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Svenska – världens längsta språk 
Om ordbildning, dess (o)möjligheter och 

principer.
Ordbildnings(o)möjlighetesprinciper. 

Theres Brännmark
Grammatikdagen 23 mars 2018
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Nya fenomen kräver nya ord

Cirkelresonemang 1915
Övergångsställe 1936 
Bikini 1946
Hemmafru 1950-tal
Postnummer 1968
Pappaledig  1975
Bergsprängare 1986
Nanoteknik 1993
Rondellhund 2006
Knäprotest 2017

Foto: SVT
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Att bilda ord
Allmäna principer
• Sammansättning: 

– Vår-sol, små-springa, lång-körare, tjock-tv, framtids-full-makt
• Avledning

– An-lägga, o-trolig, tro-lig, bild-ning
Övriga
• Förkortningar

• Kortord: motell (motorhotell), blorange (blondorange), kolla (kontrollera) 
• Initialord: FN (Förenta nationerna), p-plats (parkeringsplats)

• Lånord 
– Direktlån: outfit
– Översättningslån: ståuppkomiker

• Betydelseförändringar, semantisk betydelseförskjutning
– Ledsen: jfr. med ”less”, trött, tröttsam tråkig
– Rolig: jfr. lugn, som icke rör sig ex. ett roligt vatten
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Sammansättningar

Ett av de vanligaste sätten att bilda ord i svenskan
125000 ord i SAOL (2015) varav 90 000 är sammansättningar
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Sammansättningar (sms)

• Två ord kombineras och bildar ett nytt ord
• Det nya ordet får samma ordklass, genus och 

böjning som efterledet: 
– en grammatikbok, ett hustak, 

• Består av förled och efterled där förled 
preciserar/berättar syftet med efterled: 
– guldhalsband, diamanthalsband, hundhalsband. 

• Efterledet kan sägas utgöra huvudledet
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Efterled Efterled Efterled

Förled hundkurs
matkasse

blytung
solgul

pantsätta
fingervirka

Förled hårdvaluta
fribiljett

halvfärdig
nyfrälst

klargöra
snabbspola

Förled hängmatta
flyttfågel

skrivtrött
skjutglad

sittstrejka
lyckönska

Förled allrum jagcentrerad självdeklarera

Förled åttatåget fyrkantig tredubbla

Förled hemmakväll bortvänd insupa
Förled efternamn frånskild avresa
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Ordfog, fogemorfem, fogeelement

• Ibland läggs ett morfem i fogen mellan förled 
och efterled

• Vanligast är att ett –s läggs till:
– Skrivbordslampa, armbandsklocka. 

• Struktur och uttal styr:
– -s undviks om förledet slutar på ett –s-ljud, lång 

vokal, obetonat –el, -en, -er, -on: 
• vinkeljärn, vattentillgång, glasfiberull, hallonbuske. 

– Detta är dock bara tendenser: trosskillnad, 
handelsresande

Känner du dig osäker? Kolla i ordböckerna!
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• Slutar sammansättningens första led på –a?
– -a byts mot -e  eller så faller vokalen bort och byts 

mot ett -s: 
• kolgruvearbetare, glödlampsfabrik

beror på fonetiska skäl, uttalslättnad

• Slutar sammansättningens första led på –e?
– Antingen behålls –e eller så slopas det eller byts mot 

ett –s:
• tumvante, skalbaggslarv
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• Vokaler kan tillkomma -u, -o och -e : 
– gatukök, kvinnokraft, speleman (rester av fornsvenska 

böjningssystemet) 

• Vokalen –a kan också tillkomma:
– gåsapåg, mannaminne
– -a är ändelsen för genitiv plural i fornsvenskan (femininer)

• Vokalförändringar där -a blir -e
– ärelysten
– gamla genitivändelser eller vokalförsvagningar

• Dessa fogevokaler används inte vid nybildade 
sammansättningar, Svenska språknämnden 
(2005)
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(O)möjligheter

• paniksälja - sälja i panik
• kvällsäta - äta på kvällen
• *kaffebrygga
• *äppeläta
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Avledning

• Nya ord bildas genom att foga ett 
avledningsmorfem till ett grundord

• Finns ca 200 avledningsmorfem i svenska
• Avledningsmorfemen kan inte ensamma bilda 

ord
prefix rot suffix

heder lig
o heder lig



14

• Avledning kan innebära att ett ord byter från en 
ordklass till en annan genom ett suffix
– -are, -(n)ing, -is, -ör, mfl. bildar substantiv:

• målare, gotlänning, bästis, massör, 
– -a, -era, -fiera, -isera, -na bildar verb:

• googla, demonstrera, exemplifiera, blekna

– -lig, -sam, -aktig bildar adjektiv:
• rolig, tveksam, grammatikaktig, 

– -ligen, -stans bildar adverb:
• Troligen, ingenstans
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• Vissa morfem är produktiva, andra inte:
– -an, -else, -dom mf.l har trängts bort av andra

• Begäran, förlåtelse, spådom
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• Förskjutning: 
– -lig var tidigare ett rotmorfem i form av ordet lik 

(gestalt/kropp): koningeslik 
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• Prefix har betydelse:
– Nekande: o-, im-, in-, ir-
– Nedsättande: -van, -miss 
– Förstärkande: hyper-, ultra-, super
– Motstånd: anti-, kontra-
– Antal och mängd: mono, bi-

Många suffix och prefix är inlånade från tyskan under medeltiden
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• Sammansättning och avledning ett tidlöst 
fenomen, troligen ett arv från i indoeuropeiska 
urspråket (5000-6000 år gammalt).

Fornsvenska:
– bruþgumme, torghdagher 
– arliker (årlik), klokkare (kyrkvaktare)
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Längsta ordet?

• nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-
anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-
system-diskussions-inläggs-förberedelse-
arbeten (130 bokstäver Guinness rekordbok)

• realisationsvinstbeskattning (28 grafem SAOL)
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Svenska – världens längsta språk?

• epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänkö
hän

• rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenü
bertragungsgesetz
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Svenska - världens längsta språk?
Avgränsningsproblematik:
• Antalet grafem?

– qimmersuaqarusunngilaq ≈ han/hon vill inte gärna ha en stor hund
alfabetisk med abjader ببب

• Skriftsystem: 
– logografiskskrift:
– syllabisk:

• Inte alla av världens 5000-7000 språk har ett 
skriftspråk
• Antalet fonem, språkljud som ingår?
• Vad är ett språk?
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Tack för uppmärksamheten!

Frågor?


