bara ett ord 

som blivit utbytt mot ett primord, och jag citerar alltid hela grafiska meningar, ofta två eller 

tre stycken. En konsekvens av detta är att jag samtidigt visar exempel på andra egenskaper 

hos lättlästa texter, inte bara användningen av primord. Jag kommenterar i analysen också 

annat än primorden men gör det så kort som möjligt, som en kompromiss mellan att dessa 

drag egentligen inte hör till undersökningen och att det skulle kännas konstigt att inte alls 

kommentera sådant som tydligt framgår av exemplen. 

Slutligen har jag analyserat de problem med den svenska förteckningen över primord 

(Goddard & Karlsson 2008) som jag identifierat under analysens gång, och i avsnitt 5.3 

samlat de förslag till lösningar som besvarar min tredje forskningsfråga: Hur kunde 

förteckningen över svenska primord utvecklas? Här har jag jämfört förteckningen över 

svenska primord med det nyare och mer mångsidiga material som finns om primord på 

andra språk. I arbetet har jag använt den teori som presenterats i kapitel 1, framför allt de 

150 kanonsatserna som används för att identifiera primord (Goddard & Wierzbicka 2018 

[2014]).Jag har också haft stor nytta av att jämföra mina förslag till allolexer med de danska 

och finska exempelfraserna (Levisen 2015, Vanhatalo & Tissari 2016b) och en diskussion 

kring de spanska primorden (Travis 2002).  

4.2 Kategorisering av belägg som primord 

I det här avsnittet redogör jag för hur jag avgjort vilka belägg i mitt material som 

inkluderats i frekvensanalysen. Frågan kompliceras av polysemer, homonymer, primordens 

allolexer och de definitioner av primord som görs inom NSM-teorin. Vissa av de beslut jag 

fattat under arbetets gång kan ses som godtyckliga och någon annan hade kanske gjort 
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annorlunda. Detta ger orsak att se kritiskt på resultaten av frekvensanalysen. Men eftersom 

jag behandlat de två delarna av materialet, korpusen med originalverken och korpusen med 

de återberättade versionerna, lika har jämförelsen mellan dem en validitet, även om jag inte 

presenterar ett exakt svar på hur många primord som finns i materialet. 

För vissa av primorden finns homonymer, som jag naturligtvis har exkluderat ur resultaten 

för frekvensanalysen. Till exempel visade sig hälften av beläggen för händer – 

presensformen för primordet hända – vara pluralformen för hand.  

Polysemer finns för de flesta primord. Då jag slog upp de 68 ord jag använt i 

frekvensanalysen i Svensk ordbok, angavs för 19 av orden endast en betydelse9. Att jag slog 

upp fler ord än det finns primord beror på att jag i frekvensanalysen använt fler allolexer 

för vissa av primorden. Vissa primord var problematiska att slå upp, till exempel de som 

består av fraser. Jag listar dem nedan tillsammans med min lösning på problemet: 

1. Den här/denna/det här/detta. Jag slog upp denna, med detta som neutrum, som har 

endast en betydelse, vilket stämmer också för den här/det här. 

2. En kort stund och en stund. De här två primorden är mer entydiga än ordet stund, som 

ingår i båda fraserna. Då stund endast har en betydelse ser jag de två primorden som 

fria från polysemi. 

3. Vara (någonstans) och vara (någon/någonting). De två skilda primorden gör redan i sig 

en frekvensanalys av vara komplicerad. Svensk ordbok anger dessa två betydelser för 

verbet, men dessutom tre betydelser för substantivet vara. Presensformen var har 

dessutom flera homonymer, en av dem är adverbet var, en av allolexerna för 

primordet där/var/plats. Jag exkluderade vara (någonstans) och vara (någon/någonting) ur 

frekvensanalysen. 

4. Det finns. För verbet finnas anges enbart en betydelse. Således har primordet inte 

polysemer. 

5. Del av. Svensk ordbok anger fem olika betydelser för del. I materialet fanns nio belägg 

på del av, som alla hade den betydelse som stämmer överens med primordet: 

”mindre företeelse som fullständigt ingår i större” (Svensk Ordbok).  

Att Svensk ordbok anger en enda betydelse för ett ord som representerar ett primord betyder 

ändå inte att alla belägg på ordet är primord. För vissa av de 19 orden med en betydelse 

                                                
9 Eftersom stund är ett av de 19 orden, men är avgörande för entydigheten i två primord, en stund och en kort 
stund, innebär resultatet att 20 av primorden kan ses som fria från polysemi. 
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gäller ändå en viss polysemi, då orden kan användas i flera närliggande betydelser. Till 

exempel anges endast en betydelse för veta: ”ha säker kunskap eller kännedom om något”. 

Detta stämmer väl överens med primordet veta. Men i ordboken ges också exempel som jag 

skulle tveka att godkänna som belägg på primordet veta, som ”nej, vet du vad!” och ”få veta 

att man lever”.  

Jag har utgått från NSM-teorins definitioner av primorden men modifierat dem där jag 

ansett det nödvändigt. I NSM-teorin finns vissa begränsningar för hur primorden kan 

användas i ordförklaringar, till exempel vilka ordformer som ses som allolexer till 

grundformen. Men min undersökning gäller inte ordförklaringar, utan hur primorden 

används i ett annat material. Därför har jag beslutat att i min undersökning inkludera vissa 

belägg som inte skulle godkännas i en ordförklaring skriven med primord. Vilka allolexer 

jag använt mig av i frekvensanalysen redovisas i bilaga 2.  

Jag har avvikande från NSM-teorins definitioner av primord ifråga om tempusformer 

inkluderat belägg för de aktiva formerna av alla tempus för de primord som är verb. Enligt 

NSM-teorin ses tempusformer, genitiver och komparativer inte som allolexer, då de har ett 

annat semantiskt innehåll (Goddard & Peeters 2006:22), vilket jag redogjorde för i avsnitt 

2.2.2. Eftersom vissa av romanerna i mitt material är berättade i presens och andra i 

preteritum såg jag inkluderandet av fler tempusformer som allolexer för de primord som är 

verb som den enda möjligheten att i min undersökning göra en meningsfull jämförelse 

mellan de två delarna av materialet. Därför har jag inkluderat infinitiv samt de aktiva 

formerna av presens, preteritum och supinum. Gällande komparativer och genitiver följde 

jag samma principer som för ordförklaringar skrivna med primord, och uteslöt dem ur 

frekvensanalysen. Komparativformer av primorden sann, bra, dålig, stor och liten har således 

inte betraktats som allolexer till primorden. För de primord som är nominalfraser har jag i 

allmänhet inkluderat böjningsformer i plural och bestämd form men inte genitiver, som till 

exempel för kropp: kroppen, kroppar, kropparna. Undantag är någon och några, som 

representerar var sitt primord. I de fall då det funnits allolexer på grund av kasusböjning 

har jag lagt till dem, mig för jag och dig för du. Jag har räknat samman beläggen för olika 

allolexer för varje primord: till exempel består materialets sammanlagt 1 132 belägg på 

primordet jag av 992 belägg på jag och 140 belägg på mig.  

I förteckningen över svenska primord finns för fem av orden allolexer i form av olika 

lemman, till exempel någonting/ting/sak. Det finns dock fler primord som jag anser att har 

allolexer i form av andra lexem. Om jag hade identifierat och använt de här andra 
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allolexerna hade det inneburit ett större antal belägg för det primordet, och eventuellt hade 

jämförelsen mellan de två delarna av materialet gett ett annat resultat.  

Då primorden i mitt material har använts i en abstrakt eller överförd betydelse har jag från 

fall till fall beslutat om jag inkluderar ett visst belägg i studien eller inte. Målet för min 

undersökning är att se hur primorden används i lättlästa texter, och jag har inte velat 

begränsa mig till de belägg som följer de definitioner som finns för hur ett primord ska 

användas i ordförklaringar skrivna med primord. Jag har valt att godkänna belägg där 

betydelsen är abstrakt eller förskjuten i så liten grad eller på ett sådant sätt att primordet 

fortfarande går att känna igen. Till exempel inkluderade jag med stor tveksamhet följande 

belägg på stor (Wadell 2017b:5): 

(4) Barnen har blivit stora nu.  

Båda har flyttat hemifrån  

och Hassan saknar dem. 

Även om stor här inte används i samma betydelse som primordet stor, anser jag att det är 

primordet som har använts för att göra texten mer lättläst. Originaltexten lyder (Wadell 

2017a:5): 

(5) Tidigare bodde deras barn Leila och Beros i lägenheten  

med fyra rum och kök.  

Men de har flyttat hemifrån för länge sedan.  

Mina beslut har varit kontextanpassade, och i gränsfall som exemplet ovan kunde någon 

annan ha gjort ett annat val. Det här innebär förstås att min undersökning inte är 

fullständigt reproducerbar. Mitt främsta mål är ändå att jämföra de två korpusarna i mitt 

material, och då jag konsekvent bedömt dem på samma sätt anser jag att min jämförelse 

har en validitet också om de enskilda bedömningarna kan diskuteras. 

4.3 Frekvensanalys 

I det här avsnittet redogör jag för den frekvensanalys av mitt material som jag gjort med 

korpusprogrammet AntConc. 

Jag har använt korpusverktyget AntConc för att göra frekvensanalyser för primorden i de 

två korpusar jag byggt upp av mitt material: en korpus med originalverken och en med de 

återberättade versionerna. AntConc är ett gratisprogram som finns tillgängligt via 
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webbplatsen laurenceanthony.net. Här finns också konverteringsprogrammet 

AntFileConverter, som jag använt för att föra över mitt material från pdf-filer till rena 

textfiler (.txt), det format som används i AntConc. Från webbplatsen länkas till en 

YouTube-kanal, där jag tagit del av instruktioner för att använda de två verktygen 

(AntLab). Efter att filerna konverterats till textfiler har jag gått igenom dessa och tagit bort 

sådan text som inte hör till själva romanen, som uppgifter om upphovsrätt och tryckort. 

I AntConc har jag gjort sökningar i korpusarna på de enskilda primorden. Jag har främst 

arbetat under fliken Concordance, en sökning som dels ger antalet belägg för sökordet, dels 

en KWIC (Key Word in Concordance) som visar sammanhanget för varje belägg (se bild 3). Jag 

har använt standardinställningen där KWIC:en visar 50 tecken till höger och vänster om 

sökordet, vilket har gett mig cirka sex ord före och sex ord efter. Man kan här välja ett 

belägg och se det i sitt fullständiga sammanhang under fliken File View. För ord med få och 

entydiga belägg har jag utgående från sökningen i AntConc antecknat antalet belägg i en 

Excel-fil. Då jag behövt sortera beläggen – på grund av polysemer eller dylikt – har jag 

kopierat resultaten med Save Output to Textfile-kommandot, vilket gett mig en textfil med 

beläggen samt 50 tecknen till höger och vänster om dem. Efter att ha kopierat in dessa i en 

separat Excel-fil har jag sorterat ut de belägg som inte inkluderats i undersökningen: 

polysemer och dylikt. Från AntConc, via textfilen till Excel-filen, sparas också information 

om ur vilken del av korpusen varje belägg är, alltså ur vilken av böckerna i mitt material. 

Om jag senare haft behov av att studera ett visst belägg i ett större sammanhang har det 

varit enkelt att hitta det antingen i textfilen, pdf-filen eller den tryckta boken. 

I den Excelfil där jag samlat antalet belägg har jag separat fört in resultaten för olika 

allolexer, och sedan räknat ihop dem så att jag fått ett värde för primordet. Det är detta 

sammanlagda antal belägg jag arbetat vidare med i frekvensanalysen. Vilka allolexer jag 

använt framgår av bilaga 6. I samma fil har jag räknat om det absoluta antalet förekomster 

till antal förekomster per 10 000, och på så sätt kunnat jämföra de två korpusarna, 

originalromanerna och de återberättade versionerna. Den oftast använda enheten för att 

beräkna frekvenser i korpusanalyser är belägg per miljon löpord, men jag valde en enhet 

som ligger närmare mitt material. Korpusen med originalverken innehåller 68 053 löpord 

och korpusen med de återberättade versionerna 14 112 löpord. Med enheten belägg per 

10 000 blir resultaten mer åskådliga, samtidigt som det är en påminnelse om att min 
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undersökning inte är jämförbar med korpusanalyser som använder sig av textsamlingar 

bestående av miljontals ord. 

Jag har synliggjort skillnaden mellan de två korpusarna genom att för varje ord räkna ut 

dels skillnaden i antal belägg per 10 000 ord, dels den relativa skillnaden. Den relativa 

skillnaden är det viktigare resultatet. Till exempel är primorden en/ett och stor båda mer 

frekventa i de återberättade versionerna, och de har ungefär samma skillnad mellan de två 

korpusarna i antalet belägg per 10 000 ord: 3,2 respektive 2,7. Men skillnaden har helt olika 

innebörd för de två primorden då det i materialet finns 2 138 belägg på en/ett och 98 belägg 

på stor. Frekvensen för en/ett har ökat med 1,3 procent i de återberättade versionerna 

jämfört med originalverken, medan frekvensen för stor har ökat med 23,6 procent. 

Som har framgått av kapitlet har jag i undersökningen valt att kombinera en kvantitativ 

metod, frekvensanalysen, med en kvalitativ metod, den deskriptiva jämförande analysen. 

De två metoderna stöder varandra. Utan det sammanhang den kvalitativa analysen erbjuder 

hade jag nog varit rätt ensam om att anse resultaten från frekvensanalysen vara intressanta. 

Utan det mönster frekvensanalysen erbjuder kunde mina jämförande exempel i den 

kvalitativa delen lika gärna ha varit undantag i texterna. Frekvensanalysen fungerade 

dessutom bra som metod för att ta fram exempel ur texterna, även om en kvalitativ analys 

kunnat göras utgående från enbart tryckta böcker. 

Bild 3. Concordance-fliken i AntConc. På bilden syns resultatet av en sökning på ”händer” i de återberättade versionerna. 
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5 Analys 

I det här kapitlet besvarar jag mina tre forskningsfrågor utgående från mitt material. I 

avsnitt 5.1 behandlar jag frågan om primorden är mer frekventa i de återberättade 

romanerna i mitt material utgående från den frekvensanalys jag beskrivit i föregående 

kapitel, och problematiserar begränsningarna med en sådan analys. I avsnitt 5.2 studerar jag 

hur primorden förekommer i de återberättade romanerna, vilket innehåll i originalen de har 

ersatt och hur de samspelar med syntax och komposition. I avsnitt 5.3 diskuterar jag de 

problem i min undersökning som relaterar till den förteckning över svenska primord som 

publicerats 2008 (Goddard & Karlsson 2008:227, se även bilaga 1). 

5.1 Kvantitativ analys 

I det här avsnittet diskuterar jag resultaten från den frekvensanalys jag gjort för att jämföra 

de två delarna av mitt material, korpusen bestående av de tre originalromanerna och 

korpusen bestående av de tre återberättade versionerna. Primorden utgör ungefär en 

fjärdedel av löporden i båda korpusarna, men är något mer frekventa i de återberättade 

versionerna, vilket visas i tabell 2 nedan. I tabellen har jag inkluderat också de 18 primord 

för vilka jag inte sorterat ut polysemer och homonymer bland beläggen (se avsnitt 4.3). 

Tabellen visar således de potentiella primordens andel av det totala antalet löpord. Om alla 

belägg hade sorterats hade antalet primord varit något lägre, men det hade gällt båda 

korpusarna.  Utgående från ett antagande att polysemer och homonymer relativt sett är lika 

vanliga i de två delarna av materialet vågar jag ändå dra slutsatsen att primorden är mer 

frekventa i de återberättade versionerna, men att skillnaden är liten.  

Tabell 2: Andelen primord i materialet.  

Originalromaner Återberättade romaner 

Antal löpord totalt 68 053 Antal löpord totalt 14 112 

Antal potentiella 
primord 

16 619 Antal potentiella 
primord 

3 695 

Andel potentiella 
primord 

24,42 % Andel potentiella 
primord 

26,18 %  
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Frekvensanalysen är gjord utgående från den enda förteckning över svenska primord som 

har publicerats (Goddard & Karlsson 2008). I förteckningen anges för vissa primord 

allolexer i form av skilda lexem eller allolexer i form av böjningsformer, och jag har 

dessutom i undersökningen lagt till böjningsformer för vissa primord (se avsnitt 4.3 för en 

närmare redogörelse för metoden och bilaga 2 för vilka allolexer jag använt i 

frekvensanalysen). I förteckningen finns för fem av orden allolexer i form av skilda lexem. 

Det finns ändå fler primord som enligt min mening har allolexer i form av andra lexem. 

Om jag hade identifierat och använt de här andra allolexerna hade det inneburit ett större 

antal belägg för det primordet, och eventuellt hade skillnaden mellan de två delarna av 

materialet sett annorlunda ut. Det finns således skäl att se kritiskt på resultaten av 

frekvensanalysen.  

Då man studerar primorden var för sig är skillnaderna mellan dem stora. Bland de 40 

primord för vilka jag sorterat beläggen fanns 26 som var mer frekventa i de återberättade 

romanerna. Hur mycket frekvensen för de här primorden skiljer sig mellan de två delarna 

av materialet varierar stort, vilken framgår av tabell 3. Tabell 4 visar skillnaden i frekvens 

för de 14 primord som var mindre frekventa i de återberättade versionerna.  

I tabellerna 5 och 6 redovisar jag resultaten av frekvensanalysen för de 18 primord för vilka 

jag inte har gått igenom och sorterat beläggen. I tabell 5 syns de 9 primord för vilka de 

potentiella beläggen är mer frekventa i de återberättade versionerna än i originalen. I tabell 

6 syns de 9 primord för vilka de potentiella beläggen var mindre frekventa i de 

återberättade versionerna. Här redovisas alltså frekvenser för de potentiella primorden, 

bland beläggen kan finnas polysemer och homonymer. Jag väljer att visa också dessa 

resultat eftersom jag antar att polysemer och homonymer är ungefär lika vanliga i de två 

delarna av materialet. Resultaten kan därför anses vara relevanta även om de inte är lika 

exakta som resultaten i tabellerna 3 och 4. 

I tabellerna är primorden indelade i grupper enligt den relativa skillnaden mellan ordens 

frekvens i de två korpusarna: dels de tre originalromanerna, dels de återberättade 

romanerna. Skillnaden anger den relativa förändringen av förekomster per 10 000 löpord. 

I bilaga 7 redovisas för de 40 primord som finns upptagna i tabell 3 och 4 exakta antal 

belägg och antal belägg/10 000 löpord i de två korpusarna. I bilagan inkluderas inte de 

primord som ingår i tabellerna 5 och 6, eftersom jag inte har beräknat exakt antal belägg för 

primorden. 
 



35 
 

 

Tabell 3. Primord som är mer frekventa i de återberättade versionerna. Skillnaden (%) anger ökningen av förekomster per 
10 000 löpord. 

70–150 % kropp, länge, det finns, dålig, mycket (very) 

50–69 % liten, mer, sann, kanske  

30–49 % stor, vilja, nära, sida 

20–29 % alla, nu 

10–19 % veta, några, du, två, jag 

0–9 % annan, röra sig, inte, en stund, innan 

 

Tabell 4. Primord som är mindre frekventa i de återberättade versionerna. Skillnaden (%) anger förändringen i antal 
förekomster per 10 000 löpord. 

-0–19 % den här/denna/det här/detta, bra, höra, under 

-20–39 % hända/ske, dö 

-40–78 % folk, leva, någonting/ting/sak, samma, ord 

-100 % över (20), ögonblick (10), eftersom (7) 
De här orden fanns inte alls i de återberättade versionerna, siffran inom 
parentes anger antalet belägg i originalkorpusen. 

 

Tabell 5. Primord för vilka de potentiella beläggen är mer frekventa i de återberättade versionerna. Skillnaden (%) anger 
ökningen av förekomster per 10 000 löpord. 

30–49 % någon, många/mycket (much), säga, tänka, efter 

20–29 % se 

10–19 % vara 

1–9 % en/ett, känna 
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Tabell 6. Primord för vilka de potentiella beläggen är mindre frekventa i de återberättade versionerna. Skillnaden (%) anger 
förändringen i antal förekomster per 10 000 löpord. 

-1–19 % då/när/tid, röra sig, här, kan, om 

-20–39 % där/var/plats, som 

-40–78 % del av, göra 

 

Fem av primorden har exkluderats ur frekvensanalysen då de haft färre än fem belägg i mitt 

material: sort/en sort (2), en kort stund (1), insida (1), avlägsen (0), vidröra (0) – siffrorna i 

parentes anger hur ofta orden förekommit i materialet. Dessa belägg har funnits i 

originalversionerna. Jag återkommer till de här orden i avsnitt 5.3.2. 

Frekvensanalysen visar att primorden sammanräknade är lite mer frekventa i de 

återberättade versionerna i mitt material. Om man studerar primorden var för sig, kan man 

se att det föreligger stora skillnader mellan dem. Drygt hälften är mer frekventa i de 

återberättade versionerna. Hur stor skillnaden är varierar stort. Då utgångspunkterna för 

vilka ord som inkluderats i frekvensanalysen kan kritiseras och analysen i sig inneburit vissa 

kontextanpassade beslut om vilka belägg som inkluderas är den här delen av 

undersökningen i mina ögon förvisso intressant men dess värde finns främst i att den 

fungerat som underlag för den kvalitativa analysen i avsnitt 5.2 och 5.3.  
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5.2 Kvalitativ analys 

I det här avsnittet visar jag med exempel ur mitt material hur primorden förekommer i de 

återberättade versionerna. Jag jämför den återberättade texten med originaltexten och 

studerar vilket innehåll i originalet primorden kan sägas ersätta, och hur de samspelar med 

syntax och komposition. Av utrymmesskäl studerar jag inte exempel för varje primord. Jag 

har i stället följt en tidigare använd indelning av primorden i tolv grupper (Goddard 

2017a:40–44)10 och visar exempel för varje grupp. Primorden har i olika publikationer 

delats in på olika, men oftast liknande sätt. Den svenska förteckningen i bilaga 1 (Goddard 

& Karlsson 2008:227) har en liknande struktur som den jag använder här, men med fler 

och mer specifika grupper. 

Avsnittet är indelat i underavsnitt enligt de tolv grupperna, och avslutas med en 

sammanfattning. 

 

5.2.1 Jag, du, någon, någonting/ting/sak, folk, kropp, sort, del av 

I det här avsnittet diskuteras den grupp som samlar de flesta nominalfraserna bland 

primorden: jag, du, någon, någonting, folk, kropp, sort, del av. Jag, du, någon och kropp är mer 

frekventa i de återberättade versionerna i mitt material. Någonting – inklusive allolexerna ting 

och sak –, folk, sort och del av är mindre frekventa i de återberättade versionerna. Du och 

någonting är de ord i gruppen för vilka Svensk Ordbok anger endast en betydelse.  

Romanerna i mitt material är berättade i tredje person och alla belägg på jag/mig och du/dig 

finns i dialogen eller i texter karaktärerna skriver, som mejl och sms. Att jag och du är mer 

frekventa i de återberättade versionerna beror delvis på att dessa relativt sett innehåller mer 

dialog. Just dialogen ur originalverket har ofta bibehållits, medan andra delar av texten har 

strukits. Man kan säga att det är samma du och jag som finns kvar, som då Hassan och 

Noor diskuterar ifall hon ska engagera sig i bostadsföreningens trädgårdsarbete. I 

originaltexten säger Noor (Wadell 2013a:20): 

                                                
10 Jag har tolv grupper medan Goddard (2017a:40–44) har tretton, eftersom en av hans grupper utgös av (is) 
mine, ett av de primord som lagts till efter att den svenska förteckningen (Goddard & Karlsson 2008:227) 
publicerades. 
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(6) Varför skulle jag gå med i en grupp 

med knäppskallarna som bor i det här området?  

I den återberättade versionen (Wadell 2013b:13) lyder motsvarande replik: 

(7) Varför skulle jag vilja gå med 

i samma grupp som våra grannar? De är ju tokiga!  

Jag/mig och du/dig används i de återberättade versionerna för att förtydliga att det gäller en 

specifik person och vem denna person är. I den återberättade Noors trädgård förtydligas med 

ett du vems humör Noors granne uttalar sig om. I originalet lyder texten (Wadell 2013a:22): 

(8) – Gnällig och sur hela tiden! utbrast fru Persson.  

I den återberättade versionen har ett du lagts till (Wadell 2013b:17): 

(9) – Nu är du alltid sur, säger fru Persson.  

Att skriva ut sådana subjekt som varit implicita i elliptiska satser är typiskt för de 

återberättade versionerna. Ordet som läggs till kan vara antingen ett pronomen eller ett 

egennamn. På liknande sätt förtydligas i den återberättade versionen Pernillas första 

meddelande till Kouplan. I originalromanen skriver hon i ett mejl (Lövestam 2015a:8): 

(10) Behöver akut hjälp att hitta min lilla flicka, som försvann i måndags vid Globen Centrum. Kan 

inte kontakta polisen. 

I Pernillas mejl i den återberättade versionen kompletterar mig och jag de elliptiska satser 

(Lövestam 2015b:7): 

(11) Hjälp mig, snälla! Min dotter har försvunnit, och jag kan inte kontakta polisen. 

Att det är Pernilla som behöver hjälp och som inte kan kontakta polisen är underförstått i 

(10), men förtydligas i (11) med hjälp av allolexerna jag och mig. En annan viktig förändring 

är den ändrade syntaktiska strukturen. Det innehåll som i (10) stod i en bisats inleder nu 

den andra meningen: Min dotter har försvunnit. På detta sätt lyfts det viktiga innehållet 

tydligare fram för läsaren. Den mindre viktiga detaljen, att Julia försvann vid Globen 

Centrum, har strukits helt. 
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5.2.2 Den här/denna/det här/detta, samma/samme, annan 

I det här avsnittet diskuteras primorden den här, samma, annat samt deras allolexer. Då jag 

räknat ihop beläggen för de skilda allolexerna har resultatet varit att alla primorden i den 

här gruppen är mindre frekventa i de återberättade versionerna. När man ser på allolexerna 

var för sig är ändå den här, det här och annan mer frekventa i de återberättade versionerna. 

Denna, samma och annan är ord för vilka Svensk ordbok anger endast en betydelse. 

Annan används i Lövestams återberättade version för att förtydliga att Kouplan finkänsligt 

försöker fråga om någon annan än Pernillas tidigare sambo kunde vara far till hennes 

dotter. I originalromanen lyder hennes svar på hans fråga så här (Lövestam 2015a:109): 

(12) ”Du menar om jag låg med någon? Va, är det det du menar?” 

I den återberättade versionen har annan lagts till, vilket förtydligar att det i så fall skulle 

finnas fler män som kunde vara pappa till Julia (Lövestam 2015b:46): 

(13) – Du menar, om jag hade sex med någon annan? 

Att samma upplevs som enklare än likadana visas av ett exempel där sonen Beros och hans 

sambos kostymer beskrivs. Formuleringen i originalverket lyder (Wadell 2017a:39): 

(14) Beros och hans vän Mike hade klätt sig  

i likadana midnattsblå kostymer.  

Hassan tyckte att de såg ut som medlemmar  

i någon tjusig orkester.  

De måste vara väldigt bra vänner  

om de till och med klär sig likadant, tänkte han. 

I den återberättade versionen beskrivs kostymerna med samma (Wadell 2017b:43): 

(15) Vad konstigt att Beros och Mike 

har på sig samma kostymer, 

tänker Hassan. 

I texten har ändå skett andra, viktigare förändringar än att det ord som beskriver 

kostymerna bytts ut till ett primord. Då Hassan i originaltexten tänker att Beros och Mike 

måste vara väldigt goda vänner då de klär sig lika tycker han i den återberättade versionen 

att det är konstigt att de klär sig lika. Det här besparar läsaren en del tankearbete genom att 
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erbjuda en färdig tolkning. Konstigt är naturligtvis inte bara en tolkning av att vara väldigt 

goda vänner. Beskrivningen av hurdana kostymerna är har i den återberättade versionen 

strukits, både färgen som nämndes i den första meningen och hela den andra meningen om 

att kostymerna får Mike och Beros att likna orkestermedlemmar. Men ”tjusig orkester” kan 

ses som en del av innehållet i tolkningen konstigt i den återberättade texten.  

5.2.3 En/ett, två, många/mycket, några, alla  

I det här avsnittet diskuteras de primord som anger mängd. Alla orden i den här gruppen är 

mer frekventa i de återberättade versionerna. Mycket och några har endast en betydelse enligt 

Svensk ordbok. Visserligen finns några inte som uppslagsord, eftersom det är en pluralform 

av någon. För någon anges två betydelser, av vilka endast den ena – ”i substantivisk an-

vändning enskild person eller företeelse som inte är närmare känd eller angiven” – går att 

använda i plural, och det är den betydelsen primordet några har. Mycket har en betydelse i 

ordboken, men representerar två primord. Mycket kan uttrycka antingen mängd eller 

intensitet. Tillsammans med många är mycket den svenska motsvarigheten till det engelska 

primordet much/many, men dessutom är mycket den svenska motsvarigheten till engelskans 

very.  

Primorden i den här gruppen används i mitt material för att tydliggöra sammanhang som i 

originalversionen antingen varit underförstådda eller uttryckta med svårare ord. Mycket 

används till exempel i Lövestams återberättade version i en omskrivning av ordet specialist. 

Originaltexten lyder (Lövestam 2015a:250):  

(16) ”Jag söker en psykolog”, säger hennes röst.  

Den låter alldeles vuxen.  

”En specialist på hallucinationer och såna saker”, förtydligar hon.  

I den återberättade versionen har specialist ersatts med en längre nominalfras som innehåller 

mycket, men dessutom tre andra primord (Lövestam 2015b:110): 

(17) – Jag söker en psykolog, säger hon. 

Någon som vet mycket om hallucinationer, 

om hur hjärnan kan hitta på saker som inte finns. 

Nominalfrasen någon som vet mycket består av fyra primord, och kunde vara en ordförklaring 

skriven med primord.  
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5.2.4 Bra, dålig stor, liten  

I det här avsnittet diskuteras de konkreta adjektiven bland primorden: bra, dålig, stor och 

liten. Dålig, stor och liten är mer frekventa i de återberättade versionerna i mitt material, 

medan bra är mindre frekvent. I den här gruppen finns inget ord för vilket Svensk ordbok 

skulle ange endast en betydelse. De fyra orden är primord i sin konkreta betydelse, liten och 

stor ifråga om fysisk storlek, bra och dålig ifråga om positiva eller negativa egenskaper. Alla 

de här orden är exempel på sådana enkla och vardagliga ord som är vanliga i lättlästa texter 

kan tänkas innehålla (se avsnitt 2.1). I mitt material har de här primorden använts i de 

återberättade versionerna i stället för svårare ord och mer indirekta formuleringar. 

Stor används i den återberättade versionen av Lövestams bok för att beskriva prästen Tors 

trädgård. I originaltexten (Lövestam 2015a:94) har trädgårdens storlek beskrivits indirekt: 

(18) Tor bor i ett trähus med staket och järngrind. Mellan huset och staketet finns det flera meter 

gräs och buskar, Kouplan kommer på sig själv med att leta efter skyddsrummet som en så 

trädgårdsförmögen svensk skulle ha byggt bakom huset om Sverige hade haft krig. I stället 

växer där rosenbuskar, vilket är vackert på många sätt. 

I den återberättade versionen (Lövestam 2015b:39) har texten komprimerats och Kouplans 

tankar om skyddsrum strukits:  

(19) Prästen Tor bor i ett trähus med staket och järngrind. 

Trädgården är stor, med rosenbuskar och äppelträd. 

Då Tors trädgård i den återberättade versionen beskrivs med adjektivet stor, går det inte att 

peka på ett enda ord i originaltexten som stor skulle ersätta. I originalet beskrivs trädgården i 

stället med en lång och mer detaljerad mening av vilken läsaren själv förutsätts dra 

slutsatsen att trädgården var stor.  

5.2.5 Tänka, veta, vilja, känna, se, höra 

I det är avsnittet diskuteras de primord som används för att beskriva hur man förnimmer 

världen: tänka, veta, vilja, känna, se och höra. Förutom höra är orden mer frekventa i de 

återberättade versionerna i mitt material. Veta är det enda av orden som anges ha bara en 

betydelse i Svensk ordbok. De här verben används ofta i de lättlästa versionerna för att 

uttrycka något som varit underförstått i originaltexten. I Lövestams original återges en 
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dialog mellan Kouplan och en kille som säljer biljetter utanför Globen så här (Lövestam 

2015a:81): 

(20) ”Biljetter?” hälsar mannen.  

Kouplan skakar kort på huvudet.  

”Bara undrar en grej.” 

I den återberättade versionen har vilja två gånger kompletterat de elliptiska satserna för att 

göra dialogen tydligare (Lövestam 2015b:33): 

(21) Kouplan går fram till en av männen. 

– Vill du köpa? frågar mannen.  

En biljett, sexhundra kronor. 

– Nej, jag vill bara fråga en sak. 

Lövestam använder i den återberättade versionen veta, då det i originaltexten står att en 

person varit med om något (Lövestam 2015a:219): 

(22) Navelsträngen är inte så där som du sa. Jag har pratat med en som har fött barn, du kan fråga 

henne själv. 

I den återberättade versionen lyder texten (Lövestam 2015b:93): 

(23) – Navelsträngen är inte mjuk.  

Jag har pratat med någon som vet.  

Navelsträngen är hård.  

Det Kouplan här talar om för Pernilla är att han inte tror på hennes berättelse om hur hon 

födde Julia ensam hemma. Då han hänvisar till den person han diskuterat saken med står 

det i den återberättade versionen någon som vet. Originaltexten innehöll i stället en 

beskrivning av personen ifråga, att det är en kvinna som själv fött barn. Av beskrivningen 

och sammanhanget förväntas läsaren själv dra slutsatsen att det är fråga om en person som 

vet hurdan en navelsträng är. I den återberättade versionen är det också tydligare vilken 

detalj i Pernillas berättelse Kouplan ser som otrovärdig; att hon beskrivit navelsträngen 

som mjuk.  

Trots att höra är mindre frekvent i de återberättade versionerna finns det belägg där 

primordet har använts för att förtydliga innehållet, som när polisen stormar 

människosmugglarnas lägenhet (Lövestam 2015a:244): 
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(24) Det dånar i huset när de brakar in. 

Den återberättade texten lyder (Lövestam 2015b:45): 

(25) Hon hör dem slå in dörren. 

Här har också fokus flyttats till den kidnappade flickan, i stället för det opersonliga det dånar 

beskrivs samma ljud i den återberättade texten med hon hör. I lättlästa texter undviker man 

passiv form för att det ska vara tydligt vem som gör vad (se avsnitt 2.1), och det är troligt 

att författaren här haft samma motivering för att byta ut det opersonliga det som subjekt. 

5.2.6 Säga,	ord,	sann 

I det här avsnittet diskuteras de primord som anknyter till verbal kommunikation: säga, ord 

och sann. Säga och sann är avsevärt mer frekventa i de återberättade versionerna, medan ord 

är mindre frekvent. Verbet säga är viktigt då man beskriver mänsklig kommunikation 

(Goddard 2017a:42) och förekommer rikligt i mitt material. Ett exempel på hur verbet 

används i stället för ett svårare ord syntes i (10) och (11), där utbrast har bytts ut till säger i 

den återberättade versionen av Noors trädgård. Originaltexten lydde (Wadell 2013a:22): 

(26) (10) – Gnällig och sur hela tiden! utbrast fru Persson.  

I den återberättade versionen används säger (Wadell 2013b:17): 

(27) (11) – Nu är du alltid sur, säger fru Persson. 

Ett exempel på primordet sann finns då Lövestam i den återberättade versionen formulerar 

om negationen ”inte en lögn”. Texten i originalet lyder (Lövestam 2015a:171): 

(28) Det är inte en lögn. 

Formuleringen i den återberättade versionen lyder (Lövestam 2015b:72): 

(29) Det är sant. 

Det här är också ett exempel på att man i lättlästa texter undviker negationer som är 

omskrivningar av en positiv sats (Sundin 2007:116), vilket kan ha varit en viktigare 

motivation för Lövestam att formulera sig som hon gjort i den återberättade versionen än 

en skillnad i svårighetsgrad mellan orden lögn och sant. 
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5.2.7 Hända/ske, göra, röra sig 	

I det här avsnittet diskuteras hända/ske, göra och röra sig, de verb som Goddard (2017a:42) 

kallar för de dynamiska primorden. För hända och ske anges endast en betydelse i Svensk 

ordbok, men alla orden i gruppen används ofta i en abstrakt betydelse, och är då strikt sett 

inte längre primord. Av de här verben är det bara röra sig som är mer frekvent i de 

återberättade versionerna än i originalversionerna, men också för de andra verben finns 

exempel på hur de i de återberättade versionerna används för att förenkla och förtydliga. I 

originalversionen av Noors trädgård finns till exempel en dialog som inleds med en replik av 

den kommunala tjänstemannen Mårten (Wadell 2013a:63): 

(30) – Varför sitter du här då? hördes en röst.  

Det var Mårten som stod där  

i sin kostym och blanka skor. 

I den återberättade versionen används göra i stället för formuleringen med sitter (Wadell 

2013b:52): 

(31) – Vad gör du här? frågar Mårten.  

Att byta ut sitta mot primordet göra är ett förtydligande av betydelsen av repliken, för det är 

förstås inte det att Noor befinner sig i sittande position som förbryllar Mårten. Då hördes en 

röst har ändrats till frågar Mårten är det ett exempel på att man gärna undviker passiv form i 

lättläst text (se t.ex. Lundberg & Reichenberg 2008). 

5.2.8 Vara (någonstans),	vara (någon/någonting),	det finns  

I det här avsnittet diskuteras de tre primorden vara (någonstans), vara (någon/någonting) och det 

finns. Verbet finnas har endast en betydelse enligt Svensk ordbok, och uttrycket det finns har en 

betydligt högre frekvens i de återberättade versionerna. Vara har också en tydligt högre 

frekvens i de återberättade versionerna, men eftersom jag inte har sorterat beläggen för vara 

är fördelningen på de två primorden och olika polysemer oklar. 

Det finns används i den återberättade versionen då två krokars placering i originalversionen 

av Lövestams roman angetts med sitter (2015a:48): 

(32) Pernillas hall är vitmålad, förutom en vägg som är blå. Under klädhängaren sitter två krokar på 

barnnivå. 
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I den återberättade versionen har det finns använts för att förenkla texten (Lövestam 

2015b:20): 

(33) Pernillas hall är vit och blå. 

Det finns galgar för vuxna, och två krokar för barn. 

Sitta har många betydelser, en av dem passar bra för att beskriva krokar fästa vid väggen. 

Den betydelse man kanske först tänker på, och först lär sig som språkinlärare, är antagligen 

den som Svensk ordbok definierar som ”vila med sätet mot underlaget och ryggen upprätt”. 

Därför är det mycket tänkbart att krokar som sitter på väggen förvirrar läsaren, och ett 

välgrundat avgörande att byta ut sitta till det finns. 

5.2.9 Leva,	dö  

I det här avsnittet diskuteras de två existentiella verben bland primorden: leva och dö. För dö 

anger Svensk ordbok endast en betydelse. Frekvensanalysen visar att båda primorden är 

mindre frekventa i de återberättade versionerna, men det finns exempel på hur de två 

primorden använts för att förenkla texten. I Lövestam originalroman står det att Pernilla 

fejkat ett missfall (Lövestam 2015a:73): 

(34) ”Jag visste att de inte skulle låta mig behålla Julia.” 

Tystnaden berättar resten av historien. Kouplan fyller i den. 

”Så du fejkade ett missfall.” 

I den återberättade versionen har dö använts i en enklare formulering av samma innehåll 

(Lövestam 2015b:28): 

(35) Jag sa till sjukhuset att jag hade fått missfall,  

att barnet hade dött i magen. 

Missfall ingår i båda versionerna, men i den återberättade versionen förklaras det vad ordet 

innebär.  

5.2.10 Då/när/tid, nu, innan, efter, länge, en kort stund, en stund, ögonblick 

I det här avsnittet diskuteras de primord som anknyter till tid. Bland dessa är länge, innan 

och en stund mer frekventa i de återberättade romanerna. Då, när och tid är allolexer, och är 

sammanräknade mindre frekventa i de återberättade versionerna. Men ser man på orden 
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enskilt är när och tid mer frekventa. Av primorden ögonblick/om ett ögonblick och en kort stund 

finns det så få förekomster i mitt material att jag exkluderat dem ur frekvensanalysen. 

Primord som anknyter till tid har använts i de återberättade versionerna för att tydliggöra 

olika tidsplan i berättelsen. Ett exempel förekom i (10, 26) och (11,27), där ett nu lagts till 

för att förtydliga att det handlar om en förändring jämfört med tidigare. Originaltexten 

lyder (Wadell 2013a:22): 

(36) (10, 26) – Gnällig och sur hela tiden! utbrast fru Persson.  

 I den återberättade versionen används två primord som anknyter till tid: nu och alltid, som 

är ett portmanteau för primorden all och tid. Alltid används här för att läsaren ska förstå att 

fru Persson inte talar om Noors humör i just den stunden, utan hur hon beter sig överlag 

nuförtiden (Wadell 2013b:17): 

(37) (11, 27) – Nu är du alltid sur, säger fru Persson.  

Också Lövestam använder i den återberättade versionen nu för att signalera att en 

förändring har skett, då Kouplan fått betalt av Pernilla och har råd att köpa biljett till 

tunnelbanan. I originaltexten uttrycks samma innehåll indirekt (Lövestam 2015a:28): 

(38) Bakom honom hänger ett par-tre killar och väntar på nästa tillfälle att planka in. I en månad 

framöver är han inte en av dem.  

Nu är en del av förenklingen i den återberättade versionen (Lövestam 2015b:5): 

(39) Nu behöver han inte planka på tunnelbanan,  

och han måste inte vara rädd för kontrollanter.  

 

5.2.11 Där/var/plats, här, över, under, nära, avlägsen, sida, insida, vidröra 

I det här avsnittet diskuteras de primord som anknyter till rum. I den här gruppen har 

vidröra och avlägsen endast en betydelse i Svensk ordbok, men just de primorden förekom inte 

alls i mitt material. Jag återkommer till de här två primorden samt primordet insida, som 

hade ett enda belägg i materialet, i avsnitt 5.3. Nära och sida var de primord i gruppen som 

var mer frekventa i de återberättade versionerna.  
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Primorden i den här gruppen påminner på många sätt om primorden i föregående avsnitt, 

som anknöt till tid, och det finns exempel i materialet på hur rumsbegreppen används för 

att förtydliga sammanhang i de återberättade versionerna på ett liknande sätt som 

tidsbegreppen. Resultaten av frekvensanalysen är dock olika för de två grupperna; medan 

flera av tidsbegreppen var betydligt mer frekventa i de återberättade versionerna gällde 

detta bara två av rumsbegreppen, nära och sida. Dessutom fanns det färre belägg på nära 

och sida än på de tidsbegrepp som var mer frekventa i de återberättade versionerna.  

I originalversionen av Noors trädgård nämns Noors arbetsplats, tvättstugan, första gången i 

bestämd form (Wadell 2013a:8):  

(40) Noor var sedan två år anställd som värd i tvättstugan. 

Den bestämda formen tyder på att en tvättstuga ses som en självklar företeelse. I den 

återberättade versionen omnämns tvättstugan däremot första gången i obestämd form och 

får dessutom en rumsangivelse med primordet nära:  

(41) Noor jobbar i en tvättstuga. 

Den ligger nära huset där hon bor. 

Nära har i den återberättade versionen använts för att förtydliga ett sammanhang som varit 

underförstått i originalversionen. Det handlar i det här fallet inte enbart om förväntad 

språklig kompetens hos läsaren, utan också om kulturkännedom. 

5.2.12 Inte, kanske, kan, eftersom, om, mycket, mer, som 

I det här avsnittet diskuteras de primord som anger logiska sammanhang: inte, kanske, kan, 

eftersom, om, mycket, mer och som. Enligt Svensk ordbok har inte och kanske endast en betydelse. 

Inte, kanske, mycket och mer var mer frekventa i de återberättade versionerna. Att mycket står 

för två primord har tidigare diskuterats i avsnitt 5.2.3, där mycket med allolexen många 

presenterades som ett begrepp för mängd. I den här gruppen är mycket och mer de primord 

som används för att intensifiera och öka (Goddard 2017a:44). 

I inledningen citerade jag hur Hassan visar Noor en lapp om bostadsföreningens 

trädgårdsgrupp. I originalversionen säger han (Wadell 2013a:19):  

(42) (1) – Det låter väl som något för dig? 

I den återberättade versionen har låter väl bytts ut mot kanske (Wadell 2013b:10): 
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(43) (2) – Det här är kanske något för dig? 

Kanske är inte det enda primordet i den här meningen. Om något sågs som allolex för 

någonting (se avsnitt 5.3.3) skulle det här vara ett exempel på en mening som består av 

enbart primord. 

5.2.13 Sammanfattning av avsnittet 

I det här underavsnittet sammanfattar jag resultaten av den deskriptiva jämförande analysen 

i avsnitt 5.2, där jag har visat flera exempel på hur primord använts i de återberättade 

versionerna av romanerna som utgör materialet i undersökningen.  

Primorden ersätter i de återberättade versionerna ofta svårare ord, som då utbrista ersätts 

med säga i (27). Primorden förekommer också som delar i konstruktioner som förtydligar 

eller konkretiserar textens innebörd, som då man anger att tvättstugan ligger nära Noors 

hem i (41). Det handlar ofta om sammanhang som varit underförstådda i originalversionen, 

men i den återberättade versionen skrivs ut. De förtydliganden som primorden utgör eller 

ingår i är ofta språkliga, men ibland handlar det snarare om att förklara innehållet. Ett 

exempel på det här är just tvättstugan i (41). I originaltexten förutsätts läsaren veta att en 

gemensam tvättstuga finns i anslutning till den egna bostaden, medan man i den 

återberättade versionen lagt till nära, vilket kan ses som ett sätt att göra texten tillgänglig för 

läsare med en annan kulturtillhörighet än den svenska.  

De återberättade versionerna innehåller många fler goda exempel på hur primord kan 

användas i lättlästa texter än de jag valt ut och analyserat i det här avsnittet. Jag har försökt 

välja ut exempel som är intressanta både med hänsyn till hur primorden används i den 

återberättade texten och utgående från en jämförelse med originaltexten. I de exempel jag 

valt syns ofta också andra egenskaper hos den återberättade texten än bara primorden. Jag 

har kommenterat vissa av dessa egenskaper även om de kunde anses ligga utanför 

undersökningen. Men i många av exemplen blir det tydligt att författaren gjort texter mer 

lättlästa genom att förändra syntaxen och byta passiv till aktiv form. De här åtgärderna kan 

ofta upplevas som viktigare för läsbarheten än att ett primord lagts till, och jag har hellre 

påpekat dem än riskerat att förbrylla läsaren. 

Som exemplen i avsnittet har visat används primorden i mitt material för att förenkla 

texten, genom att tydliggöra sammanhang eller helt enkelt uttrycka samma innehåll som i 

originaltexten med enklare ord. Ofta handlar det om att konkretisera sammanhang som i 
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originaltexten varit underförstådda. Exempel på detta är när man i de återberättade 

versionerna i stället för elliptiska satser skriver ut personliga pronomen som jag och du, eller 

när de primord som anknyter till tid, rum och logiska sammanhang används för att hjälpa 

läsaren att förstå sammanhangen i texten. Det kan gälla var platser och saker befinner sig i 

förhållande till varandra, i vilken ordning händelser utspelar sig eller att något händer som 

en följd av något annat. 

5.3 Kompletterande analys 

I det här avsnittet gör en jag en kompletterande analys för att besvara min tredje 

forskningsfråga: Hur kan förteckningen över svenska primord utvecklas? Jag belyser några 

aspekter av undersökningen som undflytt både den kvantitativa frekvensanalysen i avsnitt 

5.1 och den strukturerade kvalitativa analysen med exempel ur materialet i avsnitt 5.2. 

Fokus sätts här på de problem jag stött på gällande förteckningen över svenska primord. 

Under de tio år som gått sedan förteckningen över svenska primord publicerades 2008 

(Goddard & Karlsson 2008) har tre primord tillkommit och ett tagits bort i förteckningar 

på andra språk, vilket jag återkommer till i underavsnitt 5.3.1. I därpå följande avsnitt 

(avsnitt 5.3.2) studerar jag de primord för vilka det funnits få eller inga belägg i mitt 

material, och diskuterar möjliga allolexer för dem. I det sista avsnittet (avsnitt 5.3.3) 

behandlar jag ytterligare allolexer som kunde komplettera den svenska förteckningen, och 

visar hur en kompletterad förteckning skulle ge ett mer heltäckande svar på frågan hur 

frekventa primorden är. En kanske viktigare funktion för en kompletterad förteckning över 

primorden, deras allolexer och portmanteau-uttryck är att en sådan förteckning kunde vara 

att fungera som ett stöd för att skriva tillgängliga texter. 

5.3.1 De nya primorden 

I det här avsnittet diskuterar jag de förändringar som skett ifråga om vilka ord som ses som 

primord sedan den svenska förteckningen publicerades (Goddard & Karlsson 2008:227, 

bilaga 1). Som tidigare nämnts innehåller den svenska förteckningen delvis andra primord 

än förteckningar på andra språk eftersom tre primord senare har tillkommit och ett tagits 

bort.  

De tre primord som har lagts till sedan 2008 är, i min översättning, lite/få, vill inte/vill inte ha 

och (är) min. På engelska och danska är de här primorden little/few och lidt/f; don’t want och 
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vil ikke/vil ikke ha’; (is)mine och (er) min. De nya primorden finns i följande av de 150 

kanonsatserna (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]): 

– 32. There is very LITTLE water here. 

– 33. Very FEW people know this. 

– 52. I WANT (DON’T WANT) you to do it. 

– 86. It’s MINE.  

– 87. It’s not MINE. Whose is it? 

Lite påminner om mycket, som representerar två primord; som allolex till många anger mycket 

mängd – på engelska much, many – och som översättning av engelskans very anger mycket 

gradering. Primordet lite/få anger mängd. Lite i sin graderande funktion är – åtminstone i 

dag – inte ett primord.  

Få/lite hör till den grupp av primord som anger mängd (Goddard 2017a:41). Alla ord i den 

svenska förteckningen som hör till den här gruppen var mer frekventa i de återberättade 

versionerna (se avsnitt 5.2.3). Då jag gjorde en frekvensanalys av få/lite i mitt material var 

primordet mindre frekvent i de återberättade versionerna, till skillnad från resten av 

gruppen. 

I den svenska förteckningen (Goddard & Karlsson 2008) finns primordet ha, men det har 

senare strukits från förteckningar på andra språk, och därför har jag inte heller inkluderat 

det i min analys. 

5.3.2 Primord med få eller inga belägg i mitt material 

I det här avsnittet diskuterar jag de primord av vilka det fanns färre än fem belägg i mitt 

material. Av de 63 primorden i den svenska förteckningen (Goddard & Karlsson 2008) 

uteslöt jag fem stycken ur frekvensanalysen eftersom det fanns högst fem belägg på dem i 

materialet: sort/en sort, vidröra, en kort stund, insida och avlägsen.  

Flera av de här primorden har synonymer, som jag tror kunde ses som allolexer. Dessa är 

ofta ord som kan tänkas passa bättre i en skönlitterär text, och framför allt i en lättläst 

sådan. Bland de primord som uteslutits ur min frekvensanalys gäller detta för vidröra och 

avlägsen. Det gäller också för eftersom, som inkluderades i frekvensanalysen då det fanns sju 

belägg av ordet i materialet. Jag diskuterar eftersom i nästa avsnitt.  
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För primorden avlägsen och vidröra fanns inga belägg i mitt material. Vidröra torde ha 

allolexen röra (vid), som också skulle vara ett bättre alternativ i en lättläst text. Att lösa upp 

sammansättningar är något som rekommenderas ifråga om lättläst text (se t.ex. Sundin 

2007:136). En frekvensanalys av mitt material visade två belägg för röra (vid), båda i 

originalkorpusen.  

För primordet avlägsen torde de mer vardagliga långt och långt borta vara allolexer, och för 

dem hade det funnits 13 belägg i mitt material. Till exempel har långt använts för att 

sammanfatta det som i Lövestams originaltext (2015a:99) varit en längre beskrivning av hur 

Kouplan rör sig runt kvarteret. I den återberättade versionen lyder texten i stället 

(Lövestam 2015b:40): 

(44) När Kouplan lämnar Tors villa, går han inte långt. 

Han smyger runt huset  

och tittar in genom alla fönster. 

Förvisso finns det i mitt material flera belägg på långt som inte alls har med avstånd att 

göra, som gå för långt eller långt hår, och man kan argumentera för att avlägsen är ett bättre 

primord då det är mer entydigt. Men utgående från de 150 kanonsatserna (Goddard & 

Wierzbicka 2018 [2014]:5) skulle långt och långt borta vara mer korrekta som huvudsakliga 

primord. De två kanonsatser som ger exempel på primordet far är:  

– 117. Is it FAR from here?  

– 118. The stars are FAR above the earth. 

För primordet insida fanns endast ett belägg i mitt material, i Lövestams originalroman 

(2015a:99): ”Det lyser på insidan, inte på övervåningen med barnens rum men på 

nedervåningen.” Motsvarande engelska primord är inside och det danska inde i. Inside ingår i 

fem av kanonsatserna (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]):  

– 11. The stomach (liver, etc.) is part of people’s bodies, it is INSIDE the body.  

– 74. At that moment, something happened INSIDE him.  

– 124. There is an insect INSIDE this [e.g. walnut, apple].  

– 125. Don’t open it. You don’t know what is INSIDE.  

– 126. Some people were in front of the house, others were INSIDE.  
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Utgående från kanonsatserna kunde insida ha allolexerna inne (i), inuti och inom. I vissa fall 

kunde man använda portmanteau-uttryck med primorden här och där: här inne och där inne.  

Då jag gjorde en frekvensanalys för de tänkbara allolexerna inne (i/på), där inne, inuti och 

inom i frekvensanalysen fanns det ytterligare 26 belägg i originalkorpusen och 11 belägg i de 

återberättade versionerna. Detta skulle placera insida i gruppen med den största relativa 

skillnaden i tabell 3. I de återberättade versionerna i mitt material finns det framför allt 

belägg på portmanteau-begreppet där inne, dessa står för tio av de elva beläggen, till 

exempel: ”Kanske sitter Julia där inne” (Lövestam 2015b:73). Det sista av beläggen i de 

återberättade versionerna är: ”Han speglar sig inne på toaletten.” (ibid:112) 

Med modell av det finska primordet sisä- (se t.ex. Vanhatalo & Tissari 2017) gjorde jag 

ytterligare en sökning på inom* i mitt material. Det fanns belägg på inomhus och inombords 

som var jämförbara med satserna 74 och 126 bland exemplen ovan. 

Det primord som på engelska är kind och på danska slags formuleras i den svenska 

förteckningen som ”sort/en sort”. Jag misstänker att man här haft för avsikt att ange 

allolexen en sorts, men att ett s försvunnit på vägen. Jag skulle också gärna se slag/ett slags 

som allolex till sort/en sorts i förteckningen. En sådan ändring hade ändå inte förändrat 

resultaten för min undersökning. Min frekvensanalys visade att det i originalverken finns 

två belägg för sort/en sorts, i de återberättade versionerna inga belägg. Om jag lagt till 

allolexen slag/ett slags, hade det gett ytterligare ett belägg i originalen, men fortfarande inte 

ett enda i de återberättade versionerna. Beläggen för primordet hade fortfarande varit så få 

att jag exkluderat det ur frekvensanalysen. 

Primordet över anger att något befinner sig ovanför något annat, det engelska primordet är 

above. Över i den här betydelsen fanns inte alls i de återberättade versionerna i mitt material, 

men det gjorde inte heller ovanför eller ovan, som kunde vara allolexer till över. 

5.3.3 Ytterligare förslag till allolexer 

I det här avsnittet tar jag upp sådana primord för vilka det fanns fler än fem belägg i mitt 

material, men som jag anser att kunde kompletteras med fler allolexer. Utgående från en 

kompletterad förteckning skulle det vara möjligt att ge ett mer heltäckande svar på frågan 

hur frekventa primorden är, vilket jag strax ska ge ett par exempel på ur min undersökning.  
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Gällande primordet folk kunde människor läggas till som allolex, eventuellt också det 

opersonliga pronomenet man. På engelska är primordet people och på danska mennesker/folk. 

Att människor skulle passa bättre än folk som det primära svenska primordet framgår av de 

kanonsatser som innehåller people (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]): 

– 7. They are good PEOPLE. 

– 8. Many PEOPLE don’t know this. 

– 9. Sometimes bad things happen to (good) PEOPLE. 

– 66. Many people SAID very bad things about him/her.  

– 72. Those people DID something good for me. 

– 73. People DO this with a knife (axe, stick, etc.). 

Något kunde läggas till som allolex för primordet någonting/ting/sak. På engelska är 

primordet something/thing, på danska noget/ting. I en utökad förteckning över allolexer kunde 

också frågeordet vad läggas till, enligt modell från kanonsatserna. Kanonsatserna innehåller 

nämligen också frågeord, vilket synd i de satser som ger exempel på primordet 

something/thing (Goddard & Wierzbicka 2018:1 [2014]): 

– 3. WHAT happened? 

– 4. I did SOMETHING bad. 

– 5. WHAT is this? 

– 6. This THING is big/small. 

För primordet eftersom fanns sju belägg i originalromanerna, inga belägg i de återberättade 

versionerna. Svensk ordbok anger synonymerna emedan och då för eftersom. Tänkbara allolexer 

som skulle passa bättre i en lättläst text är därför att, för att och på grund av. De skulle också 

passa i de kanonsatser där motsvarande engelska primord because används (Goddard & 

Wierzbicka 2018:5 [2014]): 

– 130. There was a lot of noise (shouting, etc.). BECAUSE of this, I couldn’t sleep. 

– 131. Why are you crying? BECAUSE he hit me. 

Att primorden har fler allolexer än de som finns angivna i förteckningarna hör till NSM-

teorin (Goddard 2018). Vanligen väljs en allolex ut som primord (Vanhatalo & Tissari 

2017). De allolexer som valts är ändå inte alltid de mest lämpliga för att skriva lättläst text. 

Om man vill använda primorden för att skriva lättlästa texter skulle ett dokument som 

innehöll så många allolexer och portmanteau-uttryck som möjligt vara en bättre 
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utgångspunkt än en förteckning med färre primord. I en mer omfattande förteckning skulle 

det vara enklare att hitta de ord som passar in i den text och kontext man arbetar med. En 

sådan utökad förteckning kunde konstrueras utgående från de 150 kanonsatserna.  

Ett perspektiv på en utvidgad förteckning med fler allolexer kunde vara att den är onödig, 

att var och en själv kan formulera allolexerna utgående från den mer strikta förteckningen 

över primord. Men om man byter ut ett primord mot ett ord som är mer vardagligt och 

passar bättre i ett visst sammanhang är det inte nödvändigtvis en allolex till primordet. Det 

behöver inte vara ett problem om målet är att skriva en lättläst text, inte att använda 

primord. Problematiskt är det om man tror att man använder primord och allolexer, men 

inte gör det.  
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6 Sammanfattning och diskussion 

I det här avslutande kapitlet sammanfattar jag de viktigaste resultaten av undersökningen 

och redogör för hur de besvarar forskningsfrågorna. Jag diskuterar också de utmaningar 

metoden inneburit och beskriver vilken betydelse mina resultat har för forskningen kring 

svenska primord och lättläst text. Därtill presenterar jag några tankar om framtida 

forskning och tillämpning av resultaten av undersökningen. 

Frekvensanalysen i min undersökning visar att drygt hälften av primorden är mer frekventa 

i de återberättade romanerna än i originalversionerna, och således har potential att göra en 

text mer läsbar. Hur stora skillnader jämförelsen visar på varierar för de olika primorden, 

vilket syns i tabell 3.  

Att primorden så ofta har polysemer försvårar en frekvensanalys; ett belägg på ett ord som 

representerar primordet är inte automatiskt ett belägg på primordet. De ord som 

representerar primorden har nästan alltid också andra betydelser, beroende på polysemi, 

homonymi samt abstrakta och överförda betydelser. Resultatet av frekvensanalysen 

påverkas också av vilka allolexer jag använt. Jag har utgått från den förteckning över 

svenska primord som publicerats 2008 (Goddard & Karlsson 2008, se bilaga 1). I 

förteckningen anges flera allolexer för vissa primord, men inte för andra. Med tanke på 

detta är de olika primorden inte behandlade på samma sätt i undersökningen, vilket är bra 

att komma ihåg om man jämför dem med varandra. Jag diskuterar i avsnitt 5.3.2 och 5.3.3 

hur ytterligare allolexer kunde ha påverkat undersökningen. Av denna och andra orsaker, 

redovisade i metodkapitlet, är det omöjligt att exakt ange hur många primord som finns i 

materialet. En annan metod hade kanske gett ett annat svar på frågan om primorden är mer 

frekventa i de återberättade versionerna av de tre romanerna. 

Trots dessa förbehåll fungerar frekvensanalysen som en jämförelse mellan 

originalromanerna och de återberättade versionerna. Eftersom jag i analysen har fattat 

samma beslut gällande de båda delarna av materialet har jämförelsen en validitet. 

Frekvensanalysen har också varit ett första steg för den kvalitativa analysen, och lett vidare 

till svaren på mina två andra forskningsfrågor: Hur primorden förekommer i de 

återberättade versionerna jämfört med originaltexterna, och hur man kunde utveckla 

förteckningen över svenska primord. Resultaten av frekvensanalysen visar att åtminstone 

vissa av primorden är mer frekventa i de återberättade romanerna. Att primorden ingår i 

mer tillgängliga formuleringar jämfört med originaltexten bekräftas av den kvalitativa delen 
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av analysen och de exempel jag ger ur materialet. I exemplen ser man att primorden kan 

användas i stället för svårare och mer abstrakta ord, som när utbrast ersatts med säger i 

exempel (27), eller då specialist ersatts med någon som vet mycket i exempel (17), en nominalfras 

som består av fyra primord. Primorden används också i enklare och mer konkreta 

omskrivningar av texten, som då det i den återberättade texten står att prästen Tors 

trädgård är stor, när originaltexten innehållit en mer indirekt beskrivning av vilken läsaren 

själv förväntas dra en slutsats om trädgårdens storlek. Primorden bidrar också till att 

förklara sammanhang för läsaren. I exempel (41) hjälper primordet nära den läsare som inte 

känner till begreppet tvättstuga: ”Noor jobbar i en tvättstuga. Den ligger nära huset där hon 

bor.” 

Utöver analysen av undersökningens material, de sex romanerna, ingår i undersökningen en 

kompletterande analys där jag diskuterar ytterligare allolexer som kunde komplettera 

förteckningen över svenska primord (Goddard & Karlsson 2008). Dessa skulle göra 

förteckningen mer användbar för tillgänglig kommunikation, men också få den att stämma 

bättre överens med NSM-teorins påstående att primorden är enkla att förstå. Min 

undersökning visar hur de svenska primorden kunde utvecklas genom fortsatt forskning, 

men också hur förteckningen över svenska primord kunde tillämpas i tillgänglig 

kommunikation. I förteckningen från 2008 finns primord som kan upplevas som svåra eller 

högtravande, i synnerhet i en lättläst text: vidröra och avlägsen. De här orden kunde gärna 

kompletteras med mer vardagliga allolexer, förslagsvis röra (vid) och långt (borta). Primordet 

insida kunde kompletteras med flera allolexer och portmanteau-uttryck, och i en kortfattad 

förteckning kunde primordet bytas ut till inne (i). I förteckningen finns också ett primord 

som har strukits från senare förteckningar på andra språk: ha. Å andra sidan saknar den 

svenska förteckningen tre primord som senare lagts till, i min översättning: lite/få, vill 

inte/vill inte ha och (är) min. Jag har också presenterat några viktiga allolexer som kunde 

komplettera förteckningen, till exempel föreslår jag att människor skulle läggas till som 

allolex för folk.  

En ny frekvensanalys utgående från en kompletterad svensk förteckning kunde ge ett mer 

heltäckande svar på frågan hur frekventa primorden är i mitt material. En viktigare 

funktion för en kompletterad förteckning över primorden, deras allolexer och 

portmanteau-uttryck är att den kunde användas för att skriva tillgängliga texter. 

Resultaten gällande frekvenser för primorden är inte lika entydiga i min undersökning som i 

Vanhatalos och Lindholms undersökning (u.u) av frekvenser för primord i finska 
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nyhetstexter. Ändå stöder min undersökning den tolkning Vanhatalo och Lindholm gjort: 

att de journalister som skrivit de lättlästa nyhetstexterna intuitivt använt primord. Då de två 

undersökningarna visar att primorden förekommer i varianter av lättlästa texter stöder det 

tanken att de här orden genuint uppfattas som enkla och entydiga för språkbrukare. Den 

här tanken utgör en viktig del av NSM-teorin. Vanhatalo och Lindholm konstaterar i sin 

undersökning av lättlästa finska nyhetstexter att NSM kan vara till nytta då man skriver 

lättläst, men också att lättlästa texter kan vara till nytta för NSM-forskningen (Vanhatalo & 

Lindholm u.u). Resultaten av min undersökning stöder detta. Då Vanhatalo och Lindholm 

föreslår att minimalspråk i stil med Minimal English kunde användas för att skriva de 

enklaste lättlästa texterna går det däremot inte att se ett klart stöd för detta i mitt material. I 

de återberättade versionerna utgör de potentiella primorden drygt 25 procent av det totala 

antalet ord. Om beläggen sorterades fullständigt skulle andelen sjunka något. Å andra sidan 

gäller min undersökning endast primorden, inte alla ord i ett minimalspråk. 

Den jämförande delen av min analys visar exempel på när primorden förekommer i de 

återberättade versionerna av de tre romanerna. För skribenter med lång erfarenhet av att 

skriva lättlästa texter kan det vara intressant att se vilka ord i en lättläst text som är primord, 

men jag ställer mig tveksam till om de har nytta av insikten i sitt skrivande. Däremot tror 

jag att primorden och exempel på hur de används kan vara värdefulla som vägledning för 

mindre erfarna skribenter som ger sig in på att skriva lättläst text.  

Av undersökningen framgår att förteckningen över svenska primord gärna kunde 

kompletteras genom fortsatt forskning. De svenska primorden kunde sedan läggas till i 

förteckningen över primord på olika språk (Griffith University), vilket skulle underlätta 

arbetet för andra som vill använda primorden. Vanhatalo och Tissari (2017) har beskrivit 

hur förteckningen över finska primord tagits fram av en arbetsgrupp via ett slutet 

diskussionsforum på nätet. Något liknande kunde med fördel göras på svenska, och jag 

hoppas att avsnitt 5.3. kan fungera som en inledning på ett sådant arbete. I ett samarbete 

mellan finlandssvenska och sverigesvenska språkvetare kunde det samtidigt framgå en 

eventuell skillnad mellan primorden i finlandssvenska och sverigesvenska. Också om 

primorden är de samma kan det finnas en variation i hur frekventa olika allolexer är. 

Att översätta de 150 kanonsatserna (Goddard & Wierzbicka 2018 [2014]) skulle vara en 

naturlig inledning på ett arbete kring svenska primord. Den vägen skulle man få ett förslag 

på vilka de svenska primorden är, inklusive vilka funktionsord som kan användas, och få 

fram åtminstone en del allolexer och portmanteau-begrepp. Om man vill ge en bredare 
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grupp möjlighet att använda primorden i tillgänglig kommunikation skulle det vara 

värdefullt att definiera alla allolexer och portmanteau-uttryck. Minimal English går ett steg 

från den mer teoretiska delen av NSM mot en praktisk metod, och liknar den användning 

av primorden som jag själv analyserat i min undersökning De utökade ordlistor, främst 

över övergripande begrepp, som har publicerats inom arbetet med Minimal English skulle 

också vara värdefulla att översätta, och skulle vara ytterligare ett verktyg för tillgänglig 

kommunikation, vare sig det gäller traditionell lättläst text eller ett slags minimalspråk, en 

svensk version av Minimal English 

En korpus med lättlästa svenska texter skulle vara användbar för att studera primorden och 

deras tänkbara allolexer. En öppen korpus med lättlästa texter i Språkbanken skulle vara 

idealisk, men också en skyddad korpus skulle vara ett bra alternativ. En skyddad korpus är 

inte tillgänglig för allmänheten, utan varje användare godkänns och förses med lösenord. 

En skyddad korpus kunde vara ett alternativ för den som vill arbeta med 

upphovsrättsskyddat material, som romanerna i min undersökning. Alternativt kanske en 

öppen korpus med lättlästa böcker kunde uppnås genom förhandlingar med förlag och 

författare. Vidare forskning om återberättade romaner kunde också med fördel ha en 

kvalitativ del där man utgående från intervjuer med förlagsredaktörer och författare skulle 

beskriva arbetsprocessen. 

I den här undersökningen har jag studerat vad som händer då man återberättar en text och 

gör den mer lättläst. Med samma material, eller ett utökat sådant, skulle det vara intressant 

att studera skillnaderna mellan olika nivåers lättläst text. Bland de lättlästa romaner jag 

använt som material i min undersökning finns två av LL-förlagets tre svårighetsnivåer 

representerade. Wadells två originalverk och Lövestams återberättade version klassas av 

förlaget som nivå 2, medan de återberättade versionerna av Wadells böcker klassas som 

nivå 1. Det skulle vara intressant att studera i hurdan mängd primorden förekommer och 

om de används olika i lättlästa böcker på förlagets olika nivåer. Också många andra 

egenskaper hos texterna kunde undersökas, som struktur, textbindning och de mest 

frekventa orden. En möjlig frågeställning skulle vara hur primorden förekommer bland de 

mest frekventa orden är. Allt detta skulle förstås vara intressant att studera också i andra 

texter än romaner. Om man valde ett material bestående av myndighetstexter kunde en 

frågeställning vara att undersöka skillnaden mellan lättläst och klarspråk – det senare står 

för text som är begriplig för var och en, medan lättlästa texter skrivs för läsare med något 

slag av svårigheter. 



59 
 

 

Flera av de enskilda primorden kunde gärna bli föremål för egna undersökningar, mer 

mångsidiga ifråga om både material och metod. De primord som haft få belägg i mitt 

material kunde gärna undersökas ifråga om allolexer, synonymer och närliggande ord. Det 

skulle också vara värdefullt att se separat på de två primorden vara (någonstans) och vara 

(någonting) som jag inte sorterat beläggen för i min undersökning.  

Analysen i min undersökning av hur primorden använts i de tre återberättade romanerna 

kan också fungera som vägledning och inspiration för att skriva lättlästa texter. Jag tänker 

mig att förteckningen över de 65 primorden för de flesta skribenter är för abstrakt för att 

vara till praktisk nytta, men att redan de exempel jag har presenterat ur mitt material kan 

vara en vägledning som gör primorden användbara. En översättning av de 150 

kanonsatserna skulle förutom teoretisk kunskap också ge ett mervärde åt primorden som 

metod för tillgänglig kommunikation.  

Det finns i dag ett stort behov av tillgänglig information i form av välskrivna, lättlästa 

texter. Det behövs också kunskap om hur man skriver sådana texter och jag hoppas med 

min avhandling bidra till den kunskapen. Jag hoppas också att avhandlingen är till hjälp för 

andra som i ger sig i kast med de svenska primorden, skilt för sig eller kombinerade med 

lättlästa texter. 
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Bilaga 1: Förteckning över svenska primord 

 

Bilaga 1: Förteckningen över svenska primord. (Goddard & Karlsson 2008:227).  



66 
 

 

Bilaga 2: Utdrag ur Sanning med modifikation 

 

Bilaga 2: Sidan 197 ur Sanning med modifikation, Sara Lövestams originalroman (2015a:197). 
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Bilaga 3: Utdrag ur Flicka försvunnen 

 

Bilaga 3: Sidan 79 ur Flicka försvunnen, Sara Lövestams återberättade roman (2015b:79). 
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Bilaga 4: Utdrag ur Noors trädgård, originalversionen 

 

Bilaga 4: Sidan 20 ur Noors trädgård [nivå 2], Sara Wadells originalroman (2013a:20). 
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Bilaga 5: Utdrag ur Noors trädgård, den återberättade versionen 

 

Bilaga 5: Sidan 13 ur Noors trädgård [nivå 1], Sara Wadells återberättade roman (2013b:13). 
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Bilaga 6: Allolexer för primorden  

Tabell 7 visar tre grupper av allolexer för de svenska primorden. De två första kolumnerna 

visar vilka allolexer jag har använt i min frekvensanalys, den första kolumnen de jag fått 

från förteckningen över svenska primord (Goddard & Karlsson 2008), den andra 

kolumnen de allolexer jag har lagt till för undersökningens frekvensanalys. Den tredje 

kolumnen visar potentiella allolexer som jag inte har använt i undersökningen, men som 

kunde användas i framtida arbete med primorden.  

Tabell 7: Allolexer för primorden. 

1. Primord (Goddard & 
Karlsson 2008) 

2. Allolexer jag använt  
i undersökningen (utöver 
Goddard & Karlsson 
2008) 

3. Ytterligare föreslagna 
allolexer 

jag mig  

du  dig  

någon  person, vem 

någonting, ting, sak tinget, tingen, saken, saker, 
sakerna 

något, vad 

folk  människor, man 

kropp  kroppen, kroppar, 
kropparna 

 

sort, en sort en sorts slag, ett slags 

del av   del  

den här, denna, det här, 
detta 

  

samma, samme   

annan annat, andra  

en, ett    

två   

mycket, många   

några    

alla all, allt  
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1. Primord (Goddard & 
Karlsson 2008) 

2. Allolexer jag använt  
i undersökningen (utöver 
Goddard & Karlsson 2008) 

3. Ytterligare föreslagna 
allolexer 

bra  god12 

dålig dåligt, dålige, dåliga  

stor stort, store, stora  

liten litet, lilla, lille, små  

tänka tänker, tänkte, tänkt  

veta  vet, visste, vetat  

vilja  vill, ville, velat  

känna  känner, kände, känt  

se  ser, såg, sett  

höra  hör, hörde, hört  

säga  säger, sa, sade, sagt  

ord  ordet, orden  

sann sant, sanne, sanna  

göra gör, gjorde, gjort  

hända, ske händer, hände, hänt, sker, 
skedde, skett 

 

röra sig röra (sig), rör (sig), rörde 
(sig), rört (sig)13 

 

vidröra vidrör, vidrörde, vidrört, 
röra (vid), rör (vid), rörde 
(vid), rört (vid) 

 

vara 14 är, var, varit  

det finns finns, finnas, fanns, funnits  

leva lever, levde, levt  

                                                
12 Av de 22 belägg på god som fanns i mitt material skulle jag ha räknat fem belägg som allolexer till bra, dessa 
fanns i fraser som ”en god lyssnare” (Lövestam 2015a:240) och ”god smak” (Lövestam 2015a:247). De flesta 
beläggen gällde mat och dryck. 
13 Jag gjorde en sökning på alla former av verbet röra och sorterade sedan beläggen. En sökning på frasen röra 
sig hade inte visat belägg som jag rör mig eller röra på sig. Samtidigt fick jag fram belägg på röra (vid). 
14 I avgränsningen av undersökningen valde jag att inte sortera de 2 603 beläggen för vara, bland dem finns 
belägg på primordet vara (någonstans), belägg på primordet vara (någon, någonting) och belägg som inte 
representerar någondera primordet, till exempel delar av tidsuttryck som det var för fjorton år sedan. 



72 
 

 

1. Primord (Goddard & 
Karlsson 2008) 

2. Allolexer jag använt  
i undersökningen (utöver 
Goddard & Karlsson 2008) 

3. Ytterligare föreslagna 
allolexer 

dö dör, dog, dött  

då, när, tid tiden, tider, tiderna  

nu    

innan  före 

efter   

länge   

en kort stund den korta stunden, korta 
stunder, de korta stunderna 

 

en stund stunden, stunder, stunderna  

ögonblick, om ett 
ögonblick 

ögonblicket, ögonblicken  

där, var, plats platsen, platser, platserna  

här   

över  ovanför, ovan 

under   

nära   

avlägsen  långt, långt borta 

sida  bredvid 

insida insidan, insidor, insidorna inne (i, på), inuti, inom 

inte   

kanske   

kan kunna, kunde, kunnat  

eftersom  för att, på grund av 

om   

mycket   

mer   

som   
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Bilaga 7: Antal belägg för de 40 primorden i tabell 3 och 4  

Tabell 8 visar antal belägg i de två delarna av materialet, originalromanerna och de 

återberättade versionerna samt skillnaden mellan dessa. I tabellen ingår de 40 primord som 

ingår i tabell 3 och 4 i avsnitt 5.1, de primord för vilka jag har gått igenom och sorterat 

beläggen. För varje primord visas antal belägg och antal belägg/10 000 löpord i de två 

delarna av materialet, samt skillnaden i frekvens mellan de två korpusarna.  

Tabell 8: Antal belägg för de 40 primorden i tabell 3 och 4. 
 

Primord 

Originalromanerna De återberättade 
versionerna 

Skillnad i 
frekvens (%) 

Absolut antal 
belägg 

Antal belägg 
/10 000 

Absolut 
antal belägg 

Antal 
belägg 
/10 000 

kropp 41 6,02 21 14,88 146,10 

länge 30 4,41 14 9,92 125,04 

det finns 190 27,92 79 55,98 100,51 

dålig 17 2,50 6 4,25 70,20 

mycket  
(eng. 
very) 

17 2,50 6 4,25 70,20 

         

liten 98 14,40 34 24,09 67,31 

mer 49 7,20 17 12,05 67,31 

sann 9 1,32 3 2,13 60,74 

kanske 140 20,57 45 31,89 55,00 

      

nära 7 1,03 2 1,42 37,78 

sida 32 4,70 9 6,38 35,63 

vilja 207 30,42 58 41,10 35,12 

stor 77 11,31 21 14,88 31,52 

      

nu  147 21,60 39 27,64 27,94 
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Primord 

Originalromanerna De återberättade 
versionerna 

Skillnad i 
frekvens (%) 

Absolut antal 
belägg 

Antal 
belägg 
/10 000 

Absolut antal 
belägg 

Antal 
belägg 
/10 000 

alla 248 36,44 63 44,64 22,50 
         

veta  228 33,50 56 39,68 18,44 

några 62 9,11 15 10,63 16,67 

två 122 17,93 29 20,55 14,63 

du 665 97,72 153 108,42 10,95 

jag 923 135,63 209 148,10 9,20 
      

inte 1 098 161,34 236 167,23 3,65 

röra sig 14 2,05 3 2,16 3,34 

annan 185 27,18 39 27,64 1,66 

innan 62 9,11 13 9,21 1,11 

en stund 24 3,53 5 3,54 0,47 
      

den här 100 14,69 19 13,46 -8,38 

bra 64 9,40 12 8,50 -9,58 

under 28 4,11 5 3,54 -13,89 

höra 46 6,76 8 5,67 -16,13 
      

hända/ske  50 7,35 7 4,96 -32,49 

dö 15 2,20 2 1,42 -35,70 
      

folk 35 5,14 4 2,83 -44,89 

leva 18 2,64 2 1,42 -46,42 

någonting 56 8,23 5 3,54 -56,94 

samma 40 5,88 3 2,13 -63,83 

ord 43 6,32 2 1,42 -77,57 

 


