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Abstract 
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Hemskt mycket tack 

Jag har under en lång tid gått och talat om ”mitt fortsatta liv”. I detta 
liv skall jag fota mera, se mera film, läsa mera böcker och hinna vara 
mer social. Detta fortsatta liv handlar i någon mening om att bli 
vuxen. Jag har i min avhandlingskorpus lärt mig att vuxen relateras till 
sådant som självförverkligande, ansvarstagande och driftighet, men  
också ofta till en brytpunkt eller ett vägskäl, vilket kanske är det som 
allra mest har med färdigställandet av en avhandling att göra – ett 
upprättande av en gräns mellan ett före och ett efter. Hus, man, barn, 
bilar och 40-tums-tv är förvisso också definierande drag för att vara 
vuxen och i en bok där man blir tilldelad vuxenpoäng skulle jag ha 
fått full pott för länge sedan. Men i det här sammanhanget får istället 
ansvarstagande, självförverkligande och vägskäl i livet definiera 
vuxenblivandet. 
 
Det var dock ungdomen som inledde detta forskningsprojekt – det 
som fick mig att börja fundera över ålderns vaghet men ändå 
viktighet. På en gymnasieskola 1999 fick jag av en elev klart för mig 
att jag inte räknades in i kategorin ungdom och drabbades av en liten 
kris. En del i den krisen var att det inte fanns något tilltalande 
alternativ att definiera sig utifrån – vuxen var inte att tänka på. Efter 
att nu ha läst stora textmaterial och studerat begreppen ungdom och 
vuxen kan jag förstå oviljan med att definiera sig som vuxen – det har 
förutom ovanstående kriterier också ofta med tråkighet, stelhet och 
konservatism, och alltså inte enbart med kronologisk ålder, att göra.  
 
Om avhandlingsskrivande kan ses som ett vuxenblivande har jag 
förvisso haft en del hjälp i detta. Min handledare Jan Anward har 
gång efter annan fått mig på rätt spår och fått mig att tycka att det 
roligt då jag själv inte har jublat. Han har gjort tappra försök att 
försöka lära mig att göra ”berättelser” av frekvenser och 
sammanställningar, men det viktigaste är att han – med en 
avundsvärd pedagogisk förmåga – lyckas framställa allt i positiva 
ordalag, även det som verkligen inte är bra. Jag har alltid varit på gott 



humör när jag gått från handledningen, och därmed haft ork och lust 
att fortsätta. Detta har nog varit den viktigaste handledningsinsatsen.  
 
Jag vill också tacka min bihandledare Angelika Linke som trots hårda 
ord ändå tagit sig tid och verkligen läst texten ordentligt. Även min 
slutseminarieopponent Jan Svanlund skall ha ett stort tack för att ha 
läst texten noggrant och för att ha kommit med värdefulla 
synpunkter. I sluttampen har också Lars-Håkan Svensson ryckt in 
som korrekturläsare av den engelska sammanfattningen – ett stort 
tack också för denna (inte så lilla) insats. 
 
Doktorandkollegorna har varit en stor tillgång – inte minst Maria 
Lindholm som jag gång efter annan fått bo hos. Ann-Sofie Persson 
har också upplåtit sitt hem vid ett antal tillfällen och genom detta 
underlättat intensiva undervisningsperioder. Doktorandkollegan 
Ulrika Kvist Darnell har därutöver kommit med både stöd och 
begåvade synpunkter vilket det verkligen har funnits behov av. 
Förutom doktorandkollegor har Eva Carlestål varit en riktig pärla – 
stor kunskap och kontroll över den komplexa verklighet som 
doktorandliv och universitetsbyråkrati utgör.  
 
Flera medarbetare på Språkbanken skall också ha tack – dels för att 
ha svarat på frågor och kommit med små råd gång efter annan, och 
dels för att de gav mig möjlighet att arbeta vidare med en korpus som 
plötsligt slutade att vara tillgänglig.  
 
Min familj skall slutligen också ha stort tack. Mina föräldrar har varit 
ett stort stöd, inte minst min mamma som ägnat mycket tid och 
engagemang fast tiden varit knapp. Min bror har också varit 
behjälplig nu på slutet, trots en del gnäll över mängden tankstreck. 
Mattias skall naturligtvis också ha ett stort tack, för att utan gnäll ha 
tagit ett stort ansvar i hemmet och varit fullt engagerad i detta 
långdragna projekt. Jag känner nog ingen som är så driftig som vad 
han är och det hade blivit mycket tyngre (och tråkigare) utan detta 
stöd. Jag misstänker dock att han är ganska tacksam över att 
avhandlingsskrivandet äntligen är över… 



 
Och så de viktigaste till sist: Hugo och Hampus. Jag vet i och för sig 
inte om de har bidragit så mycket till själva avhandlingstexten – det 
sista Hampus lyckades med var till exempel att placera en massa 
mystiska svårtolkade bokstäver mitt i avhandlingen, något som alltså   
inte förbättrade avhandlingen. Dock – jag tror att jag hade haft svårt 
att upprätthålla ett väl avgränsat privatliv utan barnen, vilket är viktigt 
för överlevnaden. Dessutom är de vansinnigt fina och får mig (oftast) 
på gott humör. 
 
Jenny, april 2008 
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1 INLEDNING 
Genom att definiera ålder fångar man människans livscykel och vad 
det innebär att vara människa, att ta sig genom livet. Åldrandet är det 
tydligaste exemplet på existensen, att människan har ett begränsat 
utrymme i tillvaron med en början och ett slut. Att ställa frågor om 
ålder och att åldras är att ställa frågor om det mest grundläggande i 
vår existens. 

Få företeelser är så magiska som detta med människans ålder och 
beskrivningar av olika åldrar, deras inbördes relationer och gränser 
tycks ha funnits inom alla kulturer (se Andersson, 1997). Idag verkar 
det dock som om åldern har blivit viktigare än någon gång förut. 
Ålder diskuteras och debatteras i tidningar och i böcker, i tv-program 
och ute på gatan. I media och i bloggvärlden diskuteras ”åldersfixe-
ringen” som råder. Maria Scherer skriver till exempel i Aftonbladet 
att ”svenskar håller på att bli både bäst och värst på åldersfixering i 
hela världen” (040921). Även i juridiska och politiska sammanhang är 
åldern av stor, för att inte säga av avgörande, vikt med exakta tillåtan-
den och förbud utifrån exakt antal år.  

Förutom att vara viktigt verkar det som om synen på och beskriv-
ningar av ålder håller på att förändras. Göran Skytte skriver med 
anledning av sin 60-årsdag att ”allt fler seminarier och konferenser i 
dag handlar om ålder, och budskapet är: ålder är i dag något annat än 
ålder i går, och i alla åldrar är det – eller kommer snart att bli – helt 
annorlunda än tidigare” (SvD, 050319). 

Förändringen framkommer bland annat genom språkliga uttryck som 
lanseras eller omförhandlas. I en artikel från Aftonbladet skrivs det 
till exempel om att ålderdomen har omdefinierats som ungdomlig 
och att vi blir gamla ”först vid 80” – som då sägs vara den ”egentliga 
ålderdomen” (Ebba von Essen, 2005-09-18). I detta fall handlar det 
uppenbarligen om förändring eller motsättning – orden ”först” och 
”egentlig” indikerar att det handlar om en motsättning – ett påståen-
de som motsäger ett annat påstående.  
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En annan artikelförfattare menar att gammal åldersmässigt är helt 
irrelevant som språkligt uttryck eftersom vi alla är eller beskrivs som 
tonåringar – ”Hej, hur gammal är du? Det var den vanligaste frågan 
under uppväxtåren. Men i dag är den helt ointressant. För det finns 
varken barn, medelålders eller äldre. Vi är alla tonåringar. I olika för-
packningar. (...) Barn blir tonåringar i förtid och medelålders vägrar 
släppa greppet om sin ungdom.”  Detta handlar också om förändring 
– referenter som tidigare benämnts som gammal, barn, medelålders och 
äldre benämns nu av det språkliga uttrycket tonåring enligt artikelförfat-
taren.  
 
Det språkliga uttrycket – pensionär – förekommer i ett liknande sam-
manhang. I en artikel från Aftonbladet står det nämligen att ”Pensio-
närerna blir de nya tonåringarna” (Lena Karvik, 041008). ”Nya tonår-
ingar” är även fyrtiotalisterna (Dagens handel, 071206), 60-talisterna 
(Aftonbladet, 050612) och människor fyllda 55 år och uppåt (Dagens 
industri, 060121). Till denna allt större skara kan även tidigare stats-
minister Göran Persson ansluta sig genom sitt hävdande att: ”Jag är 
en permanent trotsig tonåring” (060118, Aftonbladet). I dessa exem-
pel kan referenter som tidigare benämnts som pensionär, fyrtiotalist, 60-
talist och människor fyllda 55 år och uppåt numera istället benämnas som 
tonåring.  
 
Ett annat språkligt uttryck som på flera ställen beskrivs som förändrat 
är tant – till exempel ”Dagens tant är inte som du tror” (Karin Tuf-
vesson, GT, 010512) där ”som du tror” tyder på att det finns en tidi-
gare eller traditionell uppfattning som nu är förlegad.  I L-magasinet 
skrivs att ”Den svenska tanten byter skepnad” (2002:4) och i en tred-
je artikel beskrivs referenterna som benämnts med det språkliga ut-
trycket tant till och med som icke-existerande – ”… kvinnor över 40 
[är] mer glamorösa idag – tanten är död”. (Emmy Sundqvist, Afton-
bladet, 2005-03-30) eller ”Svenska tanten är död (Hufvudstadsbladet, 
060728). Intressant nog förekommer även ett förnekande av samma 
sak – ”Ryktet om tantens död är överdrivet” (Göteborgsposten, 
971004), men också motsatsen –  ”Tanten lever! Leve tanten” i Syd-
svenskan (060612). Detta är ett tydligt ett förhandlande och omför-
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handlande om betydelsen för tant där det ännu inte verkar finnas 
någon koncensus. 
 
Kvinna är ett ytterligare språkligt uttryck som beskrivs som förändrat i 
flera artiklar. Enligt Maria-Pia Boethius är det språkliga uttrycket 
numera irrelevant till och med – ”…"Kvinnorna" finns inte längre 
(...) Berättelsen "kvinna" är slut – har nått "the end" – och upprätt-
hålls nu framför allt av medier och opinionsbildare och författare 
upptagna av att beköna världen på gammalt, igenkännligt manér. (…) 
Kvinnoskapet håller på att upplösas i individer med diametralt olika 
livsmål och levnadsönskningar; med olika syn på sexualitet och kön 
och samhällsordning, på politik, framtid och levnadsmönster, själva 
motsatsen till en "stabil, kvinnlig identitet" (Boethius, SvD, 051006). 
 
På flera ställen beskrivs därutöver senior som ett nytt alternativt språk-
ligt uttryck, till exempel i en artikel i Hufvudstadsbladet där det står 
att ”Senior har en helt annan klang än åldring eller pensionär” och 
”… det gäller att sluta att använda ordet åldring. Ta istället ordet 
senior i din mun och känn på det. Senior betyder: ännu vid full vi-
gör.” (Camilla Berggren, Hufvudstadsbladet, 020224). Här är alltså 
ytterligare exempel på hur språkliga uttryck omförhandlas. 
 
När Amelia Adamo lanserade sitt månadsmagasin – M-magasinet – 
lanserade hon också mappie som alternativt begrepp för målgruppen 
till detta magasin – åldersgruppen 50+ – och hon definierar själv 
mappie i en intervju: ”Det finns ju någon sorts uppfattning att allt över 
50 är döden. Nu kommer vi och bevisar motsatsen. Vi tror ju inte att 
vi är gamla, allt vi gör är en protest mot det där, vi rusar iväg på pila-
tes och kalciumtest och fan och hans moster” (Resumé 2007-04-20). 
Här framkommer att det finns en vedertagen uppfattning – ”någon 
sorts uppfattning att allt över 50 är döden” och att lanseringen av 
mappie vill ändra på den föreställningen – ”allt vi gör är en protest 
mot det där” och ”nu kommer vi och bevisar motsatsen”. I Syd-
svenskan beskrivs Amelia Adamo därutöver som en ”mappie som 
laddar om” och som vill ”förändra bilden av 50-plussarna – Sveriges 
köpstarkaste grupp” (Sydsvenskan, 2006-04-02). Även detta handlar 
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om att förändra föreställningar och synsätt genom införandet av ett 
nytt begrepp, eller att lansera ett nytt begrepp som bättre passar nya 
föreställningar och synsätt. 
 
Många skriver om att gränserna mellan barn, ungdom och vuxen luckras 
upp på olika sätt och att barnen blir vuxna tidigare och att ungdo-
marna blir vuxna senare, till exempel i Dagens Nyheter-artikeln ”Ald-
rig har det tagit så lång tid att bli vuxen som nu” (Kerstin Vinterhed, 
050228). Carl Hamilton har skrivit en bok som heter Det infantila 
samhället – barndomens slut (2004), där han argumenterar för just att 
barndomen har tagit slut och att gränslinjen mellan barn och vuxen 
håller på att luckras upp. I en debattartikel angående denna bok 
kommenterar han denna förändring och skriver att ”De vuxna vill 
vara unga, barnen hetsas att bli vuxna.” Det är enligt honom frågan 
om ett mer stabilt tillstånd med tydliga gränser mellan åldersgrupper 
som nu blivit till någonting både otydligt och destruktivt.  
 
Alla dessa exempel på språkliga uttryck som diskuteras och används 
tyder på social eller kulturell relevans – de språkliga uttrycken tas 
alltså upp och diskuteras utifrån sin samhälleliga betydelse. De språk-
liga uttrycken beskrivs därutöver i samband med förändring eller 
motsättning – alltså någonting som är nytt eller någonting som för-
handlas och som språkanvändarna inte är överens om, och som kan 
spegla förändring. Denna förhandling om förändring görs framförallt 
genom språket, i diskussioner om och i definitioner av betydelse för 
dessa språkliga uttryck. Den görs också, åtminstone till viss del, i 
tidningspressen. Det handlar i samtliga fall om en metanivå – där de 
språkliga uttrycken diskuteras och definieras i sin egenskap av just 
språkliga uttryck.  
 
Egentligen handlar det i dessa diskussioner både om de språkliga 
uttryckens begrepps- eller betydelseinnehåll och om den verklighet 
som de beskriver. Att ”tanten är död” och att ”kvinnan inte längre 
existerar” innebär närmast påståenden om att det i samhället – ”verk-
ligheten” inte längre förekommer referenter som passar in på bety-
delseinnehållet till de språkliga uttrycken tant och kvinna. Att Göran 
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Persson, fyrtiotalister, 60-talister, människor över 55 år, barn, gamla, medelål-
ders och äldre är tonåringar innebär att dessa referenter i ett eller flera 
avseenden passar in på betydelseinnehållet för tonåring – och att det 
språkliga uttrycket möjligen kan sägas bli breddat utifrån detta. Att 
det i flera av dessa kontexter markeras att detta är en förändring eller 
någonting nytt stöder tanken om breddning. Våra föreställningar om 
världen förändras. 
 
Det som förutom förhandling om förändring knyter samman dessa 
begrepp är att de ofta förekommer i diskussioner och sammanhang 
som har med ålder att göra.  
 
Det finns också en annan tendens, som kan relateras till ålder och till 
de  olika språkliga uttryck, som allmänt brukar förknippas med ålder. 
Det är språkliga uttryck som utifrån en allmän förståelse och utifrån 
ordboksdefinitioner refererar till olika kronologiska åldrar, men som i 
användning visar sig kunna syfta på samma kronologiska åldrar  
 
Ett första exempel är en notis från Svenska Dagbladet – ”Elev avled 
efter knivhugg i skola. En 18-årig skolflicka i Sundsvall dog på tors-
dagskvällen på sjukhus sedan hon och en manlig klasskamrat blivit 
knivhuggna i klassrummet av en jämnårig man.” (SvD, 050510). 
 
I ordböcker ges gärna ord som flicka och man olika åldersinnebörder 
(se t ex NEO, 1995-96), vilket inte verkar vara fallet i detta citat. 
Trots samma kronologiska ålder ställs här flicka och man mot var-
andra snarare än mot pojke respektive kvinna, vilket man enligt ord-
böckerna kunde förvänta.  
 
En liknande kontrast förekommer i detta citat där man och flicka an-
vänds om referenter som är lika gamla, i detta fall sjutton år; ”En ung 
man som misstänks ha knivskurit och våldtagit en 17-årig flicka i 
Bergsjön i Göteborg har gripits. Han är också 17 år och nu anhållen 
för dråpförsök och grov våldtäkt” (Helsingfors Dagblad, 000529) och 
angående samma våldtäkt i en annan tidning; ”En 17-årig flicka våld-
togs natten till lördagen i Göteborg. Det var strax efter midnatt som 
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flickan överfölls av en man i ungefärligen samma ålder” (SvD, 
000528). 
 
I ett annat exempel används tjej, kvinna och flicka om samma grupp av 
referenter och fungerar därmed som en sorts synonymer: ”– Att det 
går många tjejer på skolorna i Stockhoms innerstad är en logisk kon-
sekvens av detta [konkurrerar ut pojkar]. Kvinnorna slår ut männen 
när det krävs höga betyg. Skolborgarrådet Erik Nilsson (s) ser de 
växande skillnaderna mellan pojkars och flickors skolresultat som ett 
allvarligt bekymmer för jämställdheten mellan könen.” (SvD, 
051005). 

 
Trots att detta citat kan diskuteras när det gäller skillnad i språkbruk 
utifrån replik och refererande text är det ändå tydligt att det inte är 
några entydiga skillnader mellan användningen av tjej, flicka och kvinna 
i detta citat, fast det utifrån ordböckerna hade varit förväntat.  
 
Även i detta exempel från Aftonbladet syftar flicka och kvinna till 
samma referent; ”En flicka i en svensk stad tänkte ta sitt eget liv. Den 
polisstyrka som ryckte ut hittade kvinnan i hennes lägenhet” (Sara 
Ångström, 20051026). Samma sak gäller för detta citat, där man och 
pojke fungerar på samma sätt; ”Åklagaren kommer i morgon tisdag 
begära fyra personer häktade för mordet på en ung man i fredags (…) 
Det var i fredags som kroppen efter en 20-årig pojke hittades” 
(051121).  

 
I ett citat refererar därutöver kvinna, tant och snusktant till samma 
referenter; ”Visst tafsar även äldre kvinnor. I dag börjar en artikelse-
rie om de snuskiga tanterna (…) Han vill vara anonym, eftersom det 
känns pinsamt att prata om snusktanterna” (Anna Andersson, 
20050607). 

 
Ofta är det fler referenter i en och samma kontext som benämns på 
olika sätt. Här syftar yngling och kille på en grupp av referenter, samti-
digt som flicka och tjej refererar till en annan; ”Nio ynglingar svärma-
de kring ett par flickor. De skrek och skränade. Könsord for genom 
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luften. Tjejerna är unga. Den ena bara 14 år. Och de ogillade killarnas 
påflugna närmanden” (SvD, 000211). 

 
Den här typen av språkliga kontexter, där flicka och kvinna respektive 
man och pojke kan användas om samma referenter och där det inte 
alltid verkar vara åldern som är central, har jag sett flera exempel på. 
Detta är också intressant ur ett förändringsperspektiv – är denna 
åldersmässiga vaghet ny? Är den representativ? Har åldersaspekten i 
betydelserna minskat över tid eller är dessa exempel endast undan-
tagsfall? 
 
Dessa typer av förändringar och/eller motsättningar som jag har givit 
exempel på är mitt huvudsakliga intresse, liksom förändringarnas och 
motsättningarnas eventuella relation till ålder. 
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2 SYFTE 
Mitt primära syfte är att undersöka förändring över tid för ett antal 
språkliga uttryck som i olika sammanhang diskuteras i kontexter som 
har med förändring och med ålder att göra. Detta kan bidra till en 
mer övergripande förståelse för hur ålder konstrueras socialt genom 
språket och om det i detta sammanhang går att se någon förändring 
över tid – i det här fallet från 1960-tal till 2000-tal.  
 
De språkliga uttrycken är ett antal utvalda personbeteckningar som 
jag kallar fokusord. Fokusorden är först och främst flicka, pojke, kvin-
na, man, tjej, kille, dam och herre, men också ett antal ålderslexem – 
konstruktionerna x-årig, x-års ålder, x-åring och x år gammal, där x är en 
kronologisk ålder, samt ett antal nya åldersbegrepp – förtis, grups, map-
pie, kids, tweenie, senior och det jag kallar för plusgraderingar (t ex 50+). 
Dessa olika språkliga uttryck skall studeras vid de olika åren 1965, 
1987 samt 2000.  
 
Förändringen av dessa språkliga uttryck skall studeras empiriskt, ge-
nom de språkliga kontexter som uttrycken ifråga förekommer i. Min 
utgångspunkt är att betydelse är någonting som framförallt konstrue-
ras i språklig användning. Jag skall studera denna språkliga använd-
ning i textkorpusar – och då är det framförallt de relationer fokusor-
det har med andra ord i sin närhet, som är utgångspunkten. Samman-
fattningsvis skall jag studera betydelserelationer och betydelseföränd-
ringar för och mellan dessa språkliga uttryck över tid och framförallt i 
relation till ålder. 
 
Betydelsen studeras framförallt genom analyser av attribut, lexikala 
relationer och kollokationer i relation till de språkliga uttrycken.  
 
Frågeställningar: 

- Var, i vilka sammanhang och i vilken utsträckning förekom-
mer ålderslexemen, dvs x-årig, x-åring, x år gammal och x-
årsålder?  

- I vilken utsträckning förekommer fokusorden i relation till 
ålder? 
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- Har fokusorden förändrats över tid utifrån vad som framgår 
i den språkliga användningen och har denna förändring med 
ålder att göra?  

- Hur ser relationen mellan dessa fokusord ut utifrån den 
språkliga användningen – och har dessa relationer förändrats 
över tid?  

- Skiljer sig eventuell förändring åt mellan maskulina och fe-
minina fokusord?  

- Hur och var används de nya åldersbegreppen och vilken 
funktion har de? 

- Hur kan (ev) lexikala mönster i den språkliga användningen 
kopplas till kulturell/samhällelig förändring? 
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3 BAKGRUND ÅLDER  
Utgångspunkten för avhandlingen som helhet är att åldern är viktig 
och har blivit allt viktigare i den tid vi lever i just nu – och framförallt 
i Sverige.  
 
Bakgrunden till denna situation har bland annat beskrivits i artikeln 
Löper tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse för föreställningar om 
ålder (Blaakilde, 2007). Detta är förvisso en artikel skriven utifrån en 
dansk kontext, men skillnaderna torde inte vara stora. Blaakilde be-
skriver tre olika perioder utifrån synen på kronologisk ålder – pre-
kronologisering som motsvarar synsättet i det gamla bondesamhället, 
kronologisering som motsvarar synsättet under 1800- och 1900-talet 
och post-kronologisering – där vi är nu. Dessa tre faser illustreras 
bäst av Marx beskrivning av den historiska utvecklingen i termer av 
tes, antites och syntes. Pre-kronologiseringen motsvarar tesen, en 
period då tiden uppfattades cykliskt och inte framåtskridande, och 
där alla arbetade efter förmåga utan att det var några egentliga skill-
nader utifrån var i livet man befann sig.  Samhället organiserades 
utifrån släktskap och den äldste mannen – utifrån generation – hade 
mest makt. Barnafödande, bröllop och begravning firades med ritua-
ler, men hade ingen koppling till kronologisk ålder (Blaakilde, 
2007:30).  
 
Den kronlogiska tiden, antitesen, inföll i och med industrialiseringen 
och den tidsmässiga struktur – linjärt strukturerande av arbete – som 
följde med den. Denna utveckling löpte parallellt med det som Blaa-
kilde beskriver som biomedikalisering – beskrivning av ålderdomen 
som en sjukdomsfas – den nedåtgående kurvan – och som social och 
kulturell avvikelse (Blaakilde, 2007:37-38). Blaakilde menar att detta 
är grunden till att ålderdomen ”försvinner” – eftersom ingen vill 
drabbas av detta negativa (Blaakilde, 2007:39). 
 
Sammantaget uppstod föreställningen om levnadskurvan som en 
båge eller trappa just under denna kronologiseringsfas – först stigan-
de – därefter sluttande. Den arbetandes livsförlopp och arbetsförmå-
ga låg som grund för denna struktur som kort innebar; åtnjuta – pres-
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tera – åtnjuta. (Blaakilde, 2007:33-35). Bundenhet i generationer er-
sattes av bundenhet i ålderskategorier och exklusion och inklusion i 
olika sociala och samhälleliga kontexter avgjordes just av den krono-
logiska åldern – skolgång, rätt till arbete, sexuell myndighetsålder, 
röströttsålder, utträde ur arbetslivet etc. 
 
Post-kronologiseringen, syntesen, är där vi är nu menar Blaakilde 
(2007) – där åldersgränserna är flytande. Denna tid utmärker sig ge-
nom en större variation, bland annat på grund av ökad livslängd, 
vilket utmanar föreställningen om kronologisk ålder som det mest 
centrala. Den kollektiva ålderskurvan gäller inte längre utan ser olika 
ut för olika människor. Blaakilde exemplifierar med ”livslångt läran-
de” och ”flexibel livsplan” (Blaakilde, 2007:41). Hon menar dock att 
det är en paradoxal utveckling – mer flytande samtidigt som det finns 
mer intensiv kronologisering och ökat tal om generationsstrider och 
dylikt. (Blaakilde, 2007:41-42).  
 
Öberg menar också att dagens situation är oklar när det gäller ålder. 
Han använder sig av termerna åldersdifferentiering och åldersintegre-
ring som han menar finns i alla samhällen, men i olika hög grad 
(Öberg, 2002: 46). Han presenterar olika uppfattningar om hur da-
gens samhälle fungerar i relation till ålder. Det finns, menar han, de 
som hävdar att vi idag har en ökad åldersdifferentiering där personer 
av samma ålder grupperas tillsammans i allt större utsträckning, me-
dan andra menar det motsatta – att det idag går mot mer åldersinte-
grering och att åldern då minskar i betydelse och att man utbildar sig 
och engagerar sig i olika fritidsaktiviteter oavsett ålder. Öberg tar 
också upp exempel på roller som inte längre är knutna till kronolo-
gisk ålder – högskolelektor, pensionär, mormor och pappa (Öberg, 
2002:57).  
 
Vi har alltså gått från en tid som strukturerades utifrån släktskap och 
cykler över en tid som strukturerades utifrån kronologisk ålder och 
slutligen till en tid där kronologisk ålder förvisso fortfarande spelar en 
betydelsefull roll, men där åldershomogeniteten minskar och åldrarna 
och vad som utmärker olika åldrar samtidigt blir mer flytande.  
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Utifrån denna grovt skisserade bakgrund skall jag översiktligt beskriva 
några av de centrala skeenden under perioden 1960-2000 som kan ha 
haft betydelse för eventuella förändringar i synen på och i beskriv-
ningen av ålder – befolkningsförändringar, förändringar i utbild-
ningsväsendet och ungdomskulturens och jämställdhetsrörelsens 
framväxt. 
 

3.1 Några centrala förändringar under 1900-talet 
Den demografiska utvecklingen är ett av de områden som har lett till 
att förutsättningarna för och synen på ålder och åldersindelning dras-
tiskt har förändrats. I Statistiska centralbyråns statistik framgår det att 
befolkningsökningen från 50-talet fram till 2000 har varit ca 25%. 
Orsaken är främst att medellivslängden har ökat – genomsnittlig 
förväntad ålder – och att de allt fler svenskarna idag lever och är fris-
ka länge (SCB, 1999:45 ff, 88). Tidigare års ökningar berodde fram-
förallt på sjunkande dödlighet bland yngre, men de senaste 50 årens 
ökade medellivslängd beror istället på minskad dödlighet bland äldre 
(SCB, 1999:48). 
 
Öberg tar upp en diskrepans som har betydelse för den demografiska 
strukturen – att kvinnor genomsnittligt lever betydligt längre än män. 
Samtidigt är det i Sverige fler män än kvinnor i alla åldrar upp till 65 
år (utom vid 58-årsåldern) och därefter är det tvärtom1. Att vi lever 
allt längre innebär också att pensionstiden är lång, i genomsnitt vän-
tas vi leva 16 år efter pensionen om vi är män och 20 år om vi är 
kvinnor. Det som då också har ökat relativt sett är antalet personer 
som är över 65 år – gruppen äldre. Denna grupp har kontinuerligt 
ökat – från 1800-talet till idag handlar det om en ökning med 12%.  
 
Gruppen barn och unga har minskat i motsvarande omfattning, vilket 
framförallt beror på minskat barnafödande (SCB, 1999: 52 ff). Öberg 
beskriver detta förhållande som horisontell respektive vertikal famil-
jestruktur – familjen i Sverige har krympt horisontellt på grund av 

                                                 
1 www.scb.se, Sveriges befolkning efter kön och ålder, 080202 
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lågt barnafödande men vuxit vertikalt på grund av många generatio-
ner i livet samtidigt (Öberg, 2001:51). Barnafödandet har från sekel-
skiftet minskat med hälften – från fyra barn till två barn, trots fluktu-
ationer som samvarierar med den ekonomiska utvecklingen (SCB, 
1999:72 ff). Detta beror på många olika saker, men kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden, den ökade utbildningstiden samt effektivare 
preventivmedel och ny abortlag brukar anges som viktiga förklaringar 
(SCB, 1999:73).  
 
Det lägre antalet födda barn sammantaget med dessa samhällsföränd-
ringar har föranlett politiska åtgärder. Makarna Myrdals ”Kris i Be-
folkningsfrågan” från 1934 lade grunden för dagens familjepolitik 
(SCB, 1999:72) där utökad barnomsorg, föräldraförsäkring etc under-
lättat för föräldrar att kombinera familjeliv och förvärvsarbete. 
 
Sveriges befolkning var efter andra världskriget yngre än tidigare. 
Barnkullarna från åren i slutet på världskriget var stora. Denna efter-
krigsgeneration växte upp i en tid full av framtidshopp och en tro på 
att det aldrig mer skulle bli krig. Ungdomar hade redan tidigare varit 
en avgränsad åldersgrupp, men nu fick gruppen mer politiskt och 
socialt och inte minst ekonomiskt inflytande – vilket fick konsekven-
ser, inte minst när det gäller synen på ålder. Eftersom många perso-
ner i samma ålder utbildade sig tillsammans blev de politiskt viktiga, 
men också viktiga som konsumenter. Bra ekonomi och goda möjlig-
heter på arbetsmarknaden gjorde ungdomarna till en stark och viktig 
grupp i samhället. Musik – och då framförallt rockmusik – och mode 
blev viktiga branscher där ungdomarna var den viktigaste – och mest 
köpstarka – publiken. Filmen var också betydelsefull, men hade störst 
betydelse innan tv blev en möjlighet för gemene man.  
 
Det brukar hävdas att ungdomskulturen uppstod under 50-talet 
(Franzén, 1998).  En åldersgrupp mobiliserades och ungdomar blev 
nu självständiga samhällsaktörer – en autonom socialgrupp (Hobs-
bawm, 1994:369 ff). Hobsbawm menar att synen på ålder förändra-
des i anslutning till detta, vilket märktes genom vissa juridiska föränd-
ringar som genomfördes. Rösträttsåldern sänktes till exempel vilket 
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innebar större självbestämmande, medinflytande och ansvar för ung-
domar. Hobsbawm beskriver förvisso förändringarna utifrån ett ame-
rikanskt perspektiv, men mycket var detsamma även i Sverige när det 
gällde ungdomskulturens framväxt. 
 
Klyftan mellan generationerna blev i och med detta större än någon-
sin tidigare och med tanke på den nya tekniken som de unga ofta 
behärskade bättre än sina föräldrar blev förhållandet generationerna 
emellan oftast omvänt mot tidigare. Ungdomarna  hade erfarenhet 
och auktoritet istället för föräldrarna. Ungdomen sågs nu som livets 
höjdpunkt och blev ett generellt samhällsideal och det ställdes också 
förväntningar på att ungdomen skulle vara en ”stormig fas”. Rock-
musik, jeans och internationalisering (amerikanisering) var typiska 
kännetecken. 
 
Åren från 1950 till 1974 är en tid av obruten högkonjunktur. Sverige 
hade gynnsamma förutsättningar och drog nytta av uppbyggnaden av 
Europa efter kriget. Det var stor efterfrågan på konsumtion. Kon-
sumtionen bestod inte bara av varor som bilar, charterresor, tv och 
kylskåp utan också av offentliga tjänster, som utbildning och barn-
omsorg (Furuhagen, 1993:88-89). Tv, video och telefon – och däref-
ter datateknik och internet förändrade kommunikationsmönstren och 
mönstren för den sociala samvaron. Nya behov på arbetsmarknaden 
medförde krav på ökade insatser inom den offentliga sektorn. Detta 
skapade förutsättningar för ett utbyggt utbildningssystem. Läskun-
nigheten ökade i nästan alla länder och antalet ansökningar till gym-
nasier och universitet ökade explosionsartat. Bland dem som sökte 
sig till högre utbildning fanns människor från medel- och arbetarklass 
och däribland många kvinnor. Under 60-talet blev dessa studenter en 
social och politisk kraft, vilket inte minst märktes i samband med den 
globala studentrevolten 1968. Studentrevolterna fick också betydelse 
för jämställdhetsrörelsen.  
 
Det blev stor efterfrågan på arbetskraft både när det gällde produk-
tion av varor och tjänster. Arbetskraften fick man först och främst 
från jordbruket där andelen sysselsatta minskade från 20% på 1950-
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talet till 5% på 1970-talet. Detta medförde en betydelsefull förändring 
i samhället, nämligen urbaniseringen – en omfattande omflyttning där 
folk flyttade från landsbygd till tätorter och där tätorterna därför blev 
allt större (SCB, 1999:81 ff). Befolkningen har därmed minskat i 
många kommuner och eftersom det främst är äldre personer som 
blivit kvar har åldersstrukturen förändrats (SCB, 1999:81). På senare 
tid har det dock också förekommit en glesbygdsurbanisering – där de 
allt bättre kommunikationerna gjort längre arbetsresor möjliga och att 
man därför kunnat flytta ut från storstäderna. Denna glesbygdsurba-
nisering återfinns i anslutning till storstadsområdena – i Mälardalen, 
Stockholmsområdet och Göteborgsområdet (SCB, 1999: 83). 
 
De kortväga flyttningarna påverkar också samhällsstrukturen och 
dessa flyttningar har med kön, ålder och hushållssammansättning att 
göra. Det går inte att tala om generell ökning eller minskning då det 
samvarierar med konjunkturer och arbetsmöjligheter. Det är dock 
personer mellan 20 och 30 år som främst flyttar, antingen unga en-
samstående eller barnfamiljer med små barn. Unga kvinnor flyttar 
också oftare än unga män (SCB, 1999:93).   
 
En annan samhällsförändring var att antalet kvinnor som förvärvsar-
betade ökade. Detta utjämnade skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan 
kvinnor och män och medförde att Sverige internationellt fick en 
extremt hög frekvens av förvärvsarbetande kvinnor. Men arbetsför-
delningen mellan offentligt (manligt) och privat (kvinnligt) bestod 
även mellan 30- och 60-talet, även om kvinnor fick politisk hjälp när 
det gäller just barnomsorg och vardagsliv – teknik för vardagslivet 
och barnbidrag (Furuhagen, 1993:209-212). Sambeskattningen av-
skaffades dessutom 1971, vilket gjorde det mer lönsamt för den gifta 
kvinnan att förvärvsarbeta. 
 
Expansionen inom det högre utbildningsväsendet och de gifta kvin-
norna/mödrarnas inträde på arbetsmarkanden var en viktig förutsätt-
ning för jämställdhetsrörelsen. När det gäller jämlikhet och syn på 
män respektive kvinnor genomfördes ett antal juridiska förändringar 
under den här perioden. 1919 fick kvinnan vissa medborgerliga rät-
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tigheter – valbarhet och tillgång till statstjänster. Ett år senare för-
svann mannens målsmannaskap över den gifta kvinnan vilket innebar 
att kvinnans makt över och rätt till barnen stärktes (Hirdman, 
1996:205). Detta ledde till att kvinnor började vara del av politiken – 
men enbart när det gäller kvinnopolititiska frågor som hade med 
vardag och omsorg om barn att göra (Hirdman, 1996:206).  
 
Jämställdhetsrörelsen hade påbörjats redan i början av 1900-talet då 
kvinnorna i många länder fick rösträtt. Därefter dröjde det till 60- och 
70-talet innan den andra jämställdhets- eller feminism-vågen inleddes. 
Många av protesterna riktades mot kyrkan och krav framfördes på 
liberalisering – preventivmedel, rätt till abort och rätt till skilsmässa. 
Även skilsmässor ökade stort under denna tid och krav ställdes på 
männen (Hirdman, 1996:216). 1960 beslutade fackförbunden att lika 
lön skulle gälla för lika arbete (Furuhagen, 1993:158).  
 
En annan förändring under tidsperioden var att Sverige förändrades 
från att under 1800-talet ha varit ett utvandringsland till att på 1900-
talet bli ett invandringsland (SCB, 1999:24 ff). Framförallt två stora 
invandringsperioder har påverkat samhällsstrukturen –
arbetskraftsinvandringen under 1950-60-tal och en senare flyktingin-
vandring under 1980- och 90-tal (SCB, 1999:21). Arbetskraftsinvand-
ringen sögs upp inom industrin som på allvar kom igång efter andra 
världskriget. Arbetskraften kom då till Sverige framförallt från de 
nordiska länderna – främst Finland, där också jordbruket höll på att 
förändras. Även från andra europeiska länder och framförallt från 
forna Jugoslavien under 60-talet kom arbetskraft. Den svenska be-
folkningen blev i och med invandringen mer mångkulturell och nya 
seder och bruk införlivades i det svenska samhället.  
 
Sammantaget har det alltså skett stora samhälleliga förändringar un-
der andra delen av 1900-talet. Om synen på och språkbruket runt 
ålder påverkas av samhällsförändringar är alltså befolkningsföränd-
ringar och ändringar av levnadsmönster betydelsefulla, liksom ändra-
de lagar och kommersiella marknader.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Hela mitt teoretiska perspektiv kan sägas vila på en primärt social-
konstruktivistisk grund. Socialkonstruktivism är en sociologisk teori 
där kunskapssociologerna Berger och Luckmann är viktiga företräda-
re. De fick på 1960-talet stort inflytande då de hävdade att verklighe-
ten var socialt konstruerad (Berger, Luckmann, 1991[1966]:13). Sam-
hället uppfattades av dem som ”made by men, inhabited by men, 
and, in turn, making men, in an ongoing historical process” (Berger, 
Luckmann, 1991[1966]:211). Berger och Luckman menar alltså att 
den samhälleliga verkligheten är en mänsklig social konstruktion som 
bygger på människors vardagskunnande och vardagserfarenhet. Detta 
kunnande och denna erfarenhet uppkommer i vardagslivets sociala 
interaktion – och i det sammanhanget är språket viktigt, för att inte 
säga avgörande, när det gäller hur människan kommer att uppfatta 
verkligheten runtomkring sig. Berger och Luckmann beskriver var-
dagslivet som ett liv med, och med hjälp av, språket (Berger, Luck-
mann, 1991[1966]). 
 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet har dock fått utstå en del 
kritik senaste åren och det har i vissa sammanhang skett en nedtoning 
eller uppmjukning av termen som sådan. Linell menar till exempel att 
uppfattningar och kunskaper konstrueras, men att det ändå finns en 
verklighet eller realitet utanför språket. Språket bidrar alltså till verk-
lighetsuppfattningen, men konstituerar den inte helt och fullt (Linell, 
2005). 
 

4.1 Teoretiska utgångspunkter – ålder 
Mänsklig ålder har primärt med biologi att göra. Det handlar om 
födsel och död och det som förekommer däremellan, nämligen tid. 
Mänsklig ålder är också ett socialt eller kulturellt fenomen där bete-
enden, förväntningar och livsstil är avgörande för vårt sätt att se på 
ålder. Lundin och Jönsson beskriver det som att ålder är ett begrepp 
som ”springer ur en mångfald föreställningar om människan, hennes 
kropp och hennes levnadslopp” (Jönsson, Lundin, 2007:13). Ålder 
och föreställningar om ålder är något som inte definieras i termer av 
objektiva samband i naturen men som istället är framvuxna i en sam-
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hällelig kontext – ”Detta innebär att levnadsloppet inte enbart vilar 
på biologins fundament. (…) Parallellt med de kroppsliga förändring-
ar som driver människan genom livet finns sålunda kulturellt skapade 
tillstånd och strukturer som hjälper oss att handskas med och förstå 
den kroppsliga och sociala omvandling som det innebär att åldras” 
(2007:18).  
 
Ålder som socialt eller kulturellt fenomen förändras till exempel ge-
nom att samhällets föreställningar förändras (Jönsson, Lundin, 2007). 
Även ålder som biologiskt fenomen förändras då vi till exempel lever 
allt längre och då puberteten infaller tidigare (Goldinger, 1986). Dessa 
förändringar påverkar hur vi beskriver ålder och i vilka sammanhang 
vi talar om ålder.  
 
Blaakilde kopplar detta till språket – att ålder och åldersfaser inte är 
”biologiskt eller sociologiskt determinerade utan skapade som språk-
liga konstruktioner för att människor skall kunna strukturera, ordna 
och beräkna livsförloppet och gemensamt diskutera hur livet och 
verkligheten ser ut (Blaakilde, 1999).  
 
Ålder som tid 
Ålder är alltså inte ett entydigt begrepp som låter sig fångas i någon 
enkel definition. I Nationalencyklopedin definieras ålder som ”upp-
nådd levnadslängd fram till viss tidpunkt ofta angiven i år; ofta äv. 
med tanke på motsvarande utveckling, erfarenhet etc.; vanl. för män-
niskor men äv. för djur och växter”. Etymologiskt har ålder med tid 
och livstid att göra och härstammar från runspråklig tid. Sammanta-
get har alltså ålder med längd, år, tid, utveckling och erfarenhet att 
göra. 
 
Människor och ting kan åldras, liksom samhällen och kulturer kan 
åldras. Det enda som är gemensamt mellan dessa olika företeelser är 
tidsaspekten – företeelserna har utifrån vår uppfattning om tid delats 
in i hanterbara bitar, vars innebörd och inneboende relationer är kul-
turspecifika.  
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Historikern Dick Harrisson definierar ålder som ”alla möjliga fiktiva 
företeelser som endast har det gemensamt att de slukar eller har slu-
kat tid, vilket även det är en tämligen fiktiv företeelse.” Han tar upp 
tre olika typer av ålder: 

• geologisk tidsenhet av storleksordningen 2-20 miljoner år, 
kortare än en s k epok;  

• tidsperiod av skiftande längd, präglad av materialrelaterad 
mänsklig verksamhet (t ex "stenålder", "dataålder");  

• uppnådd fas av livet (t ex "tjugoårsålder", "medelålder"). 
(Harrisson, 20010502, Sydsvenskan) 

 
I den här avhandlingen är det dock endast mänsklig ålder som är av 
intresse – alltså ”uppnådd fas av livet”.  
 
Det finns någonting universellt och generellt med den levda tiden – 
alla människor föds, lever och dör. Biologiska och utvecklingspsyko-
logiska teorier har dock kritiserats för att beskriva tiden mellan födel-
se och död som utveckling – och en utveckling som går endast i en 
riktning. Idag menar många dock att det är långt mer komplext än så.  
 
Passager och ritualer 
Etnologen Billy Ehn menar att tiden ofta organiseras med hjälp av 
passager mellan en tid och en annan tid. På det sättet skapas före-
ställningar om epoker som har början och slut. Ehn exemplifierar 
med barndom, det glada 1990-talet, medeltid och framtid. (Ehn, 2001:110) 
 
Dessa passager eller övergångar har stor betydelse i vårt samhälle, 
vilket bl a märks på alla de ritualer som markerar övergången från ett 
livsskede eller ålder till ett annat livsskede eller en annan ålder. Patri-
cia Tudor-Sandahl ger ett antal exempel – födseln, dopet, konfirma-
tionen, studenten, giftermålet, avtackandet från jobbet och begrav-
ningen. (Tudor-Sandahl, 2001:22) Hon menar att de åldrar eller livs-
skeden som markeras med ritualer är kulturellt viktiga medan de som 
inte markeras med ritualer inte har lika stor betydelse. I olika kulturer 
finns olika riter, ritualer och tabugränser som omgärdar olika gränser 
i livet. (Tudor-Sandahl, 2001:21) 
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Chudacoff menar istället tvärtom, att vår kronologiska syn på ålder 
har ersatt tidigare ritualer som markerade övergångar i livet – ” But in 
modern times (…) the mere completion of a span of years, represen-
ted by numerical age, has replaced the rituals and symbols of the past 
as a means of defining an individuals status. Not only have we at-
tached scientifically defined biological and psychological characteris-
tics to specific ages, but also we have established roles and rewards in 
such a way that an individual experiences a kind of social mobility, 
receiving greater or lesser rewards, as he or she passes from one 
chronological age to another” (Chudacoff, 1989:4). 
 
Enligt Berger och Luckman har dagens övergångar och ritualer änd-
rat innebörd och relation till ålder och exemplifierar med dagens 
vuxenblivande, där det tidigare var konfirmationen som avgjorde när 
man blev vuxen, medan det nu är att flytta hemifrån, ta körkort etc 
som avgör (Berger, Luckman, 1991[1966]).  
 
Jönson (2001) menar slutligen att sådana gränser och övergångar 
markeras av förändringar i socioekonomiska roller och särskiljande 
karakteristika som baseras på kronologiska, fysiska och funktionella 
förändringar. 
 
Sammantaget står ritualer och riter i ett komplext förhållande till 
åldrar, där de sammanfaller i vissa avseenden, men skiljer sig i andra. 
Det gemensamma är dock att det ytterst handlar om organisering och 
strukturering av tid. 
 
Åldersnormer 
Inom en kultur är det mycket i livsloppet som vi uppfattar på liknan-
de sätt, och som normalt och positivt. Detta kallar Öberg för ålders-
norm – en standardiserad uppfattning om den typiska åldern då indi-
vider innehar vissa roller under livsloppet (Öberg, 2000:48). Detta 
bestämmer den roll och den status individen har under olika perioder 
i livet. Chudacoff uttrycker detta som att “Age has become a substi-
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tute for, and even a predictor of, characteristics that society expects 
to be related to age” (1989:4)  
 
Tamara Hareven har lanserat social timing (2000) för att beskriva ål-
dersnormer. Blaakilde diskuterar och tar upp några exempel på detta 
från forskning från olika håll – att vi förväntas vara barnsliga och leka 
under barndomen, vara fria och sökande i ungdomen, anpassningsba-
ra och arbetsamma i vuxenlivet och aktiva, okritiska och tillbakadrag-
na i ålderdomen (Blaakilde, 2007:46). Detta gäller enligt Blaakilde 
även mer informella uppförandekoder och åldersförväntningar – 
sexuell debut, utbildning, familjebildning och karriär.  
 
Billy Ehn diskuterar också åldersnormer och exemplifierar med idrott 
där det är en begränsad åldersperiod man kan vara professionell fot-
bollsspelare, balettdansör eller fotomodell och det blir stor uppmärk-
samhet om någon överskrider denna begränsade åldersperiod. Han 
menar vidare att hobbyverksamhet, populärkultur och underhållning 
är mer löst förbundna med ålder (Ehn, 2007:205). 
 
Teorier om åldersstratifiering har detta som utgångspunkt. Där relate-
ras särskilda aktiviteter till särskilda livsfaser och det betonas att vår 
position i åldersstrukturen påverkar vårt beteende och våra attityder 
(Öberg, 2000:48).  
 
Ehn menar slutligen sammanfattningsvis att ”Ålder är en av dessa 
kraftfullt disciplinerande kulturella kategorier som genom värdering-
ar, symboler, ritualer och representationer används i de flesta samhäl-
len, bland annat för att tala om för folk vilka de är, vart de hör och 
hur de bör uppträda.” (Ehn, 2007:202) 
 
Åldersbegrepp och åldersindelningar 
Språkliga uttryck för ålder kallas ofta åldersbeteckningar eller ålders-
begrepp. Vad som är åldersbeteckningar eller åldersbegrepp är dock 
inte på något vis entydigt. Det är många som använder dessa eller 
liknande begrepp, men få som ger någon definition på vad det inne-
bär. En definition som dock ges är att åldersbegrepp är ”personbe-
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teckningar som först och främst framhäver åldern på de personer de 
refererar till. Detta syns i t ex ordböcker” och att åldersbeteckningar 
allmänt sett tjänar till att ”begreppsligt strukturera biologisk ålder” 
(Linke, 2002). 
 
Jönson (2001:30) menar att begrepp, indelningar och andra sätt att 
beskriva ålder egentligen är ”beskrivningar av något annat, nämligen 
kulturellt befästa föreställningar om mänsklighet, normalitet och do-
minans i förhållande till en uppdelning av livsloppet”. 
 
Lundin och Jönsson menar vidare att livets åldrar är ett av historiens 
vanligaste sekulära bildmotiv, och tar bondesamhällets ålderstrappa 
som exempel (Lundin, Jönsson, 2007:13). På ålderstrappans steg står 
människor i olika åldrar med kläder, yrkessymboler och kroppsställ-
ning, som är tänkta att representera olika åldrar – trappan går först 
upp och sedan, mitt i levnadsbanan, går trappan ner igen – utför mot 
den oundvikliga döden.  
 
Livets åldrar har också skildrats som en stege och denna metafor 
anger att individens anseende inte minskar med åldern utan ständigt 
ökar (Lundin, Jönsson, 2007:14). Livet som ett kretslopp eller cykel är 
ytterligare en metafor – där tankar om att gamla blir barn på nytt är 
ett exempel. Lundin och Jönsson (2007) menar att dessa olika meta-
forer kan ses som representationer av normer kring ålder (Lundin, 
Jönsson, 2007:14)  
 
Asplund (1981) presenterar en tankefigur där livsloppet delas upp i 
tre faser – barndomens förberedelser, mellanålderns ekonomiska 
aktivitet och ålderdomens tillbakadragande. Det är en struktur där 
produktivitet och oberoende är den norm och det centrum som de 
andra ”livsdelarna” definieras utifrån. Det som då blir uppdelningar, 
gränser och livsperioder är det som inte är oberoende och produktivi-
tet – de åldrar där man är beroende och icke-produktiv.  
 
Åldersindelningar kan också göras genom att ta fasta på specifika 
aspekter av utvecklingen. Aspekter som kan ligga till grund för en 
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åldersindelning är till exempel kronologisk, biologisk, social, psykolo-
gisk, kulturell, subjektiv och funktionell ålder.  
 
Den aspekt på åldrande som är en av de vanligaste i vår kultur är 
kronologisk ålder (även kallad almanacksåldern eller den kalendariska 
åldern), vilket innebär ”antal år efter födelsen”. (Olsson, 1989). Det 
sammanfattande och övergripande begreppet funktionell ålder uppkom 
som begrepp enligt Olsson för att minska betydelsen av den kronolo-
giska åldern och har med förmåga och kapacitet att göra (Olsson, 
1989). 
 
Det biologiska åldrandet (anatomisk ålder, fysiologisk ålder) har istället 
med kroppens utveckling och förändring att göra, hälsotillstånd och 
fysisk form.  
 
Olsson talar också om kulturellt åldrande, där han menar det åldrande 
som har med lagar, sedvänjor, miljöer och attityder att göra vilket 
säger någonting om ”samhällets djupaste värderingar, skräck och 
längtan”, även om han där främst diskuterar och exemplifierar med 
gamla människor. (1989).  
 
Även socialt åldrande tas upp (Olsson, 1989) och detta åldrande har 
med samhälleliga förväntningar att göra. Därutöver talas det också 
om ett psykologiskt åldrande där minne, drömmar, kreativitet, känslor 
och motivation är bestämmande (Olsson, 1989). 
 
Subjektiv ålder (upplevd ålder) innebär enligt Olsson (1989) att åldern 
har att göra med hur gammal man känner sig och vilka man identifie-
rar sig med, till exempel kronologisk ålder, hälsotillstånd, fysisk akti-
vitet och utseende.  
 
Förutom upplevd ålder tar Öberg upp idealålder, hur gammal man skulle 
vilja vara och utseendeålder, hur gammal man tror att man ser ut som 
exempel på åldersindelningar.  (Öberg, 2000:41). Torsten Thurén 
(1995:19-20) exemplifierar också slutligen med juridisk ålder (myndig-
hets- eller pensionsålder).   
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En annan typ av aspekter på åldersindelningar är stadieindelningar, 
livscykler, generationer och talist-uttryck. Stadieindelningar kan bestå av 
vardagliga uttryck såsom barn, ungdom, medelålders och äldre eller teore-
tiska – till exempel Eriksons (1954:129) åtta stadier. Redan romarna 
hade stadieindelningar, till exempel virilitas (andra vuxenåldern) som 
motsvarade åldern 40-55. Idag kritiseras stadieindelningar pga att de 
inte tar hänsyn till social, kulturell och historisk kontext. (Pilcher 
1995:18). Samtidigt används de fortfarande i stor omfattning. 
 
Livscykler är ett annat sätt att dela upp och se livet på, där livet och 
åldern inte ses linjärt utan mer cykliskt. Det finns olika cykler i livet 
och människor rör sig genom dem i olika hastighet. Det kan till ex-
empel vara en biologisk cykel-, en arbetscykel, en karriärcykel och en 
familjecykel – som kan överlappa varandra och se olika ut beroende 
på individ (Olsson, 1989). 
 
Talist-uttrycken – femtiotalist, sextiotalist osv – är begrepp som omfattar 
alla födda inom samma årtionde. Det handlar om personer som har 
en bestämd position i förhållande till historiska och sociala processer 
och generationstillhörigheten får ett förklaringsvärde ”som överskug-
gar  kön och klass och blir en gemensam blickpunkt mot världen” 
(Olsson, 1989).  
 
Generation kan vara synonymt till talist-uttrycken. I annat fall är det ett 
begrepp som omfattar det tidsintervall som förlöper från det att en 
individ är född till dess han/hon får egna barn – ungefär 30 år (Blehr, 
1993:6). Andersson menar också att generation är ett vanligt sätt att 
dela in människor utifrån ålder – en åldersgrupp som passerar genom 
livet och vars medlemmar därför kommer att påverkas av och påver-
ka samhälleliga förhållanden och händelser vid ungefär samma åldrar 
(Andersson, 1997:7). 
 
Som synonymt med talist-uttrycken kan generation både vara en grupp 
som benämner sig själva eller benämns av andra som en specifik 
generation, till exempel the lost eller the last generation, framtidsgeneratio-
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nen, generation x samt 1968 års män och kvinnor. Identiteten skapas som i 
många andra fall genom identifiering mot någonting annat, de som 
kommer före eller efter. Ehn exemplifierar detta resonemang genom 
de för Sverige typiska fyrtiotalisterna som var nödvändiga för sextiotalis-
ternas uppror. Han talar om ”tidsmaskinens magi som håller samman 
en generation” och ”känslan av att vara på väg genom historien med 
gemensamt bagage mot ett gemensamt mål”. (Ehn, 2001:116) 
 
Mina åldersdefinitioner 
Liksom Chudacoff och Linke utgår jag från att ålder är både biolo-
giskt och socialt. Ålder har en biologisk grund men konstrueras i 
sociala sammanhang, och ett av dessa sammanhang är språket.  
 
Jag definierar ålder i enlighet med Nationalencyklopedins ordbok – 
som ”levd tid”. Det förekommer olika typer av språkliga uttryck som 
kan relateras till ålder – levd tid – och som därmed intresserar mig. 
Först och främst förekommer de språkliga uttrycken år och ålder i 
olika variationer. Många av dessa refererar till personer och till krono-
logisk ålder – framförallt i fraserna x år, x-åring, x-årig och i x-årsåldern, 
och är därför centrala i den här undersökningen.  
 
Utgångspunkten är dock fokusorden och jag skall undersöka vilka 
betydelser som framkommer i användningen, i kontexten, och huru-
vida dessa betydelser kan relateras till ålder eller till andra lexikala 
mönster. Min utgångspunkt är att dessa relateras till och därmed be-
tydelsemässigt knyts till ålder på två sätt – antingen genom att ålders-
relaterade attribut används i relation till fokusordet ifråga eller att tid, 
utveckling eller kronologisk ålder tas upp eller diskuteras i kontexten.  
Tanken är att ålder då relevantgörs i relation till fokusorden. Många 
sociala kategorier som betecknar människor kan sägas ha en under-
förstådd åldersladdning/åldersbetydelse – en ålderspotential. Denna 
kan relevantgöras eller inte relevantgöras. 
 
Om till exempel flicka förekommer i relation till ung eller 15-årig tolkar 
jag det som att ålder relevantgörs, realiseras i användning. Detta kan 
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göras i större eller mindre omfattning och graden av denna omfatt-
ning säger också någonting om graden av åldersbetydelse. 
 
Åldersrelaterade attribut definierar jag som samtliga kronologiska 
attribut överhuvudtaget som förekommer i relation till fokusorden, 
till exempel 15-årig eller 15 år gammal och som refererar till människor, 
men också ung och gammal i olika komparationer liksom tonårig, me-
delålders, vuxen etc. Eftersom jag vill undersöka fokusordens betydelser 
är jag intresserad av att se om betydelserna, utifrån vad som fram-
kommer i kontexterna, har med ålder att göra eller med någonting 
annat. Om andra lexikala eller innehållsliga teman överväger innebär 
det att åldersbetydelsen är underordnad.  
 

4.2 Teoretiska utgångspunkter– språk 
Eftersom utgångspunkten är att ålder kan konstrueras och förändras i 
och genom språket och eftersom jag upptäckt vissa motsättningar 
och förändringstendenser när det gäller ålder och just språkliga ut-
tryck är det lingvistiken eller språkvetenskapen jag i första hand utgår 
ifrån. Trots att lingvistiken erbjuder en teoretisk ram där termer som 
syntax, semantik och pragmatik är väl inarbetade, är lingvistiken ett 
föga homogent vetenskapligt fält där språkets roll och funktion stän-
digt betraktas ur en mängd olika synvinklar. 
 
Språk definieras på många olika sätt och det handlar om allt från att 
se språk som statiska och slutna abstrakta system till dynamiska pro-
cesser. Min utgångspunkt är att språk är dynamiskt och funktionellt – 
att vi använder språket för att göra eller utföra någonting och att 
detta någonting kan variera i tid och rum. Utifrån detta synsätt är 
språkanvändningen det centrala och det är där språkliga uttryck upp-
kommer och förändras. Detta är ett synsätt som förekommer inom 
många teoribildningar, till exempel inom korpuslingvistiken som är 
den metod jag i första hand utgår ifrån i denna avhandling (se t ex 
Stubbs, 2001). 
 
Lingvistiken kan traditionellt delas upp i syntax, semantik och prag-
matik (Levinson, 1983:5-6). Där handlar det om konstruktionsregler, 
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betydelsebeskrivning och språkanvändning och detta kan ses som de 
olika delar som en språklig beskrivning skall/kan inkludera. Delarna 
ses ibland som nivåer där ordningen kan sägas gå från form till inne-
håll eller från del till helhet där delar och form är inkluderade i helhet 
och innehåll. Idag uppfattas lingvistiken på många håll som mer 
komplex där form och innehåll, delar och helhet inte är tydligt åt-
skiljbara och där ingen hierarkisk ordning föreligger.  
 
Min teoretiska utgångspunkt är en kombination av olika lingvistiska 
ansatser där form och innehåll, delar och helhet, inte separeras. Jag 
uppfattar alltså språket som komplext och där flera olika ansatser 
behövs för att göra en språklig analys. Eftersom min avsikt är att 
studera betydelse är en semantisk ansats en tydlig utgångspunkt, och 
eftersom betydelsen skall studeras i språkanvändning är också kor-
puslingvistiken och andra ansatser där användningen är utgångspunkt 
också centrala, till exempel dialogiska ansatser.  
 
4.2.2 Kultur och språk 
Inom korpuslingvistiken är orden, de språkliga uttrycken, det centra-
la. En av grundtankarna är att man genom att studera språkliga ut-
tryck skall kunna dra slutsatser om språk och kultur – ”a study of 
how words are used can reveal relations between language and cul-
ture; not only relations between language and the world, but also 
between language and speakers with their beliefs, expectations and 
evaluations” (Stubbs, 2001:6). Språket som en del av den mänskliga 
kulturen blir därmed intressant. 
 
Kultur och kulturanalys har fått en allt starkare ställning under de 
senaste 20 åren. Idag är det inte enbart forskare inom de traditionella 
kulturvetenskaperna antropologi och etnologi som bedriver kultur-
analys, utan även forskare i vitt skilda ämnen, såsom företagsekono-
mi, medicin och psykologi (Ehn, 2001:7). En konsekvens av detta är 
att begreppet kultur har en mängd olika definitioner och att det sak-
nas koncensus. 
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Antropologisk lingvistik och lingvistisk antropologi är de vetenskapli-
ga discipliner där relationen mellan språk och kultur undersöks mer 
specifikt – hur språkliga strukturer påverkar språkanvändarnas syn på 
världen och hur mänskliga kulturaktiviteter återspeglas i språklig an-
vändning (Duranti, 2000 [1997], Foley 2000 [1997]). Det handlar till 
exempel om att studera ett språks lexikon eller ordförråd för att upp-
täcka betydelser av ord.  
 
Utgångspunkten för stora delar av den antropologiska lingvistiken är 
en relativistisk språksyn som grundar sig på Boas, Sapir och Whorf. 
Den så kallade Sapir-Whorf-hypotesen är en central utgångspunkt 
och har med relationen mellan språk och tänkande och beteende att 
göra – innebär att språket inte är universellt utan relativt och styrs av 
den kultur vi föds i och lever i. Enligt den ”starka” tolkningen av 
detta är det omöjligt att förstå tankemönster och andra språk helt och 
fullt, men enligt en ”svagare” tolkning påverkas vi starkt av den kul-
tur vi föds och lever i, men har trots detta möjlighet att förstå och gå 
utanför (Bonvillain, 1993:49-50). 
 
När det handlar om relationen mellan språket och kulturen ansåg 
Sapir att det som blir språkligt namngivet har kulturell betydelse – 
”take up the attention of a community” (Sapir, 1985:90-91). Vidare 
uppfattade Sapir detta som en ömsesidig process där det som en gång 
blivit namngivet får en ökad samhällelig uppmärksamhet. Som en 
konsekvens av detta menade Sapir att slutsatser kan dras om kulturel-
la attityder genom att undersöka ordförrådets specialisering.  
 
Duranti, som är en förespråkare för lingvistisk antropologi, menar att 
en av de centrala frågorna för lingvistiska antropologer är att under-
söka kulturella konstruktioner av personliga identiteter och jaget och 
att detta skall göras språkligt (Duranti, 2000 [1997]:4). 
 
Även inom korpuslingvistiken är man intresserad av att studera rela-
tionen mellan språk och kultur – och där är utgångspunkten att språk 
och kommunikation är omöjlig utan delad kulturell kunskap. Stubbs 
menar att “a study of how words are used can reveal relations be-
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tween language and culture: not only relations between language and 
the world, but also between language and speakers with their beliefs, 
expectations and evaluations” (Stubbs, 2001:6).  
 
Wierzbicka bör också nämnas i detta sammanhang. Hon studerar 
också relationen mellan språk och kultur. Hennes utgångspunkt är att 
kulturanalys är viktigt och att kulturanalysens tvärvetenskapliga karak-
tär är central och typisk (Wierzbicka, 1997:1). Hon menar att kultur-
specifika språkliga uttryck är konceptuella redskap som reflekterar 
erfarenhet – sätt att tänka och handla – och som förändras när sam-
hället förändras (Wierzbicka, 1997:5). 
 
Inom samtalsforskningen ses också kultur och språk som nära för-
knippade. Linell skriver till exempel att ”Kulturens myriader av be-
grepp, kunskaper, föreställningar, värderingar skapas, bekräftas, för-
handlas och förändras genom att de cirkuleras kommunikativt och 
språkligt i de olika verksamheter inom vilka vi organiserar vår kogni-
tion och interaktion” (Linell, 2005) 
 
Etnologen Billy Ehn (2001) menar att det numera är en självklarhet 
att betrakta kultur och kulturella uttryck som komplexa och differen-
tierade. Det essentialistiska synsättet där man ”talar om hur verklighe-
ten och människor i grund och botten är” har blivit alltmer kritiserat 
och har ersatts av ett mer konstruktivistiskt tänkande vilket har med-
fört att människor inom kulturanalysen ogärna framställs med entydi-
ga personbeteckningar som om deras identiteter vore entydiga och 
fasta, till exempel män, svenskar eller skinheads. Istället vill 
man undersöka ”hur sådana identiteter konstrueras och förändras i 
en social process, där medier, populärkultur och offentlighet spe-
lar en allt större roll som motpol eller inspirationskalla” (Ehn, 
2001:12). Som en följd av att ett konstruktivistiskt perspektiv blev 
rådande inom kulturanalysen blev också diskursanalysen, som vilar på 
en konstruktivistisk grund, viktig under 1980- och 90-talet. Ofta stu-
derades där texter av olika slag och ”kampen om hur verkligheten ska 
definieras, hur vardagslivet genomsyras av ideologiska konstruktioner 
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och den roll som medier, politiska program och andra texter spelar i 
sådana konflikter” blev viktig (Ehn, 2001:13).   
 
Mitt perspektiv grundar sig i dessa uppfattningar – att det utifrån ett 
korpuslingvistiskt och antropologiskt lingvistiskt synsätt är möjligt att 
studera språkliga uttryck dra slutsatser om kultur – syn på världen. 
Både korpuslingvister och antropologiska lingvister är överens om att 
det är lexikonet, ordförrådet och dess specialisering som är det cen-
trala och det är också min utgångspunkt. Duranti (2000) som företrä-
dare för ett antropologiskt lingvistiskt perspektiv menar att kulturella 
konstruktioner av personliga identiteter är av särskilt intresse och det 
är just språkliga uttryck för personliga identiteter som jag undersöker 
i denna avhandling.   
 
4.2.3 Ett genusperspektiv 
Genusteorier av olika slag är kanske de mest tydliga exemplen i mo-
dern forskning på socialkonstruktivistiska teorier där utgångspunkten 
är att kön både har en social och en biologisk sida och att dessa sidor 
inte alltid är lätta att skilja åt.  
 
Många av de språkliga uttryck som är personbeteckningar och som 
används i dagligt tal är könsbestämda. Kön är uppenbarligen en rele-
vant kategori att dela in människor utifrån, och detta gäller även de 
personbeteckningar som jag i den här avhandlingen har valt ut och 
kallat för fokusord.  
 
Genus och socialt kön, refererar till de ”historiska, sociala och kultu-
rella betydelser som vid en viss tid tillskrivs kategorierna man och 
kvinna” och skall uppfattas som ”tankar, praktiker, vanor, föreställ-
ningar om människor som kön” – som en mänsklig uppfinning 
(Hirdman, 2001:13-14). 
 
Hirdman talar om genussystemet – en dynamisk struktur – som upp-
byggt av två logiker – en utifrån dikotomin man – kvinna, som åtskiljs, 
och en utifrån hierarkin man – kvinna, där mannen och det manliga är 
norm i samhället (1988:51). Denna separering kan minska eller brytas, 
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till exempel när kvinnan får lov eller tvingas göra det män gör och 
män det kvinnor gör.  
 
Realiseringar av detta genussystem kallar Hirdman för genuskontrakt 
och dessa kan förekomma på flera nivåer – på en kulturell nivå, på 
institutions-/arbetsfördelningsnivå och på individnivå. Dessa går från 
ideologi på kulturnivån till konkreta vardagssituationer på individni-
vån (1988:51-58). Jag utgår från att den konkreta vardagsnivån går att 
komma åt via språket och att det därför är möjligt att, förutom att 
studera eventuell åldersbetydelse hos mina fokusord, studera eventu-
ella könsskillnader i synen på eller i föreställningen om ålder. 
 
Det skall dock framhållas att det inte enbart är genom språket som 
ålders- och genuskategorier konstrueras utan även till exempel mate-
riellt. I en bok om diskurser och diskursanalys exemplifierar Winther 
Jörgensen och Phillips (1999) med barn som konstrueras genom insti-
tutioner såsom dagis, skolor och lekplatser och äldre som konstrueras 
genom arbetsmarknadens upprätthållande av åldersbegränsningar där 
de utestängs från arbetsplatser som socialt rum. 
 
Även om Hirdmans modell ses som vedertagen, har kritik riktats mot 
den. Kritiken har gällt tanken på enhetliga och universella kategorier 
och genusforskningen idag har därför en delvis annorlunda inriktning 
– där det inte längre är frågan om en bipolär konstruktion av kvinna 
eller man utan att det istället är frågan om ett dynamiskt och proble-
matiserande synsätt där kön interagerar med andra kategorier – och 
intersektionalitetsbegreppet betonar just det samspelet mellan katego-
rier.  
 
Intersektionalitet är ett begrepp som har med mångfald och samspel 
att göra – forskning som ”lyfter fram differentiering och mångfald 
och där samspelet mellan olika strukturer och sociala kategoriseringar 
sätts i fokus” (Krekula et al 2005:81). Rent konkret handlar det om 
att inte ha fokus på en viss kategori utan på variationer inom denna 
(Krekula et al, 2005:82).  
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Det centrala i användningen av intersektionalitet har med makt, 
maktmissbruk och ojämlikhet att göra och att länka samman olika 
analysnivåer, ett ”synliggörande av den simultana verkan av skilda 
och interagerande strukturer av förtryck, vare sig det handlar om kön, 
klass eller etnicitet” (los Reyes, Mulinarii, 2005:8-9). Kön förekom-
mer alltså till exempel i relation till ras- och klasshierarkier och vice 
versa. Los Reyes och Mulinari kritiserar kategoriseringen och separe-
ringen i bipolära kategorier som de menar skapar maktrelationer – 
kvinnor som jämförs med män, invandrare med svenskar, unga med 
äldre och homosexuella med heterosexuella (los Reyes, Mulinari, 
2005:24).  
 
Intersektionalitetsbegreppets uppkomst och användning relateras 
också till den förskjutning som maktforskning genomgått – från att 
ha handlat om strukturella analyser till att handla om processer och 
om makt som någonting som ”görs” i och genom interaktion (los 
Reyes, Mulinari, 2005:23).   
 
Intersektionalitet var från början ett begrepp som användes för ge-
nusforskning, men har nu breddats något. Krekula et al menar dock 
att ålder – ”som struktur och grund för kategorisering” – i detta 
sammanhang blivit förbigånget (Krekula et al, 2005:81) och att even-
tuell åldersdifferentiering förbises till exempel när det gäller kön och 
klass (Krekula et al, 2005:82). De menar att ålderspositioner i livslop-
pet samspelar med kön och att detta är ett argument för att belysa 
just relationen ålder – kön (Krekula et al, 2005:83) och genom en 
intersektionalitetsanalys minskar allmänt risken för en förenklad för-
ståelse av ålder (Krekula et al, 2005:90). Jag har liksom Krekula et al 
förespråkar valt att studera relationen mellan kön och ålder. Mitt 
primära syfte är dock inte att studera maktsymmetrier men som i alla 
jämförelser kan den typen av skillnader visa sig vara relevanta. Jag 
utgår från Krekula et als förståelse av intersektionalitet som någon-
ting dynamiskt/föränderligt och kontextuellt – som kan studeras i 
vardagspraktiker (Krekula et al, 2005: 88-89). 
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En invändning till intersektionalitetsanalys är att verkligheten är för 
komplex för att fångas – detta mångfaldsperspektiv rymmer inte och 
kan inte rymma hela mångfalden (se t ex Lykke, 2003). Samverkan 
och en ökad komplexitet är dock ett steg på vägen och olika studier 
och perspektiv kan i det sammanhanget berika varandra.  
 
Ålder som aspekt i intersektionell (makt)analys har också ifrågasatts 
utifrån det faktum att ålderspositioner förändras under livstiden till 
skillnad från andra sociala kategorier. Nu menar jag att både klass och 
kön också kan förändras under en livstid, men att detta inte gör nå-
gon skillnad för resonemanget som sådant. De hierarkiska maktrela-
tionerna består oavsett individers byte av position (Krekula et al, 
2005:86).  
 
Sammantaget handlar intertextualitet om betydelsen av det samspel 
som förekommer mellan samförekommande kategorier, i mitt fall 
framförallt hur fokusorden som bärare av betydelser som har med 
kön och ålder att göra på olika sätt samvarierar med de språkliga 
aspekter som jag skall studera fokusorden utifrån. Detta har ytterst 
med relationen språk och kultur att göra – hur kategoriseringen av 
verkligheten ser ut, vilka distinktioner som görs etc. 
 
4.2.4 Kategorisering 
Kategorisering är den process genom vilken vi människor strukture-
rar världen – ”the seeing of sameness in difference”. (Taylor, 
1989:ix). Kategorisering förekommer på flera nivåer. För det första 
handlar språkanvändning på en grundläggande nivå om kategorise-
ring där vi begreppsliggör våra erfarenheter och olika företeelser och 
gör dem hanter- och gripbara genom namngivning och gruppering – 
alltså en grundläggande nivå där den icke-lingvistiska världen katego-
riseras språkligt. Det finns dock också en lingvistisk nivå där lingvis-
ten ”undertakes a linguistic categorization of linguistic objects”. (Tay-
lor, 1989:ix).  
 
Språkliga uttryck eller ord på olika nivåer är alltså kategorier liksom 
den lingvistiska uppdelningen i ordklasser och grammatiska kategori-
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er. Allt detta har ytterst att göra med språkliga relationer – likheter 
och skillnader mellan erfarenheter och företeelser som begreppslig-
görs/språkliggörs. Labov menar att “if linguistics can be said to be 
any one thing it is the study of categories: that is, the study of how 
language translates meaning into sound through the categorization of 
reality into discrete units and sets of units.” (Taylor, 1989:1).  
 
Behovet av att klassificera och strukturera språkliga uttryck i katego-
rier är grundläggande och har funnits sedan antiken. Från antik tid 
fram till 1900-talet har den aristoteliska synen på kategorisering varit 
rådande. Den aristoteliska synen innebär att det var entydiga, univer-
sella och entydiga gränser mellan olika kategorier. Kategorierna be-
stod av och kunde delas upp i egenskaper (features) – byggstenar – 
som var nödvändiga och det ansågs också att alla kategorimedlemmar 
som konstituerade en kategori hade likvärdig status. Dessa tankar 
lever fortfarande kvar till viss del i komponentanalysen (Taylor, 
1989:38-39).  
 
Wittgenstein var en av de första som ifrågasatte den aristoteliska och 
traditionella synen på kategorisering. Wittgenstein menade att det inte 
var nödvändigt att alla egenskaper var gemensamma inom en kategori 
utan att det istället kunde handla om korsvisa, överlappande och 
komplicerade nätverk av likheter– så kallade ”family resemblances”. 
Ett av hans exempel på detta rör kategorin spel (spiel) och hur denna 
kategori skall definieras. Där menar han att vissa kategorimedlemmar 
delar vissa egenskaper och andra kategorimedlemmar delar andra, 
men det inte finns någon egenskap som är gemensam för alla, precis 
som mellan medlemmarna i en familj (Wittgenstein, 1978:31-33).  
 
Dessa tankar har senare vidareutvecklats av bl a Labov som empiriskt 
studerade kategoriseringar av köksartiklar som muggar och koppar 
(Taylor, 1989:40). Hans studier visade att det inte var några entydiga 
gränser mellan kategorierna utan att kategorierna mer smälte samman 
och gradvis övergick i varandra. Han menade också att kategorise-
ringen varierade utifrån kontext och funktion.  
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En annan av de upptäckter som Labov gjorde genom sina experi-
ment var att vissa kategorimedlemmar var mer typiska – prototypiska 
– än andra och att det rådde större samstämmighet runt dessa. Den 
som har gjort de mest omfattande utforskningarna av prototyper är 
psykologen Eleanor Rosch som lät informanter bedöma i vilken ut-
sträckning en specifik kategorimedlem var typisk eller ej (dvs en pro-
totyp), och om det överhuvudtaget handlade om en kategorimedlem 
(Taylor, 1989:43). Dessa prototyper menar hon kan ha uppkommit på 
flera olika sätt. Det kan handla om en konsekvens av vår kognition på 
olika sätt – perception, neurologi etc. Det kan också handla om en 
konsekvens av att vissa kategorimedlemmar är särskilt relevanta i en 
specifik kultur eller ett specifikt samhälle och används mycket och 
ofta, vilket förvisso även kan vara en effekt av och inte en förklaring 
till prototypikalitet.  
 
Det har alltså enkelt uttryckt gått från enhet till komplexitet och vari-
ation. Det råder alltså komplexa samband mellan kategorier, både när 
det gäller likheter och skillnader och när det gäller mer eller mindre 
prototypiska kategorimedlemmar och dessa komplexa samband . Det 
handlar om både tradition och motivation – vi föds in i kategorierna, 
men eftersom de är, åtminstone delvis, motiverade av vårt sätt att 
interagera i en specifik kultur, är de dynamiska och öppna för föränd-
ring. Kategoriseringen handlar om begreppsliggörande eller språklig-
görande och säger alltså något om vårt sätt att tänka, men också om 
de uppfattningar och föreställningar som florerar i en specifik kultur. 
 
I den här avhandlingen är det den kategorisering som görs i tidnings-
text som är utgångspunkten. Den kategoriseringen studeras och dis-
kuteras utifrån ett antal lingvistiska kategorier såsom lexikala relatio-
ner, kollokationer och attribut, men också utifrån en egen klassifice-
ring av materialet i lexikala mönster eller teman. 
 
4.2.5 Betydelse 
Betydelse är ett komplicerat begrepp som liksom språk och kultur 
definieras och tolkas på en mängd olika sätt. Saussure som betraktas 
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som strukturalismens1 fader gjorde en uppdelning av de funktionella 
relationer som han menade var avgörande för att förstå betydelsen av 
språkliga uttryck – syntagmatiska och paradigmatiska relationer – 
”the meaning of a word as a pattern of affinities and disaffinities with 
all the other words in the language with which it is capable of contra-
sting semantic relations in grammatical contexts. Affinities are of two 
kinds, syntagmatic and paradigmatic.” (Cruse, 2000 [1997]:16). Ut-
ifrån detta är dock förändring svår att förklara och icke-lingvistiska 
fenomen och orsaker har ingen plats inom denna teoribildning.  
 
Inom flera lingvistiska falanger uppkom därför behov av en annan 
och mer komplex förklaringsmodell när det gällde att förklara bety-
delse. Olika interaktionistiska, dialogistiska eller kognitiva synsätt blev 
alternativ till det strukturalistiska där språklig betydelse framkom 
genom språkanvändningen i olika språkliga och sociala kontexter. För 
korpuslingvisterna är detta en central utgångspunkt. Korpuslingvisten 
Stubbs menar att ”It is impossible to observe the meaning of a word: 
meaning is an invisible (arguably mental) phenomenon. However, it is 
quite possible to observe evidence from which meanings can be re-
liably inferred. A major type of evidence of the meaning of a word is 
the other words round about it, especially repeated patterns of co-
occurence.” (Stubbs, 2001:16). Enligt Stubbs är alltså språkliga ut-
tryck som förekommer tillsammans på regelbunden basis den evidens 
i vilken betydelse kan spåras.  
 
Även Hoey (2005) menar att språkanvändning är grunden för bety-
delse, genom att ord ”primas” genom användning i olika kontexter 
och ko-texter – “As a word is acquired through encounters with it in 
speech and writing, it becomes cumulatively loaded with the contexts 
and co-texts in which it is encountered, and our knowledge of it in-

                                                 
1 Det strukturalistiska tänkandet bygger mycket på Fredinand de Saussures (1857-
1913) tankar om språket. Saussure var lingvist och tänkandet utgick från att språket 
är ett system av tecken som får sin betydelse genom sin position till, sina relationer 
till andra tecken i språksystemet. Det som var nytt i detta tänkande var tanken att 
tecknen inte hade några egenskaper i sig själv (Saussure, 1970) 
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cludes the fact that it co-occurs with certain other words in certain 
kinds of context” (Hoey, 2005:8). 
 
Inom samtalsforskningen eller inom dialogiska teorier är synen på 
språk och betydelse dynamisk och med detta menas att ”språkbru-
karna i allmänhet har ett visst handlingsutrymme, att enskilt eller i 
interaktion förhandla om innebörder, att tänja på ordens betydelser 
för att om möjligt svara upp mot situationsspecifika behov, och att 
ibland avvika från förväntningar om vad som skall göras eller bli 
sagt” samt att ”mening skapas, aktualiseras, förhandlas, modifieras, 
bekräftas i situerade interaktioner” och att ”rörelser i de ständigt 
pågående kommunikativa och kognitiva verksamheterna kan leda till 
förändringar, mutationer, i ords och konstruktioners meningspotenti-
aler” (Linell, 2005:2, Norén, Linell, 2006:3). Inom denna tradition 
beskrivs betydelser alltså bland annat som potentialitet – som delvis 
öppna och flexibla, delvis strukturerade i samspel med olika kontex-
tuella och situationella faktorer (Linell, 1995:119-120, 2005:3). 
 
Eftersom betydelse är så komplext har många försök gjorts att bryta 
ner betydelsen i mer preciserade delar. Oftast handlar det om en 
uppdelning av betydelse som finns i språket och betydelse som finns 
utanför språket. Betydelser i eller som del av språket eller språkför-
mågan kallas bland annat lingvistiska eller lexikala betydelser (se t ex 
Linell, 1995:111), medan de betydelser som finns utanför språket 
bland annat kallas kontextuella betydelser (Firth, 1957), kulturella betydelser 
(Bonvillain, 1993:61), extralingvistiska eller referentiella betydelser (Sahl-
gren, 2006:60) eller situerade (Linell, 1995:111) eller situationella betydelser 
(Bonvillain, 1993:1). Forskare intar ofta ett av dessa perspektiv och 
blir således antingen internalister eller externalister. I linje med mina 
utgångspunkter där språk och kultur hör samman och där betydelse 
framkommer i användning är det närmast de kontextuella, kulturella, 
extralingvistiska, referentiella, situerade eller situationella betydelserna 
som ligger närmast det som jag studerar – alltså ett externalistiskt 
synsätt. 
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Ovan nämnda termer förekommer i allmänhet parvis och visar på en 
ambition att beskriva betydelse utifrån flera perspektiv. Norén och 
Linell har i ett samarbete försökt att skapa en syntes av dessa olika 
synsätt, framförallt utifrån en kognitiv och en dialogisk bas, genom 
termen meningspotentialitet. Samarbetet rör hur ords betydelse ”samver-
kar med, eller kanske snarare beror av, kontextuella förutsättningar, 
såväl språkliga som situationella” och ambitionen i detta samarbete 
var att ”utveckla en meningspotentialmodell för beskrivning av bety-
delsen hos ord och uttryck i olika användningar” (Norén, Linell, 
2005:3).  
 
Meningspotential definieras som att ”En språklig resurs har en sam-
manhållen meningspotential, eller eventuellt flera, ofta överlappande, 
sådana, som består av de semantiska egenskaper som tillsammans 
med situationellt varierande kontextuella faktorer bestämmer vilka 
tolkningar hos ordet eller konstruktionen som språkbrukarna uppfat-
tar som rimliga och förståeliga i respektive situation” (Norén, Linell, 
2006:4). En meningspotential består av ”en kärnaspekt och flera 
andra, mer eller mindre konventionaliserade och varierande, typer av 
betydelseaspekter som på olika sätt är anknutna till kärnaspekten” 
(Norén, Linell, 2006:4). Hur meningspotentialerna sedan fungerar är 
en empirisk fråga och handlar om ”ett slags dokumentation av rele-
vanta betydelseaspekter” där det är meningspotentialen – en dyna-
misk potential som tillsammans med kontextuella faktorer ger upp-
hov till skilda situerade tolkningar i specifika situationer – som do-
kumenterar individers och språkgemenskapens erfarenheter (Norén, 
Linell, 2005:4-5). 
 
Min utgångspunkt är liksom Stubbs att betydelse kan spåras genom 
språkanvändning i allmänhet och genom samförekomster i synnerhet. 
Jag ser också betydelse som en dynamisk meningspotential där se-
mantiska egenskaper och kontextuella faktorer är avgörande. 
 
Eftersom språkanvändningen står i centrum när det gäller betydelse 
är det också språkanvändningen som står i centrum när det gäller 
betydelseförändring. Utgångspunkten är alltså att betydelseförändring 
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kan spåras i språkanvändningen – i den språkliga kontexten. Stubbs 
menar att ”The meaning of a word is created in text (...) And ulti-
mately, words change in meaning because their use in texts change” 
(Stubbs, 2001:89).  
 
Sören Sjöström har skrivit en bok om just betydelseförändring eller 
semantisk förändring där en av utgångspunkterna är att ”Studier av 
semantisk förändring erbjuder oss en möjlighet att lära oss mer om 
den kultur vi lever i” (Sjöström, 2001:23) 
 
Han menar att en semantisk förändring inträffat när: ”användningen 
av ett visst uttryck i en viss språkgemenskap aktiverar en ny föreställ-
ning vilket ger som resultat att”: 

1) Uttrycket kommer att representera en förändrad attityd hos 
språkanvändarna till klassen av referenter, eller en förändring 
i kunskap hos språkanvändarna. 

2) Uttrycket utvidgas i sin extension till att omfatta nya referen-
ter 

3) Uttrycket begränsas i sin extension till att omfatta färre refe-
renter eller en undergrupp av den tidigare klassen (Sjöström, 
2001:22-23) 

 
Semantisk förändring skall, menar han, förstås som en reflektion av 
kulturell förändring (2001:23) och kulturell förändring definierar han 
som förändring i gemensamma sätt att tänka, bete sig, tillverka och 
använda materiella ting och varaktiga spår man avsätter i naturen 
(2001: 24). Även här är språkanvändningen central. 
 
Den traditionella uppdelningen i syntax, semantik och pragmatik kan 
idag uppfattas som något förenklad då språkanvändning studeras på 
många håll och på olika sätt och där det är svårt att göra en entydig 
uppdelning mellan betydelse och språkanvändning.  
 
Inom flera olika discipliner och inom flera olika teoretiska riktningar 
är alltså språkanvändning utgångspunkten för språkstudier. Inom 
korpuslingvistiken är autentiska observerbara (text)data en utgångs-
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punkt och ses som evidens för användning och betydelse av ord och 
fraser (Stubbs, 2001:201), inom den kognitiva lingvistiken är en av 
utgångspunkterna att kunskap om språk växer fram ur språkanvänd-
ning (Croft, Cruse, 1986:1), inom den antropologiska lingvistiken är 
språkanvändning en av utgångspunkterna (Duranti, 2001:6) och inom 
diskursanalysen konstrueras kunskaper, identiteter och sociala rela-
tioner socialt i handling och i språkanvändning (Jörgensen, Phillips, 
1999:11-12).  
 
Wittgenstein var en tidig förespråkare för ett användarorienterat per-
spektiv i och med hans påstående om att ”användningen är betydel-
sen” (Wittgenstein, 1978). Den brittiska lingvistiska traditionen under 
andra hälften av 1900-talet, till exempel Firth, Halliday och Sinclair, 
är därefter viktiga när det gäller synen på språkanvändning/kontext 
som betydelse och som metod och material. Denna tradition kom 
som en reaktion mot det chomskyanska synsättet där ambitionen var 
att kartlägga universella gemensamma drag mellan språken, där studi-
er av språkanvändning var oviktigt och där intuition och isolerade 
meningar var utgångspunkter (Stubbs, 1996:24). 
 
Språkanvändning och kontext hör intimt samman. När språkanvänd-
ning är central för synen på betydelse är också kontexten central. Att 
kontexten är av stor betydelse är förvisso de flesta lingvister överens 
om, men inte i vilken omfattning. Moderna lingvister betonar dock 
kontexten mer än tidigare och har gått in djupare på dess inflytande 
på ordbetydelser. Det råder dock också delade meningar om hur 
kontext egentligen kan definieras. Både strukturalister och kognitiva 
lingvister ser kontexten som avgörande för betydelsen av språkliga 
uttryck. Strukturalisterna ser kontexten som det språkliga systemet, 
likheter och skillnader mellan språkliga uttryck, som det centrala. 
Enligt ett sådant saussurskt synsätt förstås betydelsen av tandborste 
genom andra språkliga uttryck inom det lingvistiska systemet, till 
exempel andra typer av borstar. Kognitivisterna menar istället att 
kontexten har med externa kognitiva strukturer att göra, som är in-
bäddade i kunskaper och uppfattningar – lexikalt realisera-
de/lexikaliserade eller ej. Utifrån detta synsätt framkommer betydel-



 56

sen av tandborste genom kunskap om våra uppfattningar/kunskaper 
om tandhygien och inte från vår eventuella kunskap om andra typer 
av borstar (Taylor, 1989:83-84).  
 
Slutligen är kontexten central även inom den dialogiska traditionen 
eller inom samtalsforskningen där utgångspunkten är ett dialogiskt 
och dynamiskt perspektiv på språk – framförallt då i förhållande till 
samtal. Linell skriver i Approaching dialouge från 1995 om att betydelser 
är situerade, kontextbundna – och använder sig av termen rekontex-
tualisering för att betona att betydelser aktivt används och omskapas 
(Linell, 1995:115-116). Linell talar också om den dubbla dialogiciteten 
(Linell, 2005:30) och avser då de kontexter som de språkliga betydel-
serna samverkar med och som kan vara på två nivåer – den situerade 
kontexten, här och nu, och den situationsöverskridande sociokultu-
rella praxisen – alltså dubbelhet i kontexten.  
 
Termen kontext har breddats åt flera håll och har delats upp i aspek-
ter, till exempel i språklig kontext och situationskontext. När det 
gäller skrivet språk täcker den språkliga kontexten in hela avsnitt eller 
hela texter där det språkliga uttrycket förekommer. (Sahlgren, 
2006:49) Situationskontexten eller den sociokulturella kontexten 
(Sahlgren, 2006:26) har att göra med den plats eller faktiska situation 
där det språkliga yttrandet görs, eller hela den kulturella bakgrunden 
mot vilken det språkliga uttrycket/kategorin används – omständighe-
ter och förutsättningar för det språkliga uttrycket/texten (Sahlgren, 
2006:26).  
 
Inom korpusanalysen används dessutom termen ko-text (Stubbs, 
2001:100) och det som avses är den närmaste språkliga kontexten. 
Ko-texten är den språkliga enhet som framförallt studeras i konkor-
danser (se vidare metod). Detta ger sammantaget tre olika kontextuel-
la nivåer – en nivå där kulturella förutsättningar och situationer är 
centralt (sociokulturell kontext), en nivå där den generella språkliga 
kontexten är central (språklig kontext) och slutligen en nivå där den 
språkliga närkontexten är central (ko-text). Dessa tre kontextnivåer är 
samtliga relevanta i denna avhandling.   
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4.2.5.1 Kategoriseringsmodell – semantiska fält 
Min teoretiska grund utgår sammanfattningsvis från kategorisering 
som grund för språkanvändning – att världen delas in i kategorier och 
att dessa kategorier förekommer i relationer till andra kategorier. 
Relationerna är dock komplexa med vaga gränser och protypiska 
kärnor.  
 
Jag definierar betydelse som språkanvändning – som någonting dy-
namiskt och som någonting både beroende av yttre och inre förut-
sättningar – där både kontexten och relationer mellan språkliga ut-
tryck är det väsentliga.  
 
Både när det gäller kategorisering och betydelse är det alltså frågan 
om relationer mellan begrepp. Detta är också det centrala när det 
gäller intersektionalitet – betydelsen av det samspel som förekommer 
mellan samförekommande kategorier. Kön och ålder är relevanta 
utgångspunkter vilket är en typ av relation eller samspel. En annan 
typ av relation är den mellan fokusorden och adjektivattribut, kollo-
kationer och andra personbetecknande substantiv med vilka de sam-
varierar. Detta har också ytterst med relationen språk och kultur att 
göra – hur kategoriseringen av verkligheten ser ut, vilka distinktioner 
som görs etc. 
 
Kategorisering handlar alltså framförallt om relationer, strukturer och 
betydelser. Dessa relationer och strukturer kan beskrivas på flera 
olika sätt och jag har utgått från ett av dessa – semantiska fält. Det 
finns flera teorier om hur relationer mellan kategorier kan åskådliggö-
ras i nätverk. Trier lanserade fält-begreppet inom semantiken i början 
på 30-talet (Stubbs, 2001:121). Han menade att ord inte kan undersö-
kas isolerat utan måste ses i relation till andra begreppsligt besläktade 
ord, dvs i relation till de ord som ingår i samma fält. Begreppet seman-
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tiska fält har alltsedan Trier formulerade sin definition använts i 
många olika sammanhang, till exempel inom komponentanalysen.1 
 
Hene, en svensk forskare som i sin avhandling utgår från semantiska 
fält, menar att semantiska fält definieras olika av olika forskare och att 
det inte råder någon samstämmighet angående detta. Denna vaghet 
återspeglas enligt Hene även i svenska sammanhang där en mängd 
olika termer betecknar en likartad företeelse – semantiska fält, betydelse-
fält, begreppsfält, lexikala fält och ordfält. Själv föredrar Hene termen 
betydelsefält och preciserar detta som ”en grupp ord som är betydel-
semässigt relaterade till varandra genom att de beskriver personer i ett 
visst angivet avseende”. (Hene, 1984:33). Denna definition preciserar 
fältet till att enbart handla om personbeskrivningar. 
 
Saeed (2003 [1997]) tar upp begreppet semantiska fält som en av 
många infallsvinklar på semantik i en engelskspråkig kursbok. Han 
sätter närmast likhetstecken mellan lexikala fält och semantiska fält 
och ser lexikala fält som en samling av begrepp kopplade till ett be-
stämt ämnesområde. Lexikala fält definieras enligt honom som en 
organisationsprincip –“a group of lexemes which belong to a particu-
lar activity or area of specialist knowledge, such as the terms in cook-
ing or sailing; or the vocabulary used by doctors, coal miners or 
mountain climbers”. Lexikala fält kännetecknas enligt Saeed också av 
att de språkliga uttrycken oftare relateras till varandra än till andra 
språkliga uttryck.  
 
I Garsides Corpus Annotation (1997) görs det en uppdelning av seman-
tiskt fält (eller konceptuellt fält, semantisk domän, lexikalt fält eller lexikal 
domän) och lexical set. (Garside et al, 1997). Synonymi och antonymi 
konstituerar ”lexical set” medan det semantiska fältet också inklude-
rar hyp(er)onymer och hyponymer. I det semantiska fältet inkluderas 
också språkliga uttryck ”which are associated in other ways with the 
concept concerned”. (Garside et al, 1997:54). De språkliga uttrycken 
                                                 
1 Komponentanalysen är en strukturalistisk teori och metod för att åskådliggöra 
begreppsliga relationer, som utvecklats av bl a Katz och Fodor (Lyons, 1977:169).  
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behöver alltså inte vara besläktade utifrån betydelse (sense relation-
ship) utan kan istället vara relaterade genom ”the same sphere of 
activity” (Garside et al, 1997:54).  
 
Kittay (1987) undersöker metaforer och använder sig av ”a relational 
theory of wordmeaning”, nämligen en teori om semantiska fält. Kit-
tay menar att alla språkliga uttryck som befinner sig i en relation till 
ett element från det semantiska fältet också befinner sig i det seman-
tiska fältet (Kittay, 1987:248). 
 
Inom antropologisk lingvistik är ordförrådet och ordförrådets specia-
lisering central för att komma åt kultur och detta beskrivs i termer av 
kategorier och taxonomier. Semantiska domäner är ett begrepp som 
där används för att länka ordförråd och kultur till varandra och ligger 
nära definitioner av semantiska fält (Bonvillain, 2003 [1993]:51-52) – 
”an aggregate of words, all sharing a core meaning, related to a speci-
fic topic – for example, kinship terms, body-part words, colors (…) 
By discovering systematic principles of similarity and contrast in a 
given domain, we can make inferences about how speakers expe-
rience their world. The number of distinctions made within a domain 
reflects the degree of cultural interest…”. 
  
Michael Stubbs definierar semantiska eller lexikala fält inom ramen 
för sin forskningsinriktning, korpussemantik (Stubbs, 2001, s 35). 
Han menar att det förutom syntagmatiska och paradigmatiska rela-
tioner finns andra typer av relationer, där relationerna i ett semantiskt 
fält, är en av dessa – ”The vocabulary of a language is internally struc-
tured by many clusters of words, which stand in different relations to 
each other, sometimes logical relations of sameness, difference and 
entailment, and sometimes vaguer relations within a topic area or 
semantic field. ” (Stubbs, 2001:35) 
 
De flesta som använder sig av termen semantiskt fält är överens om 
att det är relevant att tala om strukturer och samband i någon form, 
men inte hur dessa är organiserade och hur dessa skall undersökas. 
De skillnader som föreligger handlar framförallt om och huruvida 
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lexikala kategorier räknas som del av det semantiska fältet – i eller 
utanför  – och om samtliga samförekommande språkliga uttryck är 
del av det semantiska fältet (Kittay) eller enbart de som samföre-
kommer ofta (Saeed). Det skiljer sig även i synen på syntagmatiska 
och paradigmatiska relationer – huruvida de är delar av (Garside) eller 
utanför (Stubbs) det semantiska fältet. Hene (1984) är den enda som 
preciserar vilken typ av språkliga uttryck som avses – personbeteck-
nande, som beskriver människor i ett visst givet hänseende.  
 
Min utgångspunkt blir en syntes av dessa olika synsätt och definitio-
ner på semantiska fält. En utgångspunkt är att betydelse bestäms av 
relationer – likheter och olikheter. Liksom Saeed och Garside utgår 
jag från att semantiska fält utgörs av språkliga uttryck som är koppla-
de till ett bestämt ämnesområde eller aktivitetssfär och kan spåras i 
användning. Jag utgår också från vad Kittay skriver om att samtliga 
språkliga uttryck som befinner sig i kontrast med varandra ingår i det 
semantiska fältet och precis som Garside utgår jag från att både lik-
hets- och kontrastrelationer är del av det semantiska fältet, liksom 
mer innehållsliga relationer som är kopplade till aktivitetssfär eller 
ämnesområde. Slutligen korrelerar jag relationer och distinktioner 
inom ordförrådet till kultur och kulturell relevans.  
 
Denna breda definition av semantiska fält påminner delvis om Fill-
mores idé om frames1. Frames är ett av många närbesläktade begrepp – 
domän, script, schema, scener, scenerier eller idealiserade kognitiva modeller (Tay-
lor, 1989:87) eller globalt mönster (global pattern), pseudotext eller experi-
ental gestalt (Cruse, Croft, 2004:8). Innebörden har med förståelse och 
erfarenhet att göra – att språkliga relationer och betydelser bygger på 
verklighetsbaserade erfarenheter och inte på inomspråkliga relationer.  
 
De flesta definitionerna av semantiskt fält beskrivs i relativt statiska 
termer och inte som dynamiska och föränderliga strukturer. Min 
utgångspunkt ligger därför närmare Harvey Sacks synsätt där katego-
                                                 
1 Frame semantics utvecklades av Fillmore under 70-talet. Enligt denna teori relateras 
ord till varandra genom frames, den omvärldskunskap som är nödvändig för att förstå 
ordet ifråga. En sådan frame utvecklas genom erfarenhet. (Fillmore, 1976) 
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rier inte enbart finns utan görs i ett dynamiskt ständigt föränderligt 
samspel – i den vardagliga användningen av språk. Harvey Sacks 
utgår från begreppet sociala (sociokulturellt definierade) kategorier ut-
ifrån ett etnometodologiskt perspektiv. Dessa sociala kategorier ingår 
enligt Sacks i större kollektioner – membership categorization devices 
(MCD) och som ett av flera exempel på sådana tar han upp ”Stage of 
life” som innehåller språkliga uttryck som youth, adult etc (Sacks, 
1992). 
 
Sammantaget utgår jag från en bred definition av semantiska fält som 
inkluderar både inom- och utomspråkliga relationer, vilket jag förstår 
som relationer mellan språkliga uttryck och relationer mellan språkli-
ga uttryck och de yttre kontexter i vilka de förekommer, typ av arti-
kel, ämnesinnehåll etc. 
 
Mina fokusord bildar ett till synes relativt enhetligt semantiskt fält 
anknutet till ålder och kön. Avhandlingens syfte är att studera detta 
semantiska fält och de begrepp som ingår i det för att se hur relatio-
nen mellan fokusorden ser ut, om det är möjligt att spåra förändring-
ar över tid och hur relationen till ålder ser ut.  
 
4.2.6 Summering 
Mitt syfte är att studera hur ålder konstrueras språkligt i användning. 
Min teoretiska utgångspunkt har sin grund i ett socialkonstruktivis-
tiskt användningsorienterat synsätt där språk och språklig betydelse 
ses som dynamiskt och kan studeras i användning. En annan ut-
gångspunkt är att denna betydelse och de betydelseförändringar som 
inträffar kan relateras till kultur och förändring i kulturen.  
 
Betydelse definierar jag både som inomspråkliga, semantiska egen-
skaper och kontextuella, yttre faktorer. Det innebär att betydelsen av 
mina fokusord både definieras i relation till varandra och till de kon-
texter som de förekommer i. Enkelt uttryckt handlar det om att stu-
dera kontextuella likheter och skillnader.  
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Betydelserelationerna – fokusordens relationer till varandra och till de 
kontexter som de förekommer i relation till – kan struktureras på 
olika sätt. Semantiska fält som struktureringsmodell bygger något 
förenklat på dessa betydelserelationer – semantiska fält där relatio-
nerna mellan fokusorden och relationen mellan fokusorden och de 
kontexter de förekommer i blir det centrala. 
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5 MATERIAL 
Utgångspunkten när det gäller materialet är de åldersrelaterade ut-
tryck som skall studeras och de tidningskorpusar i vilka de åldersrela-
terade uttrycken skall studeras. 
 

5.1 Urval åldersuttryck 
Eftersom det är mänsklig ålder och indelning av människor utifrån 
ålder som intresserar mig är personbeteckningar min utgångspunkt. 
Personbeteckningar är en typ av språkliga uttryck som indikerar vad 
som har samhällelig relevans och hur en grupp profileras socialt – en 
språklig indikator på sociala och kulturella processer. Bildandet av 
nya personbeteckningar visar att detta har eller håller på att förändras. 
Även förändring av befintliga personbeteckningar speglar samhällelig 
relevans och sociala och kulturella processer.  
 
Personbeteckningar som har tydlig social profilering blir sociala kate-
gorier med särskilda, i Harvey Sacks termer, category bound activities – 
karakteristiska aktiviteter för kategorin (Sacks, 1992). Det innebär att 
specifika aktiviteter och kommunikativa praktiker knyts till personbe-
teckningarna och gör dem till sociala kategorier.  
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i ett antal citat (se inledningen) 
där olika personbeteckningar förekommer i kontexter där ålder är 
relevant och där personbeteckningarna diskuteras på en metanivå – 
och i termer av förändring. Det är uttryck som senior och mappie. Un-
der arbetet med avhandlingen har ytterligare personbeteckningar 
tillkommit – tweenie, kids, förtis, grups och det jag kallar för plus-
graderingar, till exempel 50+. Dessa begrepp har jag benämnt som 
nya åldersbegrepp vilka skall studeras i avhandlingen.  
 
I inledningen togs också ett antal språkliga uttryck upp som allmänt 
brukar förknippas med kronologisk ålder, men som i vissa kontexter 
används om vartannat och inte alltid ger intryck av att ha med krono-
logisk ålder att göra. Dessa språkliga uttryck är i första hand kvinna 
respektive man, flicka respektive pojke, tjej respektive kille och dam 
respektive herre. I Nationalencyklopedins ordbok, som är en av de 
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nyaste och mest vedertagna ordböckerna över svenska språket, har 
jag sedan studerat hur dessa språkliga uttryck definieras och har kun-
nat konstatera att de relateras till ålder direkt eller indirekt.   
 
Flicka och kvinna respektive man och pojke definieras entydigt – direkt 
– till ålder. Flicka och pojke definieras som ”barn eller ung person av 
honkön” respektive ”hankön”, medan kvinna och man definieras som 
”fullvuxen person av honkön” respektive ”hankön”. Tjej och kille, 
respektive dam och herre definieras indirekt genom att definitionen 
hänvisar till något av de andra begreppen, med eller utan bestämning 
– tjej som ”ung flicka”, kille som ”pojke” samt herre och dam som 
”respekterad man” respektive ”respekterad kvinna” (NEO, 1995-
1996). 
 
Det förekommer även andra personbetecknande begrepp som relate-
ras till ålder. Gubbe och gumma definieras som ”gammal man” respek-
tive ”gammal kvinna”. Gosse definieras som ”ung pojke” och tös som 
”liten flicka”. Tant definieras med attribut som ”äldre eller medelål-
ders” medan farbror i en av betydelsenyanserna definieras som ”äldre 
annan [relaterad genom släkt] person”. Grabb och karl definieras indi-
rekt till ålder genom att de definieras i relation till pojke respektive 
man, och därigenom även till de åldersrelaterade definitioner som 
dessa förknippas med (NEO, 1995-1996). Även dessa språkliga ut-
tryck är fokusord som relateras till ålder, men kommer enbart att tas 
upp i vissa begränsade sammanhang.  
 
Avsikten från början var att även ha ett könsneutralt kapitel i avhand-
lingen där barn, ungdom, vuxen, åldring, gamling och tonåring skulle ha 
varit med, men det blev alltför omfattande och får istället studeras i 
framtida forskningsprojekt.  
 
Dessa personbetecknande begrepp kallar jag fokusord och dessa 
fokusord motsvarar ett sorts semantiskt fält, där de bland annat ut-
ifrån Nationalencyklopedins ordbok länkas samman betydelsemässigt 
utifrån just ålder.  
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En tredje typ av språkliga uttryck jag också skall studera, är de uttryck 
jag kallar ålderslexem. Ålderslexemen är ett sammanfattande namn 
på olika varianter av år och ålder i fraser som refererar till människo-
ålder, framförallt x-åring, x-årsålder, x-årig och x år (gammal). De är 
utvalda utifrån de fraser som är vanliga i relation till åldersangivelser i 
korpusarna. Det är enbart de fraser som refererar till mänsklig ålder 
som är medtagna. Generella genomsnittsåldrar och åldersgränser har 
dock tagits bort då de inte refererar till specifika personer. Att medel-
livslängden har ökat senaste åren är alltså till exempel inte med. Jag 
har heller inte gjort någon skillnad på om åldrarna skrivits med bok-
stäver eller siffror – sålunda är alla sex-åringar och 6-åringar samman-
slagna.  
 
Sammantaget är det alltså frågan om dessa åldersrelaterade uttryck 
som skall studeras:  
 
Nya åldersbegrepp  
kids, senior, mappie, grups, förtis, tweenie och plusgraderingar 
 
Fokusord 
Feminina: kvinna, flicka, tjej och dam 
Maskulina: man, pojke, kille och herre 
 
Och dessa i andra hand: 
Feminina: tös, jänta, fröken och tant 
Maskulina gosse, yngling, grabb, karl och farbror 
 
Ålderslexem 
x-åring, x-årig, x årsålder och x år gammal 
  

5.2 Artikelkorpusar 
Eftersom jag uppmärksammat många av dessa åldersrelaterade språk-
liga uttryck i tidningstext är det också tidningstext som är min primä-
ra källa. Jag skall studera de nya åldersbegreppen, fokusorden och 
ålderslexemen i textsamlingar, korpusar, baserade på dagstidningstex-
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ter som kommer från Språkbanken – en språklig referensdatabas vid 
Göteborgs universitet (http://spraakbanken.gu.se).   
 
Vissa av materialen är tillgängliga i konkordansformat, och jag har 
valt tre av dessa konkordansmaterial från tre olika tidsperioder – från 
1960-talet (Press65), 1980-talet (DN87) och 2000-talet (SvD00). Des-
sa konkordanser är mina korpusar och hädanefter kallar jag för en-
kelhets skull dessa för 65-korpusen, 87-korpusen och 00-korpusen. 
 
65-korpusen består av tidningsartiklar från fem morgontidningar – 
Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, Svenska Dagbladet, Stock-
holmstidningen, Dagens nyheter och Sydsvenska Dagbladet – Snäll-
posten. Storleken på korpusen anges i antal sökbara löpande ord – 
990989. Det handlar om 1387 artiklar av 569 författare. 
 
Insamlingen gjordes under fem fjortondagarsperioder per tidning och 
inskränktes till artiklar som var maskinläsbara med den teknik som 
fanns tillgänglig på 1960-talet. Anonyma artiklar, artiklar från nyhets-
byråer, artiklar från sportsidorna, kåserier, insändare och annonser 
samt artiklar med metaspråkligt innehåll, artiklar med utländska för-
fattare och artiklar innehållande längre citat har tagits bort. 
 
87-korpusen består av artiklar från Dagens Nyheter som också sam-
lades in under fjortondagarsperioder – i februari, maj, augusti och 
november 1987. Antal ord i 87-korpusen är 4132784 och antalet 
artiklar är 14972. I denna korpus förekommer endast indexerade ord, 
där det förekommer minst ett alfabetisk tecken i samband med ordet. 
Det finns alltså inga siffror indexerade och i de fall där jag studerat 
kronologiska åldrar har jag istället sökt på variationer på ”år” och 
”ålder”.  
 
Slutligen – 00-korpusen består av artiklar från Svenska Dagbladet. 
Antalet ord är 13131043 och artiklar är 29942. I denna korpus är 
även siffror indexerade och materialet består av hela årstrycket och 
inte enbart fjortondagarsperioder som var fallet med de andra kon-
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kordanserna. Närmare information finns inte och numera är inte 
denna korpus allmänt tillgänglig på Språkbanken.  
 
Korpusarna skiljer sig alltså från varandra. 65-korpusen skiljer sig 
mest från de övriga och kan inte i alla avseenden jämföras med 87- 
och 00-korpusen. Förutom att 65-korpusen är mycket mindre än de 
övriga är också urvalet av artiklar mer begränsat. 00-korpusen är 
mycket större, och större variation och bredd är därmed en naturlig 
följd av detta. 87- och 00-korpusen är mest användbara utifrån arti-
kelurval och (tillräcklig) storlek.  
 
För att kunna använda korpusarna på ett effektivt sätt används kon-
kordansprogram. Ett sådant program ”allows the user to search for 
specific target words in a corpus, providing exhaustive lists for the 
occurrences of the word in context (…) and also provide frequency 
information. “ (Biber, 1998:15). När det gäller språkbankens korpusar 
har jag använt mig av de korpusar som där är presenterade i konkor-
dansformat – Press65, DN87 samt SvD00. För att få fram frekvens-
baserade ordlistor som sedan får ligga till grund för kollokationsbe-
räkningarna har jag använt mig av konkordansprogrammet Words-
mith. 
 
Det är möjligt att själv välja storlek på de textsträngar, den kontext 
eller ko-text som det studerade språkliga uttrycket skall förekomma 
tillsammans med. Jag har valt en standardinställning där det studerade 
fokusordet i varje enskilt fall omges med totalt 120 tecken, lika många 
tecken på respektive sida om ordet. 
 
Därefter har jag gjort sökningar på de olika språkliga uttrycken – 
samtliga ordformer – i konkordansen och därefter har jag sparat des-
sa sökningar i excelformat och manuellt taggat dem utifrån de språk-
liga aspekter eller kontextuella drag som jag har valt att studera.  
 
Utöver detta har jag även gjort en klassificering eller genreindelning 
som bygger på de genreindelningar som Språkbanken och respektive 
tidningsredaktion gjort. Detta har jag gjort av den anledningen att 
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genrebeteckningarna skiljer sig mellan de olika korpusarna och jag har 
velat ha dem så jämförbara som möjligt. Dessutom har jag velat se ett 
mer övergripande och generellt mönster varför jag har gjort kategori-
seringen mer generell än de genreindelningar som Språkbanken re-
spektive tidningsredaktionerna har använt sig av. 
 
Dessa genreindelningar ligger till grund för analysen av vilka typer av 
artiklar som de olika språkliga uttrycken förekommer i, och om man 
utifrån det kan utläsa skillnader i användning. 
 
De olika konkordanserna är kategoriserade på delvis olika sätt och för 
att kunna använda dessa kategoriseringar har jag grupperat dem i 
grupper som skall vara innehållsligt jämförbara – in- och utrikesnyheter, 
kultur och nöjde, politik och debatt, ekonomi och näringsliv, vetenskap, idrott 
samt människa och miljö.  
 
I tabellen nedan anges mina kategoriseringar i den vänstra kolumnen 
och de ursprungliga kategoriseringarna – Språkbankens respektive 
tidningsredaktionerna – längst till höger. Det finns dock några luckor 
eller frågetecken då det inte förekommer motsvarigheter i en specifik 
korpus (se vetenskap för DN87) eller då det inte står några förklar-
ingar till förkortningen ifråga (se t ex ALM som kategoriserats under 
nyheter). Att jag ändå har gjort hypotetiska kategoriseringar av dessa 
beror på att jag har studerat innehållsliga exempel och utifrån det 
gjort tolkningar. 
 
Tabell 1, genreindelningar 
Min kategorisering Korpus Språkbankens kategorisering
Nyheter Press65  
  Utrikeskorrespondenters rapporter (U) 
  Allmänt reportage (A) 
  Allmänt reportage (GPALL) 
 DN87 Inrikesnyheter (Inl) 
  Just nu, aktuellt specialreportage (Jus) 
  Utrikesnyheter (Utl) 
  Första sidan (ETT) 
  Stockhomsnyheter (KOM) 
  ? (ALM) 
 SvD00 Inrikesnyheter (Inr) 
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  Stockholmsnyheter (STO) 
  Utrikesnyheter (Utr) 
  Första sidan (Ett) 
  Reportage (Rep) 
Kultur och nöje Press65 Kulturvetenskap (ku) 
  Radio och TV (GPTVR) 
  Nöjesreportage för unga vuxna (GPAVE) 
  Konstnärlig verksamhet (Ko) 
  Kulturartiklar och recensioner (K) 
 DN87 Teater (Tea) 
  Kultur (Kul) 
  Radio och tv (RTV) 
  Kultur/tv (TVO) 
 SvD00 Nöjessida (NÖJ) 
  Radio och tv (TVR) 
  Kultursidan (KUL) 
  Kultur (GUI) 
Politik och debatt Press65 Politik och samhälle (PO) 
  Debattartiklar (GPDEB) 
 DN87 Ledare (LED) 
  Politiskt reportage (POL) 
 SvD00 Politiskt reportage (POL) 
  Ledare (LED) 
  Brännpunkt (BRÄ) 
Ekonomi och näringsliv Press65 Näringsliv och samfärdsel (Nä) 
  Ekonomi (GPEKO) 
 DN87 Ekonomi (EKO) 
 SvD00 Näringsliv (NÄR) 
Vetenskap Press65 Naturvetenskap (Na) 
 DN87  
 SvD00 Populärvetenskap (VET) 
Idrott Press65 Sport (GPSPO) 
 DN87 Sport (SPO) 
 SvD00 Sport (SPO) 
Människa och miljö Press65 Människa och miljö (Mä) 
 DN87 Torget, konsumentupplysning (TOR) 
  Namn och nytt (NoN) 
  Familjenytt (Fam) 
  ? (FEA) 
 SvD00 Insändare (INS) 
  Marginalen (MAR) 
  Idagsidan (IDA) 
  Kryss (KRS) 
  Etik  (LIV) 
  Magasinet (Mag) 
  Familjesidan (Fam) 
  ? (Lnr) 
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I de sökningar jag gör på fokusorden utgår jag därutöver från vissa 
begränsningar när det gäller urvalet. Det är enbart simplexformerna 
av fokusorden som tas med i resultaten och alltså inte sammansätt-
ningar och avledningar. Fokusord i metaforiska användningar och 
titlar är likaledes borttagna, liksom fokusord som förekommer i tabel-
ler och uppställningar, framförallt idrottsrelaterade. Slutligen är före-
komster där fokusordet ifråga syftar på en icke-mänsklig referent 
borttagna.  
 
5.2.1 Tidningsmediet – förutsättningar och karakteristika 
Den här avhandlingen utgår från massmedial text, närmare bestämt 
dagstidningstext tagen från konkordanser i Språkbanken. Jag skall i 
det följande diskutera karaktäristika i dagstidningstext, inflytande och 
makt, publik och läsekrets samt språkbruk när det gäller dagstidnings-
text. 
 
Dagstidningstext skall liksom annan journalistisk text fungera som 
”snabb, effektiv information om ett inträffat förhållande eller bak-
grund och orsakssammanhang för att få djupare kunskap, gestaltning 
av miljö och människor för att ge gemenskap, identifikation, förståel-
se” (Hultén, 1989:18).   
 
De specifika massmediala förutsättningar dagstidningstexter är bero-
ende av har med arbetssätt, publik, rutiner, format och dramaturgi att 
göra (Petersson, Carlberg, 1990). Texten skapas i en komplicerad 
kollektiv process där redaktion, ekonomiska villkor, traditioner och 
tidskontext mer än den individuella journalisten avgör vad som blir 
skrivet och producerat (Englund, Ledin, 2003:173). 
 
Förutom specifika massmediala förutsättningar består dagstidnings-
text dessutom av många olika typer av texter – genrer. Genrer är ett 
komplext och omtvistat begrepp, men många utgår liksom Englund 
och Ledin från ett socialkonstruktivistiskt synsätt där genrer är relati-
va, socialt förankrade och uppstår och förändras i interaktion. De 
menar att genrer är beroende ”av regelbundenheter i mänskliga akti-
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viteter” och ”kodar” textuella förväntningar” vilket påverkar förståel-
sen (Englund, Ledin, 2003:108-109).  
 
Lena Levin (2003) menar att genrer inom medieforskningen handlar 
om klassifikation av texter inom ett specifikt medium och att det i en 
dagstidning kan handla om till exempel nyhetsartiklar, reportage och 
recensioner – ”vi gör texter meningsfulla genom att utifrån tidigare 
kommunikativa erfarenheter typifiera och klassificera dem” (Levin, 
2003:29).   
 
Texttypologier och klassifikation är relevant i min studie när där jag 
undersöker hur eventuella lexikala mönster i användningen av mina 
utvalda fokusord kan korreleras till vilken typ av genre de förekom-
mer i. För att kunna diskutera genre har jag använt den genreindel-
ning som gjorts av tidningarna själva och som även Språkbanken 
utgår ifrån – bland annat genrer som utrikeskorrespondenters rappor-
ter, inrikesartiklar, kulturartiklar och recensioner, allmänna reportage, 
ekonomiartiklar, sportartiklar, ledare, politiska reportage, nöjesartik-
lar, familjeartiklar, debattartiklar, insändare, lokala nyheter, populärve-
tenskapliga artiklar etc.  
 
Det har dock skett en del övergripande förändringar när det gäller 
dagstidningsgenrer och språkbruk. Teleman menar att det i samband 
med att intresset för politik och föreningsliv efterhand minskade i 
Sverige under andra delen av 1900-talet skrevs det mer om nöje och 
reklam och mindre traditionell kultur i dagstidningarna, vilket prägla-
de det massmediala språket. Journalisterna försökte enligt Teleman 
efterlikna tv-språket – kortare och snärtigare på bekostnad av djup 
och analys. Journalisterna blev samtidigt de självklara förvaltarna av 
det svenska språket och inte som tidigare författarna – och pressens 
språk uppfattades som den egentliga svenskan (Teleman, 2003). Det-
ta synsätt är något som motiverar valet av just dagstidningstext när 
det gäller denna studie – ett språkbruk som av många ses som repre-
sentativt för svenskan. 
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Dagstidningstext är i allmänhet intertextuell1 – heterogen, mångrös-
tad och komplex – och det är sällan ett perspektiv eller en författare 
som är ensam ansvarig. En dagstidningstext skall ses i ett samman-
hang – där den enskilda journalisten, redaktionella villkor och tids-
sammanhang samverkar – ”verklighetens scener tolkade och omska-
pade i en redaktionell process” (Hultén, 1989:15) Citat och referat 
från olika aktörer ingår och aktörerna görs genom detta delaktiga i 
texterna (Levin, 2003:31). Ledin kopplar intertextuella och heteroge-
na texter till ett senmodernt samhälle eller till perioder av social för-
ändring, där auktoritetsförhållanden är oklara (Englund, Ledin, 
2003:214-216).     
 
Makt och betydelse 
Massmedia och dagstidningstext brukar ofta diskuteras i termer av 
makt och inflytande, representativitet och normbildning. Dessa 
aspekter är relevanta för denna studie eftersom materialet – dagstid-
ningstext – är valt just utifrån tanken om representativitet och norm-
bildning, alltså tanken om en sorts makt.  
 
Mediabruk är den mest omfattande fritidsaktiviteten för genomsnitts-
svensken menar Andrén (1991:130) och även om antalet tidningar 
har minskat och konkurrensen från nya mediaformer har ökat har de 
dagliga tidningarna fortfarande stor betydelse (Hadenius, Weibull 
2002). Weibull menar att läsandet av dagliga tidningar är fortsatt om-
fattande – och att dagstidningar tillskrivs stor legitimitet (Holmberg, 
Weibull, 2000).  
 
Med legitimitet följer makt och dagstidningars makt kan vara av 
många olika slag – makt över beslutsfattandet, kontrollen över vilka 

                                                 
1 Julia Kristeva (1981) myntade begreppet i en artikel från slutet av 1960-talet. I den 
artikeln introduceras och presenteras Michail Bachtin, och intertextualitet relateras till 
dennes syn på språk och (litterär) text. Intertextualitet är en benämning på relationer 
mellan texter och analysen av dessa relationer, t ex citat, referat, allusioner och paro-
dier. Både Bachtin och intertextualitetsbegreppet har fått ett stort inflytande, både 
inom och utanför litteraturvetenskapen. 
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frågor som tas upp och inte tas upp på dagordningen och makt över 
medborgarnas tankar – att styra vilka ”fakta, förställningar och värde-
ringar” som läggs till grund för besluten (SOU:1990:44:68 ff). De 
flesta medieforskare, både internationellt och i Sverige, verkar vara 
överens om att dagstidningar har ett inflytande, en makt – men där-
emot inte i vilken utsträckning.  
 
Schudson (1995) menar att människor tänker genom, med och om 
nyheterna.  Levin beskriver också makt som kommande såväl utifrån 
som inifrån – från källor och de som utövar påtryckningar på journa-
listen respektive redaktionens påtryckningar på journalisten (Levin, 
2003:19). Andrén talar om tre olika sorters makt där mediernas makt 
är en del av den kommunikativa makten där tal, text och bild kan 
påverka begrepp, föreställningar och attityd (Andrén, 1991:126-127).  
 
En som går ett steg längre är Rahm som menar att massmedia fått ett 
allt större inflytande – att det skett en ”journalistisering” av samhället 
där politik, ekonomi och kultur nu förhandlas och bedrivs i medierna 
(Rahm, 2001) vilket även Ekecrantz och Olsson poängterar; ”Det vi 
kallar verkligheten utspelar sig i många fall i medierna och ingen an-
nanstans, till exempel viktiga politiska utspel, kulturella ceremonier, 
kommunikativa konflikter och kollektiva ritualer” (1994:257-258). 
 
McQuail påpekar dock att makten inte är oberoende då tidningar är 
en integrerad del av samhället och beroende av andra aktörer; “The 
mass media are so integrated into the life of most societies that it 
makes little sense to view them as an independent source of power or 
influence. Their activities are geared to the needs, interests and pur-
poses of innumerable other actors in society (…) The media are often 
the only practical means available for transmitting information 
quickly and efficiently to many and for purveying propaganda.” 
(McQuail, 2000:487). 
 
McQuail (2000) menar också att tidningar reflekterar de dominerande 
perspektiv som finns i samhället, framförallt politik och ekonomi 
som har stort inflytande överlag (Denis McQuail, 2000). Även Kent 
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Asp menar att massmediernas makt fungerar i relation till den över-
gripande samhälleliga makten – som bevarande och förstärkande av 
(politisk) makt (Asp, 1986). 
 
Dagstidningsspråk 
Dagstidningar består som ovan nämnts av många olika typer av texter 
som ingår i mer eller mindre tydligt definierade genrekategorier. Ef-
tersom ett flertal av dessa ingår i mitt korpusmaterial och eftersom de 
samtidigt har ett visst innehåll och vissa strukturella och språkliga 
drag är det ogörligt att definiera ett generellt ”dagstidningsspråk” som 
skulle karakterisera mitt material. Eftersom jag inte är ute efter att 
göra en genreanalys utan är ute efter att beskriva användning och 
betydelse av ett antal fokusord så generellt som möjligt utifrån ramen 
”dagstidningsspråk” kommer jag heller inte att försöka definiera de 
olika genrerna var för sig. Jag kommer dock att lyfta fram två aspek-
ter av detta så kallade ”dagstidningsspråk” som har betydelse för min 
språkliga analys. Det ena har med aktörer att göra och det andra har 
med stereotyper att göra.  
 
Aktörer 
Dagstidningsspråk har på olika sätt studerats av Henrik Rahm (2001) 
inom projektet svensk sakprosa – och han har bland annat kommit 
fram till att tidigare monologiska journalistiska texter nu blivit dialo-
giska med olika röster (se intertextualitetsresonemanget ovan). Det 
innebär att journalistiska texter består av många aktörer som genom 
att framställas på olika sätt får olika status i texten.  
 
Levin (2003) och Ekström (1998) delar upp aktörer i utsägandets 
aktörer och utsagans aktörer – de som konstruerar en utsaga eller en 
text respektive de som förekommer i utsagan eller texten. Levin 
(2003:35) delar upp dessa i de direkt citerade, de indirekt citera-
de/refererade och de omtalade. Utifrån min utgångspunkt är det 
utsagans aktörer som är relevanta – de som förekommer i texten och 
då framförallt de som karakteriseras med ett personbetecknande sub-
stantiv. Det är också relevant att studera skillnader i vilka aktörer som 
citeras och vilka som inte citeras.  
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Berg har också studerat aktörer – hur de omnämns och vilka hand-
lingar de förknippas med (1981) och Svensson (1981) har studerat 
olika referentkategorier. Både Berg och Svensson kommer fram till 
att det framförallt är personer och organisationer med funktioner i 
det politiska och ekonomiska livet som förekommer i nyhetstext. 
Svensson studerade därutöver även semantiska roller för de olika 
referenterna – framförallt agent (initierar/utför handling) och receiver 
(påverkas av/drabbas av handling) – och kommer fram till att in-
trycket av de dominerande gruppernas dominans förstärks av roll-
strukturen (Svensson, 1981:135 ff). 
 
Levin tar också upp pronomen som perspektivmarkörer som kan 
knytas till aktörer – som kan uttrycka samhörighet eller avståndsta-
gande. Vi används till exempel för att uttrycka samhörighet och 
de/dom för att uttrycka avståndstagande. Hon betonar dock att pro-
nomen alltid måste studeras i sin kontext (Levin, 2003:36-37). Jag har 
speciellt studerat självreferenser – när jag eller vi förekommer i rela-
tion till något av de fokusord som jag studerar, till exempel ”jag som 
kvinna” samt ”jag är en tjej”. 
 
Stereotyper och genus 
Om det förekommer mönster i beskrivningen av vissa aktörer i dags-
tidningstext handlar det om stereotyper. Stereotyp innebär förenkling 
– ”starkt förenklad bild av en person, en institution, händelse eller 
förhållande som i väsentliga delar införlivas i ett stort antal männi-
skor” (Hvitfelt, 1989:93). Att stereotyper införlivas i människors tän-
kande innebär att de är betydelsefulla utifrån ett maktperspektiv och 
att de är betydelsefulla som rollmodeller (Hvitfelt, 1989:10).  
 
I massmedieforskningen studeras stereotyper framförallt i relation till 
kön och till genus – de föränderliga tankefigurerna kvinna och man 
(Byrman, Hultén, 2003:183). Byrman och Hultén menar att man kan 
tala om tre olika typer av konstruktioner – ”föränderliga i tid och 
rum” – som kan göras utifrån genus. Den första typen kallar de för 
symboliskt genus, vilket innebär konstruktion genom samhälleligt språk 
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och text. Symboliskt genus kommer till uttryck i lagar, schablonför-
ställningar och adjektivpar såsom rosa-blå, mjuk-hård etc. Den andra 
konstruktionen kallar de för strukturellt genus – arbetsuppdelning och 
organisation – och den tredje typen kallar de slutligen för individuellt 
genus som har att göra med individens identitet och omvärldens syn 
på denna. Byrman och Hultén menar att konstruktionen av genus 
inom sakprosan förekommer på alla dessa nivåer men att det inte 
alltid är lätt att skilja dem åt (2003:184-185). 
 
Inom massmedieforskningen handlar mycket om vilket utrymme 
kvinnor respektive män får, inom vilka genrer och ämnen män re-
spektive kvinnor intervjuar/blir intervjuade etc (se t ex Eide, 1993, 
McShane, 1995). Sigrun Stefansdottir, som har studerat nyhetsinlag 
på tv, har till exempel kommit fram till att män dominerar nyhetsflö-
det och att detta är ett globalt fenomen – och att kvinnor intervjuas 
om barnomsorg, åldringsvård och jämställdhet medan män intervjuas 
om utrikesfrågor, energi och fiske. (Stefansdottir, 1989)  
 
Van zoonen (1995) jämför vad olika forskare kommit fram till när det 
gäller skillnaden mellan hur kvinnor respektive män framställs i media 
och kommer fram till följande uppdelning (mina översättningar);  
 
Kvinnor Män 
underrepresentation överrepresentation 
familjekontext arbetskontext 
lågstatusyrken högstatuspositioner 
ingen auktoritet  auktoritet 
ingen makt makt 
relateras till andra individuell 
passiv aktiv 
emotionell rationell 
beroende oberoende 
undergiven motståndskraftig 
obeslutsam beslutsam 
 
Inom den svenska forskningen står Gullan Sköld (1995) för ett mer 
historiskt perspektiv i sin studie av hur kvinnor skildrades i dagspress 
och Året runt på 50-talet. Hon kommer fram till att kvinnan beskrivs 
på ett homogent sätt där det handlar om att ”vara ett problem” i 



 77 

dagspressen och att ” ha ett problem” i Året runt. I dagspressen är 
kvinnor huvudpersoner bara i ”beklagansvärda situationer” – änkor, 
abortsökande, alkoholister, mordoffer etc, medan moderskapet är 
viktigast i Året runt – och där är kvinnor både huvudpersoner och 
journalister (Sköld, 1995). 
 
Jonita Siivonen (1994) har därutöver studerat språkliga asymmetrier 
ur ett genusperspektiv i det journalistiska språket – framförallt kön, 
titel, namn och adjektiviskt uttryck. Hon kommer fram till att kvinnor 
oftare beskrivs med förnamn och att kvinnor oftare är representanter 
för privat sfär, medan män oftare är representanter för offentlig sfär 
– samt att yrkesbeteckningar oftast markeras utifrån kön när det är 
frågan om kvinnliga utövare och att kvinnor därmed blir avvikande i 
detta sammanhang. Detta menar även Helene Jonson Ahl (2002) som 
har studerat bilden av den kvinnliga entreprenören – att det även där 
skapas ett annorlundaskap av kvinnor. 
 
Fia Börjesson et al (1995) har studerat Göteborgspostens sätt att 
skildra kvinnor och män 1994-1995. I den studien framkom det att 
män sällan refererades enbart som män utan att även ålder, yrkesbe-
teckning eller bostadsort förekom i beskrivningarna. Kvinnor kunde 
refereras enbart med kön, men också utifrån kön och yrke. Hon ex-
emplifierar med ”32-åring omkom i krock” när det gäller en man och 
”ung kvinna omkom i krock” när det gäller kvinna.  
 
En ytterligare svensk studie är Maria Edströms studie av hur kvinnli-
ga ledare och chefer inom näringslivet beskrivs. Hennes resultat visar 
på att kvinnor inte är nyhetsmässiga – och att kvinnor är underrepre-
senterade både både som intervjupersoner och report-
rar/nyhetsuppläsare. Hon menar dock att andelen kvinnor har ökat 
de senaste decennierna – vilket hon tror beror på att fler kvinnor 
finns på maktpositioner, men också på en medial ”feminisering” i 
form av talkshows, tv-serier, såpor där publiken ofta är kvinnlig (Ed-
ström, 2002). 
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Maria Edström menar slutligen att det inte enbart är kön som är av-
görande för vilka som syns i media – utan även ålder, funktionshinder 
och ursprung (Edström, 1994). 
 
Eventuella skillnader i synlighet och stereotypa beskrivningar av män 
respektive kvinnor är någonting som jag har för avsikt att belysa även 
utifrån mitt material. Synligheten har både med frekvenser när det 
gäller feminina respektive maskulina fokusord att göra, men också 
med vilka åldersangivelser som förekommer i tidningstext – och då i 
relation till hur det ser ut i samhället för övrigt. Stereotypa beskriv-
ningar har också både med skillnader mellan feminina och maskulina 
fokusord, men också med skillnader mellan olika åldersangivelser att 
göra. 
 



 79 

6 METOD 
Jag har delat upp metodkapitlet i två delar, en kortare del där de me-
todologiska utgångspunkterna presenteras och en längre del där de 
metodologiska angreppssätten presenteras. Utgångspunkterna avser 
hur jag går till väga i analysen och angreppssätten avser vilka språkliga 
aspekter jag studerar. 
 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 
Min metod består av två angreppssätt eller två utgångspunkter –
frekvens och klassificering. Egentligen fungerar dessa två angrepps-
sätt närmast dialektiskt. De är ömsesidigt beroende av varandra och 
det är därför nödvändigt att gå fram och tillbaka för att se tendenser i 
frekvensen som jag sedan försöker relatera till användningskontexten 
(ko-texten, se Stubbs, 2001:100) för att mer kvalitativt försöka förstå 
de mönster och tendenser jag tycker mig ha uppfattat. 
  
6.1.1 Frekvens 
Att utgå från frekvens när det handlar om språklig användning är 
naturligt då frekvens kan kopplas samman med vedertagenhet eller 
bruklighet (typicality – Stubbs, 2001:16) vilket enligt min teoretiska 
utgångspunkt har med betydelse att göra (se t ex  Stubbs, 2001:20). 
Genom användning är det alltså möjligt att komma åt betydelse och 
hög användning (= significance) pekar då på vedertagen/stor bety-
delse. Jag får därmed ett instrument för att studera betydelse hos 
fokusorden. 
 
6.1.2 Klassificering av materialet 
Kategorier och kategorisering är utgångspunkt i denna avhandling –  
resultatet av den process ”genom vilken vi människor strukturerar 
världen” och ”begreppsliggör våra erfarenheter”, alltså användningen 
av de fokusord jag skall undersöka.  
 
Fokusordens kategorisering relateras i första hand till idén om seman-
tiska fält. Fokusorden motsvarar ett traditionellt semantiskt fält, men 
utifrån tanken om dynamik och förändring och utifrån ett korpus-
lingvistiskt synsätt behöver detta problematiseras. Det handlar då 
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istället om ständig förändring och dynamik och att vad som är det 
semantiska fältet framgår av språkanvändningen, de kontexter som 
fokusorden ifråga förekommer i. Det handlar alltså om två typer av 
semantiska fält, dels ett traditionellt som bygger på enhetlighet och 
statiskhet och dels ett korpuslingvistiskt som bygger på fokusordens 
användning och som ständigt förändras i en dynamisk process. Jag 
utgår från det ena semantiska fältet och resultatet efter den korpus-
lingvistiska analysen motsvarar det andra semantiska fältet. 
   
Min metod går sedan ut på att göra en klassificering av materialet, där 
jag har försökt hitta lexikala teman och mönster i mina resultat. Ge-
nom att kvalitativt studera fokusorden och den ko-text eller kontext 
som de förekommer i skall jag försöka hitta systematiska samband i 
form av likheter och skillnader. Dessa i första hand lexikala likheter 
och skillnader är underlag för min klassificering av resultatet.  
 
Klassifikationen bygger framförallt på mitt syfte och mina resultat, 
men viss inspiration har jag också hämtat från annan forskning där 
samma typ av språkliga klassifikationer gjorts – i första hand Birgitta 
Henes klassifikation av adjektiv (Hene:1984), och Ulf Magnussons 
klassifikation av substantiv (Persson, Rydén: 1996). Utgångspunkten 
är ålder och därför är också ålder den mest relevanta klassifikationen. 
Ambitionen är att andra klassifikationer om möjligt skall vara på 
samma abstraktionsnivå.  
 
I klassifikationen av ko-texter och kontexter kommer jag dels att 
försöka hitta lexikala teman eller mönster, dels att försöka sluta mig 
till vilken roll eller vilka roller fokusordet eller fokusorden har i den 
aktuella kontexten, det aktuella temat eller mönstret1. Ett tema kan till 
exempel röra problemet med våldtäkter i samhället och man och flicka 
kan ha roller som gärningsman respektive offer i detta tema.  
 
 

                                                 
1 Jmf Schegloffs dubbla kontextualitet (1972) där både en aktivitet och en topik 
konstitueras. 
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6.2 Metodologiska angreppssätt 
Eftersom användningsfrekvens och klassificering är de grundläggan-
de redskapen i själva analyserna och eftersom samförekomster är 
centralt har jag valt ett antal analytiska angreppssätt utifrån detta – 
analys utifrån förekomstfrekvens, kollokationer, attribut samt lexikala 
relationer.  
 
Med förekomstfrekvens avser jag fokusordens eller ålderslexemens 
totala användning i de tre olika korpusarna. Detta ger mig möjlighet 
att studera (eventuella) förändringar över tid och det ger mig också 
möjlighet att jämföra etableringsgrad mellan de olika fokusorden och 
få en uppfattning om förhållanden dem emellan. Studiet av generella 
förekomstfrekvenser blir underlag för en grundläggande, mer kvalita-
tiv, analys av fokusorden. I denna studeras de co- eller kontexter som 
fokusorden förekommer i mer innehållsligt och detaljerat, men även 
här är frekvensen relevant om än på en mer allmän nivå.  
 
Med kollokation avser jag statistisk signifikans, dvs hur vanligt det är 
utifrån frekvens att två kollokat – fokusorden ifråga och de språkliga 
uttryck fokusorden förekommer i relation till – ömsesidigt förekom-
mer tillsammans. Detta ger mått på närhet mellan fokusorden och 
dess samförekomster/kollokat oavsett ordklass och det ger mig även 
möjlighet att upptäcka kategorier – se eventuella lexikala eller inne-
hållsliga mönster och tendenser.  
 
Jag utgår därefter från två närmast lingvistiska utgångspunkter i mina 
analyser. Den ena utgår från vilka språkliga uttryck som bestämmer 
eller modifierar fokusorden, i första hand inom nominalfrasen och då 
framförallt attribut. Den andra bygger på de övriga personbeteck-
ningar med vilka fokusorden förekommer inom en given textmängd, 
relationer till en och samma referent – lexikala relationer. 
 
Min metod kan alltså beskrivas som en flerstegsmetod som gradvis 
åstadkommer en fördjupad beskrivning av användning/funktion och 
därmed betydelse hos mina fokusord. Man kan också beskriva meto-
den som ett slags trianguleringsmetod där jag nalkas fokusorden på 
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flera olika sätt eller ur flera olika aspekter som tillsammans utgör en 
helhet. Den metodologiska modellen innehåller sammantaget följan-
de komponenter: 
 
Beskrivning av: 

• generell förekomst/användningsfrekvens 
• kollokationer  
• attribut 
• lexikala relationer 
 

6.2.1 Förekomstfrekvens 
Eftersom användning är utgångspunkten i detta avhandlingsprojekt 
är det naturligt att utgå ifrån frekvens – hur folk verkligen använder 
språket (Stubbs, 2001:64), något som är centralt inom korpuslingvis-
tiken: ”… corpus linguistics is based on the assumption that events 
which are frequent are significant” (Stubbs, 2001:29) 
 
Det finns olika sorters frekvens, absolut eller rå respektive relativ fre-
kvens (Stubbs, 2001:64). Den relativa frekvensen är mer användbar 
vid jämförelser och kan vara normaliserad  – ”normed” (Biber, 
1998:33) eller ”normalized” (Biber, 1998:263) – vilket avser olika 
frekvenser som är storleksmässigt anpassade efter varandra.   
 
Stubbs utgår från frekvens i sina korpuslingvistiska verk, men varnar 
också för att alltför ensidigt lita på frekvensen. Han betonar att frek-
vens är en utgångspunkt för vidare analyser – ”Absolute (and even 
relative) frequencies may depend on the text selection in the corpus, 
and no great weight should be attached to small percentage differ-
ences. Frequency figures are only part of the surface evidence for 
deeper patterns of tendency and typicality.” (Stubbs, 2001:64) och att 
frekvens först blir intressant “ when it is interpreted as typicality” 
(Stubbs, 2001:61). 
 
Det huvudsakliga materialet består som ovan nämnts av tre artikel-
korpusar som storleksmässigt skiljer sig åt väsentligt (se f ö material, 
6.8). 
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Korpus Press65 DN87 SvD00 
Antal ord 990 089 4132784 13131043 
 
Av den anledningen har jag normaliserat korpusarna utifrån formeln 

 p (f/n)x 1000 000  
 
Det innebär att jag har delat frekvensen när det gäller de specifika 
sökningarna av fokusord (f) med det totala antalet ord i korpusen (n) 
– och detta har jag sedan multiplicerat med 1 000 000. Detta gäller 
genomgående i resultat- och diskussionsavsnitten om ingenting annat 
anges.  
 
Frekvensen räknas utifrån lemmat och enbart utifrån enkla substantiv  
(Malmgren, 1994:36) som också kallas enkelord (Jonsson, 2002) eller 
simplex (Jonsson, 2002). Sammansättningar är därmed inte medräk-
nade och heller inte avledningar.  
 
Någonting som kan leda till problem när det gäller jämförbarheten 
mellan korpusarna är att ett större språkligt underlag, om än normali-
serat, ger större möjlighet för språklig variation och statistisk signifi-
kans, vilket kan överdriva och förvränga vissa skillnader. Detta inne-
bär att det är en viss typ av resultat som inte kan tas för självklara.   
 
6.2.2           Kollokationer 
För att på ett statistiskt sätt komma åt vilka språkliga uttryck fokus-
orden och ålderslexemen samförekommer med och för att på ett lite 
förenklat sätt komma åt ordklassfördelningen i fokusordens kontex-
ter har jag valt att studera kollokationer. Kollokationer är statistiskt 
signifikanta samförekomster eller relationer som inte är ordklass-
specifika.  
 
Begreppet kollokation definieras dock på flera olika sätt. Firth arbe-
tade tidigt med och definierade kollokation i allmänna ordalag; 
”words in habitual company ” (Firth, 1957:183). I Nationalencyklo-
pedins ordbok används också en bred och allmän definition av kollo-
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kation; ”ordsammanhang som ett ord kan eller brukar ingå i” (NEO, 
1995-1996). Svensén definierar vidare kollokation som ”en grupp av 
ord med en viss betydelse som tenderar att uppträda tillsammans” 
(Svensén, 1987). Därutöver menar Mason att  “collocations are words 
that occur with a significant frequency within the environment of a 
certain other word (the node word)  (Mason, 1998).  
 
Stubbs använder sig ofta av begreppet kollokation – ”a lexical rela-
tion between two or more words which have a tendency to co-occur 
within a few words of each other in running text” (Stubbs, 2001:24) 
samt “Collocation is a relation between words in a linear string: a 
node predicts that a preceeding or a following word also occurs.” 
(Stubbs, 2001:30).  
 
Kollokationsanalys kan enligt Svanlund (2001) indikera släktskap 
mellan betydelseaspekter då ”likheter i betydelser bör avspegla sig i 
systematiska likheter i användningskontext” (Svanlund, 102:2001) 
och då alltså också mellan olika språkliga uttrycks betydelser. Detta är 
alltså en metod att komma åt betydelserelationer och betydelseför-
ändringar. 
 
Samtliga definitioner och synsätt har vagheten gemensam och inne-
håller vaga termer såsom tenderar, brukar, habitual och significant frequen-
cy. Det är termer eller mått som är oprecisa och som är svåra eller 
problematiska när det gäller gränsdragning – hur ofta en relation eller 
ett samband måste förekomma/föreligga för att det skall vara möjligt 
att tala om en kollokation. Alla definitioner innebär krav på viss nivå 
av bruklighet eller frekvens, även om det inte är tydligt var denna 
gräns går. 
 
Jag har valt att liksom till exempel Stubbs (1995) och Svanlund (2001) 
utgå från varianter av de två olika statistiska måtten mutual information 
(MI) och t-score. De två formlerna är vedertagna när det gäller statistik 
i allmänhet, men måtten/formlerna förekommer dock i olika versio-
ner och jag har utgått från lingvistiskt anpassade varianter av dessa –  
MI-formeln i Church, Gale, Hanks & Hindle (1991) och T-score-



 85 

formeln i Stubbs (1995) – förutom att jag liksom Svanlund (2001) 
även tar hänsyn till fönsterstorlek.  
 

  
  
Idén är att statistiskt jämföra en reell samförekomst med en förvän-
tad slumpmässig dito. Måtten tar hänsyn till korpusarnas totala stor-
lek [N] textspannets (den språkliga kontextens, ko-textens) storlek 
[w], antalet förekomster av fokusordet [f,n], antalet förekomster av 
kollokatet ifråga [f,c] samt antalet samförekomster [f(n,c)]. Att två 
mått används beror på att måtten genererar olika resultat – t-score får 
fram kollokationer som samförekommer oftare än förväntat, medan MI 
får fram de kollokationer som ömsesidigt oftast förekommer tillsam-
mans. I det första fallet handlar det om att jämföra ”den verkliga, 
observerade frekvensen med vad man kunde förvänta sig om kolloka-
tionens ord vore jämnt fördelade över korpusen” (Svanlund 
2001:108) medan det andra fallet handlar om att samförekomsterna 
skall vara fler än icke-samförekomsterna.  
 
Även om måtten har kritiserats för att inte vara realistiska när det 
gäller lexemens faktiska relationer (Stubbs, 1995) verkar de ändå vara 
effektiva för att få fram relevant semantisk information som kan 
betraktas som sannolik (Svanlund, 2001:108). Båda måtten har dock 
begränsningar – T-värdet där den absoluta frekvensen får (för) stor 
betydelse och alltså påverkar bilden av samförekomst, medan MI-
värdet ger för stort utslag när det gäller lågfrekventa samförekomster 
(ibid) vilket är problematiskt då det är generalitet/representativitet 
och frekvens som är utgångspunkten. Svanlund och Stubbs betonar 
därför vikten av att använda mätmetoderna i kombination och inte 
isolerat från varandra. Det relevanta för mig är vilka kollokat som är 
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statistiskt signifikanta och jag kommer inte att differentiera dem in-
bördes utifrån vilka gränsvärden – t- respektive mi-värden – de har.  
 
Fokusorden är lemmatiserade i samtliga beräkningar och summering-
ar, men kollokationerna kan enbart beräknas utifrån specifika ord-
former. Eftersom kollokationsberäkningarna då utgår från andra 
förutsättningar än beräkningarna av fokusorden skulle detta kunna 
innebära minskad tillförlitlighet. Enligt Clear (1993) är dock den prak-
tiska konsekvensen av detta inte stor då åtminstone någon av lem-
mats former vanligtvis är signifikant och att det därför inte blir någon 
avgörande skillnad. 
 
En annan begränsning eller nackdel är det som Svanlund (2001:111) 
kallar frekvensdistortion. De konkordanser jag använder mig av och 
som kommer från Språkbanken är nämligen inte tillgängliga i sitt 
fullständiga format vilket innebär att jag har fört över sökresultat i ett 
konkordansprogram – wordsmith – och där gjort nya konkordanslis-
tor – som sedan är utgångspunkt för kollokationsberäkningarna. Det 
innebär att konkordanser gjorts på konkordanser vilket betyder att 
frekvenserna skiljer sig något från de ursprungliga konkordanserna – 
en sk distortion. Det blir problem när det handlar om flera förekoms-
ter av ett specifikt fokusord i samma fönster/textsträng/ko-text.  
 

kan också undra varför regeringen bara talar om flickor och flickors situation, känslo-
liv och utsatthet. Visst kan skild 
 
leden. Man kan också undra varför regeringen bara talar om flickor och flickors situa-
tion, känsloliv och utsatthet. Vis 

 
När sökningar görs i Språkbanken blir denna ursprungligen enda 
mening två konkordansrader eftersom flicka förekommer vid två 
tillfällen i en och samma mening. I ovanstående två konkordansrader 
förekommer därför fokusordet flicka två gånger vardera. När dessa 
två meningar läggs in i Wordsmith blir det plötsligt fyra konkordans-
rader. Enligt Svanlund (2001) handlar det om en distortion på i ge-
nomsnitt fem procent – alltså inte på något vis avgörande. 
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Utgångspunkten är konkordansens ”fönster”, spann (Svanlund, 
2001:107) eller ko-text (Stubbs, 1995) inom vilket samförekomster, 
dvs kollokationer, skall beräknas. Inom detta spann görs ingen skill-
nad på vilken position kollokaten har i förhållande till fokusordet. 
Kollokationer kan alltså vara samförekommande språkliga uttryck 
som inte står bredvid varandra.  
 
I Språkbankens korpusar har jag utgått från ett standardmått på 120 
tecken, lika många på varje sida om fokusordet. I Wordsmith har jag 
istället utgått från antal ord – fem på varje sida om det studerade 
ordet. De ord som fokusordet och ålderslexemen samförekommer 
med kallas för kollokat. Fokusord eller ålderslexem och kollokat utgör 
tillsammans en kollokation.  
 
I mitt resultat har jag först gjort beräkningar av t-score och därefter 
av MI-värdet. Eftersom det endast är återkommande samförekomster 
som är relevanta har jag i enlighet med till exempel Stubbs (1995) och 
Clear (1993) valt frekvensspärren eller gränsvärdet två för t-score (T 
>2) och gränsvärdet tre för MI. (MI > 3). Clear menar att ”Yet 
common sense tells us that a single co-occurence may be attributable 
entirely to chance or  to a very peculiar turn of phrase employed by 
one particular writer or speaker. For this reason, collocates having a 
frequency of co-occurence of less than 3 are discarded from the MI 
calculations.” (Clear, 1993:280). Kollokat som har gränsvärden över 
dessa kallas genomgående för signifikanta kollokat. Utifrån samma 
resonemang har jag också satt tre som nedre gräns för antalet sam-
frekomster som överhuvudtaget är med i kollokationsberäkningen. 
 
Enligt Firth (1957:12-13) skiljer sig kollokationerna åt beroende på 
texttyp och Biber (1993) menar att även skillnader i register är avgö-
rande – ”for many words, there is no general pattern of use that 
holds across the whole language; rather, different word senses and 
collocational patterns are strongly preferred in different registers. 
(Stubbs, 2001:68). Detta är en anledning till att materialet som jag valt 
att utgå ifrån – tidningstexter – innehåller många olika genrer och 
alltså borde ge en god bredd. Det är också av den anledningen som 
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jag studerat i vilken typ av artikel/genre fokusorden förekommer, för 
att där kunna upptäcka mönster eller tendenser (se 5.2.1). Detta inne-
bär alltså att genrer och genre-skillnader är avgörande och kan vara 
möjliga förklarings- eller tolkningsgrunder när det gäller betydelser 
eller betydelseförändringar. 
 
För att komma åt skillnader i genrer har jag också valt att utgå ifrån 
en grov indelning av kollokaten i ordklasser. Att jag kallar kategorise-
ringen eller indelningen grov beror på att det förekommer kollokat 
som kan kategoriseras i fler ordklasser beroende på kontexten. Jag 
har gått tillbaka till kontexten i de oklara fallen och kategoriserat kol-
lokatet utifrån det mest vedertagna användningssättet. Det är dock 
inte en majoritet av kollokaten som är vaga på detta sätt, vilket inne-
bär att det inte borde bli några väsentliga skillnader i vilka typer av 
kollokationer som överväger. Det kan tex vara ett kollokat som miss-
tänkte – som både kan vara ett adjektiv (den misstänkte mannen) eller 
ett verb (han misstänkte mannen). Det kan också i enstaka fall handla 
om homonymer – maskerad kan både handla om en fest där man klär 
ut sig och en maskbeklädd person. 
 
6.2.3  Attribut  
De substantiv och bestämningar en nominalfras består av har ett 
extra nära samband i och med att bestämningarna har att göra med – 
påverkar och påverkas av – betydelsen av huvudordet, dvs substanti-
vet. Av den anledningen har jag valt att närmare studera de attribut 
som förekommer i relation till de olika fokusorden, i första hand 
adjektivattribut.  
 
I allmänhet anses adjektivattributen precisera betydelsen eller inne-
börden. Stubbs menar till exempel att  “Adjectives are usually 
thought of as narrowing the meaning of a noun” …(2001:33). Även 
Hultman menar att nominalfrasens bestämningar preciserar vad no-
minalfrasen betecknar. (Hultman, 2003:205).  
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I första hand intresserar jag mig för adjektivattribut eftersom de har 
att göra med de specifika åldersrelaterade attribut jag undersöker. 
Oftast förekommer de i framförställd position och inte i efterställd.  
 
I vissa fall har jag även uppmärksammat pronomen i attributiv funk-
tion då det handlar om självreferens, till exempel jag som kvinna, oss 
män och vi tjejer.  
 
Jag har sammanställt samtliga adjektivattribut som förekommer i 
relation till respektive fokusord i exceldokument för att det skall gå 
att beräkna frekvenser och se mönster eller kategorier. Samordnade 
attribut har genomgående delats upp – attributen i ”en liten söt 
flicka” delas alltså upp i liten och söt. Detta är problematiskt utifrån 
intersektionalistisk utgångspunkt där samordnade kategorier skapar 
specifika innebörder (se 4.2.2) och därför har jag studerat attribut 
som förekommer i relation till varandra i de fall där det handlar om 
mer än enstaka tillfällen och där det verkar vara möjligt att upptäcka 
mönster som då kan vara betydelserelaterade, till exempel arg ung man 
som ofta förekommer tillsammans. 
 
På samma sätt som adjektivattributen bestämmer substantivet be-
stämmer adverben adjektivattributen.  Jag har valt att inte uppmärk-
samma dessa på grund av att de framförallt graderar – anger i vilken 
utsträckning attributet gäller, till exempel liten kille jämfört med mycket 
eller ganska liten kille. Min utgångspunkt är att relevantgörandet av ett 
attribut är det centrala, ej i vilken utsträckning detta sker. Även när 
attributet negeras (inte modig kille) menar jag att attributet (modig i 
detta fall) ändå är relevant och har relevantgjorts i samband med kille. 
Detta får stöd av till exempel Stubbs vars uppfattning är att adverben 
inte bidrar i någon större utsträckning till den begreppsliga betydelsen 
–  ”Contributes little to the propositional meaning, but it emphasizes 
what the speaker regards as important” (Stubbs, 2001:33). 
 
Attribut kan även vara huvudord i en nominalfras där det saknas 
substantiviskt huvudord, till exempel de unga (bestämd nominalfras) 
eller unga (obestämd nominalfras) (Hultén, 2003:77, 217). När det 
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gäller dessa bestämda eller obestämda nominalfraser är det inte alltid 
lätt att skilja mellan sådana där en personbeteckning är huvudord (de 
unga) och sådana där ett underförstått substantiv är huvudord (alla 
sökande kom in, men de unga [sökande] gynnades) (Hultén, 2003:217, 
221). I mitt material är nominalfraser där adjektivet fungerar som 
huvudord i minoritet och av den anledningen har jag valt att inte ta 
upp dessa specifikt. 
 
Sammansättningar i vilka fokusorden ingår är avslutningsvis också 
viktiga på samma sätt som adjektivattribut. Sammansättningen består 
av bestämningar som fungerar på ett liknande sätt som adjektivattri-
but, men i sammansättningen knyts dessa ännu närmare varandra. Av 
utrymmes- och tidsskäl har jag tyvärr inte möjlighet att studera och 
diskutera dessa i den här avhandlingen och har gjort den bedömning-
en att just ålder förekommer oftare som attribut än som del i sam-
mansättning. 
 
6.2.4 Lexikala relationer 
Eftersom fokusorden är personbetecknande har jag också för avsikt 
att specifikt studera vilka andra personbeteckningar som förekommer 
tillsammans med de olika fokusorden. Det handlar alltså om relatio-
ner mellan fokusord och andra personbetecknande substantiv – som 
betydelsemässigt hör eller knyts samman, där det skapas samhörighet 
eller där det skapas kontrast eller differentiering. Jag kallar dessa lexi-
kala relationer utifrån Stubbs resonemang om att samförekomster är 
evidens för lexikala relationer, att ”semantic features are often distri-
buted or shared across co-occuring words” (Stubbs, 2001:105). Det 
handlar också om vilken typ av relation eller betydelsemässig kopp-
ling som råder mellan, i detta fall, två fokusord – till exempel syno-
nymi, antonymi och hyponomi. Utifrån min utgångspunkt är detta 
betydelsefullt när det gäller att se hur det semantiska fältet är struktu-
rerat.  
 
Stubbs (1995) perspektiv innebär ett ifrågasättande av en traditionell 
uppdelning mellan ett teckens (sign) två olika funktioner – syntagma-
tiska och paradigmatiska relationer. Traditionellt anses lexikala rela-
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tioner vara paradigmatiska – ersättningsbara och inte förekommande 
i samma kontext. Detta ifrågasätter dock Stubbs. Han menar att lexi-
kala relationer inte skall ses som paradigmatiska relationer utan istället 
skall ses som syntagmatiska relationer som oftast förekommer till-
sammans i samma kontext (Stubbs, 2001:103). Han menar också att 
man genom korpusanalys kan komma fram till vad som är lexikala 
relationer – att samförekomst är evidens för lexikala relationer 
(Stubbs, 2001:105). Eftersom min avsikt är att komma åt betydelse i 
användning är detta en utgångspunkt där det alltså är möjligt att stu-
dera användning och komma fram till betydelse utifrån lexikala rela-
tioner. 
 
Sahlgren skrev en avhandling – Word space model (2006) – om metoder 
att studera relationer mellan ord. Han menar där att “words have a 
syntagmatic relation if they co-occur, and a paradigmatic relation if 
they share neighbours” (Sahlgren, 2006:61). Han gör därför statistiska 
sammanställningar av språkliga uttryck som samförekommer och 
språkliga uttryck som “share neigbours”.  
 
Sahlgren menar liksom Stubbs att antonymer kan förekomma i sam-
ma kontext – ”have a tendency to become syntagmatic in topical 
contexts” (2006:111), men han menar samtidigt att synonymer inte 
kan göra det annat än undantagsvis. Undantagen som han avser är 
explicitgöranden i kontexten – ”x är samma sak som y” eller att ”med 
x menas y” (2006:102-103). Jag har dock valt att inte på förhand defi-
niera vilka relationer det är frågan om utan att i första hand studera 
materialet och därefter göra definitioner utifrån det. 
 
Utifrån mitt material har jag uppmärksammat tre grundläggande typer 
av relationer. Först och främst har jag uppmärksammat en referentiell 
identitetsrelation som jag kallar för synonymi. Det handlar där om en 
och samma referent som benämns på flera olika sätt i en och samma 
språkliga kontext. Denna referentiella definition stämmer dock inte 
med vad Sahlgren avsåg ovan. Pearson, som har skrivit Terms in con-
text (1998), gör dock en uppdelning mellan absolut synonymi och 
approximativ synonymi. Absolut synonymi menar hon är när två ord 
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har samma referent och är ersättningsbara på två nivåer, medan ap-
proximativ synonymi innebär att de två orden har samma referent, 
men inte är ersättningsbara. (Pearson,1998:171). Detta stöder att 
synonymi kan tolkas referentiellt, men utifrån det tidigare resone-
manget kan synonymi alltså också innebära mönster som uppmärk-
sammas i olika språkliga kontexter – ”sharing of neighbours”. 
 
Synonymi brukar allmänt definieras som olika fonologiska ord som 
har samma eller närliggande betydelse (se t ex Saeed, 1997:65). Ofta 
framhålls dock att exakta synonymer är sällsynta och att de flesta 
synonymer har olika distribution enligt ett antal parametrar. Enligt 
Saeed (1997:65) kan det handla om olika dialekter, olika register eller 
olika begränsningar vad gäller kollokationer som skapar synonymer. 
Christina Alm-Arvius lägger till kommunikativa situationer eller do-
mäner som en ytterligare faktor. (Alm-Arvius, 1998:53). Dessa para-
metrar kan vara vägledande då det handlar om att hitta likheter och 
olikheter i användningen av två språkliga uttryck – och som kan 
kopplas till betydelsen.  
 
Hoey problematiserar detta med synonymi i sin bok Lexical priming 
(2005) där han istället menar att ord ”primas” genom användning i 
kontexter och ko-texter och eftersom varje ord primas individuellt 
förkommer inga egentliga synonymer – ”…the evidence suggests that 
synonyms are typically not identically primed. There are indeed 
shared primings, and in so far as there are, they reflect the close simi-
larity of sense. But they also differ in important ways, the differences 
marking variations in use and context and providing a reason for the 
existence of the synonyms in the first place. (Hoey, 2005:73). 
 
Jag definierar alltså synonymi som både referentiella och innehållsliga 
likheter i användningskontexten. Utgångspunkten är dock att varje 
språkligt uttryck har individuella användningsmönster, i linje med vad 
Hoey menar. Det som jag i mitt korpusmaterial karakteriserar som 
synonymer är således differentierade språkliga uttryck som används 
om samma referent/referenter. Dam respektive tant i följande exemp-
let är vad jag avser med referentiell synonymi – ”Hon blev mycket 
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förvånad, men då hon närmare betraktade damen i luckan, fann hon 
att det var tanten från kafferepet” och det som jag avser med inne-
hållsliga likheter i användningskontexten är följande exempel där 
både kille och pojke förekommer i kontexter som har med våldtäkt att 
göra, och att referenterna i båda fallen är förövare – ”några killar som 
våldtog en flicka” gentemot ”pojkarna som våldtog flickan…”.  
 
Opposition är enligt Saeed en mer generell term än den mer veder-
tagna termen antonymi (1997:66). Antonymi innebär enligt honom 
att begrepp har motsatt betydelse medan opposition innebär att be-
grepp är betydelsemässigt relaterade till varandra samtidigt som de är 
inkompatibla eller kontrasterande. (Saeed, 1997:66). Opposition anser 
jag vara en mer användbar term då det i konkret språklig användning 
kan vara svårt att avgöra vad som är antonymi eller inte. Det är svårt 
att i användningen uppfatta någon skillnad mellan ”flickan gick fram 
till pojken” gentemot ”polisen gick fram till flickan” om jag inte re-
dan på förhand vet att pojke och flicka anses fungera som antonymer. 
När det gäller oppositioner behöver jag inte ta ställning till sådana 
skillnader – båda är differentieringar och alltså oppositioner – och 
säger som sådana någonting om betydelse.  
 
Det som jag har karakteriserat som oppositioner är alltså de differen-
tierade språkliga uttryck som inte avser samma referent/referenter. 
Dam och man i följande exempel differentieras – ”Damerna vinkade 
ända tills tågets sista vagn försvunnit i tunneln , och mannen tände en 
cigarr.” samt ”...det oroväckande faktum att ungdomar och vuxna lever 
i skilda världar, ljusår från varan…”. 
 
En tredje lexikal relation som är relevant utifrån mitt material är hy-
ponymi respektive hyperonymi – ibland av mig sammandraget till 
hyp(er)onymi – som innebär att ett språkligt uttryck inkluderar eller 
inkluderas i betydelsen hos ett mer generellt språkligt uttryck och 
därför står i en hierarkisk relation till detta (Saeed, 1997:68-69). 
 
Som hyp(er)onymer har jag slutligen karakteriserat differentierade 
språkliga uttryck som är underordnade och inkluderade i eller över-
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ordnade det sökta språkliga uttrycket. I följande exempel är herre och 
dam hyponymer till ungdom – ”Tom blev mycket blyg när han såg alla 
de festklädda ungdomarna, herrarna i smoking och damerna i baldräk-
ter.”.  
 
Utifrån detta är min avsikt att i första hand studera vilka lexikala rela-
tioner som mina fokusord förekommer i utifrån frekvens – och se 
om jag utifrån detta kan se mönster eller kategorier som har med 
fokusordens betydelser, betydelserelationer och betydelseförändring 
att göra. I andra hand är jag intresserad av att se om dessa relationer 
kan karakteriseras som synonymer, oppositioner och hyp(er)onymer 
– och vad det säger om betydelse. 
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7 TIDIGARE FORSKNING 
Utifrån de syften och frågeställningar jag har i denna avhandling är 
det framförallt två typer av forskning jag har inspirerats av och haft 
användning för – nämligen forskning som har med användaroriente-
rade metoder och angreppssätt att göra och forskning som har med 
ålder att göra.  
 
7.1 Angående metod och angreppssätt 
Det finns studier som i angreppssätt inspirerat denna avhandling. 
Inom det numera avslutade projektet Male and Female terms in Eng-
lish har personbeteckningar studerats i användning utifrån ett köns-
perspektiv. Projektet bedrevs inom en engelskspråkig kontext och 
utgångspunkten var att feminina och maskulina termer i olika kontex-
ter skulle jämföras över tid. Materialet var korpusar i olika genrer. 
 
Ulf Magnusson har skrivit om teori och metod för projektet (Mag-
nusson, 1996) – och beskriver metoden i projektet som bestående av 
tre delar eller tre nivåer. På den första nivån studeras ”semantic fra-
mes, scenarios or situations” där ett scenario skall förstås som ”the 
subject-matter under discussion in a certain situation” (Magnusson, 
1996:94). Exempel på sådana är possession and its transfer (dealer, rob-
ber), communication (accuser, preacher, respondent, speaker), feelings 
(lover, mourner, charmer) cultural activity (actor, author, reviewer) och 
occupational terms (employer, nurse). Denna klassificering är enligt 
Magnusson inte tänkt att motsvara någon verklighet eller att vara 
invändningsfri utan fungerar istället som ett praktiskt hjälpmedel för 
att analysera korpusmaterial. Jag intresserar mig också för ”the sub-
ject-matter under discussion”, men beskriver det istället som likheter i 
kontexter eller lexikala mönster. De scenarier som tas upp av Mag-
nusson har inspirerat kategoriseringen av mitt material.  
 
På den andra nivån delas de personbetecknande substantiven in ut-
ifrån om de uttrycker egenskaper, funktioner eller relationer. I detta 
sammanhang tas också sådana personbetecknande substantiv upp 
som syftar till en persons ålder – adolescent, baby, teenager, infant, youth, 
youngster, oldie, men Magnusson menar att dessa är jämförelsevis få 
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och menar att ålder liksom utseende, storlek och färg oftast före-
kommer som adjektiv (Magnusson, 1996:96-97). Det är också primärt 
just i form av adjektiv jag har studerat ålder. 
 
På den tredje nivån tas aktörsperspektivet upp – vilka deltagare som 
förekommer i en episod och vilka semantiska roller (agent, patient 
etc) de har. Denna analysmetod är inspirerad av Fillmore (1968). Jag 
har inte systematiskt studerat semantiska roller eller aktörer, men i 
vissa fall ser jag betydelsefulla skillander som kan relateras just till roll 
i kontexten.  
 
Även inom projektet ORDAT (Det svenska ordförrådets utveckling 
1800-2000) som finansierades mellan 2000 och 2002 har terminologi 
och språkförändringar studerats. Inom projektets ram studerades mer 
övergripande språkförändringar som hade med ordförråd att göra 
(Lange, 2001), men också termer inom ett specifikt område eller en 
specifik domän, till exempel schacktermer (Randveer, 2001), ord för 
inre egenskaper (Lundbladh, 2001), färgord (Lange, 2002) och slag-
ord (Brylla, 2000). Projektdeltagarna arbetade med olika typer av 
korpusar, och studerade frekvensförändringar, betydelseförändringar, 
kollokationsförändringar etc. Både frekvens, betydelse och kolloka-
tioner är aspekter som även jag studerar i denna avhandling.  
 
Hans Landqvist har skrivit om begreppen straff och påföljd och har 
liksom jag studerat användning i tidningstext över tid – i detta fall 
1965 till 1995. Han gör jämförelser mellan termerna och studerar 
frekvens. Innehållsliga principer som geografisk lokalisering, tid-
punkt, samt förekomsten av andra juridiska termer studeras liksom 
kollokationer (delar av större språkliga enheter). Han kommer fram 
till att variationerna inte enbart motiveras utifrån ordboks- och juri-
diska definitioner utan också har att göra med huruvida kontexten är 
svensk eller utländsk, nutida eller historisk etc. (Landqvist, 1997)  
 
Birgitta Henes avhandling, Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta – 
En syntaktisk – semantisk studie av personbeskrivande adjektiv och adverb i 
populära ungdomsböcker (1984), är relevant för mig utifrån dess fokus på 
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attribut och på skillnader utifrån kön. Hene utgår också från seman-
tiska fält och grupperar sitt material utifrån sådana. Ett av dessa fält 
heter ålder och delas upp i ”biologisk ålder” som exemplifieras med 
”åttaårig” och ”medelålders”, ”psykologisk ålder” som exemplifieras 
med ”barnslig” och ”lillgammal”, ”tidsenlighet” som exemplifieras 
med ”gammaldags” och ”förstockad” och slutligen ”omarkerad ål-
der” som exemeplifieras med ”tjugo år gammal”. Trots skillnader 
finns ändå beröringspunkter mellan denna indelning och min indel-
ning. Min indelning är dock mer begränsad och påminner mest om 
Henes ”biologiska ålder” och ”omarkerade ålder”.  
 
7.2 Angående ålder  
Forskning om ålder finns främst inom ämnena medicin, sociologi, 
socialgerontologi och psykologi. Inom medicin forskas det om fysio-
logiska förändringar och åkommor utifrån ett åldersperspektiv, inom 
sociologin eller socialpsykologin forskas det mycket om olika ålders-
gruppers villkor i samhället, inom socialgerontologin forskas det om 
den äldre befolkningen – synsätt, vanor och villkor – och inom psy-
kologin forskas det om normer och hur människan utvecklas och 
förändras under livets gång. Det är dock i första hand forskning som 
har ett språkligt perspektiv som är relevant för denna studie och den 
förekommer framförallt inom områdena sociolingvistik, socialgeron-
tologi och diskursanalys. 
 
Sociolingvistik 
Forskning som tar upp ålder och som har ett språkvetenskapligt per-
spektiv finns främst inom sociolingvistiken. Där används ålder ofta 
som en parameter utifrån vilken språklig variation beskrivs.  
 
Språkvetenskaplig litteratur som istället undersöker ålder utifrån ett 
språkligt perspektiv är relativt ovanliga. Mycket av den socialveten-
skapliga forskningen utgår från ålder som förgivettaget – a priorí – en 
oproblematisk och självständig bakgrundsvariabel (se t ex Nikander, 
2002:12) till skillnad från kön (Butler, 1990) och ras (Rapley, 1998) 
som problematiserats och som inte längre ses som någonting enty-
digt. Blaakilde (2007) menar att ”De som vetenskapligt har ägnat sig 



 98

åt åldersfaserna barndom, ungdom och ålderdom har oftast utgått 
från kulturella konstruktioner med förutsättning att faserna är bioso-
ciala fenomen, liksom det har varit en utbredd uppfattning att ålders-
faserna är biologiskt determinerade”. När det gäller kön/genus, ras 
och etnicitet har det alltså gått längre när det gäller språkcentrerade 
angreppssätt. Potter menar att de socialpsykologer och socialgeronto-
loger som utgår från ålder som en oproblematisk utgångspunkt inte 
skiljer mellan ”the descriptive with the ontological” vilket då är pro-
blematiskt (Wetherell, Potter, 1992:146). 
 
Coupland et al (1991:8) menar dock att senare sociolingvistisk forsk-
ning har kommit längre – och har börjat bli mer interaktionell. Ål-
derskategorier blir då inte utgångspunkter utan produkter av en tol-
kande praktik. Deterministiska uppfattningar om sociala kategorier 
och dessas effekt ersätts alltså av interaktionella analyser av språkan-
vändning och ålder. Samtidigt blir åldersforskningen mer och mer 
mellandisciplinär/tvärvetenskaplig. 
 
Socialgerontologi 
Inom socialgerontologin förekommer också forskning där konstruk-
tionen av olika ålderskategorier eller åldersgrupper i olika kontexter 
studeras. Oftast är det äldre personer som är i fokus och oftast är 
ambitionen, med Jönsons (2001) formulering – att ”förändra mediala 
myter” som har med diskriminering och negativa framställningar och 
presentationer att göra, alltså en språklig aspekt.  
 
I flera sammanhang beskrivs två trender inom socialgerontologin. 
Först och främst studier som lyfter fram de negativa sociala effekter-
na av åldrandet – ålderism – där marginalisering och social, ekono-
misk och fysisk nedgång beskrivs. Därutöver beskrivs åldrandet också 
som möjlighet till personlig utveckling och mycket handlar då om 
identiteter – samband mellan samhälleliga stereotyper och individens 
självuppfattningar, kropp och identitet etc (Jönson, 2001:30). Detta 
beskriver Öberg som att forskningen pendlar mellan ”en eländesbild 
och en hopplabild” där problembeskrivningar varvas med beskriv-
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ningar av det lyckade och bekymmersfria åldrandet (Öberg, 1997, 27-
35) 
  
Diskursanalys 
Det förekommer också diskursanalytisk forskning där ålder är cent-
ralt utifrån ett språkligt perpektiv. Gemensamt för forskning om ålder 
utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är viljan att fokusera på hur 
”cultural, institutional, and siuationational meanings of age are wor-
ked into being in and through our everyday discursive practices and 
texts” (Nikander, 2002:36). Nikander undersöker till exempel i sin 
diskursanalytiska åldersstudie ”the interactional processes by which 
meanings are mobilised in the multitude of immidiate local contexts 
that make up the everyday” (Nikander, 2002:12). Det handlar om att 
betrakta språkanvändning som görande/funktion vilket med Kreku-
las (2006) ord ”lyfter det från individen och förlägger det till en pro-
cess i interaktionen”. 
 
Många av dem som studerar ålder utifrån ett språkligt perspektiv 
menar att ålder liksom kön, etnicitet etc strukturerar det sociala livet 
(se t ex Öberg, 2001:58). Calasanti menar att ålder liksom kön är en 
socialt organiserande princip och att man erhåller makt och identite-
ter utifrån ålder – i förhållande till varandra och i förhållande till 
andra maktrelationer (Calasanti, Slevin, 2001). 
 
Det finns dock de som menar att ålder skiljer sig från andra kategori-
er som kön, etnicitet etc utifrån kontrasten övergående kontra icke-
övergående – ålder som någonting övergående, kön och etnicitet som 
icke-övergående (t ex De los Reyes och Mulinari 2005:40). Krekula 
och andra argumenterar dock för att förändrade ålderspositioner inte 
förändrar de maktförhållanden som finns och uppfattningarna om 
dessa (Krekula, 2005:37) – och att kategorier som kön, etnicitet och 
klass inte heller är självklart absoluta i alla sammanhang.  
 
Dessa olika synsätt har tillsammans utmanat föreställningen att ålder 
är samma för alla människor, i alla tider och i alla situationer. Jag 
utgår i den här avhandlingen från ett språkcentrerat perspektiv – där 
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jag studerar vilka språkliga kategorier som förekommer i användning 
och vilken betydelse eller funktion dessa får i olika sammanhang. 
Utgångspunkten är då att allt ”som benämns och kallas åldersfaser 
under förloppet är kulturella och språkliga konstruktioner som bidrar 
till en gemensam mänsklig förståelse av det flytande livsförloppet 
(Blaakilde, 2007:27) och att begrepp, indelningar och andra sätt att 
beskriva ålder egentligen är ”beskrivningar av något annat, nämligen 
kulturellt befästa föreställningar om mänsklighet, normalitet och do-
minans i förhållande till en uppdelning av livsloppet” (Jönsson, 2001). 
 
Jag vill om möjligt komma fram till varför och på vilket sätt ålder är 
relevant och se hur människor kategoriseras utifrån ålder. Ålder ses 
då som någonting kulturellt och föränderligt och det som ligger när-
mast detta synsätt är de diskursanalytiska studier som har gjorts med 
utgångspunkt från ålder eller med utgångspunkt från begrepp som 
har med ålder att göra.  
 
Central åldersrelaterad forskning 
Det finns också ett antal enskilda forskare som skrivit om ålder och 
som är relevanta för mitt perspektiv i denna avhandling. Angelika 
Linke har skrivit om konstruktion av åldersgrupper utifrån ett språk-
ligt perspektiv – framförallt neologismerna senior, kid, twen och teenager 
utifrån en tyskspråkig kontext (2002). Alla uttrycken från andra hälf-
ten av 1900-talet. Hon studerar bland annat dessa neologismer utifrån 
hur och när de förekommer i ordböcker, vilket ursprung de har samt 
hur användningen ser när det gäller numerus och relationen simplex-
sammansättning. Linke har också studerat den specifika relationen 
mellan barn (kind) och kids i tyskspråkig kontext (Linke, 2001).  
 
Hon utgår ifrån att åldersbeteckningar begreppsligt strukturerar bio-
logisk ålder och menar att om nya åldersbeteckningar uppkommer 
eller ersätter befintliga görs åldersgruppen ”begreppsligt fattbara på 
ett nytt sätt” eller att ”åldersgruppen ifråga på ett nytt sätt blir upp-
märksammad av samhället och markeras som sociokulturellt rele-
vant”. Detta innebär enligt Linke att ”den biografiska struktureringen 
av biologisk livstid inte är en konstant utan en kulturell produkt vars 
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utformning äger rum i språket” – och att språket har en betydelseroll 
i sociala och kulturella processer (Linke, 2002).  
 
I en avhandling fokuseras relationen mellan ålder och kön – Kvinna i 
ålderskodad värld – om äldre kvinnors förkroppsligade identitesförhandlingar 
(Krekula, 2006). Krekula vill i sin kvalitativa studie studera äldre 
svenska kvinnors identitetsprocesser i samtal utifrån just ålder och 
upplevelse av ålder. Hennes utgångspunkt är att äldre kvinnor sällan 
studeras i sin egen rätt – utifrån sin egen förståelse av den egna situa-
tionen och synen på verkligheten. Kvinnors åldrande beskrivs ofta 
som smärtsamt och som elände vilket hon menar motsägs av de em-
piriska studier som ändå gjorts och hon vill därför studera vilka andra 
beskrivningar som finns av äldre kvinnors verklighet – berättelser om 
hög ålder och livsförlopp. 
 
Pirjo Nikander har därutöver skrivit en avhandling om ålder utifrån 
ett diskursanalytiskt perspektiv – Age in action (2002). Studien är 
diskursanalytisk och fokuserar hur personer använder kategorisering-
ar och självbeskrivningar i en vardagskontext för att utföra olika sor-
ters interaktionellt arbete. Det är talet och interaktionen som är det 
väsentliga och inte någonting mentalt bakomliggande som fram-
kommer via talet. Nikander studerar hur intervjudeltagare applicerar, 
mobiliserar och hanterar uppfattningar och beskrivningar av ålder 
och åldrande. 
 
Hennes angreppssätt påminner om mitt såtillvida att det är ett kon-
struktivistiskt perspektiv där språk och användning är i centrum. Det 
som skiljer sig har framförallt med utgångspunkten att göra. Nikander 
utgår ifrån ålder som ett betydelseinnehåll som kan realiseras i språket 
genom olika kategorier och begrepp – direkta och indirekta ålders-
markeringar och kalenderangivelser: 
 

Straightforward descriptions in terms of chronological age are 
but one example of the ways in which ageing surfaces in the 
myriad of everydag interaction and our situated activities. On 
a closer look, day-to-day-talk and interaction is full of calen-
dar and age marking, of subtle and more direct “age-telling”, 
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and of interactional and institutional displays and appraysels 
of life course positions. These may take the form of ticking 
boxes on a form, of conveying indexes like music or clothes 
preferences, of conversations, actions, topics, styles, and ritu-
als with potential age-referencing, age-appropriate, or age and 
life course implicative meanings. Age categories and other in-
teractional formulations of age, in other words, surface, and 
are relevant to us, in implicit or explicit ways, as we position 
each other in lifespan implicative ways, or describe and ac-
count for our own and others actions in talk (Nikander, 
2002:29).  

 
Min utgångspunkt är istället ett antal språkliga former och explicita 
kopplingar framförallt till (kronologisk) ålder eller begrepp som år, 
åring, ålder etc. 
 
I en annan diskursanalytisk studie – ”Old” vs. ”Little Girl”: A Discursive 
Approach to Age Categorization and Morality (2000) undersöker Nikander 
hur gammal respektive liten flicka kan ingå i samma samtal eller dialog 
fast de är synbarligen motstridiga. Trots den diskursanalytiska appro-
achen ligger detta nära vad jag försöker göra. 
 
Magnus Nilsson är en doktorand på Tema äldre och åldrande i Lin-
köping som håller på att skriva en avhandling om kategorin äldre i 
offentliga samtal – Äldre pensionär, senior – om konstruktionen av en kate-
gori i offentliga samtal (slutseminariemanus, 071206). Han studerar be-
skrivningar av äldre, pensionär och senior i artiklar från dagspress, 
debattartiklar från ett pensionärsparti och en offentlig utredning – 
hur de beskrivs, definieras och förstås, vilka som ingår och vilka som 
exkluderas. Frågor han ställer har med hur variationen hanteras inom 
kategorin och vilka karakteristika som får representera kategorin, till 
exempel genus, klass, etnicitet, ålder och funktionalitet Kategorierna 
studeras också utifrån dominans och underordning och han kommer 
i det sammanhanget bland annat fram till att beskrivningarna av de 
äldre är liksom ett janusansikte där en sida är positiv och handlar om 
självförverkligande och en är negativ och betonar förfall och sjuk-
dom. 
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Mats Eriksson är en av de få som i Sverige har skrivit om ålder ur ett 
språkvetenskapligt perspektiv – en artikel om konstruktion av ål-
dersidentitet i samtal (Eriksson, 1994). Han tar avstånd från det tradi-
tionella sociolingvistiska synsättet där stabila sociala identiteter som 
social klass, kön, ålder har sin ”verkan i form av olikheter i språkligt 
beteende på olika nivåer”. Eriksson utgår istället från ett konstrukti-
vistiskt synsätt där det språkliga beteendet inte bara är bakomliggande 
variabler utan ”den sociala identiteten konstrueras i och genom den 
språkliga interaktionen”. Hans metod är den sociologiska variant av 
samtalsanalys som kallas CA (conversation analysis) och där ett 
grundantagande är att det finns ett ”ömsesidigt beroende mellan en 
handlings utformning och innebörd och den kontext i vilken den 
förekommer” (Eriksson, 1994:107).  
 
I boken Åldrandets betydelser (Jönsson, Lundin, 2007) förekommer ett 
antal artiklar som alla har med ålder och betydelse att göra – framför-
allt åldrandets kulturella betydelse. Det gemensamma förhållningssät-
tet utgår ifrån ålder som ett begrepp som ”springer [fram] ur en 
mångfald föreställningar om människan, om hennes kropp och hen-
nes levnadslopp” och det som skall undersökas är det ”komplexa 
samspelet mellan biologiska och kulturella förståelser och vilka kon-
sekvenser de får för samhällets organisering” (Jönsson, Lundin, 
2007:13). I boken ingår bland annat Billy Ehns artikel Hur gammal är 
du, egentligen? och där diskuterar han hur ålder kategoriserar människor 
genom ritualer och representationer, när och för vem åldern är viktig 
och hur åldern i massmedia fungerar (2007).   
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8 RESULTAT – DISPOSITION 
Mina resultat är uppdelade i fyra resultatkapitel. Ett inledande kapitel 
beskriver därutöver fokusorden ifråga utifrån den generella kunskap 
som ordböcker tillhandahåller.  
 
Eftersom ålder är fokus i avhandlingen tas därefter resultat upp som 
kan relateras till just ålder – först i allmänhet och sedan i relation till 
fokusorden. I det första huvudkapitlet – Ålder som utgångspunkt – pre-
senterar och diskuterar jag resultat som har med frågan om var, i vilka 
sammanhang och i vilken utsträckning ålder förekommer i mina ma-
terial. Jag utgår där från ålderslexemen – år, åring, ålder och årig – och 
studerar först och främst omfattning och förändring utifrån frekvens. 
Därutöver studerar jag statistiskt signifikanta kollokationer som före-
kommer i relation till ålderslexemen – och då framförallt vilka av 
fokusorden som är statistiskt signifikanta i relation till ålderslexemen.  
 
För att besvara frågan om var ålder förekommer skall jag även studera 
vilka typer av artiklar som förekomsterna ifråga kommer ifrån. Däref-
ter presenterar och diskuterar jag vilka kronologiska åldrar det är som 
är relevanta i dessa tidningskorpusar med utgångspunkt i åldersför-
delningstabeller, samt vilket kön som (eventuellt) är över- respektive 
underrepresenterat när det gäller kronologisk ålder. Jag studerar i 
detta sammanhang också de kontexter i vilka ålderslexemen – x år 
(gammal), x-årsålder, x-årig och x-åring – förekommer. 
 
I det andra kapitlet – Fokusord och ålder – studeras förändringen av 
fokusorden i relation till ålder. Detta kapitel är uppdelat i två delar – 
kronologisk ålder respektive icke-kronologisk ålder. I den första delen 
– kronologisk ålder – kommer åldersgraderade attribut som före-
kommer i relation till fokusorden att tas upp – alltså x-årig. I den 
andra delen presenterar och diskuterar jag icke-kronologiska språkliga 
uttryck – gammal och ung i dess olika komparationsformer, medelålders, 
tonårig, vuxen etc i relation till fokusorden.  
 
I det tredje kapitlet – Fokusord över tid – handlar det på en mer allmän 
nivå om hur fokusorden förändras över tid och hur fokusorden för-
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håller sig till varandra. I detta kapitel presenterar och diskuterar jag 
fokusorden individuellt och uppdelat utifrån kön. Förändringen pre-
senteras och diskuteras inledningsvis utifrån generella förekomstfre-
kvenser och fördelning numerus och bestämdhet.  
 
Förändring av fokusorden kommer därefter att diskuteras utifrån 
semantiska fält, alltså utifrån de lexikala relationer som fokusorden 
förekommer. I första hand är fokusordens relationer till andra fokus-
ord i fokus. Därutöver tas fokusordens övriga relationer upp och 
dessa kommer att diskuteras och presenteras utifrån lexikala teman 
och mönster som jag uppmärksammat i mitt material.  
 
I det fjärde kapitlet – Nya åldersbegrepp – tas ett antal ännu inte fullt 
etablerade begrepp upp som kopplas till ålder. Dessa begrepp, mappie, 
senior, kids, förtis, grups, tweenie och det jag kallar plus-graderingar, är för 
lågfrekventa för att diskuteras i termer av frekvens utan beskrivs och 
diskuteras utifrån delvis andra utgångspunkter än vad som gäller för 
de övriga fokusorden, men fortfarande är det ålder och kontextuella 
mönster som är i fokus. 
 
I det femte kapitlet kommer slutdiskussionen där jag sammanfattar 
resultaten i delstudierna och relaterar dessa till varandra. Jag diskute-
rar också hur resultaten kan kopplas till samhälleliga förändringar.  
 



 106

9 OM FOKUSORDEN  
Inledningsvis beskriver jag fokusorden ifråga utifrån den generella 
kunskap som ordböcker tillhandahåller.  
 
Fokusorden flicka och kvinna framstår som grundläggande personbe-
teckningar i Nationalencyklopedins ordbok (NEO, 1995-1996) när 
det gäller feminint kön generellt. Flicka och kvinna definieras på 
samma förklarande sätt i NEO – det förstnämnda som ”barn eller 
ung person av honkön” och det sistnämnda som ”fullvuxen person 
av honkön”. De andra feminina fokusorden definieras i huvudsak 
genom dessa två – där det ofta tillkommer någon bestämning. Fo-
kusordet tjej definieras som ”ung flicka”, men även med betydelseva-
riationen ”som inte helt ung kvinna”. Fokusordet dam definieras som 
”respekterad kvinna”. Även tant definieras på detta vis, framförallt i 
den första betydelsenyansen – ”medelålders eller äldre kvinna”. I 
första hand definieras dock tant utifrån släktskap – ”kvinnlig släkting i 
förhållande till yngre anförvanter”.  
 
Även fokusorden pojke och man framstår som grundläggande i NEO 
när det gäller maskulina personbeteckningar. Pojke och man definieras 
genom förklaringar i NEO – pojke definieras som ”barn eller ung 
person av hankön” medan man definieras som ”fullvuxen person av 
hankön”. De andra maskulina fokusorden definieras utifrån pojke eller 
man.  I de fall fokusord definieras utifrån man tillkommer ofta någon 
bestämning – yngling definieras som ”ung man”, herre som ”respekte-
rad man”, gubbe som ”gammal man” och karl som ”man med utpräg-
lat maskulina egenskaper” (styrka, handlingskraft och sexuell utstrål-
ning). Kille och grabb definieras enbart som pojke, men gosse definieras 
slutligen som ”ung pojke”. Farbror (eller farbroder) relateras slutligen 
primärt till en släktskapsrelation, men som betydelsenyans anges ”äld-
re manlig person” (NEO, 1995-1996).  
 
Det framkommer alltså här att fokusorden bildar par utifrån betydel-
sedefinitionerna – flicka definieras på samma sätt som pojke, tjej som 
kille, kvinna som man och dam slutligen som herre. Samtidigt relateras 
de till varandra utifrån ålder i vad som kan kallas ett semantiskt fält.  
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Både flicka och kvinna, respektive man, pojke och herre är gamla ord i 
svenskan, båda med belägg från före 1500-talet (NEO, 1995-1996). 
Dam har i betydelsen ”hovdam” belägg från 1600-talet, men i sin 
nuvarande betydelse från 1700-talet. Tjej och kille är de nyaste be-
greppen med belägg från 1800- respektive 1900-talet. 
 
Flicka  
Det första belägget av flicka kommer från 1591 och även om osäker-
het råder om ursprunget kan jämförelser göras med norskans flikkja 
som betyder ”lättsinnig kvinna”. Betydelsenyanser som tas upp är 
”ung dotter”, ”flickvän” och ”om äldre kvinna” (NEO, 1995-1996) 
 
En homonym tas också upp som en egen huvudbetydelse – verbet 
flicka i betydelsen ”nödtorftigt sätta ihop”. I korpusmaterialen har det 
användningar med denna innebörd tagits bort.  
 
Pojke  
Det finns belägg för pojke före flicka – redan före 1520 användes pojke 
i svenskan. Det kommer från finskans poika som betyder ”son”. De 
betydelsenyanser som tas upp är ”son”, ”vuxen man”, ”i vissa yrkes- 
eller lärlingsbeteckningar” samt ”om häst eller hund”. Yrkes- och 
lärlingsbeteckningarna är ofta sammansättningar och eftersom jag 
enbart utgår från simplex-former är dessa inte representerade i kor-
pusarna.  
 
Användningar av pojke som refererar till hästar, hundar eller andra 
djur är också borttagna då jag enbart velat ha användningar som refe-
rerar till människor. En homonym tas även upp till pojke som en egen 
huvudbetydelse – ett substantiv som betecknar ”de sista dropparna i 
en flaska”. De få användningar som har denna innebörd har slutligen 
också tagits bort.  
 
Kvinna  
Kvinna har belägg före 1520 och ursprunget är indoeuropeiskt med 
den ursprungliga betydelsen ”hustru, kvinna eller drottning”. Betydel-
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senyanser som tas upp är först och främst en ”bibetydelse” av ömhet, 
värme och sexualitet samt ”kvinnlig partner” (NEO, 1995-1996).  
 
Man   
Liksom kvinna har man belägg från före 1520 och även här är det 
frågan om ett indoeuropeiskt ord med betydelsen ”människa, man”. 
Här tas inga betydelsenyanser upp utan istället ett antalet polysemer – 
”manlig part i äktenskapet” (make), ”medlem i en grupp som är or-
ganiserad för viss verksamhet” (mannar) samt ”person som ingår i ett 
sammanhang oavsett kön” (gärningsman).   
 
Även en homonym tas upp som en egen huvudbetydelse – man som 
pronomen – och samtliga av dessa är borttagna ur mina korpusar. 
Slutligen tas också en homograf upp – man i betydelsen ”långt nack-
hår på vissa djur”, också som egen huvudbetydelse. Också dessa ty-
per av användningar är borttagna ur korpusmaterialet, liksom idiom 
som ”gemene man”, ”tu man hand”, ”lite till mans” etc.   
 
Tjej  
Belägg för tjej finns från 1847. Ursprungligen kommer tjej från romani 
i betydelsen ”flicka”. Betydelsenyanser som tas upp är ”om inte helt 
ung kvinna” och ”flickvän”. I SAOB1 tas även en ytterligare betydelse 
upp – ”om person av kvinnligt kön (utan avseende på ålder)”. 
 
Kille  
Kille är det nyaste av dessa begrepp där det första belägget kommer 
1924. Ursprunget är inte oomtvistat, men troligen är det en från bör-
jan dialektal smekordsbildning från ”killing”. Betydelsenyanser som 
tas upp är ”om vuxen manlig person” och ”pojkvän”. En homograf 
tas också upp som en egen huvudbetydelse, nämligen kille i betydel-
sen kortspel. Dessa användningar har tagits bort ur korpusmaterialet.  
 
 
 

                                                 
1 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 080202 
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Dam  
Belägg för dam kom först 1634 i betydelsen ”hovdam” och 1709 i sin 
nuvarande betydelse. Betydelsenyanser som anges är ”tonvikt på 
kultiverat uppträdande”, ”kvinnlig partner vid tillställning”, ”älskarin-
na”, ”i artighetsfras” riktad till exempel en publik eller slutligen en 
neutral betydelse där man endast anger ”om något är avsett endast 
för kvinnor” – ofta i sammansättningar. Några polysemer tas också 
upp – spelkort med drottning på, drottning i schack och pjäs i dam-
spel. Även spelet dam tas upp som en egen huvudbetydelse.   
 
Herre  
Herre är ett gammalt språkligt uttryck i svenskan med belägg från före 
1520. Det är fornsvenskt och kan relateras till fornhögtyskans herro 
som är komparativ och betyder ”förnäm, hög” Betydelsenyanser som 
tas upp är att herre kan användas ”vid artigt tilltal”, ”som neutralt och 
könsskiljande (…) i sportsammanhang” och det kan också ha en 
”kavaljersfunktion”.  
 
En polysem tas också upp som egen huvudbetydelse – ”överordnad 
person med bestämmanderätt”. Dessa användningar är i allmänhet 
borttagna, men det finns oklara fall eftersom ”respekterad man” och 
”överordnad person” inte är helt skilda från varandra och inte alltid 
lätta att skilja åt.  
 
Summering 
Sammantaget framkommer att fokusorden skiljer sig från varandra, 
både etymologiskt och när det gäller betydelser. De har uppkommit 
vid olika tidpunkter och de har olika geografisk och betydelsemässig 
grund. Även om huvudbetydelserna för orden är relativt entydiga och 
åldersrelaterade och påbjuder att de kan delas in i par utifrån betydel-
sedefinition och utifrån angivna motsatsord, är det inte så enkelt. 
Både flicka och pojke definieras på liknande sätt, liksom man respektive 
kvinna, kille respektive tjej och dam respektive herre. Ser man däremot 
på betydelsenyanserna är det mer komplext och spretande. Samtliga 
är relaterade till ålder, men utifrån betydelsenyanserna öppnas detta 
upp och blir mer vagt och öppet. Både pojke, flicka, kille och tjej kan 
användas både om unga personer och om vuxna eller inte fullt så unga.  
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10 ÅLDER SOM UTGÅNGSPUNKT 
Min första frågeställning är var, i vilka sammanhang och i vilken ut-
sträckning ålder görs relevant och då i tidningstext – de tre korpusar-
na från 1965, 1987 och 2000. Av den anledningen har jag studerat 
ålderslexemen ålder, år, årig och åring i konstruktionerna x års ålder, x 
år (gammal), x-årig och x-åring.  Detta har jag gjort av tre skäl. Jag ville 
få en generell bild av omfattningen av dessa ålderslexem för att kunna 
urskilja förändringstendenser. Jag ville också se hur åldersfördelning-
en ser ut och i vilka genrer ålderslexemen förekommer. Slutligen ville 
jag genom en kollokationsanalys studera om de utvalda fokusorden är 
statistiskt signifikanta och om de förekommer oftare än andra per-
sonbetecknande språkliga uttryck i relation till ålderslexemen. 
 

10.1 Åldersfördelning 
Inledningsvis vill jag få en bild av hur ofta ålder relevantgörs genom 
dessa olika ålderslexem, i vilken form detta oftast sker och vilken 
åldersfördelning som framträder. Även fördelningen mellan kön – 
som jag manuellt går igenom – och fördelningen mellan genrer (se 
detaljerad genomgång i kap 5.2.1) är här av intresse.  
 
Generell användning och omfattning framkommer först och främst 
genom frekvenser. I det här fallet har jag summerat samtliga före-
komster av x år/gammal, x-års-åldern, x-åring och x-årig – var för sig 
och tillsammans. Olika ordformer är genomgående lemmatiserade (se 
tabell nedan) och normaliserade.  
 
Tabell 2, Frekvenser ålderslexem  
 År År-

ing 
Ålder Årig Summa

65-
korpusen 

170 
(168) 

45
(45) 

19 (19) 49
(49) 

284 (281) 

87-
korpusen 

200 
(827) 

179
(741)

30 (125) 138
(571) 

548 (2264) 

00-
korpusen 

283 
(3710) 

151 
(198
9) 

22 (290) 111 
(1461) 

567 (7450) 
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När det gäller användning och omfattning av dessa ålderslexem är det 
inledningsvis frågan om en stor ökning, men därefter är det relativt 
jämnt. Mellan 65-korpusen och 87-korpusen ökar antalet förekomster 
med nära 50%, men därefter är det dock mer marginellt. Utifrån detta 
har det alltså inte blivit vanligare att använda ålder de senaste 15 åren 
utan den stora ökningen inträffade tidigare. Att debatter om ålders-
fixering och åldershysteri förekommit i stor omfattning de senaste 
åren återspeglas alltså inte av dessa frekvenser när det gäller just tid-
ningstext. Under denna tidsperiod har det inte heller förändrats 
mycket när det gäller vilket som är det mest vedertagna uttryckssättet. 
I samtliga korpusar är det vanligast att använda x år (gammal) och 
minst vanligt att använda x-årsålder.  
 
Fördelningen på olika åldrar har jag valt att presentera i tabellformat. 
Utgångspunkten är de sammanslagna frekvenserna under varje tids-
period – år, åring, ålder och årig tillsammans och i 65-, 87- och 00-
korpusen. I många fall är det dock inte en specifik ålder som anges 
utan ett åldersintervall och eftersom dessa två typer av ålderspresen-
tationer skiljer sig mycket från varandra har jag valt att i detta sam-
manhang enbart studera de specifika åldrarna. Det skall dock fram-
hållas att även de så kallade specifika åldrarna ofta också görs mer 
vaga genom att kombineras med bestämningar såsom ”nära”, ”unge-
fär”, ”nästan”, ”drygt” och ”under”. 
 
För att få fram denna tabell har jag sammanställt samtliga förekoms-
ter av åldersangivelser av typen x år, x årsålder och x-åring respektive 
x-årig där x motsvarar en siffra mellan 1 och 100 – både i bokstavs-
form och i sifferform. Således förekommer inga åldersangivelser 
utifrån månader och inte utifrån högre åldrar än 100 år eller lägre än 1 
år. Inte heller förekommer kronologiska åldersangivelser där år ute-
lämnats, till exempel han var 45 då. Flera specifika åldrar i en och 
samma kontext har delats upp i vissa kontexter, till exempel ”mina 
pojkar är 4 och 3 år nu” som då har delats upp i 4 år respektive 3 år. 
Tabellens frekvenser är normaliserade. 
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 10.1.1 Specifika åldrar 
 
Tabell 3, åldersfördelning – specifika åldrar  
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Det är både likheter och olikheter när det gäller åldersfördelningen i 
de olika korpusarna. I samtliga tre korpusar förekommer de flesta 
åldersgraderingarna mellan 10 och 30 år. Detta kan förstås som att 
åldrar mellan 10 och 30 år verkar vara mest kulturellt relevanta. Om 
det har att göra med att personer mellan 10 och 30 år är mest rele-
vanta generellt i tidningstext eller med att personer mellan 10 och 30 
år åldersgraderas oftast går dock inte att utläsa av dessa resultat.  
 
Därutöver förekommer mindre frekvenstoppar vid jämna åldrar, s k 
”runda tal” (se Sigurd, 1973), framförallt från 40 år och uppåt – jäm-
na fem- eller tiotal. I samtliga korpusar minskar åldersgraderingarna 
från 30 år och framåt. I 87-korpusen ökar dock antalet igen från 55 år 
– vilket innebär att det med något undantag är ett tomrum i åldrarna 
30-55 år i 87-korpusen.  
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Det finns också andra variationer i korpusarnas åldersfördelning. I 
65-korpusen förekommer 15 år oftast och i 00-korpusen 19 år, men i 
87-korpusen toppar 50 år stort – trots att de flesta åldergraderingarna 
även där förekommer mellan 15 och 30 år och trots ”tomrummet” 
mellan 30 och 55 år. Åldersfördelningstabellen för 00-korpusen är 
mest entydig – långsam ökning till 18 år och därefter långsam minsk-
ning. 
 
Verklighetens åldersfördelning gentemot tidningskorpusarnas 
Edström och Jacobson har 1994 jämfört åldersfördelningen i ”medi-
abruset och i verkligheten”. Mediabruset är tv och tidningar i första 
hand, men även reklam och bio – tänkta att motsvara en prototypisk 
familjs mediekonsumtion under en dag1. Det framgår dock inte vad 
som är ”verkligheten”, men jag utgår från att det är statistiska cen-
tralbyråns statistik för Sverige, och då från 1993.  
 
De gör en uppdelning av åldersgrupper i barn (0-14 år), ungdomar (15-
29 år), medelålder (30-44 år), övre medelålder (45-59 år) och äldre (60-). 
Utifrån denna indelning kommer de fram till att mer än hälften av alla 
aktörer i detta mediebrus, dvs personer som är i fokus i bild på olika 
sätt, är mellan 15-29 år. De definierar detta som ungdomstid då 
”ungdomstiden i Sverige med åren blivit allt längre” och förknippar 
denna med att komma in på arbetsmarknaden, skaffa egen bostad 
och träda in i vuxenlivet (Edström, Jacobson, 1994:25). Denna ål-
dersgrupp dominerar inom reportage och reklam, men utrymmet är 
begränsat såtillvida att det mest handlar om personliga behov och 
sex- och samlevnad (Edström, Jacobson, 1994:26).  
 

                                                 
1 Edström och Jacobson har utgått ifrån familjen Medieström som består av mamma, 
pappa, två tonåringar – tjej och kille, samt en yngre flicka. Utifrån denna familjs 
tänkta intressen har ett strategiskt urval gjorts – ”en kombination av tittartoppar på 
TV i kommersiella/ickekommersielal kanaler, upplagemässigt största tidningarna 
samt tv-program som vår tänkta mediefamilj kan tänkas konsumera”.  Tidning- och 
mediastatistikuppgifter har använts för att hitta upplagemässigt stora tidningar inom 
olika genrer. 
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De har illustrerat skillnaderna mellan synlighet i media 
och”verkligheten”, mätt i frekvens – i en tabell. Barn får där mindre 
utrymme i media än deras andel av befolkningen, ungdomar får mer, 
medelålders får också mer, medan övre medelålders och äldre får 
mindre. Barnen är alltså osynliga och när de förekommer är det fram-
förallt i reklam, vilket också gäller för kvinnor enligt Edströms och 
Jacobsons resultat. Äldre människor är slutligen mest osynliga av alla. 
Edström och Jacobson skriver att ”21 procent av Sveriges kvinnor är 
över 60 år. Den 17 mars syns 2 procent” (ibid).  
 
Deras resultat stämmer överens med vad som framkommit i media-
forskning generellt. Feilitzen är en medieforskare som har korrelerat 
ekonomisk samhällsfunktion med mediautrymme – där makt och 
inflytande är garant för synlighet i media. (Feilitzen, 1991). Produkti-
va vuxna får då utrymme på bekostnad av ungdomar och barn, och 
män får mer utrymme än kvinnor när det gäller reell ekonomisk eller 
politisk makt. Hon menar samtidigt att när det gäller konsumtion är 
barn, ungdomar och kvinnor viktiga och får därmed utrymme. Om 
barn och ungdomar ingår i de lägre åldersintervallerna stämmer även 
detta med Edströms och Jacobsons statistik, där de lägre åldersinter-
vallerna förekommer mer frekvent än de högre. Det stämmer också 
med mina frekvenser. 
 
Om jag jämför mina resultat från 1965, 1987 och 2000 med motsva-
rande befolkningsstatistik framkommer även där stora diskrepanser 
mellan åldersfördelningen när det gäller befolkningen i Sverige – 
”verkligheten” – och åldersfördelningen i media, i mitt fall enbart 
tidningstext och förvisso något helt annorlunda än aktörer på bilder. 
Jag har illustrerat detta i en tabell där jag har tagit fram alla frekvens-
uppgifter från SCB (www.scb.se, 080115) från de frekvenssamman-
ställningar som tidsmässigt ligger närmast mina konkordan-
ser/korpusar, vilket var frekvenssammanställningar från 1968, 1987 
och 2000. Jag har summerat och anpassat frekvenserna till den ålders-
fördelning Edström och Jacobson gjorde. 
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Tabell 4, Åldersfördelning SCB 

Åldersfördelning 1968, 1987, 2000 (SCB)
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Förutom att frekvenstopparna skiljer sig mellan de olika tidsperio-
derna – 60-talet toppar åldersmässigt först och 00-talet sist – ser kur-
vorna relativt lika ut utifrån SCB:s frekvenser. Det är vågrörelser 
inom intervallet 500 000 och 600 000 personer fram till en ålder av ca 
60 år och därefter sjunker det kraftigt under samtliga tidsperioder. 
 
Det är samma åldersgrupp som får störst utrymme både i Edströms 
och Jacobsons studie som grundar sig på bilder och bildfokus och i 
min studie som grundar sig på textomnämnanden, nämligen personer 
mellan 15 till 30 år. Detta stämmer inte med åldersfördelningen ut-
ifrån SCB:s frekvenser. Utifrån SCB:s befolkningsstatistik är det för-
visso också många i åldern 15-30, men det handlar inte om någon 
övervikt. 
 
Edström och Jacobson (1994) relaterar sina resultat till makt och 
inflytande samt med ungdomshysteri. De diskuterar i termer av ”syn-
lighet”, och även i mina material handlar det om ”synlighet”, men 
detta går som jag ser det inte att på något enkelt sätt att koppla till 
inflytande eller status, även om det är en förutsättning.  
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Mina resultat kan möjligen korreleras till samhälleligt inflytande och 
makt, men även till kulturell relevans – att uppmärksammandet av 
specifika åldrar och åldersgrupper också har med samhälleliga funk-
tioner och uppfattningar att göra. Om exempelvis våldtäkter uppfat-
tas som ett samhälleligt problem skrivs det mycket om det i tidning-
arna, och om förövarna och offren. Detta kan inte självklart kopplas 
till inflytande och ekonomisk makt, politisk makt eller konsumtions-
makt utan mer till vad jag väljer att kalla kulturell relevans och som 
har med ålderns kulturella funktion att göra. Dessa kulturella funk-
tioner eller betydelser är något som kan framkomma i den kvalitativa 
analysen av de olika ålderslexemens funktion eller betydelse utifrån 
sin kontext. Eventuell makt och inflytande i tidningstext är dock 
intressant i relation till kulturell relevans och kan framkomma på en 
mängd olika sätt – omnämnanden i relation till semantisk roll (agent 
etc), vilka som får eller inte får uttala sig etc.  
 
10.1.2        Referenter och ålder 
En annan strategi för att komma åt var och hur ålder används i dessa 
artikeltexter genom dessa ålderslexem är att studera vilka referenter 
som knyts till de, i detta fall framförallt attributiva, ålderslexemen – 
huruvida det är tjej, Jenny, Jenny Magnusson, doktorand eller svensk som 
knyts till ålderslexemet ifråga – och huruvida det är skillnad utifrån 
kön, ålder och artikeltyp.  
 
I både 87- och 00-korpusen är majoriteten av referenterna fokusord, 
och detta med stora marginaler. Detta styrker fokusordens relation till 
ålder. I 87-korpusen är det nästan enbart fokusord, men i 00-
korpusen tillkommer även andra referenter i relation till ålderslexe-
men.  
 
Om man ser till samtliga referenter överhuvudtaget – fokusord och 
andra – är det mer maskulina referenter som åldersgraderas i samtliga 
korpusar och i samtliga åldersintervaller – undantaget intervallet 0-14 
år i 00-korpusen som i flera avseenden skiljer sig.  
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Edström och Jacobson kommer dock fram till delvis andra resultat i 
sin studie från 90-talet. I deras analys av bilder förekommer feminina 
personer oftare än maskulina i åldersgruppen 15-29 år – ”ungdomsti-
den”, men maskulina oftare än feminina i alla andra åldersgrupper – 
”man kan säga att flickor blir synliga när de är tonåringar och för-
svinner sedan snabbt för att i princip bli helt osynliga som äldre”. 
(1994:26) Fördelningen när det gäller maskulina personer är mer 
jämn mellan åldersgrupperna enligt deras resultat.  
 
Detta tyder på att det verkar vara en diskrepans mellan omnämnan-
den i text och förekomst i bild. Feminina personer förekommer ofta-
re än maskulina på bild i åldersintervallet 15-30, men mer sällan i text. 
Den manliga dominansen är för övrigt som störst när det gäller olika 
former av ålderslexemet åring oavsett korpus.  
  
Namn i relation till ålder 
Det är generellt sett större användning av förnamn i relation till ål-
dersgraderingar i 00-korpusen än i 87-korpusen, och framförallt i 
intervallet 0-14 år. Det är främst feminina referenter som betecknas 
med just förnamn – och detta framförallt i 00-korpusen – och skill-
naderna är som störst i intervallet 60-100 år i just 00-korpusen. Detta 
innebär att förnamnsbruket har ökat och blivit mer feminint i 00-
korpusen. 
 
I både 87- och 00-korpusen är dock förnamn i kombination med 
efternamn det absolut vanligaste. I dessa fall är maskulina mycket 
vanligare än feminina, från 30 år och uppåt handlar det om skillnader 
på mellan 50% och 100%. Att enbart använda efternamn i relation till 
ålderslexemen är generellt ovanligt – och när det händer är det mas-
kulina referenter.  
 
När det gäller kollokationerna förekommer även där förnamn i stor 
omfattning i 87- och 00-korpusen. Könsfördelningen är jämn i 87-
korpusen när det gäller förnamnsbruket, men inte i 00-korpusen, där 
feminina förnamn är mer än dubbelt så många som maskulina. När 
det gäller årig i alla dess former är det enbart feminina förnamn i 87- 
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och 00-korpusen bland kollokaten. En skillnad med dessa kollokat är 
dock att det inte framkommer om förnamnet ifråga förekommer med 
eller utan ett efternamn. 
 
10.1.3           Artikeltyper och ålder 
När det gäller frågan om var ålder förekommer i dessa korpusmaterial 
har jag utgått från den kategorisering (se 5.2.1) som jag har gjort av 
vilka typer av artiklar, genrer, som förekommer i relation till ålders-
lexemen både när det gäller specifika åldrar och ålderintervaller. Re-
sultatet presenteras i tabell och frekvenserna anges i procent av det 
totala antalet förekomster. De förekomster som inte kategoriserats av 
språkbanken/den aktuella tidningen ifråga har ej tagits med i pro-
centberäkningen. Detta gäller vid samtliga procentberäkningar avse-
ende genre- eller artikeltypsfördelning.  
 
Tabell 5, fördelning artikeltyper, ålderlexem 
% 65-korpusen % 87-korpusen % 00-korpusen 
51 kultur/nöje 40 nyheter 37 nyheter 
30 människa/miljö 29 idrott 20 idrott 
12 politik/debatt 14 kultur/nöje 19 kultur/nöje 
6 ekonomi/näringsliv 

 
11 människa/miljö 12 ekonomi/näringsliv 

 
1 vetenskap 

 
5 politik/debatt 

 
9 människa/miljö 

 
Likheterna är störst mellan 87- och 00-korpusen. I både 87- och 00-
korpusarna förekommer ålderslexemen framförallt i nyhetsartiklar 
och idrottsartiklar. Eftersom idrottsartiklar är borttagna i 65-
korpusen (se 5.2.1) är det inte överraskande att denna artikeltyp inte 
finns representerad i tabellen. Det är dock tydligt att ålder är relevant 
i idrottsartiklar i 87- och 00-korpusen. Nyhetsartiklar har dock inte 
tagits bort i 65-korpusen, men är ändå inte representerade i tabellen 
överhuvudtaget, fastän de flesta ålderslexemen återfinns där i 87- och 
00-korpusen. Detta kan alltså möjligen ha med en förändring att göra 
där ålder inledningsvis är relevant i kultur- och nöjeskontexter, men 
senare framförallt i nyhets- och idrottskontexter. 65-korpusens urval 
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är dock alltför olikartat för att det skall vara oproblematiskt att jämfö-
ra.  
 
Ålderslexemen förekommer även i kultur- och nöjesartiklar samt i 
politiska artiklar och debattartiklar i samtliga korpusar – i 65-
korpusen förekommer de flesta ålderslexemen i kultur- och nöjesar-
tiklarna.  
 
I samtliga korpusar förekommer relativt sett få ålderslexem i ekono-
miska artiklar och näringslivsartiklar. En skillnad mellan 87- och 00-
korpusen är dock att antalet ålderslexem är högre just när det gäller 
näringslivsartiklar och ekonomiska artiklar i 00-korpusen – 12% 
gentemot 1%. Denna högre frekvens i näringslivsartiklar i 00-
korpusen implicerar förändring, men är svår att relatera till andra 
lexikala mönster som uppmärksammats. 
 
Om frekvens för ålderslexem korreleras med artikeltyp är det dock 
vissa samband som framkommer. Att de flesta ålderslexemen före-
kommer mellan 10 och 30 år kan relateras till att ålderslexemen ofta 
används i idrottsartiklar. Idrottsutövare är ofta mellan 10 och 30 år 
när de presterar som bäst, och har sannolikt störst anledning att då bli 
omnämnda. Att åldergraderingar är mest relevanta i nyhetsartiklar kan 
dock inte självklart relateras till åldern 10 till 30 år och heller inte 
förstås utan mer kvalitativa analyser. Om man bortser från 65-
korpusens annorlunda materialsammansättning verkar dock ålders-
lexemen ha förändrats från att främst ha förekommit i kultur- och 
nöjesartiklar till att främst förekomma i nyhets- och idrottsartiklar. 
Denna förändring kan ha med förändring av tidningsmediet i allmän-
het att göra där mer utrymme och fokus ges till nyhetsrapportering 
nu än tidigare, men det kan också ha att göra med en förändring av 
kontexter och sammanhang där ålder är relevant, vilket då borde 
framkomma i den kvalitativa analysen. 
 

10.2 1-100 år 
För att kunna hitta möjliga förklaringar till vissa av de kvantitativa 
mönster som framkom i analysen av ålderslexemen har jag också 
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studerat de kontexter – ko-texter – i vilka ålderslexemen förekom-
mer. Jag började med att gå igenom och koda kontexterna utifrån 
mönster jag uppfattade under arbetets gång. Det blev en grov indel-
ning i en grupp som kännetecknades av olyckor, brott etc, en grupp 
som beskriver återblickar på händelser som har inträffat tidigare, en 
grupp som består av målgrupper, deltagare, statistiska grupper etc. 
och en grupp där individbeskrivningar, allt från idrottsutövare, per-
soner som har fyllt år eller dött, yrkesutövare, studerande etc, räkna-
des in.  
 
Dessa grupperingar har därefter delats in ytterligare. Efter att ha gått 
igenom resultatet fick jag en preliminär bild av var förändringar i 
kontexterna inträffade och utifrån detta delade jag in åldrarna i fyra 
intervaller – 1-10 år, 11-25 år, 26-49 år och 50-100 år. Jag beskriver 
de största och tydligaste mönstren nedan huvudsakligen utifrån dessa 
intervaller. 
 
10.2.1     Lexikala mönster 
Variationen är stor inom samtliga korpusar inom intervallet 1-10 år. I 
65-korpusen är målgrupper och statistik vanligast, i 87-korpusen är 
det flest individer och i 00-korpusen är återblickar vanligast inom 
detta åldersintervall. Det handlar om tillsyn, barnomsorg och kultur-
aktiviteter. I samtliga korpusar är det ofta personers barn som be-
skrivs eller nämns i kontexterna när det gäller åldersintervallet 1-10 
år, objekt som inte är i fokus. Denna andel minskar successivt i de 
högre åldersintervallerna.  
 
00-korpusen har den absolut största andelen kontexter med problem 
av olika slag i åldrarna 11-25 år – brott, olycksfall etc. Även i 87-
korpusen är andelen hög – närmare 40% betecknar personer som 
begått brott eller blivit utsatta för brott. Den stora majoriteten är 
dock förövare. I 65-korpusen är dock antalet försumbart. Det handlar 
i 87- och 00-korpusen både om statistik och generella tendenser samt 
om specifika individer. Det är både långt färre offer och förövare i 
äldre och yngre åldrar i både 87- och 00-korpusen. Procentuellt 
minskar antalet med hälften i nästa åldersintervall i 00-korpusen. 
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Därefter är det försumbart, både när det gäller offer för brott, olyck-
or och brottsutövande.  
 
I 00-korpusen beskrivs åldern ofta i presentationer av en person, till 
exempel idrottsutövare eller dylikt – bakgrund, familj, skola, ålder, 
sysselsättning, boende, utbildning etc brukar där vara rubriker. Detta 
förekommer i mycket liten utsträckning i 65- och 87-korpusen. I 
några av presentationerna i 00-korpusen är en av rubrikerna för öv-
rigt ”typ” och där beskrivs referenterna som vegetarianer, hippies, 
punkare, gothare, veganer, hårdrocksdiggande klädsnobb, grunge-
punkare och anarkist och "vanlig tjej" – alltså sociala kategoriseringar. 
Denna typ av sociala kategoriseringar förekommer mest i åldersinter-
vallet 11-25 år, och sedan minskar det snabbt. 
 
Intervallet 11 till 25 år innehåller också många idrottskontexter, men 
också kulturaktiviteter och olyckshändelser – i 87-korpusen såväl som 
00-korpusen. I båda korpusarna sjunker emellertid andelen ju högre 
upp i åldrarna man kommer. Det finns dock idrottare även i 70-
årsåldern. Andelen idrottskontexter är dock större i 87-korpusen, 
medan 00-korpusen är mer varierad. I 65-korpusen finns inga id-
rottskontexter, vilket inte förvånar då den typen av artiklar är bort-
tagna ur korpusen (se 5.2). Kulturaktiviteter förekommer i enstaka 
fall.  
 
I de lägsta och högsta åldrarna förekommer mycket återblickar – 
äldre personers minnen och erfarenheter, och hur dessa minnen och 
erfarenheter relateras just till specifika åldrar.  
 
I flera av 87-korpusens åldersintervaller förekommer också åldrar i 
kontexter som har med åldersgränser, målgrupper och statistik att 
göra. I de lägsta åldrarna har det med barnomsorg, annonser, skola, 
mediekonsumtion etc, i åldrarna 11-25 är det brott och sociala pro-
blem. Därefter minskar andelen ålderskontexter som har med mål-
grupper och statistik att göra och återkommer inte förrän i åldrarna 
50 år och uppåt. Sammantaget är alltså yngre och äldre åldrar mål-
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grupper och utgångspunkt i statistik och i undersökningar. Mellanåld-
rarna – 26 till 49 år – förekommer inte i den typen av kontexter.  
 
I 00-korpusen framkommer ett liknande mönster, men generellt sett 
är andelen kontexter som beskriver målgrupper och statistik högre. 
Det är också där många personer i åldrarna 1 till 10 år som beskrivs 
som målgrupp eller som grupp – i statistik, som deltagare eller publik 
etc. Det kan till exempel handla om åldersgränser för film, regler för 
bilbarnstolsanvändning, förskoleplatssituationen samt möjligheter för 
vaccination. I åldrarna 11-25 handlar det istället om alkohol, gymna-
siet, körkort, brottsstatistik, och längre upp i intervallet – arbetslöshet 
och arbetsregler. Därefter minskar denna typ av kontexter något, men 
ökar stort i åldrar mellan 50 och 100 år. De kontexter som ändå före-
kommer inom intervallet 26 till 49 år i 00-korpusen har till exempel 
med anställningsförhållanden, familjebildning, livslängd och födelse-
dagsnotiser att göra. Mycket handlar också om ekonomi – pension, 
studielån, försäkringar etc. I intervallet 1-10 samt 50-100 är andelen 
kontexter som har med målgrupper och statistik som högst i 00-
korpusen. Det handlar om pension och arbete i intervallet 50-100 år. 
65-korpusen skiljer sig från de andra korpusarna i detta avseende – 
där minskar antalet ålderslexem i kontexter som har med målgrupper, 
publik, statistik etc genomgående mellan intervallerna. 1-10-åriga 
personer förekommer alltså oftast medan personer mellan 50 och 100 
förekommer mest sällan i dessa kontexter i 65-korpusen.  
 
Åldrar från 50 år förekommer absolut oftast i födelsedagsnotiser och 
i dödsnotiser eller dödsrunor i 87-korpusen. Tidigare framkom att 
just 50 år hade den högsta frekvensen i 87-korpusen. I kontexterna 
framkommer att det i princip enbart handlar om födelsedagsannon-
ser. I de lägre åldrarna inom detta intervall är det flest födelsedagsno-
tiser, men i de högre åldrarna ökar andelen dödsannonser, vilket är 
rimligt då alltfler personer dör ju längre åren går. Det är dock alltid 
mer födelsedagsnotiser än dödsannonser. Tendensen är densamma i 
00-korpusen. Födelsedagsnotiserna börjar komma i 37-38-årsåldern, 
men ökar på allvar närmare 50 år. Det är dock relativt sett fler födel-
sedagsannonser i 87-korpusen och istället mer varierade kontexter i 
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00-korpusen. I 65-korpusen förekommer någon enstaka födelsedags-
annons och någon enstaka dödsannons, ingenting mer.  
 
Ett generellt mönster är också att ålder anges när debuter beskrivs – 
antingen tillbakablickar på hur karriären började eller en ny talang 
som debuterat inom något område. Detta förekommer i både 65-, 87- 
och 00-korpusen, men är vanligast i 00-korpusen. Det kan handla om 
skådespeleri, författande, musikbranschen, segelflygning, någon yr-
kesverksamhet etc – ”…20 år när han utvecklade sin första primitiva 
webbläsare”, ”… var 20 år när hon för första gången sjöng Nor-
ma…” och ” …dock klart miljöengagerad, det intresset vaknade re-
dan i 14-årsåldern”.   
 
I 65- och 87-korpusen är det långt färre yrkesrelaterade kontexter. 
Det är följdriktigt färre kontexter där byte av inriktning eller realise-
rande av idéer är i fokus. Några exempel finns dock i 87-korpusen – 
”Av en ren slump upptäckte jag vid 45 års ålder att jag hade talang 
för att skriva TV-dramer”, ” Han har gjort förarbetet, vid fyrtiett 
[sic!] års ålder är han nu mogen att prova de stora regiskorna” och 
”Vid fyllda 45 år kände jag att det var dags att försöka göra en lång-
film”. Att förverkliga idéer och byta yrke förekommer i olika åldrar, 
ett exempel från högre ålder är ” 76 år vill han nu gå vidare”.  
 
Ålderslexem anges ofta i 00-korpusen när en person skall byta inrikt-
ning i livet – har bestämt sig för att realisera en dröm, börja arbeta på 
annan arbetsplats eller i ny bransch, eller bryta upp från någonting – 
”22 år fyllda insåg han dock att han måste våga pröva den egna…”, 
”27 år, har lämnat sexindustrin bakom sig” och ”28 år gammal be-
stämde sig Kent för att lämna alltsammans”. Det kan också vara på 
en mer innehållslig och mental nivå –” Först när jag fyllt 30 år, dispu-
terat och fött tre barn tillät jag mig tro att jag kunde tänka själv”. 
 
I 00-korpusen förekommer alltså fler yrkeskontexter och yrkesverk-
samma intervjuas och presenteras, ofta i samband med nytt uppdrag 
eller ny karriär. De yrken det här handlar om är kvalificerade högav-
lönade arbeten – chefredaktör, marknadschef, departementsråd, ord-
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förande, nationalekonom etc, men också kulturyrken – musiker, skå-
despelare, konstnär, regissör etc.  
 
Ålderslexem används också för att beskriva vad som är oväntat och 
bryter mot normen, i såväl 65- och 87- som 00-korpusen. Det kan i 
65-korpusen handla om att bli professor redan vid 22 eller 25 års 
ålder. I 87-korpusen kan det till exempel handla om hur det är att bli 
ensamstående småbarnspappa vid 56 års ålder, där det förmodligen 
både är att vara 56-årig och att vara ensamstående pappa som är 
oväntat och inte norm. Även att bli kommunalråd vid 23 års ålder 
skiljer sig från normen, eller att vid 32 år ha en ”exempellös dirigent-
karriär”. I 00-korpusen kan det istället till exempel handla om att vara 
33 år och redan chef på sin rotel, att ta sin doktorsexamen ”bara 23 år 
gammal”, att föda barn vid 46 års ålder och att vara 30-årig sex-
barnsmor. I samtliga fall handlar det primärt om yrken, även om 00-
korpusen i detta avseende liksom i många andra är mer varierad än de 
övriga korpusarna. 
 
Att någonting är ungt eller gammalt har med normer inom olika om-
råden att göra och dessa normer varierar stort. Att ha kommit in i ett 
sällskap av framgångsrika kuskar som 41-åring är ungt –  ”Men Svan-
stedt nådde dit snabbare än dem. Och han är dessutom ung fortfa-
rande. Bara 41 år”. Inom idrottsliga sammanhang kan du dock räknas 
som för gammal vid 26 år – ”Med sina 26 år ansågs hon vara för 
gammal…”. Båda exemplen kommer från 00-korpusen. 
 
I 00-korpusen förekommer flera exempel där gammal eller tilltagande 
ålder används i relation till ålderslexem för att beteckna erfarenhet. 
När någon beskrivs eller beskriver sig som gammal är det alltså oftast 
erfarenhet som är i centrum – ”…såg äldre och mognare ut än sina 
33 år” och ”Dessutom vet entreprenörerna att jag varit med om att 
bygga upp företag. Trots att jag bara är 38 år känner jag mig som en 
gammal räv i sammanhanget” och slutligen ”I verkligheten fyller hon 
snart 25 år och hisnar över sin tilltagande ålder: – Så mycket har hänt 
bara sedan jag själv var 17 år. På min tid fanns tre tv-kanaler: ettan, 
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tvåan och fyran, eftersom vi inte hade någon parabolantenn. Dagens 
17-åringar ser 18 tv-kanaler och drunknar i all reklam. (SvD00).  
 
Sammantaget framkommer i mitt material att ålder har vissa använd-
ningsområden. Även vissa skillnader och eventuella förändringar över 
tid framkommer. Många av ålderslexemen används i kontexter som 
är relaterade till aktiviteter som är åldersspecifika. I lägre åldrar hand-
lar det om barnomsorg, därefter skola och högskola – och sedan 
yrkesliv och slutligen pension. Detta gäller både individer eller kollek-
tiv – målgrupper och statistik. Statistiken gäller då till exempel regler 
för bilbarnstolanvändning i de lägre åldrarna, därefter åldersgränser 
för film, alkohol och brottsstatistik, gymnasium, arbetslöshet och 
pensionsavgångar.  
 
Ålderslexemen mellan 11 och 25 år används oftast i beskrivningen av 
brottsutövare och av offer för brott och olyckor, både i 87- och 00-
korpusen. Återblickar – där personers tidigare erfarenheter och pre-
stationer beskrivs – är också vanligt förekommande både i 87- och 
00-korpusen.  
 
Överlag är 87-korpusen mer homogen och 00-korpusen mer varierad, 
vilket troligen beror på 00-korpusens större omfång. Idrottskontex-
ter, födelsedags- och dödsannonser förekommer i båda korpusarna, 
men relativt sett mer i 87-korpusen. 
 
De tydligaste skillnaderna mellan korpusarna är att antalet personer 
som intervjuas eller beskrivs i tidningstext och presenteras med ålder 
ökar stort i 00-korpusen, vilket kan relateras till att även bruket av 
namn ökar. Även yrkesrelaterade kontexter ökar i 00-korpusen – 
personer som får nya arbeten, debuterar inom någon bransch, berät-
tar hur deras karriärer började etc. Ofta är det kvalificerade arbeten 
som vd eller chef, men också kulturarbeten av olika slag.  
 
Även i andra sammanhang anger ålderslexemen vad som är avvikan-
de – vad som är oväntat och inte motsvarar normen när det gäller 
yrke, familjebildning etc. Dessa normer varierar inom varje område 
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och även här är det framförallt i 00-korpusen, som dessa normbrott 
förekommer.  
 
10.2.1.1 Summering 
Frekvenser, kollokationer och lexikala mönster av olika slag används 
och studeras för att besvara frågorna om var, i vilka sammanhang och 
i vilken utsträckning ålder görs relevant. 
 
Åldersfördelningen har med utsträckning och omfattning att göra 
och denna studeras utifrån ålderslexemen år, åring, årig och ålder. Det 
som framkommer är att antalet ålderslexem ökat stort mellan 65- och 
87-korpusen, men att det mellan 87- och 00-korpusen är relativt jämt. 
De senaste årens intensiva debatt om åldersfixering och åldershysteri 
kan alltså inte relateras till dessa resultat. Det framkommer även att 
det är vanligast att ange ålder på personer mellan 10 och 30 år i samt-
liga korpusar, trots vissa förändringar. Det förekommer också fre-
kvenstoppar i samtliga korpusar vid de sk ”runda talen” (se Sigurd, 
1973) – jämna fem- och tiotal, och i detta fall efter 40 år.  
 
I samtliga korpusar minskar ålderslexemen efter 30 år, men i 87-
korpusen ökar ålderslexemen igen vid 55 år vilket innebär att det i 
den korpusen uppstår ett tomrum när det gäller åldersgraderingen 
mellan 30 och 50 år. Ålderslexemen i 87-korpusen toppar för övrigt 
vid 50 år, medan det i 65-korpusen toppar vid 15 år och i 00-
korpusen vid 18 år. Både 15 år och 18 år kan relateras till juridiskt 
betydelsefulla åldrar, straffmyndighetsålder och myndighetsålder. När 
det gäller 50 år i 87-korpusen framkommer ett entydigt mönster i 
ålderslexemens ko-texter. Det handlar genomgående  om födelse-
dagsannonser. 
 
Jag har också jämfört åldersfördelningen i mina korpusar med den 
generella åldersfördelningen i Sverige utifrån SCB:s statistik. I SCB:s 
statistik kan dock inte någon stor övervikt av personer i 10-30-
årsåldern märkas. Antalet personer minskar dock i äldre åldrar både i 
mina korpusar och i SCB:s generella statistik.  
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I en jämförelse med en studie från 1994 (Edström, Jacobson) där 
synligheten i media korreleras med ålder framkom liknande resultat. 
Även där var personer mellan 15 och 29 år i majoritet – framförallt i 
kontexter rörande personliga behov och sex- och samlevnad. Det 
framkom i deras studie att personer mellan 0 och 14 år och 45 och 
100 år får mindre medial uppmärksamhet i relation till sin andel av 
befolkningen, medan personer mellan 15 och 44 år får mer. Denna 
synlighet korreleras till makt och inflytande, vilket enligt min uppfatt-
ning är ett förenklat sätt att se. Jag menar att synlighet är en förut-
sättning, men att det handlar mer om hur än att. Att framställas som 
aktör som får uttala sig är till exempel annorlunda än att framställas 
som offer utan egen röst i texten. Det borde inte vara någon skillnad 
på omnämnanden i text och synlighet på bild i detta avseende. Jag 
utgår istället från att åldersomnämnanden har med kulturell relevans 
att göra – vilka åldrar det är som har en samhällelig funktion och 
betydelse. Att 15, 50 och 18 år är frekvensmässiga toppar i de olika 
korpusarna indikerar att dessa åldrar har en stor kulturell betydelse, 
antingen utifrån juridiska eller andra förutsättningar.  
 
Därutöver har jag studerat ålderslexemens relation till olika referen-
ter, framförallt mina specifika fokusord. Det framkommer då att 
fokusorden är i majoritet när det gäller referenter både i 87- och 00-
korpusen, vilket då styrker fokusordens relation till ålder och tanken 
på ett semantiskt fält som har med ålder att göra. Fokusorden är dock 
inte i majoritet när det gäller referenter för åldrar över 60 år. Där är 
referenterna framförallt yrkesbeteckningar, familjebeteckningar etc.  
 
När det gäller könsfördelning dominerar maskulina referenter gene-
rellt och framförallt när det gäller åring i olika konstellationer, medan 
feminina referenter dominerar när det gäller förnamnsbruk – och i 
båda fallen är det frågan om en ökning över tid. För- i relation till 
efternamn dominerar dock för maskulina referenter. Det framkom-
mer alltså en relativt tydlig skillnad i hur maskulina respektive femini-
na fokusord och andra referenter förekommer i relation till ålder 
utifrån dessa ålderslexem. 
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De olika ålderslexemen förekommer slutligen framförallt i nyhets- 
och idrottsrelaterade artiklar. Att ålderslexem mellan 10 och 30 är 
vanligast kan korreleras till att idrottsartiklar är vanliga, då idrottare 
oftast är just mellan 10 och 30 år när det presterar som bäst. Anled-
ningen till att nyhetsartiklar toppar frekvensmässigt kan dock inte 
förstås utifrån detta utan får senare diskuteras utifrån lexikala möns-
ter. 65-korpusen skiljer sig för övrigt stort i urval och är inte tillförlit-
lig i detta sammanhang, men där är det istället kultur- och nöjesartik-
lar som är i majoritet. Det är generellt ett relativt stabilt mönster, men 
en förändring är att ålderslexemen verkar öka i näringslivsartiklar 
mellan 87- och 00-korpusen.  
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11 FOKUSORD OCH ÅLDER 
Efter att ha studerat var, när och hur kronologisk ålder är relevant i 
dessa tidningskorpusar är nästa steg att undersöka hur detta ser ut i 
relation till fokusorden – hur de lexikala mönster och förändringar 
som framkommit i förhållande till ålderslexemen kan relateras till 
fokusoren. För att kunna besvara detta har jag sammanställt och stu-
derat förekomsten av adjektivattribut och kollokationer som har med 
ålder att göra i relation till fokusorden. Jag har kategoriserat adjektiv-
attributen och i viss mån kollokationerna utifrån lexikala mönster 
som jag uppfattat i mina material. Den mest centrala kategorin är 
förstås ålder som är fokus i avhandlingen – vilket blir den överordna-
de rubriken. Övriga lexikala mönster behandlas därefter. 
 

11.1 Statistiska utgångspunkter 
Samtliga feminina och maskulina fokusord förekommer i relation till 
adjektivattribut som betecknar ålder på olika sätt. Det handlar om 
kronologiska åldersbestämningar som 18-årig och olika komparations-
former av ung och gammal samt även tonårig, medelålders, vuxen etc (se 
6.1.2). 
 
Dam har procentuellt sett högst andel åldersrelaterade adjektivattri-
but, men andelen minskar över tid (73/63/57%). Ungefär hälften av 
adjektivattributen som förekommer i relation till kvinna och flicka har 
med ålder att göra – för flicka handlar det om en ökning över tid 
(46/49/65%), men för kvinna är det inte någon entydig förändring 
(54/42/45%). Tjej är det feminina fokusord som har det lägsta ande-
len adjektivattribut relaterade till ålder – men trots allt handlar det om 
en ökning mellan 87- och 00-korpusen (27/50%).  
 
När det gäller de maskulina fokusorden förekommer herre relativt sett 
oftast i relation till åldersrelaterade attribut (100/79/58%) fastän 
förekomsterna är få och andelen åldersrelaterade attribut minskar. 
Både man och kille har en ganska jämn nivå – man i samtliga korpusar 
(45/52/50%) medan kille i 87- och 00-korpusen (38/35%). Andelen 
åldersrelaterade attribut för pojke minskar relativt sett över tid 
(100/64/60%).  
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Att åldersattribut förekommer i hög eller låg utsträckning i relation 
till ett fokusord kan förstås som att ålder är relevant i samma ut-
sträckning, men det kan också förstås som att fokusorden är i större 
eller mindre behov av ålderspreciseringar – att ett fokusord med få 
åldersattribut är mer betydelsemässigt entydigt när det gäller ålder än 
ett fokusord med många åldersattribut som då är mer åldersneutralt. 
Oavsett vilket är användning av ett åldersrelaterat attribut i relation 
till fokusorden ett relevantgörande av ålder och behandlas av mig 
som ett sådant. Jag tänker mig alltså att fokusorden kan vara mer eller 
mindre entydiga betydelsemässigt när det gäller ålder, men att när ett 
åldersattribut anges är det inte enbart för att fylla en betydelselucka 
utan för att åldern får eller ges en funktion i relation till fokusordet 
ifråga i just den aktuella kontexten.  
 
Detta innebär att kopplingen till ålder är starkast hos dam och svagast 
hos tjej, men medan tjej får en allt starkare relation till ålder får dam en 
allt svagare. Detta innebär att relevansen att ange ålder i relation till 
dam är hög, men minskar – i relation till tjej är relevansen låg, men 
ökar. Dessa två motsatta tendensers eventuella samband studeras mer 
detaljerat i den kvalitativa analysen. Flicka och kvinna har därutöver en 
relativt stabil relation till ålder, även om flicka ökar denna relation 
något över tid.  
 
Precis som dam har herre den starkaste ålderskopplingen och på sam-
ma sätt minskar den över tid. Kille har liksom tjej den svagaste ålders-
kopplingen, men medan den ökar över tid för tjej, minskar den något 
över tid för kille. Det skiljer sig även när det gäller åldersrelationen för 
pojke och flicka – för flicka blir kopplingen till ålder starkare över tid, 
medan den för pojke blir svagare. För både man och kvinna är fördel-
ningen slutligen relativt jämn över tid. Det kan noteras att både flicka 
och tjej alltså ökar sin åldersladdning, medan både pojke och kille 
minskar sin.  
 
I stora drag handlar det om variation och förändring i fokusordens 
användning med avseende på ålder. En mer detaljerad analys av dessa 
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relationer följer härnäst och är uppdelad utifrån attribut som är rela-
terade till kronologisk ålder, andra åldersrelaterade attribut och fo-
kusorden i relation till varandra.  
 

11.2 Kronologisk ålder - åldersfördelning 
För överskådlighetens skull har jag valt att presentera resultaten som 
har med åldersfördelning i flera olika tabeller. Först och främst pre-
senterar jag de sammanlagda feminina respektive maskulina ålders-
graderingarna i varsin tabell. Jag har alltså lagt ihop samtliga ålders-
graderingar för varje ålder mellan 0 och 100 år under varje tidsperiod 
– först för feminina fokusord och sedan i en annan tabell för masku-
lina. Det som framkommer då är förändring över tid när det gäller 
vilka åldrar som används ofta eller mindre ofta i relation till fokusor-
den i de olika korpusarna. Frekvenserna är inte normaliserade utan de 
kan endast jämföras med frekvenser från samma korpus/tidsperiod 
beroende på för låga frekvenser. I avhandlingen i stort har jag satt en 
nedre gräns vid tre förekomster, eftersom mindre än tre förekomster 
räknas som slump (se 6.4). I detta fall har jag dock tagit med enstaka 
förekomster för att få en komplett bild av dessa få åldersangivelser. 
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Tabell 6, Åldersfördelning 87-korpusen 
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Tabell 7, Åldersfördelning 00-korpusen 
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Tabell 8, Åldersfördelning, feminina fokusord, 87-korpusen 
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Tabell 9, Åldersfördelning maskulina fokusord, 87-korpusen 
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Tabell 10, Åldersfördelning feminina fokusord, 00-korpusen 
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Tabell 11, Åldersfördelning maskulina fokusord, 00-korpusen 
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Tabellerna visar först och främst att åldersangivelserna för de femini-
na fokusorden förekommer oftare i lägre åldrar medan maskulina 
förekommer oftare i högre. Variationen är som väntat större i den 
större 00-korpusen, men det är också större skillnader med stor kon-
centration av åldrar mellan 12 och 20, sannolikt i relation till flicka 
och pojke. Maskulina åldersangivelser verkar förekomma oftare än 
feminina i 87-korpusen, men i 00-korpusen är åldersangivelserna i 
relation till de feminina fokusorden tvärtom flest, framförallt i lägre 
åldrar. 
 
När det gäller de specifika feminina respektive maskulina fokusorden 
kan man först konstatera att åldersfördelningen skiljer sig mellan 
fokusorden – inte överraskande används flicka och pojke i lägre ålders-
intervaller än kvinna och man, både 87- och 00-korpusen. Tjej och 
kille, dock med låga frekvenser, befinner sig mitt emellan och dam och 
herre, också med låga frekvenser, förekommer i högre åldrar. För 
flicka, kvinna och i viss mån tjej, liksom för pojke, man och kille finns en 
mer oklar period i åldrarna 15 till 25 år där alla tre fokusorden kan 
användas om samma kronologiska åldrar.  
 
I båda korpusarna är också flicka koncentrerat till ett mindre åldersin-
tervall än kvinna, där det då förekommer i större omfattning. Samma 
sak gäller för pojke gentemot man. Variationen är också högre i 00-
korpusen, vilket inte är överraskande eftersom 00-korpusen är myck-
et större. Man skiljer sig från kvinna då det är fler förekomster kon-
centrerade i åldrar mellan 18 och 30 år, vilket stämmer väl överens 
med den tendens som framgick av analysen av ålderslexem – att åld-
rar mellan 15 och 30 förekom mest frekvent. Denna tendens märks 
dock inte för kvinna i 87-korpusen.  
 
11.2.1   Kronologisk ålder – fokusorden 
Adjektivattribut som betecknar kronologisk ålder förekommer enbart 
tillsammans med kvinna och flicka, man och pojke om ett minimivärde 
sätts vid tre förekomster (se 6.3). För flicka handlar det om 87- och 
00-korpusen – och då är det en stor procentuell ökning över tid (22-
52%) i förhållande till övriga attribut. För kvinna handlar det om 
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samtliga tre korpusar, men då är det en procentuell minskning över 
tid (15-12-10%). Flicka ökar alltså medan kvinna minskar sin relation 
till ålder relativt sett utifrån de kronologiska åldersrelaterade adjektiv-
attributen. Det faktum att flicka samtidigt generellt minskar i använd-
ning samtidigt som attribut som har med kronologisk ålder att göra 
ökar kan tyda på att flicka blir mer entydigt eller begränsat betydelse-
mässigt och får ett ökat fokus på ålder. För kvinna är det enligt sam-
ma resonemang tvärtom.  
 
De statistiskt signifikanta kollokat som förekommer i relation till 
fokusorden styrker ytterligare att det är flicka, kvinna, man och pojke 
som betydelsemässigt relateras till ålder. Både flicka och pojke före-
kommer i relation till en stor andel statistiskt signifikanta attribut som 
betecknar kronologisk ålder, framförallt i 00-korpusen och i mindre 
utsträckning i 87-korpusen.   
 
På samma sätt som för de feminina fokusorden är det enbart två av 
de maskulina fokusorden som förekommer i tillräcklig omfattning i 
relation till attribut som betecknar kronologisk ålder – pojke respekti-
ve man. På samma sätt som flicka i relation till kvinna förknippas pojke 
genomgående med fler attribut som betecknar kronologisk ålder än 
man i relation till det totala antalet attribut. Det handlar om 35% re-
spektive 39% när det gäller pojke och 13% respektive 14% när det 
gäller man. Man förekommer inte i relation till något attribut som 
betecknar kronologisk ålder i 65-korpusen, och pojke förekommer 
enbart med sexårig och detta vid tre tillfällen – och dessa fåtaliga till-
fällen är ett mycket litet och möjligen slumpartat underlag att beskriva 
i frekvenser.  
 
I 87- och 00-korpusen är dock underlaget större och både pojke och 
man har där en relativt jämn procentuell fördelning av attribut som 
betecknar kronologisk ålder med bara en eller några procents skillnad. 
För både pojke och man verkar det handla om marginell ökning. 
 
När det gäller kvinna förekommer åldersattribut inom spannet 65 till 
80 i 65-korpusen – dock är det här frågan om ett mycket litet fåtal – 
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inom spannet 30-70 i 87-korpusen samt 17-90 i 00-korpusen. Det har 
alltså skett en breddning över tid. Det är dock vanskliga frekvenser då 
00-korpusens storlek skapar bättre förutsättningar för stor variation, 
framförallt i relation till 65-korpusen. De fåtaliga förekomsterna från 
65-korpusen kommer för övrigt från en och samma artikel och är 
alltså inte representativa. I artikeln som kommer från tidningens kul-
turvetenskapliga del beskrivs en dödshjälprättegång där olika inträffa-
de fall tas upp och ifrågasätts. De 65-åriga och 80-åriga kvinnorna är 
alltså sjuka, döende eller döda patienter som blivit utsatta för eller 
varit aktuella för dödshjälp i just denna enda specifika kontext. 
 
Av den anledningen kan det prototypiska vara mer relevant – det 
åldersintervall där det förekommer flest attribut som betecknar kro-
nologisk ålder, och då framförallt i 87- och 00-korpusen där underla-
get är tillräckligt stort för att skillnader skall kunna uppmärksammas. 
När det gäller kvinna i 87-korpusen förekommer de flesta attribut 
som betecknar kronologisk ålder inom åldersspannet 30-45 år och i 
00-korpusen främst inom åldersspannet 20-30 år. Detta kan möjligen 
innebära att den prototypiska kvinnan blivit yngre i 00-korpusen. Det 
kan också innebära att det som rör 20-30-åriga kvinnor blivit mer 
relevant i tidningsmediet på bekostnad av det som rör 30-40-åriga 
kvinnor. Förmodligen beror det på båda dessa faktorer. 
 
Åldersattribut förekommer tillsammans med flicka inom åldersspan-
net 4-20 år i 87-korpusen och 3-20 år i 00-korpusen. Det verkar alltså 
inte ha skett någon generell förändring när det gäller vilka åldrar flicka 
förekommer i relation till utifrån dessa kollokat. Det har dock skett 
en förändring när det gäller frekvensen och alltså när det gäller det 
prototypiska. I 87-korpusen förekommer de flesta adjektivattributen 
mellan 15 och 20 år, medan det i 00-korpusen framförallt handlar om 
intervallet 10 och 14 år. De prototypiska flickorna verkar alltså utifrån 
detta på samma sätt som kvinnorna ha blivit yngre – eller om det är 
de yngre flickorna som har blivit mer tidningsmedialt intressanta.  
 
Pojke förekommer i relation till attribut som betecknar kronologisk 
ålder inom åldersspannet 11-17 år i 87-korpusen och 3-17 år i 00-
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korpusen, medan man förekommer inom åldersspannet 21-58 år i 87-
korpusen och 18-69 år i 00-korpusen. I båda fallen är 65-korpusens 
frekvenser för låga för att det skall vara möjligt att tala om intervaller. 
När det gäller förändring har pojke närmast breddats något nedåt 
medan man har breddats något uppåt. I termer av protypiskt åldersin-
tervall är det vanligast att åldrar mellan 15 och 17 respektive 12-16 år 
anges för pojke i 87- respektive 00-korpusen, och att åldrar mellan 25 
och 30 respektive 21 och 27 anges för man i 87- respektive 00-
korpusen. 87-korpusarna är dock inte helt igenom tydliga, men det 
verkar framförallt vara de nedre gränserna som förändras och inte de 
övre för båda fokusorden. 
 
Anne Markowski har därutöver skrivit en d-uppsats om ålderskatego-
risering i svenska och franska. I denna uppsats har hon gjort en fre-
kvenssammanställning utifrån adjektivfrasen ”x-årig y” där x motsva-
ras av åldrarna 1-100 och y motsvaras av personbeteckningarna flicka, 
tjej, kvinna, man, pojke etc. Hon har studerat denna typ av åldersan-
vändning på Google och i Presstext1 (Markovski, 2006). Det är svårt 
att jämföra de olika materialen, men någon egentlig skillnad på om-
fattningen när det gäller åldersgraderingar i relation till dessa person-
beteckningar kan inte urskiljas utifrån de olika materialen.  
 
Hennes resultat stöder annars i mångt och mycket mina resultat – 
frekvenser, intervaller och prototyper. Det intressantaste är dock de 
skillnader hon får fram som har med de olika typerna av korpus att 
göra.  
 
I mitt material förekom inga åldersattribut i relation till tjej eller kille 
och även i de sökningar som Markovski gjorde i Presstext förekom 
ytterst få åldersbestämningar som kunde knytas till tjej eller kille. Där-
emot var det många förekomster av tjej respektive kille utifrån sök-

                                                 
1 Presstext är en textdatabas bestående av tidningstext från 17 olika svenska dags- 
och månadstidningar sedan 2001 – Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, 
Kvällsposten, D.D, Dagens handel, Dagens IT, Forskning och Framsteg, Hufvud-
stadsbladet, Jusektidningen, Lön och jobb, Mj, Privata affärer, Resumé, Skolvärlden, 
Vi och Veckans affärer. 
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ningen på Google – fler än för flicka respektive pojke, men färre än för 
kvinna respektive man i absoluta tal. Detta innebär sammantaget att 
användningen av åldersgraderade attribut i relation till dessa person-
beteckningar skiljer sig åt i olika genrer. Jag ser det som ett tecken på 
att ålder inte är relevant i lika hög grad när det gäller tjej och kille i 
tidningstext, men att det i andra kontexter kan vara tvärtom. Det 
innebär också att åldersgraderingar i sig inte kan kopplas på något 
självklart sätt till tidningsgenren som sådan. Det skall dock framhållas 
att Google inte är ett avgränsat material och därför kan inte relativa 
frekvenser studeras – de egentliga sambanden mellan total förekomst 
när det gäller tjej och kille och de fall där tjej och kille förekommer i 
relation till åldersgraderingar. 
 
11.2.1.1 Summering 
Det är sammanfattningsvis enbart kvinna, flicka, man och pojke av fo-
kusorden som graderas utifrån kronologisk ålder. Flicka och pojke 
åldersgraderas oftast, men för flicka handlar det om en procentuell 
ökning, medan det för pojke handlar om en procentuell minskning. 
Både kvinna och man har en relativt stabil relation till kronologisk 
ålder, även om åldersgraderingarna procentuellt minskar något för 
båda fokusorden.  
 
Den prototypiska kvinnan och flickan har blivit yngre i 00-korpusen 
– från att de flesta åldersgraderingarna förekommit inom åldersspan-
net 15-20 år i 87-korpusen till 10-14 år i 00-korpusen när det gäller 
flicka och från att de flesta åldersgraderingarna förekommit inom 
åldersspannet 30-45 i 87-korpusen till 20-30 år i 00-korpusen för 
kvinna. Den prototypiska pojken och mannen har enbart breddats 
nedåt, medan den övre gränsen är densamma i 00-korpusen.  
 
Utifrån Markowskis studie framkommer slutligen att fokusordens 
frekvens och relation till ålder skiljer sig stort utifrån genre. Detta 
märks framförallt när det gäller tjej och kille, som i mitt tidningsmate-
rial liksom i Presstext förekommer sällan i relation till ålder, men att 
det utifrån Markovskis sökningar på Google var i princip tvärtom. 
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11.2.2 Lexikala mönster i kontexterna 
Om jag återgår till mina resultat förekommer både likheter och olik-
heter i kontexter där ålder relevantgörs i relation till de olika fokusor-
den.  
 
Kvinna är det enda av fokusorden som förekommer i relation till ål-
dersgraderingar i samtliga korpusar – 65-80 år i 65-korpusen, 30-70 år 
i 87-korpusen och 17-90 år i 00-korpusen. I både 87- och 00-
korpusen är de flesta förekomster av kvinna som åldersgraderas an-
tingen beskrivningar av offer för mord, olyckor eller våldtäkter – ett 
exempel är ”En 33-årig kvinna, hemmahörande i Stöde, omkom vid 
en trafikolycka…” (DN87) – eller anklagade för brott. I 87-korpusen 
handlar det om mutbrott, knarkbrott och ekonomiska brott och i 00-
korpusen handlar det om mördare, husockupanter, rånare, misshand-
lare, smugglare och koppleridömda.  
 
Det fåtal förekomster av kvinna som åldersgraderas i 65-korpusen 
förekommer som ovan nämnts i en och samma artikel som rör en 
dödshjälprättegång. De är döende och sjuka.  
 
Några få förekomster av kvinna i i de olika korpusarna åldersgraderas 
också i samband med rättsfall och tvister av olika slag. De flesta av 
dessa är mellan 80 och 90 år och det handlar om allt från felbehand-
ling, bristfällig vård, indragning av hemtjänst, hyresärenden och tes-
tamenten, till exempel ”Genom att avbryta behandlingen av den 80-
åriga kvinnan, om vars grad av 'döende' ingen klarhet vunnits, har dr 
Sallin begått tjänstefel” (Press65). 
 
I 00-korpusen förekommer också en självreferens – ”Är jag som 30-
årig högskolestuderande kvinna och nybliven mamma verkligen inte 
värd någonting i samhällets ögon?” som förekommer i en insändare. I 
en kontext uttalar sig också en 25-årig kvinna om terrorhot i Israel – 
”Salam, 25-årig shiamuslimska är en av sex libanesiska kvinnor som 
jobbar i Arazim hotell, tre av hennes bröder tillhör SLA. När Salam 
fick veta att de israeliska trupperna kommer att lämna säkerhetszonen 
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senast den 7 juli blev hon mycket rädd – ”Vi blev alla rädda, säger 
hon”. 
 
De flesta tillfällen då flicka förekommer i relation till kronologiska 
åldersattribut – mellan 4 och 20 år i 87-korpusen och mellan 3 och 20 
år i 00-korpusen – handlar det också om tråkigheter – olyckor och 
övergrepp. I 00-korpusen är mönstret detsamma. Vid många tillfällen 
då 10-, 11-, 12-, 13-, 15-, 16-, 17- och 19-årig används i relation till 
flicka är det i samband med mord, våldtäkt, kidnappning eller 
olyckstillbud – till exempel försvinnanden, utsatthet för tvångsprosti-
tution och tvång om att adoptera bort barn.  
 
Därutöver handlar det om statistik när flicka förekommer i relation till 
17-årig – för snusning och sexualvanor – ”samt att det är lika normalt 
att se en svensk 17-årig flicka lägga in en hel pris snus som att man 
måste röka under fläkten i ett svenskt hem” samt ”I denna förort 
hade nära 60 procent av pojkarna haft samlag mot 50 procent av de 
17-åriga flickorna” (SvD00). 
 
Det enda tillfälle då flicka som används i relation till en åldersgrade-
ring får uttala sig handlar det om prostitution i Brasilien. ”En 15-årig 
prostituerad flicka, som den brasilianska tidningen Folha de Sao Pao-
lo intervjuat tjänar drygt 250 kronor på en "bra natt" med fem kun-
der. – Jag är här för att jag måste, säger hon. Min mamma fick stroke 
och kunde inte fortsätta jobba och jag har två bröder” (SvD00). 
 
Pojke förekommer därutöver i relation till åldersgraderingar mellan 11 
och 17 år i 87-korpusen och 3 och 17 år i 00-korpusen. Liksom flicka 
förkommer också pojke ofta i relation till kronologiska attribut i kon-
texter som har med brott och olycksfall att göra. I 65-korpusen är det 
dock enbart ett sådant fall – pojke som offer för väskstöld. I 87-
korpusen är det något fler fall – offer för sjukdom, uppäten av is-
björn och kvarglömd. De kan också vara offer för övergrepp och 
övervåld, samt utnyttjande som minderårig arbetskraft och mord. I 
00-korpusen är det fler mord – i och utanför krig – men även kid-
nappningar, övergrepp och misshandel samt tvångsprostitution. Pojke 
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förekommer även i olyckskontexter i 00-korpusen – offer i bilolyckor 
och på festival, samt offer för vanvård – dock är olyckorna relativt 
sett färre i 00-korpusen i relation till brotten – övergreppen, morden 
etc.  
 
I 87- och 00-korpusen handlar det också om begångna brott. I 87-
korpusen är det frågan om olovlig bilkörning och bilstöld, anläggande 
av bränder, skjutande med luftgevär samt flera fall av misshandel. I 
00-korpusen förekommer pojke i flera kontexter som har med be-
gångna mord att göra – av barn, 10-årig flicka, soldat, man och moder, 
men även flera rån, flera våldtäkter – av flicka – och inbrott. När pojke 
förekommer i kontexter där filmer eller böcker beskrivs handlar det 
om prostituerade och om ”en 16-årig pojkes väg till vuxenhet” 
(SvD00).  
 
Pojke förekommer därutöver i kontexter som har med statistik att 
göra i 00-korpusen – angående rökning och livslängd. Enda tillfället 
pojke förekommer i relation till kronologiska åldersbestämningar och 
får uttala sig är i en artikel som handlar om tårar som njutningsmedel 
– och ett antal tonåringar intervjuas, däribland en sextonåring – pojke. 
”En sextonårig pojke sade: "Första gången jag såg den började jag 
gråta…” (SvD00) 
 
Man åldersgraderas med åldrar mellan 21 och 58 år i 87-korpusen. 
När man förekommer i relation till kronologiska adjektivattribut har 
det främst att göra med olycksfall, bil- och mc-olyckor. Därefter fö-
rekommer man som mördare och som mordoffer. Man som brottsling 
förekommer också i andra sammanhang än mord – rån, intrång, våld-
täkt, misshandel, polishot, anläggande av bränder, narkotikabrott, 
rattfylleri och olaga vapeninnehav. Sammantaget utgör kontexter som 
rör olyckor och brott drygt 95% av alla förekomster av man i relation 
till åldersgradering – och med några få undantag är det frågan om 
svenska kontexter.  
  
I 00-korpusen åldersgraderas man med åldrar mellan 18 och 69 år. 
Många av de åldersgraderingar som förekommer i relation till man i 
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00-korpusen är åldersintervaller och många av dessa förekommer i 
statistiska sammanhang eller i undersökningar av olika slag – ”…och 
bland användarna dominerar välutbildade män i åldern 20-45 år med 
"hyggliga" inkomster och företrädesvis boende i urbana miljöer” 
(SvD00). 
 
Statistiken och undersökningarna har med många olika saker att göra 
– tv-showers popularitet, politiska uppfattningar, fordonsbrott, peng-
ar som spenderas inom idrotten – utifrån ålder och kön, Internet-
användning, (den dåliga) motionen, självmord, aktieägande etc. Ål-
dersgraderingar i relation till man breddas alltså från att framförallt ha 
haft med kriminalitet och olyckor att göra till många olika områden. 
 
Man förekommer också som målgrupp eller genomsnittlig 
kund/köpare i många kontexter, och ofta är det även här frågan om 
åldersintervaller – inredningskonsumenter (20-65), musikkonsumen-
ter (20-30), klädkonsumenter (25-45) tv-konsumenter (18-34) 
(SvD00) etc.  
 
Därutöver åldersgraderas specifika individer som exemplifieras i re-
gelverk och byråkratiska förordningar – 53-årig man exemplifierar 
konsekvenserna för vissa anställningsförmåner som tjänstemän tidi-
gare fått – ”Den 53-årige mannen har arbetat i tolv år och kan där-
med enligt avtalet säga upp sig och ändå få ut 70 procent av sin lön 
ända fram till pensionsdagen”, 21-årig man exemplifierar problemet 
med försörjningsförbud för invandrare – ”Vi känner en ung man av 
utomeuropeisk härkomst, snart 21 år gammal, som har levt lagligt i 
Sverige i 14 år och som har arbetat varje lov under skoltiden sedan 
han var 16 år gammal. Nu väntar han sedan 2,5 år på att beviljas 
permanent uppehållstillstånd i Sverige”, 50-årig man exemplifierar 
försäkringskostnader och 40-årig man exemplifierar bolåneskydd som 
betalas ut vid dödsfall. Detta motsvarar närmast generiska använd-
ningar – individer eller exempelfall som skall illustrera en generell 
problematik eller situation. 
 



 146

I några reportage förekommer också man i beskrivningar – hur det i 
den ”förlorade staden” Groznyj inte finns några män från 10-50 år, 
bara ”smågrabbar och manliga pensionärer”. I ett Australien-
reportage beskrivs en medresenär – en brottsmålsdomare från Bris-
bane – ”en kraftfull man i 50-årsåldern med romersk profil och grå 
lejonman”.  I ett reportage från Polen får två familjer utgöra exempel 
på hur olika förutsättningarna är i Polen, och en av dessa represen-
tanter för de bättre förutsättningarna är en man som är 52 år. De 
personer som representerar de ”sämre” förutsättningarna åldersgra-
deras också, och är yngre. Antingen handlar detta om en norm där 
ålder alltid skall anges på personer som är med i reportage och som 
intervjuas, men åldersskillnaden som sådan styrker också sambandet 
mellan att ha det sämre och vara yngre och ha det bättre och vara 
äldre. I ett reportage från Indien beskrivs slutligen en 25-årig man som 
gatubarn tyr sig till och arbetar för – för att få lim att sniffa. I detta 
fall är åldern närmast ett uttryck för en kontrast – gatubarnen som är 
i 10-årsåldern kontrasteras mot en farlig auktoritet som är 25 år och 
alltså väsentligt äldre. 
 
I tre fall har sjukhus eller sjukvård gjort fel i sammanhang där man 
åldergraderas – sjukhus meddelade anhörig att 65-årig man var hjärn-
död, vilket inte stämde, ambulansbesättning lyckades ej ge syrgas till 
döende 69-årig man och SOS-alarmoperatör får kritik för att inte ha 
skickat ut ambulans till knivskadad 21-årig man.  
 
Man i intervallet 50-60 år förekommer ofta i kontexter som har med 
makt och inflytande att göra – riskkapitalister som köper upp biotek-
nikföretag är mellan 50 och 60 år och intresserade av ”pumpen, pro-
statan och potensen”. Socialdemokratin sägs behöva förnya sig då 
50+ är en (alltför) ”tung grupp” inom partiet och inom partistyrelsen 
– ”avdelningen för män över 50 år med LO-koppling” och i en 
kommentar till socialdemokratins valresultat menar artikelförfattaren 
att det dåliga valresultatet har med att ”män i 50-årsåldern med folk-
rörelsebakgrund styr” (och har svårt att fånga dagens frågor). Det 
amerikanska presidentvalet kommenteras också, där ”50-60-åriga vita 
män står i kö till jobbet”, och en egen företagare som startat en inter-
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netaffär menar att det finns ett behov av nya barnbutiker med nya 
idéer och nytt tänkande då barnbutiker ”oftast ägs av 55-åriga män”. 
Slutligen diskuteras en debatt där det numera även är ”vanliga männi-
skor” med i debatten och inte enbart ”inflytelserika män i 45-
årsåldern”. I samtliga av dessa fall handlar det om makt och inflytan-
de, men också om kritik av detta förhållande och om behovet av 
förändring – där åldern både symboliserar makt, men också stagna-
tion och brist på idéer vilket leder till dåliga politiska resultat och 
likriktning när det gäller affärsutbud. Att ställa inflytelserika 45-åriga 
män mot ”vanliga människor” visar också att det inte är frågan om 
representationer av gemene man eller representativitet för samhället i 
stort. 
 
I några kontexter är åldern mer framträdande och får en tydligare 
funktion. I en krönika om situationer som påminner om scener från 
Woody Allen-filmer beskrivs ett par på ett konditori – en ”söt tjej i 
20-årsåldern och en stroppig man i 40-årsåldern” där åldersskillnaden 
görs relevant i resonemanget (SvD00). I en liknande kontext diskute-
ras förnekandet av att bli gammal i vår kultur och vilka uttryck det 
kan få där en person – ”man i 60-årsåldern ” flummar ut, lämnar 
hemmet” och ”skaffar en 40 år yngre partner” (SvD00). Med anled-
ning av en föreslagen välgörenhetsmatch mellan två tennisstjärnor 
uttalar sig vidare en av stjärnorna och menar att det är ”orättvist att 
ställa en 20-åring mot en 40-någonting man” (SvD00). I dessa fall 
handlar det om åldersskillnader som betonas och en underförstådd 
uppfattning om att personer av olika ålder inte skall inleda kärleksre-
lationer och spela tennis mot varandra (på elitnivå). I en sista kontext 
handlar det om åldern som möjlig ursäkt för dumheter – ett tal som 
en författare höll får kritik och artikelförfattaren menar att det inte 
ens kan försvaras som ”ungdomssynd” då författaren ifråga var 40 år. 
I detta framkommer alltså att olika krav kan ställas utifrån hur gam-
mal man är – och en föreställning om ungdom som en åldersperiod 
då man gör eller får göra dumheter och att denna åldersperiod inte 
sträcker sig till 40-årsåldern. Dessa olika exempel kan relateras till det 
som Blaakilde (2007) tar upp och talar om som social timing.  
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11.2.2.1          Summering 
Sammantaget förekommer både man, kvinna, pojke och flicka i relation 
till kronologiska åldersattribut framförallt i kontexter som har med 
olyckor och brott att göra i både 87- och 00-korpusen, om än med 
något mer varierade användningskontexter i 00-korpusen. För flicka, 
kvinna och pojke handlar det ofta om utsatthet – för olyckor och 
övergrepp, medan det för man oftast handlar om övergrepp som be-
gås och annat brottsutövande – mord, misshandel och våldtäkt, men 
också om rån, bedrägerier och narkotikabrott. Man är offer i olycks-
kontexterna och förövare i brottskontexterna och sammantaget 
handlar det om 95% av alla kontexter. Kvinna och pojke används också 
som beskrivningar av personer som begår brott, men i mindre ut-
sträckning. Oftast är det frågan om svenska kontexter för alla dessa 
fokusord, men inte alltid.  
 
Detta tyder sammantaget på att åldersangivelser har en relativt likar-
tad funktion för både flicka och kvinna och för pojke och man. Krono-
logisk ålder är relevant i sammanhang som har med brott, övergrepp 
och olyckor att göra. Det innebär alltså att flicka och kvinna, respekti-
ve pojke och man används då det handlar om personer som utsätts och 
utsätter någon för brott och övergrepp och drabbas av olyckor, och 
att tjej, dam och tant respektive herre och kille inte används i den typen 
av kontexter.  
 
Detta skulle kunna vara något specifikt för tidningsspråk i allmänhet 
och inte ha med dessa specifika fokusord och de åldersattribut de 
förekommer i relation till att göra. Av den anledningen har jag letat 
andra studier av referentkategorier i nyhetstext. I Svenssons studie 
(1981:131ff), studeras aktörer i etermedier1 och även om detta mate-
rial skiljer sig borde det innehållsliga vara mer eller mindre jämförbart 
– nyheter för den stora allmänheten. Där framkommer att makthava-
re – politiker, myndighetspersoner och myndigheter är de aktörer 
som oftast förekommer i etermedierna, följt av arbetsmarknadens 

                                                 
1 Materialet insamlades 1974 och består av olika tv-inslag från ett antal olikka dagar – 
programledarinslag från Dagens Eko, Rapport och Aktuellt, TT och TV-nytt 
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parter. I en annan studie (Lindblad, 1985:47) förekommer material 
från radioinspelningar från 19791. I denna analys av referenter är 
politik, ekonomi och samhälle de vanligaste referentområdena, och 
olyckor och brott kommer först på sjätte plats när det gäller procen-
tuell fördelning. Inget av dessa resultat går att relatera till den höga 
frekvensen kontexter och aktörer som har med brott och olycksfall 
att göra i mina korpusar. Däremot hävdar Hvitfelt i en artikel om 
populistiska medier att politik och brott är två ämnesområden som 
värderas högt i svenska nyhetsmedier och att brott också fått en ökad 
betydelse under de senaste åren, medan politik fått en minskad (Hvit-
felt, 1996:109). Detta stämmer med mina resultat där antalet kontex-
ter rörande kriminalitet ökar stort i 87- och 00-korpusen vilket då 
alltså kan relateras till denna generella förändring av nyhetsmediet, 
och inte enbart till en förändring i användning för de specifika fokus-
orden och för ålderslexemen.  
 
Förutom att förekomma i kontexter som har med olyckor och brott 
att göra förekommer man och kvinna ofta i beskrivningar av studier 
och statistik och man som kund eller målgrupp när det gäller till ex-
empel mode eller musik, framförallt i 00-korpusen. Det handlar om 
många olika områden och ämnen och generellt är det frågan om en 
breddning från 87-korpusen – från att främst ha förekommit i brotts- 
och olyckskontexter till att förekomma i beskrivningar av statistik och 
undersökningar och som målgrupp eller kund inom många olika om-
råden. Flicka och pojke förekommer också i beskrivningar av statistik 
och undersökningar vid något tillfälle vardera – om snus och sexual-
vanor respektive rökning och livslängd. 
 
Man, som generellt används inom mest varierade kontexter, före-
kommer också i beskrivningar i reportage och som exempel på gene-
rell problematik eller specifika situationer rörande regelverk eller 
byråkratiska förordningar. Därutöver förekommer också man i rela-
tion till makt och inflytande – framförallt i åldrarna 50-60 år. Ofta är 

                                                 
1 Materialet utgörs av en veckas programutbud från Radio Gotland, Radio 
Östergötland och Radio Västerbotten 
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det kritik mot denna maktgrupp och behov av förändring av detta 
förhållande som lyftas fram.  
 
Det är få kontexter där man, kvinna, flicka eller pojke i relation till ål-
dersgraderingar får uttala sig i någon fråga – något enstaka fall endast 
i samtliga fall. Det är också få självreferenser – endast en person som 
definierar sig som ”högskoleutbildad kvinna i 30-årsåldern”.  
 
Det är slutligen framförallt man som förekommer i kontexter där 
ålder görs relevant, och oftast har det med vad Blaakilde kallar social 
timing (2007) att göra – vad som är passande eller ej utifrån ålder. 
Åldern skrivs ut i de fall där det är stor åldersskillnad mellan paren i 
en kärleksrelation, när det handlar om det orimliga i att två tennisspe-
lare skall kunna spela mot varandra när de har olika ålder (och kön) 
och när det handlar om ett korkat anförande som inte kan ursäktas av 
personens ålder – alltså underförstått att unga (=yngre) personer kan 
ursäktas för korkade framföranden.  
 
Om dessa tendenser relateras till de generella frekvenserna när det 
gäller kronologiska åldersattribut är det ingenting specifikt att säga 
om man respektive kvinna då andelen kronologiska åldersattribut varit 
relativt stabil över tid och varken ökat eller minskat stort. Pojke har 
däremot minskat i relation till åldersattributen medan flicka ökat vilket 
är mer intressant. Eftersom de allra flesta kontexter där flicka och 
pojke förekommer i relation till åldersattribut har med brott och 
olyckor att göra innebär det att denna laddning för pojke rimligen 
minskar, medan den för flicka ökar. Detta kan i sin tur ställas mot de 
generella förekomstfrekvenserna där pojke har en relativt stabil före-
komst över tid, medan flicka minskar i frekvens. Att flicka minskar i 
frekvens samtidigt som den kronologiska åldersladdningen ökar tyder 
på att betydelsen blir mer enhetlig och fokuserad, vilket också styrks 
av att det framförallt är en typ av kontext det handlar om – offer för 
brott och olyckor. För pojke är tendensen den motsatta. 
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11.3 Icke-kronologisk ålder 
Fokusorden förekommer även i relation till åldersattribut som inte är 
kronologiska. Oftast handlar det om variationer av ung och gammal, 
men även medelålders, tonårig, vuxen och åldrande förekommer. För 
överskådlighetens skull har jag valt att illustrera hur det generellt ser 
ut genom en tabell där jag har angett vilka åldersattribut som före-
kommer i relation till vilka fokusord, i vilken omfattning detta sker 
och hur stor andelen är när det gäller samtliga av de attribut som 
förekommer i relation till fokusorden ifråga – och detta i procent. 
Feminina och maskulina fokusord presenteras i samma tabell. Fre-
kvenserna som anges är normaliserade (se 6.3) och avrundande till 
närmsta heltal. Den egentliga frekvensen står inom parentes. Den 
procentuella andelen anges under frekvenserna i samma kolumn. 
Attributen kommer inledningsvis kort att kommenteras utifrån fre-
kvenserna, och därefter kommer ko- och kontexter i vilka dessa före-
kommer att beskrivas och diskuteras. 
 
Tabell 12, fördelning icke-kronologisk ålder 
 Press65  DN87  SvD00  
Kvinna Ung 15 (15) ung  8 (33) ung  23 (301) 
 Gammal 3 (3) gammal 4 (17) äldre  5 (62) 
  39% äldre 3 (12) medelålders 3 (34) 
   yngre 1 (3) yngre  2 (27) 
    31% gammal 2 (21) 
     vuxen 1 (18) 
     åldrande 0 (3) 
      36% 
       
Flicka ung  16 (16) ung     5 (21) ung   7 (88) 
  46%  27% tonårig  0 (5) 
      17% 
       
Dam gammal  8 (8) gammal 3 (12) äldre 3 (32) 
 ung 4 (4) ung 2 (10) ung 2 (21) 
 äldre  4 (4) äldre  2 (9) gammal  1 (19) 
  73%  63%  58% 
       
Tjej   ung 1 (6) ung  5 (64) 
    27%  50% 
       
Man       
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 ung 55 (54) ung 27 
(112)  

ung 32 (422) 

 gammal 5 (5) gammal 6 (23) äldre 5 (63) 
  45% yngre 5 (20) medelålders 4 (57) 
   äldre 5 (19) gammal 3 (44) 
    36%  30% 
       
Pojke    ung 2 (9) ung 4 (49) 
   äldst 1 (3) tonårig 0 (6) 
    57% äldst 0 (6) 
     yngre 0 (3) 
     yngst 0 (3) 
     äldre 0 (3) 
      37% 
       
Herre äldre 3 (3) äldre 2 (8) äldre 2 (26) 
 gammal 3 (3) ung 1 (3) medelålder 1 (9) 
  100%  79% gammal 0 (5) 
     ung 0 (5) 
      58% 
       
Kille   ung 2 (10) ung 3 (40) 
   äldre 1 (3) äldre 0 (3) 
    38%  35% 
 
 
.Det är enbart tjej av de feminina fokusorden som ökar sin relation till 
dessa icke-kronologiska åldersattribut, men ligger på den lägsta nivån. 
Dam ligger trots minskning på den högsta nivån procentuellt. Även 
för flicka minskar andelen åldersattribut avsevärt, medan det för kvin-
na är relativt stabilt över tid. Om dessa frekvenser relateras till fre-
kvenserna för de kronologiska attributen kan vissa samband ses. För 
flicka ökar andelen kronologiska åldersattribut medan de icke-
kronologiska minskar, för tjej förekommer inga kronologiska åldersat-
tribut överhuvudtaget, men de icke-kronologiska ökar. För kvinna och 
dam kan inga sådana samband ses, men det verkar allmänt som att 
fokusorden antingen åldersmarkeras genom kronologiska åldersattri-
but eller genom icke-kronologiska. 
 
Kvinna, flicka och tjej förekommer oftast i relation till ung i samtliga 
korpusar. Dam förekommer istället oftast i relation till gammal och 
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äldre. Det verkar där som om gammal ersätts av äldre i högre grad när 
det gäller dam, men annars är det samma åldersattribut i samtliga kor-
pusar trots förändrad ordning – ung, äldre och gammal. Det är mest 
varierat för kvinna som både förekommer i relation till ung och gammal 
i olika former samt även vuxen och åldrande. Både kvinna och dam kan 
alltså åldersmarkeras både med ung och gammal vilket skapar ett spekt-
rum. Det handlar inte nödvändigtvis om att hela åldersskalan är re-
presenterad utan att det finns en begreppslig skala där en person kan 
befinna sig högre upp eller lägre ner på denna. För flicka och för tjej 
framkommer ingen skala då endast ung, och för flicka även tonårig, 
förekommer.  
 
När det gäller de maskulina fokusorden handlar det om minskning 
eller stillastående för samtliga maskulina fokusord i relativa mått. 
Skillnaden mot de feminina är att kille minskat i relation till dessa 
fokusord medan tjej ökat. Inte heller när det gäller de kronologiska 
fokusorden var det någon ökning, vilket sammantaget kan tyda på att 
ålder inte blir mer relevant i relation till maskulina fokusord, varken 
utifrån kronologisk eller icke-kronologisk ålder.  
 
Herre är liksom dam det fokusord som har högst andel icke-
kronologiska fokusord procentuellt, men liksom för dam minskar 
denna andel. För herre är dock äldre vanligast i samtliga korpusar, och 
det har alltså inte blivit någon tyngdmässig förskjutning på samma 
sätt som för kvinna. Det är dock samma åldersattribut det handlar om 
även för herre – ung, äldre och gammal, fastän även medelålders före-
kommer i 00-korpusen. Man är slutligen det mest varierade av de 
maskulina begreppen – och på samma sätt som för herre indikerar 
åldersattributen att det finns en begreppslig åldersskala. Man är dock 
mindre varierat än kvinna.  
 
Ung intar även en särställning i relation till fokusorden utifrån under-
sökningen av statistiska signifikanta kollokat. Flicka, kvinna och tjej 
förekommer i relation till ung i olika former medan dam både före-
kommer i relation till ung, äldre och gammal . Precis som när det gäller 
kollokationerna går alltså dam från att först framförallt ha varit gammal 
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till att bli äldre. Det är dock ett för litet material för att det skall vara 
möjligt att studera om detta enbart är en ersättning av begrepp eller 
om det också är frågan om en betydelseförändring eller differentie-
ring. 
 
När det gäller de maskulina fokusordens kollokationer är det även där 
en stor övervikt för ung i olika former – för man, pojke och kille, men 
inte för herre. Herre förekommer enbart i relation till äldre i 87-
korpusen och medelålders och äldre i 00-korpusen, medan man före-
kommer i relation till gamle och äldste i 00-korpusen – men där ung i 
olika former ändå dominerar bland de åldersrelaterade kollokaten i 
samtliga korpusar.  
 
Detta sammantaget tyder allmänt sett på att ålder relevantgörs i rela-
tion till dessa fokusord genom icke-kronologiska åldersattribut och 
framför allt på att majoriteten av fokusord kopplas till ung, som där-
med framstår som mer relevant och mer i fokus. 
 
11.3.1     Lexikala mönster i kontexterna 
Samtliga av fokusorden används i relation till ett eller flera av de icke-
kronologiska adjektivattributen. I de kontexter där dessa adjektivat-
tribut förekommer finns både likheter och olikheter. I studiet av des-
sa har jag uppfattat vissa teman eller lexikala mönster. Jag kommer att 
presentera och diskutera de aktuella fokusorden i relation till adjek-
tivattributen utifrån dessa.  
 
Dessa olika teman eller lexikala mönster ligger på två olika nivåer. De 
lexikala mönstren bygger på likheter i fokusordets roll eller också på 
likheter i det övergripande sammanhang som artikeln i fråga tar upp. 
En ung flicka kan till exempel vara offer – vilket motsvarar en roll. Det 
kan handla om offer i ett misshandels- eller våldtäktsfall och det kan 
handla om offer för en olyckhändelse – vilket motsvarar det övergri-
pande sammanhanget.  Det övergripande sammanhanget kan också 
ha att göra med syfte eller fokus i artikeln, till exempel kan kvinna 
förekomma i relation till äldre i en artikel där dödshjälpens vara eller 
inte vara debatteras – vilket då är syfte eller fokus. 
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Kulturobjekt 
Både ung flicka, kvinna och tjej förekommer i beskrivningar av böcker, 
film och teater – i störst utsträckning när det gäller kvinna och i minst 
utsträckning när det gäller tjej. Här kommer exempel med ung kvinna 
från film, teater och bok; ”I en av de starkaste scenerna onanerar en 
ung bulimisk kvinna liggande i sina egna uppkastningar” (SvD00), 
”Här får vi istället se en vaken, registrerande, tyst upprorisk ung 
kvinna i rollen” (SvD00) samt ”förut när Ingalill Rydberg spelade den 
unga kvinnan i Joyce Carol Oates `Hur jag undrar vem jag är` ... ” 
(DN87). Både ung i relation till flicka, kvinna och tjej minskar dock 
över tid i beskrivningar av film, teater, böcker etc. 
 
Precis som ung i relation till kvinna, dam och tjej förekommer gammal 
och äldre i relation till dam och kvinna som bok, film- och teaterkarak-
tärer – eller konstobjekt. Även medelålders kvinnor förekommer i be-
skrivningar av böcker, film och teater. I ett exempel kontrasteras 
medelålders kvinna mot ung man eller pojke; ”Det rör sig om en sorts 
lättpornografi av något parfymerat boudoirslag där huvudingredien-
sen är att en ung man, eller kanske bara en pojke, initieras sexuellt av 
en frodig, mullig, medelålders kvinna. Jovars, det är en våt grabbdröm 
och ständigt lika populär i latinsk film och litteratur. ” (SvD00). 
 
Maskulina personer i böcker, film, teater, konst etc beskrivs framför-
allt som man med olika bestämningar, men även med pojke och herre. 
Man förekommer i dessa sammanhang redan i 65-korpusen i relation 
till ung och gammal, och i de senare korpusarna förekommer även 
yngre, äldre, medelålders och åldrad i relation till man. Pojke i relation till 
ung och herre i relation till äldre förekommer i 00-korpusen.  
 
00-korpusen har de absolut flesta användningarna av pojke i relation 
till ung i beskrivningar av böcker och filmer. Det handlar då till exem-
pel om hur krig påverkar unga pojkar, hur lumpen påverkar unga 
pojkar, livet för en ung pojke under andra världskriget och i Beirut 
under krig etc. Vissa kontraster förekommer i beskrivningarna – ung 
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pojke i relation till bitter man i beskrivning av film och ung fattig pojke i 
relation till ung rik flicka i beskrivning av en annan film. Några av 
beskrivningarna ligger på en mer allmän och generell nivå – resone-
mang om att det är många filmer med unga pojkar på en filmfestival, 
men få med unga flickor samt resonemang om att ett allmänt tema 
för ungdomsfilmer är en ensam ung pojke som söker fader.  
 
Ung man förekommer i beskrivningar av böcker, film etc i samtliga 
korpusar, men relativt sett mest i 65-korpusen. Det är stor innehålls-
lig bredd på beskrivningarna, men i flera av kontexterna i 65-
korpusen handlar det om kontraster – en person som mött kvinna 
som pojke och nu som ung man försöker finna henne, en kvinna som 
har ett förhållande med en ung man, då unga arga män som nu är 
kallhamrade tjänstemän. Kontrasterna har ofta med utveckling att 
göra, från ett då till ett nu, men kan även framkomma på andra sätt 
än genom kontraster – böcker där handlingen beskrivs som ”ung och 
oskyldig man som söker en egen väg i livet” och ”ung mans utveck-
ling” till exempel. Även i 00-korpusen förekommer ung man i konst-
raster – en ung man eller pojke som initieras sexuellt av frodig me-
delålders kvinna, en pojke som förvandlas till ung man genom hante-
randet av smärtsam separation etc. 
 
I samtliga korpusar förekommer gammal man oftast i beskrivningar av 
böcker, teater, film etc. Det totala antalet förekomster är förvisso 
litet. Det handlar ofta om erfarenhet och minnen – en gammal man 
som sitter och tänker igenom sitt liv (Press65), skådespelaren som 
talar i en teater till ungdomspubliken – inte ”som en gammal man till 
ungdomen utan som erfarenhet till vår förvirrade tid” (DN87) och en 
skådespelare som vill skildra Tarzan – om en gammal mans erfaren-
het och ensamhet (DN87). Även åldrad man förekommer i liknande 
kontexter – en åldrad man som blir övergiven av hustrun och ser sitt 
liv som misslyckat, en åldrad mans tankar om svunna år etc. 
 
I 00-korpusen är beskrivningarna när det gäller gammal man mer varie-
rade, till exempel dokumentärer och låttexter. I 00-korpusen före-
kommer också några beskrivningar där gamla män är del av kontras-
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ter som beskrivs när det gäller just böcker och film – i en bok be-
skrivs till exempel handlingen där en gammal och en ung man samta-
lar om döden, i en film gestaltas en generationskonflikt genom valet 
av skådespelare i olika åldrar – en gammal man och en yngling – och i 
beskrivningen av en teater berättar unga flickor om sina (fram-
tids)förhoppningar och en gammal man om sin ungdom.  
 
Även yngre och äldre man används vid några tillfällen i kontraster i 00-
korpusen – en kvinna som i en reklamfilm är otrogen med en yngre 
man och en film om en 50-årig man vars sambo träffat en yngre man, 
konstutställning om laddad sexuell relation mellan yngre och äldre 
man, bok om familjs sönderfall där äldre man kastar blickar mot fa-
miljens 11-åriga dotter, novell om ung kvinna som ligger med äldre 
man hon tycker synd om, äldre man som manipulerar fattig ung in-
vandrarflicka, ung kvinna som älskar äldre man, film om inkännande 
ung pojke och bitter äldre man, teater om äldre mans försök att 
skydda sin hustru från unga vackra män etc. Det finns dock också 
exempel där äldre man inte är del av någon kontrast, till exempel en 
tavla som föreställer en lätt överviktig äldre man. 
 
När medelålders man förekommer i beskrivningar av filmer och tv 
handlar det om vanliga, enkla män med flint och kulmage och me-
delålders man som älskar sin jaguar och klassisk musik (DN87). I 87-
korpusen förekommer endast ett fåtal beskrivningar av filmer etc, i 
00-korpusen förekommer dock många fler – en medelålders man dör 
till exempel av hjärtattack i en bok, den medelålders frustrerade man-
nen beskrivs som så mycket roligare på film än den medelålders fru-
strerade kvinnan och i en teaterrecension beskrivs den medelålders 
mannens kris. I några få fall beskrivs även medelålders man som del av 
en kontrast – i en bok beskrivs ett triangeldrama mellan en medelål-
ders man, en jämnårig och en yngre kvinna, en medelålders, slafsigt 
klädd och illaluktande liftare plockas upp i en berättelse och därefter 
en välklädd ung man, men det är den slafsige som (oväntat) visar sig 
vara hjälpsam och pålitlig. I en film beskrivs slutligen hur den hunsa-
de medelålders mannen möter en magisk ung man och blir förälskad. 
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Kriminalitet och olyckor 
Samtidigt som ung i relation till flicka och kvinna förekommer mindre i 
kontexter som har med bok-, teater- och filmkaraktärer förekommer 
ung i relation till flicka och kvinna oftare i kontexter där det handlar 
om offer för våldtäkter, mord och misshandel. Detta är alltså en ten-
dens som ökar över tid, både för ung flicka och ung kvinna, för att bli 
ett av de tydligaste lexikala mönstren överhuvudtaget i 00-korpusen – 
till exempel ”…kan ha påverkat de pojkar som nyligen våldtog en 
ung flicka i Rissne” (SvD00) ”…och för att han i november förra året 
mördade en ung kvinna i centrala Södertälje” (SvD00). 
 
Ung i relation till tjej förekommer också i sammanhang som har med 
övergrepp och våldtäkter att göra i 00-korpusen, men då oftast i fö-
rebyggande syfte – det handlar inte om individer utan snarare om 
allmänna tendenser eller statistik och förebyggande sammanhang, till 
exempel tjejjourer som inrättas, självförtroende som stärks, att lära sig 
säga ifrån och sätta gränser etc – ”Men: Råden som gavs handlade 
inte om att tjejer i största allmänhet borde vara undfallande eller att 
de borde låta bli att klä sig/bete sig utmanande. Nej, tvärtom måste 
unga tjejer bli bättre på att säga ifrån, sätta gränser – och hävda sig. 
Men i nödsituationer, menar Rebecca Allen på Lugna Gatan att det är 
en god taktik att vika undan, gå därifrån i stället för att käfta emot..” 
(SvD00). 
 
Både gamla och äldre i relation till kvinna är offer och döda i de senare 
korpusarna, men vid ett fåtal tillfällen. Det ser annorlunda ut när det 
gäller gammal och äldre i relation till dam. Där är det inte frågan om 
vare sig kriminalitet eller offer.  
 
Flicka i relation till minderårig betecknar genomgående offer – offer för 
pedofiler vid två olika tillfällen, offer för otillbörliga och olagliga rela-
tioner till tränare, och prostituerade i en kopplerihärva som utreds.  
 
Ung i relation till kvinna och i viss mån flicka relateras till inblandning i 
kriminella verksamheter. Oftast handlar det om demonstrationer, 
djurrättsaktivitet och annat protestarbete. I 65-korpusen handlar det 
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dock om polisiärt övervåld där de unga flickorna och kvinnorna sna-
rast är offer och inte förövare, trots gripande av polis.  
 
Samtliga maskulina fokusord förekommer i relation till kriminalitet 
och olyckor, men i olika omfattning och på olika sätt. Det handlar i 
allmänhet om ung som bestämning till fokusorden. 
 
Ung och yngre pojke beskrivs i allmänhet som offer för övergrepp, 
misshandel, rån, mord, olyckor etc. I 87-korpusen är dessa kontexter 
dock långt vanligare än i 00-korpusen, men fortfarande i 00-korpusen 
förekommer några kontexter av denna typ och då är pojke oftast of-
fer. Det förekommer också icke-svenska kontexter – muslimska poj-
kar som avrättas, pedofilhärva med unga prostituerade pojkar etc 
(SvD00). Vissa undantag finns dock där unga pojkar begått grupp-
våldtäkt och anlagt en brand där många jämnåriga omkom (SvD00).  
 
Kille i relation till ung förekommer i kontexter som primärt har med 
våld att göra i 87-korpusen. I en artikel som handlar om arbete med 
att försöka få bort våld från utsatta platser intervjuas en kille och 
menar att ”unga killar alltid har slagits lite grann”. En kvinnlig polis 
intervjuas också om hur det är att vara polis i utsatta områden och 
berättar om när ”några unga killar muckade”. Ett tredje fall är hemlö-
sa och utslagna pensionärer som intervjuas och som är rädda för 
”unga killar som rånar gamlingar” utanför systemet. Även när det 
gäller våld och kriminalitet i 00-korpusen förekommer ung i relation 
till kille – angående en reclaim-the-city-urspårning där butiker vanda-
liserades och fasader klottrades ned, men också angående mer all-
männa projekt som Fittjaprojektet ”Ungdomens hus” och ”Lugna 
gatan”.  
 
I 00-korpusen förekommer även äldre i relation till kille – ofta i rela-
tion till ung tjej – och det handlar då om sexuellt utnyttjande, fester 
som spårat ur och en tidigare kriminell som berättar hur de äldre 
killarna tyckte att det var kul att se honom full när han var mindre. 
Även ung i relation till kille förekommer vid ett fåtal tillfällen i 00-
korpusen, i kontexter som har med kriminalitet att göra – angående 
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främlingsfientlighet och tonåriga killar som trakasserar kvinnliga 
klasskamrater.  
 
Ung man förekommer i relation till kontexter som har med kriminali-
tet och olyckstillbud att göra i samtliga korpusar, mest i 87-korpusen. 
I 65-korpusen är det mindre allvarliga brott som utförs av unga män 
– köra svarttaxi, svindla i liten skala, rycka väska, vägra flytta på sig 
för polis etc. I 87-korpusen är det slagsmål och ungdomsvåld – de-
monstrationer och fotbollsmatcher – men också mord och smugg-
ling. 00-korpusen påminner om 87-korpusen, men antalet kontexter 
är långt färre. I både 87- och 00-korpusen är även ung man offer – för 
övergrepp, bilolycka och drunkning i 87-korpusen och skjuten av 
polis, utsatt för pyromandåd och död av rabies i 00-korpusen. 
 
Yngre i relation till man förekommer i 87- och 00-korpusen och an-
vänds i princip enbart i kontexter som har med brott att göra – yngre 
män hotade väktare, kidnappade och misshandlade män, drar kniv 
mot polis, trängde sig in hos pensionärer och överföll kvinna i 87-
korpusen och rånade, misshandlade och mördade i 00-korpusen. 
Yngre i relation till man utsätts också för brott – överfallen av ungdo-
mar, rånades av yngre män och dödats i befrielsekamper i 87-
korpusen och blivit knivskurna, rånats och blivit offer för bilolycka i 
00-korpusen. Äldre i relation till man i 87- och 00-korpusen före-
kommer också i olyckliga omständigheter – avled efter bilolycka, blev 
innebränd och blev angripen av pojkar (DN87), samt blev offer för 
rån, misshandel och mord (SvD00). I en kontext i 87-korpusen är 
äldre i relation till man dock förövare – bombhotade och anhölls för 
smuggling. Äldre man som förövare är dock ovanligt. Slutligen före-
kommer medelålders man i ett litet fåtal kontexter i 00-korpusen som 
offer och förövare – mordmisstänkt, bombdådsmisstänkt och våld-
täktsmisstänkt, samt mordoffer, bilolyckeoffer samt offer för överan-
strängning vilket ledde till dödsfall under vasaloppet.  
 
I kärleksrelationer 
Ung i relation till dam och flicka samt ung och yngre i relation till kvinna 
betecknar ofta personer som har relationer till eller är attraktionsob-
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jekt för äldre personer ur det manliga könet – både i och utanför 
böcker, film och teater och något oftare i de senare korpusarna. Ett 
exempel är en beskrivning av en äldre författare i en film; ”Vännerna 
ovetande har han en kärlekshistoria med en mycket ung flicka, en 
episod som verkar direkt inspirerad av Woody Allens Manhattan, inte 
lika rolig men fint hanterad” (SvD00), ett annat exempel är en be-
skrivning av en novellsamling ; ”I en av novellerna ligger en ung 
kvinna med en äldre man som hon tycker synd om” och ett annat 
exempel kommer från beskrivningen av en bok; ”en stark skildring av 
en ung kvinna som – intill besatthet – älskar en äldre man” – slutligen 
kommer ett exempel från en ledarartikel där generella normer be-
skrivs – ”När en medelålders man jagar unga kvinnor kan detta te sig 
som ett omoget beteende” (DN87). Sammantaget beskrivs alltså äldre 
författare och äldre män utifrån relationer med unga kvinnor.  
 
Ung i relation till kvinna i 00-korpusen beskrivs vid flera tillfällen som 
del av relationer som får konsekvenser – (äldre) män med status eller 
yrkesprofession som äventyras på grund av en relation eller otrohets-
affär med ung kvinna – ett exempel rör en amerikansk presidentkandi-
dat under kampanj ; ”Hart återvände till Colorado tillsammans med 
sin fru Lee, som i onsdags förklarade att hon trodde på sin mans 
bedyrande att inget hänt mellan honom och den unga kvinna, Donna 
Rice som besökte honom i parets hem i Washington under det gång-
na veckoslutet” (DN87), samt en präst som avsätts ; ”Huvudkyrkan, 
som tillhör pingströrelsen och vars högkvarter ligger i Missouri, fat-
tade sitt beslut enhälligt efter en längre tids utredning om Bakkers 
verksamhet. I beslutet hänvisade man till rapporterna om Bakkers 
förhållande till en ung kvinna och till bisexuell verksamhet” (DN87). 
 
De unga kvinnorna är i dessa sammanhang aldrig i fokus och är i 
allmänhet anonyma. Ung eller yngre fungerar här snarast som en för-
stärkare av en ålderskontrast i relationen, som förstås som icke-
acceptabel eller i alla fall anmärkningsvärd. 
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När det gäller de maskulina fokusorden förekommer dessa i princip 
inte överhuvudtaget i kontexter som har med kärleksrelationer att 
göra. 
 
Jämställdhet och yrkesliv 
Ung i relation till dam och kvinna förekommer i allt större omfattning i 
yrkesmässiga sammanhang och i många olika branscher. Även yngre 
kvinnor förekommer i yrkesrelaterade kontexter.  
 
När det gäller ung framförallt i relation till kvinna handlar det inled-
ningsvis om försämringar, skador och utslagning men sedan handlar 
det om beskrivningar av yrkesutövandet och olika yrkesroller – allt 
från chefer, företagare och styrelsemedlemmar till akrobater, turist-
guider och musikgruppsmedlemmar – eller hjälpinsatser som görs för 
att skapa bättre villkor och jämlikhet.  Ett exempel från 87-korpusen 
är; ”Arbetsmarknadsministerns förslag om att försämra ersättningen 
till deltidsarbetslösa är katastrofalt. Det kommer att drabba unga 
kvinnor som hamnar på socialen i stället” (DN87), och från 00-
korpusen ; ”Det är ett nätverk för unga kvinnor i den nya ekonomin. 
Vi har som mål och syfte att synliggöra fler unga kvinnor och döda 
skrönan att det inte finns några duktiga tjejer inom till exempel IT-
branschen” (SvD00), ”Bakom namnet Ann Summers döljer sig Gold 
Group och Jacqueline Gold, en ung kvinna med näsa för affärer...” 
(SvD00) samt ”Ulrica Messing, 32 år från Gävle, valdes på lördags-
kvällen in som suppleant i socialdemokraternas viktigaste organ, 
verkställande utskottet, VU. Hon blev suppleant i partistyrelsen 1993 
och ordinarie ledamot 1997. Vad kan du tillföra som ung kvinna i 
VU?... ” (SvD00). 
 
Fortfarande i 00-korpusen har dock kontexterna ofta med dåliga 
löner och arbetstid att göra – och de satsningar och nätverk som 
omtalas är svar på behov och problem som ännu finns kvar. De unga 
kvinnor på höga samhälleliga positioner som intervjuas får frågor just 
om sina egenskaper som kvinna vilket tyder på att det ännu inte är 
norm, utan är någonting oväntat och därmed markerat. Det oväntade 
är i detta fall nyhetsvärdet.  
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Att ung och yngre i relation till kvinna och dam förekommer i mer yr-
kesrelaterade sammanhang än äldre eller gammal är inte överraskande 
med tanke på vår samhälleliga struktur där man arbetar upp till en 
viss ålder, och därefter övergår till att bli pensionär. 
 
Jämställdhetskontexter förekommer i relation till flera av de maskuli-
na fokusorden, men det är ofta svårt att särskilja om det är yrkesverk-
samhet eller jämställdhet som är i fokus då det ofta hör ihop. Det är 
ung kille och ung, äldre och medelålders man som förekommer i dessa 
kontexter, enbart i 00-korpusen. Ung kille i 00-korpusen beskrivs som 
arbetstagare inom fastighetsbranschen, börsen och företagsledningen. 
Ung man i 00-korpusen förekommer också i kontexter som har med 
jämställdhet på arbetsmarknaden att göra, men också jämställdhet när 
det gäller idrottsutövande i Canada och en diskussion om jämställd-
het och kulturskillnader där en bosnisk ung man säger sig acceptera 
våld mot sin kvinna för att rädda familjen.  
 
Därutöver förekommer ett fåtal kontexter där äldre man i 00-korpusen 
förekommer i kontexter som rör arbetsmarknad och/eller jämställd-
het – hur äldre män hjälper unga män och hur kvinnor behöver lik-
nande hjälp, hur spelplanen styrs av äldre män och att detta är pro-
blematiskt ur jämställdhetssynpunkt, hur medelålders och äldre män 
som gått i samma skolor inte skapar mångfald och en som uttalar sig 
och vill ha in fler tjejer i riskkapitalbranschen eftersom det bara är 
”gubbs och äldre män” där.   
 
I flera kontexter beskrivs medelålders man i 00-korpusen som norm i 
yrkes- och jämställdhetskontexter – normen för den som får kredit i 
tillverkningsbranschen, normen när det gäller ägande av företag, 
normen när det gäller deltagande i partiledning, offentliganställda och 
jaktlagsdeltagande. En börs-vd intervjuas och diskuterar då ålderns 
betydelse – att han alltid varit för ung och inte motsvarar normen för 
hur en börs-vd skall vara – medelålders högskoleutbildad man.  
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Mode 
Ung i relation till flicka förekommer i sammanhang som har med 
mode och skönhetsvård att göra. I 65-korpusen får en referent uttala 
sig om mode – ”Till sist intervjun med en ung fräsch flicka i de övre 
tonåren, en av det nya engelska modets kometer, som med förkros-
sande självsäkerhet och charm berättade om miljardintäkter och 
massexport!” – för övrigt ett av de enda tillfällen någon person som 
karakteriseras som ung flicka, kvinna, dam eller tjej överhuvudtaget får 
uttala sig. I 00-korpusen handlar det också om mode och skönhets-
vård, men nu om anorexi och utnyttjande inom modebranschen – 
”Fotbollshuliganer, oseriösa modellagenturer och profiterande vård-
direktörer. Med dold kamera avslöjar BBC-journalisten Donal MacIn-
tyre sanningen om deras verksamheter. I våras uppmärksammades 
hans dokumentär om hur det kan gå till i modebranschen. Reportaget 
fick modellagenturen Elite att stämma BBC samtidigt som agenturer-
na i New York talar om att införa etiska regler för att inte unga flick-
or ska utnyttjas”.  
 
Idrott 
Det är enbart gammal i relation till dam som figurerar i idrottsliga 
sammanhang när det gäller de feminina fokusorden, och framförallt i 
87-korpusen – ej som utövare men väl som publik och konsument. 
Ett exempel är ”Redan en kvart före matchstart är det fullspikat vil-
ket innebär ett par hundra personer i det trånga rummet. Det här är 
männens värld både på och utanför brottarmattan. Unga killar i snit-
siga skinnjackor, småkillar med godispåsar, äldre män i keps och 
överrock – alla vill de så gärna att International vinner matchen. 
Plötsligt får vi syn på en gammal dam i publiken...”.  
 
Det är enbart kille av de maskulina fokusorden som förekommer i 
relation till ung (DN87, SvD00) och äldre (DN87) i kontexter som har 
med idrott att göra. Ung kille är i dessa kontexter spelare och idrotts-
utövare – men mycket handlar om elitsatsningar och hur man kan få 
fram bra spelare och ofta är det tränare eller lagledare som uttalar sig. 
Ofta är det också frågan om fotboll, men också kampsport, basket 
och brottning. Äldre kille förekommer framförallt i kontraster – yngre 
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personer som får tävla eller blir accepterade av äldre, vilket framstår 
som anmärkningsvärt, se Blaakildes (2007) resonemang om social 
timing. En 11-årig tyngdlyftare fick tävla mot äldre killar i en tävling 
och en Paolo berättar att han blev de äldre killarnas maskot för att 
han slogs så bra. Äldre herre förekommer slutligen i en idrottskontext 
– idrottsutövare i friidrott.  
 
Politik, historia och sociala förhållanden 
Både gammal och äldre i relation till dam och kvinna förekommer ofta i 
reportage där politiska, sociala eller historiska förhållanden (ofta svå-
ra) är i fokus, framförallt i de senare korpusarna. Dam i relation till 
gammal och äldre förekommer framförallt i svenska kontexter, medan 
kvinna i relation till gammal och äldre förekommer i utländska. Vid flera 
tillfällen får de uttala sig. En äldre dam uttalar sig till exempel i 00-
korpusen ”Det blev inte bättre av att i stort sett all information som 
är lätt tillgänglig för vanligt folk kommer från Milosevic-trogna 
massmedier, som hittills anklagat Kostunica och oppositionen för att 
vara allt från huliganer och terrorister till landsförrädare. Vem ska 
man tro på? – Vem talar sanning, vann Kostunica eller måste vi ha 
val igen? Jag hoppas bara att vi får lugn och ro, och slipper våldsam-
heter, sade en äldre dam som sålde broderade dukar på Knez Mihai-
lova-gatan”. 
 
Gammal man i 87-korpusen förekommer framförallt i reportage av 
olika slag. I ett reportage från Ryssland beskrivs en tidigare mötes-
plats för aristokrater och konstnärer, som nu är butiker och bostäder 
där gamla män sitter och spelar schack och funderar. I ett reportage 
om en specifik bygd uttalar sig en gammal man om att det är turis-
men de lever på i bygden. En ”värdig intellektuell gammal man” in-
tervjuas om hur det var att arbeta med både den gamla och den nya 
kungen och när en zigenarkyrka beskrivs förekommer en gammal 
man som spelar piano medan unga män jammar i bakgrunden med 
en gitarr.  En hantverkare berättar därutöver om sin lärare som var 
”en gammal energisk vaksam man”.  
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Flera av fokusorden förekommer även som representanter för eller 
exempel på en företeelse. Det är man och herre som i relation till ung, 
gammal och äldre förekommer i dessa sammanhang, och det före-
kommer endast i 87- och 00-korpusen – mer i 00-korpusen dock.  
 
Ung i relation till man i 00-korpusen förekommer som exempel i olika 
sammanhang – när postkontors och bankers nedläggning diskuteras 
är ung man som vill ha ut pengar ett exempel på en person som 
missgynnas av ett system där all makt centreras till ett ställe. När frå-
gan om hur sjukvård över gränserna skall lösas är ung man exempel 
på hur absurt det kan bli. I en debattartikel diskuteras hur samhället ej 
tar till vara invandrares kompetens och en ung man statuerar exempel 
på detta. När stadsmissionens arbete och verksamhet diskuteras är en 
ung man är exempel på en av dem som får hjälp – och slutligen tas 
demonteringen av kulturen upp i en insändare – och en ung skivför-
säljande man som inte visste vem Mozart var får fungera som exem-
pel på detta. 
 
I 00-korpusen förekommer gammal i relation till man som exempel. I 
tre kontexter beskrivs gammal man i 00-korpusen som exempel på 
lagar, regler och samhällsförändringar. En lag som gör att frihetsbe-
rövade inte får ersättning diskuteras och exempel ges från ett mord-
fall då en gammal man mördades där ingen av de misstänkta blev 
dömda och där de dessutom fick ersättning. En gammal man är också 
exempel på det absurda som kan ske när gator och länder förändras 
och byter namn – mannen föddes i Österrike-Ungern, utbildades i 
Tjeckoslovakien, gifte sig i Ungern, hade sitt arbete i Sovjetunionen, 
tillbringade ålderdomen i Ukraina – utan att han någonsin lämnade 
sin hemgata i gränsstaden Mukachevo. Den tredje kontexten har med 
ansökningar om att få ärva närstående utan att testamente finns att 
göra – fyra kvinnliga kusiner till en gammal man som de hjälpt får 
avslag.  
 
Äldre man förekommer i flera olika typer av kontexter som exempel 
eller representant – som exempel på en aktör i en verksamhet eller ett 
sammanhang. En äldre man fungerar som exempel på nöjd publik 



 167 

och kysser tränaren efter vunnen match, en äldre man fungerar som 
exempel på tuppfäktningens betydelse på vissa håll i världen och 
vårdar sin tupp efter förlorad tuppfäktning, en äldre man fungerar 
som exempel på en kund som använder sig av möjligheten att få 
tjänster utförda av en ”tågbutler”, en äldre man fungerar som exem-
pel på olycksfall som sjuksköterskor vanligtvis arbetar med, en äldre 
man fungerar som exempel på en kund som lär sig dansa på en tan-
goklubb och en äldre män fungerar slutligen som exempel på publik 
på en konsert.  
 
Äldre herre förekommer slutligen sällan i exempel eller i beskrivningar, 
men i de få fall som förekommer i 00-korpusen är det socialt um-
gänge det handlar om – personer som ”utbyter tankar om ditt och 
datt” på en frisersalong och personer som i en bassäng samlas under 
en skulptur och pratar.  
 
I vissa kontexter får den person som är representant, aktör eller ex-
empel uttala sig och bli citerad. Detta tyder enligt Levin (2003) på en 
större betydelse och ett större inflytande som tillmäts personen i 
artikeln ifråga. Det handlar alltså om personer som först karakterise-
ras med ett fokusord och ett åldersrelaterat attribut, och som i sam-
band med detta får uttala sig. Det kan alltså finnas intervjuer och 
liknande där personer i olika åldrar får uttala sig, men där de inte 
samtidigt karakteriseras som just ”ung man” eller ”gammal herre”.  
 
Det är man och undantagsvis herre som är de enda maskulina fokusor-
den som först beskrivs och sedan får uttala sig. En gammal herre 
beskrivs i ett reportage om finsk kolonisering i Ryssland – och får 
uttala sig angående denna. Det är allt när det gäller just herre. Ung man 
förekommer därutöver i ett stort antal olika kontexter i samtliga kor-
pusar, men trots detta är det enbart vid två tillfällen i 87-korpusen 
den unga mannen ifråga får uttala sig – vid minnesstund i Moskva, 
vid val i Polen och i en diskussion om en park där det eventuellt skall 
byggas lägenheter.  
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Äldre man får däremot uttala sig i flera kontexter både i 87- och 00-
korpusen. I en av kontexterna i 87-korpusen handlar det om val i 
Polen och en äldre man uttalar sig om att det är lönlöst att gå dit, i en 
annan kontext handlar det om tågkrångel och en äldre man uttalar sig 
om att man inte längre kan lita på SJ och slutligen i den tredje kontex-
ten handlar det om en konstutställning och en äldre man får uttala sig 
om att allt bara blir värre och värre. Samtliga av dessa kontexter är 
negativa – ”ingen idé”, ”kan inte lita på”, ”värre och värre”. Denna 
tendens märks inte lika tydligt i 00-korpusen, där äldre romska män 
intervjuas om förintelsen, där en äldre man får uttala sig om baseboll 
och presidentval i USA och där en äldre man som lyssnar på politiskt 
tal får uttala sig om politikern i fråga. Vid tre val eller regimskiften i 
olika länder får också personer som beskrivs som äldre män slutligen 
uttala sig. Gammal man får slutligen uttala sig enbart vid ett tillfälle i 
00-korpusen – vid ett tillfälle får en gammal argsint man som är med-
arbetare till Jörg Haider, känd för främlingsfientlig approach, uttala 
sig och ”säger förfärliga saker”.  
 
Det förekommer också en del exempel på självreferenser, vilket anger 
det identifikationsvärde fokusorden har. Gammal man används vid ett 
tillfälle i 65-korpusen och ett i 87-korpusen, i båda fallen är det arti-
kelförfattaren som markerar en egen ståndpunkt. I den första kontex-
ten är det en recension av en teater där artikelförfattaren presenterar 
sin åsikt – ”vågar en gammal man i 40-årsåldern förmoda” och i den 
andra kontexten beskrivs ett föredrag som inte var som artikelförfat-
taren, ”en gammal man som jag”, förväntade. När ung man används 
för att beteckna sig själv vid ett tillfälle i 00-korpusen handlar det om 
en intervju där den intervjuade berättar om när han började sin karri-
är.  
 
Slutligen används medelålders herre som självreferens – i en krönika i 
87-korpusen om ålder protesterar en enligt egen utsago ”medelålders 
herre” mot den beskrivning av 80-talister som han har läst och som 
gäller honom själv och alla andra människor också. Personer som 
beskrivs som medelålders man i 00-korpusen får slutligen uttala sig om 
val i Serbien och det politiska läget i Israel.  
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Presentationer kan också förekomma i intervjuer. Äldst förekommer i 
relation till pojke vid tre tillfällen i 87-korpusen och i samtliga tre fal-
len handlar det om intervjuer med personer som berättar om sina 
barn – skogsarbetare som intervjuas om framtiden, eritreisk kvinna 
som intervjuas om kriget där och en utländsk man som intervjuas 
angående att ta till sig svenska seder. I 00-korpusen förekommer inte 
den typen av användning alls och det är där mer varierade kontexter. 
 
Ung man i 00-korpusen förekommer också i intervjuer och presenta-
tioner av olika personer. I en jubilar beskrivs hur objektet för jubila-
ren ifråga som pojke eller som ung man fick åka till Stockholm och 
hälsa på släktingar och utforska allt spännande som fanns där, och i 
ett porträtt av en virusjägare i databranschen beskrivs denne som en 
ung – ”charmerande, inte det minsta kaxig” man som gjort succé.  
 
Äldre herre samt ung man, gammal man och åldrad man förekommer i 
beskrivningar av historia och med anknytning till historiska skeenden, 
företrädesvis andra världskriget.  
 
Äldre herre i 00-korpusen förekommer i kontexter som har med na-
zism och andra världskriget att göra – före detta Waffen SS-soldater, 
personer som intervjuats och som anser andra världskriget vara ”de-
ras finaste stund på jorden”, konstnärer under nazitiden och person 
som intervjuas om andra världskriget i en dokumentär. I en kontext 
handlar det också om Tyskland ”efter kriget” – en portvakt som in-
tervjuas och som berättar om en äldre herre som ringer varje dag och 
gnäller på kylan. 
 
Även ung man förekommer i relation till förfluten tid och framförallt i 
kontexter som rör andra världskriget i 65-korpusen – till exempel hur 
en ung svensk man hade det på 40-talet. De flesta historiska kontex-
terna har dock med andra världskriget att göra – hur synen på och 
tillgången till bilar såg ut i Sovjet efter andra världskriget, angående 
tyskar som var krigsbarn i Sverige under kriget och återkom efter 
kriget, tyskars, bland annat en ung mans, missförstånd där hässjestö-
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rar sågs som luftvärnsbatterier under kriget, angående att flygvapnets 
status lockade unga män under andra världskriget och slutligen angå-
ende alla de sårade och lemlästade unga män som kom hem efter 
kriget.  
  
Gammal man används i 87-korpusen framförallt i relation till andra 
världskriget. I några kontexter beskrivs nazister som gamla män – 
angående bitterhet på vissa håll i Tyskland mot hur nazisten Rudolf 
Hess behandlades efter kriget – att han inte benådades fastän han var 
en blind och sjuk gammal man. I en annan kontext beskrivs en per-
son som åtalats för nazistrelaterade gärningar, men som nu ”framstod 
som en vardaglig gammal man”. Gammal man omtalas också i en an-
nan artikel där det har framkommit att han – nu en gammal man – 
inte dömdes. Åldrad man i 87-korpusen förekommer slutligen i en 
kontext där en gammal nazist beskrivs under en rättegång – en nazist 
som än en gång klarar sig undan från att bli fälld.  
 
Sammanfattningsvis får både personer som karakteriseras som kvinna 
och dam i relation till äldre uttala sig i 87- och 00-korpusen och då 
framförallt i politiska sammanhang. Detsamma gäller för de maskuli-
na fokusorden – äldre man och äldre herre får uttala sig i tidningstexter-
na, medan ung, gammal och medelålders man endast får uttala sig någon 
enstaka gång. Gammal, ung och medelålders man används slutligen som 
självreferens – antingen markering av det egna perspektivet eller för 
att beskriva hur den egna karriären inleddes i ett tidigare skede av 
livet.  
 
Maskulina fokusord i olika konstellationer förekommer därutöver 
också i historiska kontexter, företrädesvis runt andra världskriget. 
Inga feminina fokusord i relation till icke-kronologiska attribut före-
kommer i den typen av kontexter. 
 
Makt och inflytande 
Gammal, äldre, åldrad och medelålders i relation till man och herre används 
när det handlar om makt och makthavare.  Det är dock sällan ett 
genomgående mönster som kan följas för ett bestämt fokusord i 
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samtliga korpusar – åldrad man och äldre man förekommer i 87-
korpusen och äldre herre, medelålders herre och gammal man i 00-
korpusen.  
 
I de kontexter där det handlar om makthavare när det gäller äldre man 
i 87-korpusen – samhällstoppar och kommunledning – är det kritik 
eller moralisk tvivelaktighet som är i fokus. I 00-korpusen är de no-
belpristagare, medlare i förhandlingar och deltagare i hemligt syndi-
kat. Medelålders i relation till herre förekommer endast i 00-korpusen. 
Det är högutbildade som är vinnare när det gäller arbetstidsförkort-
ning, de som flyttat till Spanien, styrelsemedlemmar, politiska ledare i 
debatt eller turister i Kuba – promenerande med unga kubanskor.  
 
Gammal man används delvis när det gäller en annan sorts inflytande i 
00-korpusen. En del makthavare och inflytelserika personer av olika 
slag beskrivs som gamla män – hur en president – en gammal man av 
folket – föddes här, hur påven – en gammal sjuk man – genom ett 
besök i Israel gjorde ett försök att överbrygga konflikten palestinier-
israeler och hur påven i ett annat sammanhang beskrivs som ”den 
gamle sköre mannen”. Även Sartre blir beskriven som gammal man 
med anledning av en kritiserad bok om honom, där författaren till 
boken om Sartre lagt sina egna idéer ”i munnen på en blind gammal 
man som inte kunnat läsa manuskriptet”.  Italiens brist på samarbe-
tesdemokrati beskrivs slutligen också – gamla män som delat upp 
makten mellan sig och som sitter kvar oavsett resultat. 
 
Åldrad i relation till man förekommer därutöver endast vid tre tillfäl-
len och det i 87-korpusen. Det handlar om en makthavare i en tv-
serie och en ledande nazist som än en gång klarar sig undan från att 
ha blivit fälld.  
 
Om konsumtion relateras till makt beskrivs medelålders man som kon-
sument i 00-korpusen – av motorcyklar, bilar och böcker.  
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11.3.1.1 Summering 
Samtliga fokusord förekommer i relation till ett eller flera åldersrela-
terade adjektivattribut. Ung är i särklass vanligast i relation till de flesta 
fokusorden, medan gammal, medelålders etc är mindre vanligt. Utifrån 
de teman och övergripande roller som fokusorden har i relation till 
de icke-kronologiska attributen förekommer mönster och överens-
stämmelser – men även skillnader.  
 
I de flesta konstellationerna handlar det i större eller mindre omfatt-
ning om kontraster vilket alltså kan sägas vara någonting som binder 
dessa fokusord samman användningsmässigt. Kontrasterna har med 
utveckling och ålder att göra, från ett då till ett nu, men också om 
skillnader i relationer mellan människor. Ung i relation till pojke före-
kommer oftast i kontexter som har med utveckling och mognad att 
göra – relationen mellan barndom och vuxenhet i 00-korpusen, alltså 
ålder. Vuxen används framförallt som en förstärkare i relation till man 
och kan också relateras ofta till utveckling och därmed ålder.  
 
Eftersom ung är överlägset vanligast i relation till dessa fokusord in-
nebär det att det är vanligare att betona och markera någonting som 
ungt än som gammalt. Detta skulle kunna kopplas till idén om vår 
nutid som ungdomsfixerad, men det beror på hur ung i relation till 
dessa fokusord används – i vilka roller och i vilka övergripande sam-
manhang. Ung, gammal och andra åldersattribut i relation till fokusor-
den förekommer i beskrivningar av böcker, teater och film, i beskriv-
ningar av kriminalitet, utsatthet och detta att vara offer, men också 
som exempel på och representanter för regler och politik, i kontexter 
som har med makt att göra och i idrotts- eller modekontexter.  
 
När det gäller ung i beskrivningar av böcker, teater och film är alla 
fokusorden relevanta, men kvinna och man i störst utsträckning och 
tjej och kille i minst. Ung i relation till kvinna och flicka minskar dock 
relativt sett över tid när det gäller dessa kontexter, men ökar samtidigt 
i kontexter som har med kriminalitet och olyckor att göra, framförallt 
som offer. Även ung man minskar relativt sett i beskrivningar av böck-
er, teater och film. Ung pojke förekommer dock allt oftare i beskriv-
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ningar av böcker, teater och film över tid, framförallt i 00-korpusen, 
och samtidigt även i kontexter som har med kriminalitet och olyckor 
att göra. Även medelålders i relation till man och kvinna ökar stort i 00-
korpusen när det gäller just beskrivningar av böcker, teater och film, 
framförallt man – vanlig, frustrerad eller i kris. 
 
Majoriteten av förekomsterna av gammal och åldrad i relation till kvin-
na och man används oftast relativt sett i beskrivningar av böcker, 
teater och film. Gammal och åldrad man förekommer i kontexter där 
det handlar om erfarenhet och minnen i 65-korpusen, men i 00-
korpusen är det mer varierat, till exempel mer beskrivningar av kon-
traster mellan människor. 
 
Åldersrelaterade attribut används också i relation till fokusord när 
kärleksrelationer skall beskrivas – man i relation med flicka, kvinna eller 
dam. Dessa relationer förekommer både i böcker, teater och film, 
men också i beskrivningar av verkliga förhållanden. Åldersattributen 
används för att markera kontraster i relationer – oftast mellan äldre 
eller medelålders man och ung flicka eller kvinna. Detta markerande av 
kronologisk ålder tyder på att åldersskillnaden är av betydelse och 
inte självklar, något som skulle kunna ha med det som Blaakilde 
(2007) diskuterar som social timing. När det gäller ung i relation till 
kvinna i 00-korpusen förekommer de ofta i kontexter där relationen 
får konsekvenser – män som riskerar status och ämbete för att ha 
haft relation med någon, ofta anonym, ung kvinna.   
 
Ung kvinna och i viss mån ung dam förekommer också i yrkesmässiga 
sammanhang och detta i allt större omfattning. Ofta handlar det om 
jämställdhet och arbetsvillkor – statistik, försämringar, satsningar etc 
– men också om beskrivningar av yrken och yrkesutövande, både 
chefer, företagare och akrobater. Även ung kille och ung herre före-
kommer i liknande kontexter. Vid några tillfällen förekommer även 
äldre i relation till man i 00-korpusen i yrkesmässiga sammanhang – 
ofta då som makthavare och som hinder för jämställdhet.  
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Ung i relation till flicka och pojke förekommer inte i yrkeskontexter, 
och inte heller äldre och gammal i relation till kvinna eller dam. Detta är 
kanske inte så anmärkningsvärt då yrkeslivet i Sverige är åldersmässigt 
begränsat, och utifrån detta är fokusorden i detta fall åldersdifferenti-
erade. 
 
Både ung i relation till kvinna, flicka, man och pojke förekommer som 
ovan nämnts allt oftare i kriminella kontexter och i olyckskontexter. 
Kvinna och flicka förekommer i beskrivningar av offer för våldtäkter, 
mord och misshandel, men också för olyckor av olika slag. I 00-
korpusen handlar det om majoriteten av alla förekomster. Även ung 
man och ung pojke är offer för olyckor och brott, men de förekommer 
också i beskrivningar av brottslingar och förövare. Ung man minskar 
dock i dessa sammanhang, medan ung pojke ökar. Yngre man före-
kommer däremot oftast just i beskrivningar av brottsutövare och 
även som offer för brottsutövande, medan äldre man endast blir utsatt 
för brott och olyckor. 
 
Ung i relation till tjej och kille förekommer också i kontexter där kri-
minalitet och övergrepp är i fokus. Kille kan förekomma i beskriv-
ningen av förövare och tjej i beskrivningen av offer, men i allmänhet 
handlar det om generella sammanhang – information och åtgärder i 
förebyggande syfte, statistik och tendenser. Flicka används alltså mer 
om individer, medan tjej används mer generiskt och mer om kollektiv. 
Även gammal och äldre i relation till kvinna förekommer i beskrivning-
ar av offer och döda. 
 
Mode är någonting som enbart förekommer i relation till ung flicka. I 
65-korpusen får en ung flicka uttala sig, vilket i sig är ovanligt, men i 
00-korpusen handlar det istället om anorexi och utnyttjande inom 
branschen.  
 
Det är därutöver framförallt de maskulina fokusorden som i relation 
till åldersattribut förekommer i idrottskontexter. Ung och äldre kille 
samt äldre herre beskrivs som spelare och idrottsutövare. När det gäller 
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de feminina fokusorden är det endast gammal dam som förekommer 
och då istället som konsument och publik.  
 
Ung, gammal, äldre i relation till man och vid några få tillfällen herre 
förekommer i 87- och 00-korpusen, framförallt i den senare, som 
exempel och representanter – när det gäller lagar och regler, verk-
samheter, aktiviteter/händelser, uppfattningar etc. 
 
Äldre herre förekommer generellt sällan, men i flera kontexter handlar 
det om social samvaro mellan en grupp av personer av maskulint 
kön. Äldre herre samt ung man, gammal man och åldrad man förekommer 
vidare ofta i beskrivningar av historia och med anknytning till histo-
riska skeenden, företrädesvis andra världskriget. Vid något enstaka 
tillfälle förekommer även äldre kvinna i ett sådant sammanhang, men 
det är frågan om undantag.  
 
Gammal och äldre kvinna respektive dam används ofta i reportage – 
beskrivningar av sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. Ofta 
handlar det om val och regimskiften i andra länder där någon repre-
sentant får uttala sig. Äldre kvinna förekommer framförallt i beskriv-
ningar av utländska förhållanden, medan äldre dam förekommer i 
beskrivningar av svenska. Även gammal och äldre man förekommer i 
liknande kontexter i 87-korpusen och i 00-korpusen. Äldre man be-
skrivs och får till exempel uttala sig när det gäller tre politiska val i 
olika länder.  
 
Att en person som beskrivs genom ett fokusord och ett åldersattribut 
också får uttala sig och bli citerad tyder på status och inflytande när 
det gäller att få sin röst hörd i massmediala sammanhang. Levin me-
nar till exempel att aktörer i en massmediatext genom citeringar och 
referat blir ”delaktiga i den journalistiska produkten” och att de aktö-
rer som ges företräde samtidigt representerar perspektiv som ges 
företräde (2003:31) – vilket då kan kopplas till inflytande och makt. 
Även här är det dock också frågan om hur och inte enbart att – vad 
får referenterna uttala sig om och på vilket sätt. Äldre man får till ex-
empel ofta uttala sig i olika kontexter, men i 87-korpusen är det ofta i 
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negativa och kritiska ordalag – ”ingen idé”, ”kan inte lita på SJ”, ”blir 
bara värre och värre”. Den typen av uttalanden skapar en stereotyp 
bild av kategorin äldre herrar och kan inte självklart kopplas till infly-
tande och status. I 00-korpusen är det dock mer varierat – om 
val/regimskiften, baseboll och förintelsen. 
 
Gammal herre och ung man får endast vid enstaka tillfällen uttala sig om 
någonting. Detta säger någonting om status och inflytande, men ock-
så någonting om användningsmönster och genretypiska drag. Slutli-
gen får även gammal man och medelålders man uttala sig vid något tillfäl-
le vardera i 00-korpusen.  
 
Äldre och vuxna kvinnor används som självreferenser i dessa tidnings-
kontexter, fastän vid få tillfällen, gammal och ung man förekommer 
också vid två respektive ett tillfälle vardera och medelålders man an-
vänds slutligen som självreferens vid ett tillfälle. Oftast används själv-
referenserna till att markera det egna perspektivet – den horisont eller 
den position utifrån vilken en åsikt uttrycks. Sammantaget är det 
dock ovanligt med självreferenser när det gäller dessa fokusord i rela-
tion till åldersattribut.  
 
Sammanfattningsvis får både personer som karakteriseras som kvinna 
och dam i relation till äldre uttala sig i 87- och 00-korpusen och då 
framförallt i politiska sammanhang. Det är också enbart kvinna i rela-
tion till äldre som förekommer som självreferens.  
 
Det finns andra aspekter av status, inflytande och makt när det gäller 
dessa fokusord och åldersattribut. Gammal, äldre, åldrad och medelålders 
i relation till man och herre används när det handlar om makt och 
makthavare – i 87- och/eller 00-korpusen. Det handlar om politiska 
ledare, högutbildade, kommunledning, styrelsemedlemmar, nobelpris-
tagare och deltagare i hemliga syndikat. I flera fall riktas kritik mot 
dessa – sitter kvar oavsett prestation, klarar inte av att förnya sig etc. 
Endast medelålders man relateras till konsumtion vilket slutligen också 
kan ses som en makt. 
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12 FOKUSORD ÖVER TID   
Det har hittills framkommit att fokusorden förekommer både i rela-
tion till kronologisk och icke-kronologisk ålder, men på olika sätt och 
i olika utsträckning. Nästa steg är att studera fokusordens förändring 
mer specifikt – hur förhåller sig fokusorden egentligen till varandra 
och hur har de förändrats över tid? En av mina frågeställningar rör 
fokusordens förändring över tid. Denna förändring har både med 
frekvens och lexikala teman/mönster att göra.  
 
Det som är mest grundläggande när det gäller förändring är att studera 
fokusordens generella förekomstfrekvens. Där framkommer frekventiel-
la förändringar som sedan kan försöka förstås eller förklaras genom en 
fördjupas analys av de kontexter som fokusorden förekommer i. Även 
kollokationsanalysen av fokusorden är en statistisk utgångspunkt. 
 
Den fördjupade analysen görs framförallt på samförekomster där 
fokusord relateras till andra fokusord. Fokusorden kommer här att 
tas upp ett och ett och det är förändringen över tid som är i fokus. 
Resultaten kan ses som korpusbaserade semantiska fält där samföre-
komster ses som betydelsemässigt sammanhörande. 
 

12.1 De feminina fokusordens förändring 
Det mest grundläggande när det gäller fokusorden utifrån mitt kor-
puslingvistiska perspektiv är den generella användningsfrekvensen – 
hur fokusorden används och hur den användningen har förändrats 
över tid. Detta kommer inledningsvis att studeras utifrån tabeller. 
Därefter går jag igenom fokusordens fördelning när det gäller nume-
rus och bestämdhet, vilka lexikala relationer fokusorden förekommer 
i och slutligen vilka artikeltyper fokusorden förekommer i. 
 
12.1.1 Förekomstfrekvens 
Fokusordens generella förekomstfrekvens presenteras i tabellformat för 
åskådlighetens skull. Tendenserna beskrivs därefter. Frekvenserna som 
tabellen bygger på är normaliserade för att vara jämförbara (se 6.3) och 
kunna visa relativ förändring över tid. Frekvenserna utgår från lemmat – 
samtliga förekomster av fokusorden ifråga oavsett ordform.  
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Tabell 13, Förekomstfrekvens feminina fokusord  

Förekomstfrekvens - feminina fokusord
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 p65  p76  dn87 p95 p96 p97 p98 SvD00 gp01 gp02 p03 p04  s:a 
tant 8 14 12 8 13 14 12 11 11 12 11 10 125 
flicka 256 205 163 164 116 157 125 171 189 170 185 170 1900 
tjej 0 17 90 87 96 94 85 64 127 147 147 143 1033 
kvinna 359 540 483 744 698 624 590 585 610 680 714 722 6764 
dam 137 102 186 110 86 150 163 76 179 176 166 208 1663 
tös 0 3 0 4 0 0 2 1 2 2 2 0 15 
jänta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 
fruntim 5 4 4 2 3 2 2 1 1 1 1 1 26 
gumma 4 0 6 6 5 4 5 4 3 2 2 2 39 
s:a 769 885 944 1125 1017 1045 984 914 1122 1191 1229 1257  
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I artikelkorpusarna är det kvinna som står för den mest tydliga och 
entydiga ökningen. Det är för övrigt i princip enbart kvinna, flicka, dam 
och i viss utsträckning tjej som används i artikelkorpusen. Tant, frun-
timmer, gumma, jänta, tös och fröken används enbart sporadiskt oavsett 
tidsperiod.  
 
När det gäller flicka och tjej är tendenserna sinsemellan varandras 
motsatser inledningsvis – flicka som minskar och tjej som ökar. I de 
senare korpusarna närmar de sig dock varandra frekvensmässigt. 
Flicka är vanligare än tjej i samtliga korpusar, men tjej har dock ökat 
generellt samtidigt som flicka minskat.  
 
Dam har slutligen varit relativt stabilt under hela perioden. Variatio-
nerna är små och går dessutom i olika riktning. Det är svårt att se 
något samband mellan dam och de andra feminina fokusorden när det 
gäller frekvens. 
 
Det handlar slutligen om en generell ökning om man ser till de femi-
nina fokusordens sammanlagda normaliserade frekvens, vilket tyder 
på att det allmänt sett har skrivits mer och mer om personer av femi-
nint kön, eller att feminint kön blivit mer och mer viktigt att markera 
– och då framförallt när det gäller kvinna.  
 
12.1.2    Numerus och bestämdhet 
Förutom förekomstfrekvenser är även fördelning när det gäller nu-
merus och bestämdhet av intresse. Denna fördelning har med an-
vändningen och därmed betydelsen att göra och det som framförallt 
är intressant är eventuella variationer och förändringar över tid – 
huruvida fokusorden används för att beskriva individer eller sociala 
kategorier och hur detta förändrats mellan korpusarna. Variationer 
och förändringar kan i ett senare skede relateras till förändringar i 
frekvens eller lexikala mönster.  
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Press65 46-54% 51-49%  60-40% 
DN87 52-48% 43-57% 20-80% 29-71% 
SVD00 59-41% 41-59% 32-68% 42-58% 
 best/obest best/obest best/obest best/obest 
Press65 50-50% 44-56%  44-56% 
DN87 44-56% 36-64% 41-59% 54-46% 
SVD00 50-50% 27-73% 28-72% 47-53% 

 
sing best/ pl 
best 

sing best/ pl 
best 

sing best/ pl 
best 

sing best/ pl 
best 

Press65 47-53% 61-39%  64-36% 
DN87 51-49% 73-27% 7-93% 22-78% 
SVD00 50-50% 62-38% 25-75% 31-69% 

 
sing obest/pl 
obest 

sing obest/pl 
obest 

sing obest/pl 
obest 

sing obest/pl 
obest 

Press65 44-56% 43-57%  57-43% 
DN87 51-49% 36-64% 29-71% 36-64% 
SVD00 50-50% 33-67% 34-66% 52-48%  
Flicka är etablerat redan i 65-korpusen och har då en allsidig använd-
ning. Fördelningen är jämn mellan singular och plural, bestämd och 
obestämd form. Tjej debuterar i 87-korpusen, och då framförallt som 
tjejer, alltså plural obestämd form, vilket närmast är en social kategori. 
Singularanvändning ökar dock för både flicka och tjej. Tjej blir alltså 
mer allsidigt och balanserat, medan flicka blir mer begränsat till att 
beteckna individer. Pluralanvändningen ökar för kvinna – men även 
där är fördelningen relativt jämn mellan plural och singular. För dam 
är förändringen oregelbunden – först ökar singularanvändningen och 
sedan ökar pluralanvändningen.  
När det gäller bestämd respektive obestämd form är fördelningen 
relativt jämn när det gäller flicka och dam, medan obestämd form är i 
majoritet för kvinna och tjej – och samtidigt ökar över tid. Kvinna och 
tjej närmar sig alltså varandra, både genom att tjej oftast används i 
plural obestämd form, och att kvinna ökar i plural obestämd form. 
Flicka går förvisso åt motsatt håll när det gäller numerus, men relatio-
nen bestämd/obestämd är jämn i alla tre korpusar.   
12.1.3 Lexikala relationer 
Ett nästa steg är att studera de lexikala relationer fokusorden före-
kommer i, utifrån frekvens och lexikala teman eller mönster. Nedan 

Tabell 14, numerus och bestämdhet, feminina fokusord 
 Flicka Kvinna Tjej Dam 
     sing/pl sing/pl sing/pl sing/pl 
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presenteras tabeller med de tio mest förekommande lexikala relatio-
nerna som vart och ett av fokusorden förekommer i. I de fall där fler 
lexikala relationer förekommer lika ofta har jag tagit med samtliga, 
varför tabellerna ibland är något längre. I de efterföljande beskriv-
ningarna av lexikala teman tas även de lexikala relationer upp som 
inte finns med i de presenterade tabellerna – tre samförekomster har 
jag dock satt som nedre gräns. Tabellerna återfinns i sin helhet som 
bilagor. Samtliga tabeller är normaliserade, men den ursprungliga 
frekvensen anges inom parantes. Tabellerna där genrer eller artikelty-
per som fokusorden förekommer i presenteras utgår dock från pro-
cent. Procenten bygger på det sammanlagda värdet av samtliga före-
komster. De förekomster där det inte finns någon genreangivelse är 
inte inräknade.  
  
12.1.3.1 Flicka  
 
Tabell 15, Flicka – lexikala relationer 
Press65  DN87   SvD00  
pojke 22 (22) pojke 21 (87)  pojke 25(337) 
barn 6 (6) man 6 (28)  man 13(182) 
polis 4 (4) barn 5 (22)  barn 6 (91) 
au-pair-flicka 3 (3) kvinna 4 (20) kvinna 6 (91) 
dotter 3 (3) polis 3 (15) mamma 5 (65) 
förälder 3 (3) förälder 2 (12) pappa 4 (63) 
hemmafru 3 (3) barnvakt 2 (11) polis 4 (57) 
kvinna 3 (3) mamma 1 (8) förälder 3 (46) 
ungdom 3 (3) dotter 1 (7) kamrat 2 (28) 
ballerina 3 (3) far 1 (7) dotter 1 (24) 
 
I samtliga korpusar är pojke den lexikala relation som oftast före-
kommer i relation till flicka, och marginalen är stor. Även i kolloka-
tionsanalysen intar pojke en särställning i förhållande till flicka.  
 
Flicka och man får dock en starkare relation i 87-korpusen som håller 
i sig och stärks i 00-korpusen. Flicka och kvinna har en mer stabil 
relation över tid – som också stärks, medan dam i 87-korpusen ersatts 
av tjej i 00-korpusen. Därutöver har flicka en stabil relation till barn,  
som också stärks, och i något mindre omfattning ungdom. Variationen 
av fokusord som förekommer i relation till flicka i 00-korpusen ökar 
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och antingen är det ett tecken på att det semantiska fältet runt flicka 
blir mer omfattande eller att flicka knyts hårdare eller mer entydigt 
just till olika fokusord. Det kan dock också ha med 00-korpusens 
väsentligt större storlek att göra. 
 
När det gäller flicka är det i princip samma fyra fokusord – pojke, man, 
barn och kvinna – som är absolut vanligast i samtliga korpusar – med 
ett undantag – man i 65-korpusen – vilket tyder på att det i termer av 
semantiskt fält och prototypiska medlemmar är relativt stabilt runt 
flicka. Sådan överensstämmelse över tid, dvs i de olika korpusarna 
från olika tidsperioder, förekommer inte när det gäller de andra femi-
nina fokusorden.   
 
Andra kategorier 
Förutom fokusord som förekommer i relation till andra fokusord kan 
andra teman eller kategorier uppmärksammas som kan relateras till 
betydelse och betydelseförändring. Flicka förekommer till exempel i 
relation till lexikala relationer som har med yrke eller verksamhetsrol-
ler att göra i samtliga korpusar (10/11/14%) och av dessa är polis 
absolut vanligast – också i samtliga korpusar. I några av dessa fall är 
det dock oklart om polis refererar till myndigheten eller institutionen 
som sådan eller till individen som är yrkesutövaren, till exempel 
”bandinspelning med uppgifter om mordet 1989 på en tioårig flicka i 
Hörby som polisen fått” (SvD00).  
 
I 65-korpusen finns för övrigt au-pairflicka, hemmafru samt ballerina och 
i 87-korpusen finns barnvakt och dagmamma – och möjligen kan elev 
också räknas hit. I 00-korpusen finns ytterligare lexikala relationer 
som har med yrke att göra. Den övervägande majoriteten av dessa 
har med kriminalitet och rättsväsende att göra – polis, åklagare, advokat, 
målsägandebiträde, Kalmarpolis, kommissarie, men även verksamhetsroller 
som åtalad, vittne, offer, mördare, misstänkt, gärningsman och brottsling. 
Flicka går alltså från att ha förknippats med hem-relaterade yrken 
som au-pairflicka och hemmafru till att ha förknippats med yrken från 
rätts- och polisväsendet. Polis förekom förvisso redan i 65-korpusen, 
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men i 00-korpusen förekommer även verksamhetsroller som åklagare, 
advokat och målsägandebiträde – och i mycket större omfattning. 
 
I samtliga korpusar förekommer också flicka i lexikala relationer som 
har med släktskap och familj att göra. I 65-korpusen förekommer 
flicka i relation till dotter och förälder men i 87-korpusen är variationen 
större – och de flesta har med föräldraskap att göra – förälder, mamma, 
moder, mor, pappa, fader och far. I 00-korpusen förekommer det väsent-
ligt fler lexikala relationer som har med släktskap och familj att göra – 
och även där är föräldraskapsrelationer det vanligaste – ca 62% av 
släktskaps- och familjerelationerna. Dessa är fader, far, förälder, mamma, 
moder, pappa, styvfader, styvfar och vårdnadshavare. I 00-korpusen finns 
också ett antal syskonskapsrelationer –  syskon, syster, broder och bror 
samt ett antal partnerskapsrelationer – fru, hustru, make, pojkvän och 
sambo. Generellt sett ökar antalet lexikala relationer som förekommer 
i relation till flicka och har med släktskap att göra över tid – från 18% 
till 25% av det totala antalet lexikala relationer, men i samtliga korpu-
sar är det ändå samma mönster – det är föräldrarelationer som fram-
förallt förknippas med flicka. Den högre procenten i relation till större 
variation tyder på att det semantiska fältet runt flicka blivit allt mer 
förknippat med släktskap och familj.  
 
Artikeltyper – flicka 
 
Tabell, 16, Artikeltyper – flicka 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
kultur/nöje 49 nyheter 60 nyheter 41 
människa/miljö 40 kultur/nöje 16 kultur/nöje 29 
 politik/debatt 6 idrott 15 människa/miljö 22 
ekonomi/näringsliv 4 människa/miljö 7 ekonomi/näringsliv 3 
vetenskap 1 politik/debatt 2 politik/debatt 3 
    idrott 2 
 
Flicka förekommer framförallt i nyhetsartiklar i 87- och 00-korpusen, 
men relativt sett minskar det i 00-korpusen – möjligen på grund av 
att artiklar om kultur och nöje samt människa och miljö har ökat i 
relation till den totala mängden. Flicka förekommer också ofta i kul-
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tur- och nöjesartiklar i samtliga korpusar, trots minskningar och ök-
ningar. I idrottsartiklarna minskar flicka relativt sett mellan 87- och 
00-korpusen och slutligen förekommer flicka sällan i artiklar från 
ekonomi- och näringslivssidorna samt i politik- och debattartiklar – i 
samtliga korpusar. 
 
Summering 
Fokusorden dominerar i det semantiska fältet, men minskar procen-
tuellt över tid, samtidigt som lexikala relationer relaterade till yrkes-
verksamhet, framförallt rätts- och polisväsende, och släktskap och 
familj, framförallt föräldraskap, ökar. Detta sammantaget med att 
flicka minskat i användning kan tyda på att flicka blir alltmer förknip-
pat med familj och med yrken kopplade till rätts- och polisväsende. 
Detta kan också styrkas av att flicka framförallt förekommer i nyhets-
artiklar och i kultur- och nöjesartiklar – och allt mindre i till exempel 
idrottsartiklar. 
 
12.1.3.2 Kvinna 
 
Tabell 17, kvinna, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
man 61 (62) man 113 (469)  man 136 (1785) 
barn 15 (15) barn 30 (125) barn 29 (378) 
doktor 5 (5) polis 9 (40) flicka 6 (83) 
flicka  4 (4) flicka 4 (18) mamma 4 (50) 
make 4 (4) pojke 4 (18) pojke 4 (50) 
neger 4 (4) chef 3 (16) polis 4  (49) 
polis 4 (4) dotter 2 (11) mor 4  (47) 
anhörig 3 (4) ordförande 2 (11) chef 3 (40) 
dam  3 (4) pappa 2 (10) hustru 3 (40) 
dotter 3 (4) läkare 2 (9) dotter 3 (35) 
fru  3 (4)     
hustru 3 (4)     
professor 3 (3)     
 
Man är det fokusord som är i särklass vanligast i relation till kvinna i 
samtliga tre korpusar. Även utifrån kollokationsanalysen är man det 
kollokat som med stor majoritet förekommer oftast i relation till 
kvinna – och där förekommer också flera former av manlig. I kolloka-
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tionsanalysen är det tyvärr inte möjligt att differentiera man som pro-
nomen från man som substantiv i obestämd form singular, men man i 
andra numerus- och bestämdhetsformer är dock entydiga. Om fre-
kvenserna för man normaliseras framkommer det också att man har 
ökat i användning över tid i relation till kvinna.  
 
Kvinna förekommer dock också i relation till andra maskulina fokus-
ord. Herre minskar sin relation till kvinna över tid och pojke, karl, kille, 
gubbe, farbror och grabb sällan förekommer i relation till kvinna. 
 
När det gäller de färre feminina fokusorden knyts flicka närmare kvin-
na över tid, om än marginellt, medan dam och kvinna får ett ökat av-
stånd och tjej är perifert. 
 
Barn ökar i sin relation till kvinna och även ungdom, vuxen och småbarn 
ökar marginellt i relationen till kvinna, medan tonåring och spädbarn 
endast förekommer i liten utsträckning i relation till kvinna i 00-
korpusen.  
 
Andra kategorier 
Det förekommer även lexikala mönster och kategorier som inte har 
med relationen mellan fokusord att göra. Det förekommer först och 
främst ett antal yrkes- och verksamhetsrelaterade lexikala relationer i 
vilka kvinna ingår och dessa är relativt sett jämnt fördelade i korpu-
sarna – ca 10% av det totala antalet lexikala relationer.  
 
I samtliga korpusar är polis den vanligaste eller näst vanligaste yrkes-
beteckningen och i samtliga korpusar handlar det för övrigt framför-
allt om kvalificerade yrken – sådana som kräver högskoleutbildning. 
Det kan till exempel vara doktor, professor, läkare, åklagare och psykolog. 
 
De flesta yrkesrollerna som kan knytas till olika verksamheter har 
dock med kriminalitet, polis- och rättsväsende att göra, framförallt i 
87- och 00-korpusen. Det är inte enbart yrkesbeteckningar såsom 
advokat, åklagare, domare och jurist utan också roller eller funktioner 
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som personer har som är involverade i verksamheten – offer, mördare, 
förövare, misstänkt, åtalad, rånare etc.   
 
Andra yrkesområden som förekommer i relation till kvinna är utbild-
ningsområdet och kulturområdet – och då framförallt i 00-korpusen. 
De yrkeskategorier som oftast förekommer i relation till kvinna är 
professor, forskare, student och akademiker respektive författare, konstnär, 
skådespelare, regissör och musiker.   
 
Släktskap är förutom yrke väldigt dominerande i relation till kvinna. 
Lexikala relationer som har med släktskap och familj att göra före-
kommer ofta i samtliga korpusar (14/7/11%). Om de olika lexikala 
relationerna delas upp i typer av släktskaps- och familjerelationer är 
det i 65-korpusen vanligast med lexikala relationer som har med part-
nerskap av olika slag att göra – make, fru och hustru.  
 
I 87-korpusen är det däremot vanligast med föräldraskapsrelationer 
av olika slag – pappa, fader, förälder och mamma. Fadersrelationerna är 
här i majoritet. Även i 00-korpusen är föräldraskapsrelationer det 
vanligaste, och då framförallt moderskapsrelationen – mamma, mor, 
småbarnsmamma, tvåbarnsmamma och styvmamma. Det finns dock part-
nerskapsrelationer även i 87- och 00-korpusen och andra typer av 
relationer såsom syskonskap, mor- och farföräldrar etc, men då alltså 
inte i lika hög utsträckning. 
 
Förutom yrke och släktskap verkar etnicitet, nationalitet och geogra-
fisk tillhörighet också i viss utsträckning vara relevant i relation till 
kvinna, åtminstone i 00-korpusen. Ofta handlar det om mer allmänna 
beteckningar – invandrare, flykting, färgad, svart, samt utlänning. 
 
 
 
 
 
 
 



 187 

Artikeltyper – kvinna 
 
Tabell 18, artikeltyper – kvinna  
65-korp % 87-korp % 00-korp % 
kultur/nöje 61 nyheter 64 kultur/nöje 30 
människa/miljö 17 kultur/nöje 19 människa/miljö 24 
politik/debatt 13 politik/debatt 8 nyheter 23 
ekonomi/näringsliv 6 människa/miljö 6 ekonomi/näringsliv 13 
vetenskap 3 idrott 2 politik/debatt 8 
  ekonomi/näringsliv 1 idrott 1 
    vetenskap 1 
 
Kvinna förekommer ofta i kultur- och nöjesartiklar i samtliga korpu-
sar, fastän det minskar mycket mellan 65- och 87-korpusen, för att 
därefter öka igen. I 87-korpusen förekommer kvinna oftast i nyhetsar-
tiklar, och detta med stor marginal.  Även om kvinna förekommer 
relativt ofta även i nyhetsartiklar i 00-korpusen är det en procentuellt 
stor minskning. Kvinna förekommer sällan i idrottsartiklar och sällan i 
politiska artiklar, men mellan 87- och 00-korpusen förekommer kvin-
na oftare i ekonomi- och näringslivsartiklar – ökar från 1 till 13%. 
 
Summering 
Kvinna har ökat stort frekvensmässigt vilket både kan ha att göra med 
ökad relevans i dagspressen, och med förändring i betydelse. Föränd-
ring när det gäller numerus och bestämdhet är relativt entydig – kvin-
na i plural obestämd form ökar entydigt över tid.  
 
Det semantiska fältet runt kvinna består främst av andra fokusord, 
men dessa relationer minskar över tid. Man är det fokusord som of-
tast förekommer i relation till kvinna oavsett korpus. Kvinna före-
kommer därutöver också i relation till yrkesbeteckningar, relativt 
jämn fördelat i de olika korpusarna. Det är i allmänhet kvalificerade 
yrken som kvinna relateras till, men i 87- och 00-korpusen handlar det 
framförallt om rätts- och polisväsendet, men även om utbildnings- 
och kultursektorn. Kvinna förekommer vidare i relation till släkt-
skapsbeteckningar och i 00-korpusen förekommer kvinna i någon 
mindre utsträckning även i samband med nationalitets-, etnicitets- 
eller härkomstbeteckningar.  
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Både fokusord, släktskapsbeteckningar och yrkesbeteckningar mins-
kar procentuellt i relation till kvinna, och någonting måste då istället 
öka. Möjligen kan man tänka sig att kvinna breddas och relateras med 
fler olika och nya kontexter, men att det ännu inte är möjligt att se 
några konkreta mönster i användningen. 
 
Utifrån artikeltyp förekommer kvinna framförallt i nyhetsartiklar och i 
kultur- och nöjesartiklar. Nyhetsartiklar är det vanligaste i 87-
korpusen, men minskar något i 00-korpusen i relation till kultur- och 
nöjesartiklar. Därutöver ökar kvinna i ekonomi- och näringslivsartik-
lar. 
 
12.1.3.3 Tjej 
 
Tabell 19, tjej, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
  kille 8 (35) kille 11 

(140) 
  herre 1 (5) man 2 (28) 
  man 1 (5) kvinna 2 (26) 
  tränare 1 (5) flicka 1 (10) 
  grabb 1 (4) grabb 1 (8) 
  spelare 1 (4) barn 1 (7) 
  dam 1 (3) pojke 1 (7) 
  domare 1 (3) mamma 0 (6) 
  elev 1 (3) polis 0 (6) 
  ledare 1 (3) vuxen 0 (6) 
  pojke 1 (3)   
  ungdom 1 (3)   
 
I 65-korpusen förekommer inga lexikala relationer som når upp till 
gränsvärdet. 65-korpusen bör egentligen inte räknas med då den en-
dast bygger på två förekomster av fokusordet tjej. Den övervägande 
majoriteten av lexikala relationer i 87- och 00-korpusen är mellan tjej 
och andra fokusord – 76% respektive 83% av det totala antalet.  
 
Av dessa fokusord är de maskulina fokusorden i majoritet i både 87- 
och 00-korpusen – 89% i 87-korpusen och 75% i 00-korpusen – och 
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kille är det absolut vanligaste i båda korpusarna. Det är exakt samma 
maskulina fokusord det handlar om i båda korpusarna, men med 
olika frekvenser och därmed olika närhet i relationen till tjej. I 87-
korpusen följs kille av herre, man, grabb och pojke, men i 00-korpusen 
har herre minskat i relativa termer och ordningen är då istället kille, 
man, grabb, pojke och herre. Herre har alltså i det semantiska fältet fått 
en svagare relation till tjej medan kille och man förstärkt sina positio-
ner. Grabb och pojke är perifera i både 87- och 00-korpusen, och 
minskar dessutom. 
 
De feminina fokusorden är få och skiftande. I 87-korpusen före-
kommer tjej enbart i relation till dam medan tjej förekommer i relation 
med kvinna, flicka och därefter dam i 00-korpusen. Detta innebär att 
både herre och dam minskar i sin relation till tjej, medan både man och 
kvinna ökar – liksom flicka. När det slutligen gäller könsneutrala fo-
kusord förekommer enbart ett sådant i relation till tjej – ungdom – i 87-
korpusen, men i 00-korpusen förekommer flera och av dessa har 
ungdom lägst frekvens – barn, vuxen, tonåring och ungdom.  
 
Andra kategorier 
Förutom fokusord som används i relation till tjej förekommer andra 
lexikala teman eller kategorier som kan knytas till betydelse eller be-
tydelseförändring.  
 
Det förekommer ett flertal lexikala relationer som har med yrkestill-
hörighet att göra eller som kan knytas till roller i yrkesverksamheter i 
87- och 00-korpusen. I 87-korpusen förekommer tränare, spelare, doma-
re, elev samt ledare och i 00-korpusen finns polis, tränare och chef, men 
också kund och medarbetare. Många av dessa har med idrott att göra, 
både i 87- och 00-korpusen fast i mycket mindre utsträckning i 00-
korpusen. I 00-korpusen tillkommer allmänna yrkesroller såsom chef, 
kund och medarbetare.  
 
De enda släktskaps- eller familjerelationerna som finns är mamma, 
förälder och son – och de finns enbart i 00-korpusen. 
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Artikeltyper – tjej 
 
Tabell 20, artikeltyper – tjej 
Press65 % DN87 % SvD00 % 
kultur/nöje 100 idrott 53 människa/miljö 38 
  nyheter 36 kultur/nöje 20 
  kultur/nöje 8 idrott 15 
  människa/miljö 3 ekonomi/näringsliv 14 
    nyheter 9 
    politik/debatt 4 
 
Trots att tjej enbart förekommer i två korpusar verkar användningen 
ha förändrats utifrån vilka artiklar användningen förekommer i. Tjej 
förekommer oftast i idrottsartiklar i 87-korpusen, men i 00-korpusen 
förekommer tjej betydligt oftare i artiklar som har med människa och 
miljö och med kultur och nöje att göra. Det är också större variation i 
00-korpusen vilket förvisso kan ha att göra med korpusens större 
storlek att göra. Både artiklar som har med ekonomi och näringsliv 
och politik och debatt förekommer i 00-korpusen, men inte i 87-
korpusen.  
 
Summering 
Tjej har ökat i användning mellan 65- och 00-korpusen och det har 
även lexikala relationer i vilka tjej ingår i gjort. Av de lexikala relatio-
nerna består den största delen av dessa av relationen mellan tjej och 
andra fokusord – och denna majoritet ökar från 76% i 87-korpusen 
till 83% i 00-korpusen. Pluralformen av tjej är i majoritet, men denna 
majoritet minskar samtidigt som majoriteten av tjej i obestämd form 
ökar.  
 
I det semantiska fältet runt tjej har kille den närmsta relationen. Där-
utöver får dam och herre en svagare relation medan man och kvinna – 
och flicka – får en starkare. Tjej får också en starkare relation till 
könsneutrala fokusord – barn, vuxen, tonåring och ungdom. Det är 
genomgående låga frekvenser, men det kan ändå vara intressant att 
lyfta fram det faktum att tjej knyts till dessa åldersrelaterade begrepp, 
men också att ungdom var det enda av dessa som relaterades till tjej i 
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87-korpusen, men att barn, vuxen och tonåring oftare relateras till tjej i 
00-korpusen. Att tjej blir mindre kollektivt kan möjligen därutöver 
kopplas till att idrott som var starkt relaterat till tjej i 87-korpusen 
minskar mycket i 00-korpusen, och att herre och dam dessutom mins-
kar sin relation till tjej. 
 
12.1.3.4 Dam 
 
Tabell 21, dam, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
herre 4 (4) herre 11 (46) herre 5 (69) 
kvinna  3 (3) man 1 (6) kvinna 1 (15) 
  kvinna 1 (5) man 1 (10) 
  svenska 1 (5) världsetta  0 (6) 
  barn 1 (4) mor   0 (5) 
  flicka 1 (4) son 0 (5) 
  kärring 1 (3) förbundskapten 0 (4) 
  polis 1 (3) gubbe 0 (4) 
    mamma 0 (4) 
    svenska  0 (4) 
    syster 0 (4) 
 
I samtliga korpusar är relationen mellan dam och andra fokusord i 
majoritet och i samtliga korpusar förekommer fokusordet herre oftast 
i relation till dam. Ökningen och minskningen av styrkan i denna rela-
tion kan delvis ha med de generella upp- och nedgångarna när det 
gäller den generella användningen – förekomstfrekvensen.  
 
Det semantiska fältet runt dam förändras över tid. Herre är stabilt över 
tid liksom kvinna i viss mån, men därutöver skiljer det sig. Man och 
barn förekommer i 87- och 00-korpusen. För övrigt förekommer 
enbart flicka och kärring i 87-korpusen och gubbe enbart i 00-korpusen. 
 
Andra kategorier 
Fokusordet dam förekommer också i lexikala relationer som inte in-
kluderar andra fokusord. I 87- och 00-korpusen förekommer lexikala 
relationer som kan kopplas till yrkesroller eller yrkesverksamheter – 
polis i 87-korpusen och ett antal lexikala relationer som kan kopplas 
till idrottsverksamhet i 00-korpusen – världsetta, världsmästare och för-
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bundskapten. Svenska i 87-korpusen och i 00-korpusen – samt norrman i 
00-korpusen har förvisso med nationalitet att göra, men referenterna 
är idrottsutövare vilket innebär att även dessa lexikala relationer kan 
kopplas till idrott och idrottsverksamhet.  
 
Det förekommer också familje- och släktskapsrelationer i relation till 
dam, men enbart i 00-korpusen – mor, mamma, fader son, dotter samt 
syster och hustru. De flesta av dessa har med föräldraskap – företrä-
desvis moderskap – att göra.  
 
Artikeltyper – dam 
 
Tabell 22, artikeltyper, dam 
Press65 % DN87 % SvD00 % 
människa/miljö 55 idrott 48 idrott 32 
kultur/nöje 38 nyheter 25 kultur/nöje 28 
vetenskap 3 kultur/nöje 13 människa/miljö 24 
ekonomi/näringsliv 2 människa/miljö 13 ekonomi/näringsliv 6 
politik/debatt 2 politik/debatt 1 nyheter 6 
    politik/debatt 4 
 
I både 87- och 00-korpusen förekommer dam oftast i idrottsartiklar – 
och hade inte idrottsartiklar varit bortplockade i 65-korpusen är det 
möjligt att det hade varit likadant där. Det handlar dock om en pro-
centuell minskning mellan 87- och 00-korpusen. I samtliga korpusar 
förekommer dam också i kultur- och nöjesartiklar – minskning mellan 
65- och 87-korpusen, men sedan ökning mellan 87- och 00-korpusen. 
Dam förekommer dock sällan i artiklar som har med politik och de-
batt att göra oavsett korpus – något oftare i ekonomi- och närings-
livsartiklar i 00-korpusen.  
 
Summering 
Dam minskar och ökar i användning över tid, men minskar i relation 
till andra fokusord – från 88% till 60%. Det är inte några entydiga 
mönster när det gäller numerus och bestämdhet.  
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När det därefter gäller det semantiska fältet består det av herre, kvinna 
och man, och därutöver i något mindre omfattning av man och barn –
flicka, kärring och gubbe är därutöver perifera i fältet. Dam förekommer 
oftast i idrottsartiklar – både i 87- och 00-korpusen. 65-korpusen går 
inte att säga något om i detta avseende. Bland de lexikala relationerna 
går också att se en relation till idrott i 87- och 00-korpusen – både 
genom de verksamhetsroller som förknippas med dam såsom världset-
ta, världsmästare och förbundskapten, men också genom de nationalitets-
beteckningar – svenska och norrman – som förekommer i idrottskon-
texter. Dam förekommer också ofta i kultur- och nöjesartiklar, men 
det är svårt att korrelera detta med något av de lexikala mönster som 
jag har uppfattat.  
 
Slutligen är det ett lexikalt mönster som uppkommer i 00-korpusen i 
relation till dam – släktskaps- och familjebeteckningar – och detta i 
relativt stor omfattning. Detta kan indikera en betydelseförändring, 
men måste dock närmare studeras.  
 
12.1.3.5           Det semantiska fältet 
För att inledningsvis få en bild av hur det semantiska fältet ser ut är 
fokusorden av primärt intresse. Både flicka, kvinna, dam och tjej före-
kommer tillsammans med andra fokusord – och detta i samtliga kor-
pusar. Samtliga fyra feminina fokusord förekommer dock absolut 
oftast i relation till andra maskulina fokusord.  
 
För samtliga fokusord ingår andra fokusord i majoriteten av de lexi-
kala relationerna– för flicka (82/64/56%) och kvinna (73/71/60%) 
minskar dock antalet, medan det för tjej ökar marginellt (76/83%) och 
för dam ökar marginellt och sedan minskar stort (88/90/60%). Detta 
kan förstås som att flicka och kvinna och i viss mån dam minskar sin 
samhörighet med det traditionella semantiska fältet, medan tjej ökar 
sin. 
 
Eftersom fokusorden är centrala i detta sammanhang har jag mer 
ingående studerat de kontexter fokusorden förekommer tillsammans 
i. Jag har strukturerat framställningen av dessa utifrån de specifika 
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fokusord som de feminina fokusorden förekommer i relation till – 
maskulina först, därefter feminina och slutligen könsneutrala.  
 
Feminina fokusord i relation till man 
Man förekommer i relation till både kvinna, dam, tjej och flicka – alltid i 
oppositioner. Det handlar i samtliga dessa relationer om makt, jäm-
ställdhet och brist på jämställdhet. När det gäller kvinna och man är 
detta vanligt i samtliga korpusar, och det handlar då framförallt om 
yrkeslivet. I några fall förkommer också kvinna i kontexter där det 
handlar om personer av feminint kön som fått höga positioner inom 
manliga branscher och som intervjuas angående just detta. Dam och 
man förekommer i kontexter där det är frågan om patriarkala relatio-
ner och tjej och man förekommer i kontexter där det handlar om brist 
på jämställdhet och där makt är det centrala – tjej om den som är 
underordnad och man om den som är makthavare. I 00-korpusen 
används tjej då det handlar om att locka personer av feminint kön till 
mansdominerade branscher – näringslivet och it-branchen till exem-
pel. Flicka och man förekommer därutöver i enstaka kontexter som 
har med jämställdhet, könsskillnader, manlighet och kvinnlighet att 
göra – i 00-korpusen.  
 
Man förekommer också ofta i relation till kvinna och flicka i kontexter 
där övergrepp begås – man som förövare och kvinna och flicka som 
offer. Flicka förekommer nästan enbart i relation till man när det 
handlar om övergrepp, mord och misshandel. Flicka kan dock också 
förekomma i kontexter där kriminella handlingar begås och vara en 
aktör, men då i relation till man, och väldigt sällan.   
 
I artiklarna förekommer också kontexter där man ingår i kärleksrela-
tioner, tillsammans med kvinna, dam, tjej och flicka. I de fallen flicka 
och man ingår i kärleksrelationer handlar det oftast om en kontrast-
verkan, och i några kontexter förstärks denna – flicka som oskuld 
gentemot man som rik samt fin flicka gentemot enkel man. Kontraster-
na går dock inte självklart att hänföra till åldersskillnader utan snarare 
till klasskillnader och ekonomiska skillnader. Flicka och kvinna i kär-
leksrelationer med man förekommer också i beskrivningar av böcker, 
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film och teater. I ett fall förstärks också en kontrast mellan man och 
tjej i ett liknande sammanhang – där en 20-årig tjej träffar en 40-årig 
man – och i denna enda kontext är åldersskillnaden markerad och 
relevantgjord. 
 
Kvinna och tjej förekommer i beskrivningar av statistik eller undersök-
ningar i relation till man, kvinna i både 87- och 00-korpusen och tjej i 
00-korpusen. Statistiken rör ätstörningar, känslighet för expediters 
beteende och körbeteende när det gäller tjej och allt från ATP-poäng, 
aidsfall och matvanor till lönestatistik, radiolyssnande och föräldrale-
dighet när det gäller kvinna. Slutligen förekommer dam och man i spe-
cifika kontexter – det handlar framförallt om idrott – i 87- och 00-
korpusen – och om mode.  
 
Sammantaget förekommer man i relation till samtliga fyra feminina 
fokusord – i vissa kontexter flera och i vissa kontexter färre av dem. 
Man förekommer i relation till samtliga feminina fokusord i kontexter 
som har med makt och jämställdhet/brist på jämställdhet att göra 
och när det gäller kärleksrelationer. Flicka förekommer dock mer 
sällan i relation till man när det gäller makt och jämställdhet, och när 
det gäller kärleksrelationer där det ofta handlar om kontraster utifrån 
klass eller ekonomisk status som markeras – och inte ålder. Kvinna är 
det av fokusorden som står man betydelsemässigt närmast utifrån 
frekvens och här märks det även genom bredden av lexikala mönster 
där kvinna förekommer. Förutom makt/jämställdhet och kärleksrela-
tioner förekommer kvinna och flicka i relation till man när det handlar 
om övergrepp – man som förövare och kvinna/flicka som offer – och 
kvinna och tjej förekommer också i relation till man när det gäller stati-
stik och jämförelser. Dam slutligen förekommer i relation till man i 
specifika kontexter – idrott och mode – och är ensam om detta. 
 
Feminina fokusord i relation till pojke  
Pojke förekommer i relation till flicka, tjej och kvinna, men oftast i rela-
tion till flicka. Det är få entydiga mönster. Både flicka och kvinna före-
kommer ofta tillsammans med pojke när det handlar om kriminalitet 
och olyckor. I båda fallen handlar det om 87- och 00-korpusen. Pojke 
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och flicka förekommer i våldtäktskontexter där pojke är förövare och 
flicka offer, men pojke och flicka är också tillsammans offer för pedofi-
ler, mördare eller olyckor. Flicka kan också fungera som förövare – 
för bilstöld, misshandel och knivmord – men då är inte pojke offer 
utan medhjälpare. Kvinna och pojke i relation till varandra handlar 
vidare både om förövare och offer – kvinna som förövare och pojke 
som offer eller tvärtom – det händer också att både kvinna och pojke 
är offer.   
 
Flicka och i viss mån tjej förekommer i relation till pojke i skolsam-
manhang – även om det är ytterst undantagsvis när det gäller pojke i 
relation till tjej, då gällande skolidrott. Här blir tjej ett mellanliggande 
språkligt uttryck mellan flicka och kvinna – förekommer i skolsam-
manhang liksom flicka, men förekommer också i yrkesmässiga sam-
manhang liksom kvinna. Mellan flicka och kvinna är det dock frågan 
om en semantisk arbetsfördelning mellan skola och yrkesliv som kan 
ha sin grund i en åldersskillnad.  
 
I 65-korpusen förekommer pojke och flicka i kontexter som är kopp-
lade till kulturutövande – medlemmar i popgrupper, baletter och 
teatrar. I 87- och 00-korpusen handlar det om jämställdhet och köns-
skillnader, vuxenblivande, dagis- och fritidsaktiviteter samt föräldra-
perspektiv – omnämnanden i intervjuer och reportage, barnafödsel 
och föräldraskap. I 00-korpusen förekommer slutligen flicka och pojke 
framförallt i kontexter som har med statistik att göra – sexualvanor, 
alkohol och droger, medievanor etc. Detta beror sannolikt på en 
allmän ökning av statistik och jämförelser utifrån kön i tidningstext, 
då inget av fokusorden överhuvudtaget förekommer ofta i statistiska 
sammanhang i någon större omfattning i de tidigare korpusarna. I 00-
korpusen tillkommer också, förutom statistiska kontexter, kontexter 
som har med utvecklingsländers och mellanösterländers problematis-
ka situation att göra.  
 
Utifrån detta handlar det grovt sett om en viss betydelseförändring 
när det gäller flicka och pojke där de lexikala mönstren förändrats och 
breddats mellan 65- och 00-korpusen. Från att i 65-korpusen mest ha 
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haft med kulturyttringar att göra till att ha med kriminalitet och 
olyckor, jämställdhet, föräldraskap, skola/dagis, vuxenblivande och 
sedan till att användas i statistik, förvisso också utifrån tanken om 
jämställdhet – och när det gäller situationen i utvecklingsländer. Den-
na förändring kan både ha med referenterna att göra, med den gene-
rella inställningen till referenterna eller med medias rapportering av 
referenterna att göra. Förmodligen hör dessa sista två möjliga förklar-
ingar delvis ihop – mediernas rapportering av referenterna påverkar 
den generella inställningen och vice versa.  
 
Feminina fokusord i relation till herre 
Herre förekommer i relation till dam, kvinna och tjej. Både dam, kvinna 
och tjej förekommer i relation till herre när det gäller kontexter som 
har med idrott att göra, även om det är mest entydigt i fallet dam – 
herre, framförallt i 87- och 00-korpusen.  
 
Kvinna och herre samt tjej och herre förekommer också entydigt i kon-
texter där det handlar om makt, klasskillnader och brist på jämlikhet 
– herre som elit och överklass och kvinna som underklass, och en herre 
som skäller på en tjej som serverar – ”…skäller äldre, distingerade 
herrar på den lilla tjejen i kaffebaren” (DN87). Detta kan både ha 
med över- respektive underordning att göra, men även med en ål-
dersskillnad som markeras genom äldre och liten. Även inom idrotts-
kontexterna, och då framförallt när det gäller dam och herre i 00-
korpusen, handlar det om jämställdhet och brist på jämlikhet. Det är 
dock slutligen enbart dam i relation till herre som förekommer i rela-
tion till mode och kläder.  
 
Sammanfattningsvis är dam det fokusord som utifrån frekvens har 
betydelsemässigt närmast förhållande till herre. Det är dock en tydlig 
semantisk arbetsfördelning mellan kvinna och dam när det gäller den-
na relation till herre och som inte verkar ha med frekvensen att göra. 
kvinna och herre förekommer i kontexter som har med maktojämlik-
het och brist på jämställdhet att göra och dam och herre förekommer i 
relation till varandra när det gäller idrott, fastän det även där delvis 
handlar om ojämlikhet, och mode.  
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Tjej förekommer i långt mindre omfattning i relation till herre, och 
verkar i detta sammanhang liksom i andra att stå emellan – i detta fall 
kvinna och dam – genom att både förekomma i relation till idrott lik-
som dam och i relation till ojämlikhet liksom kvinna.  
 
Feminina fokusord i relation till kille 
Kille förekommer i relation till tjej, kvinna och flicka – oftast i relation 
till tjej dock. Tjej och kille samt flicka och kille förekommer i kontexter 
som har med jämställdhet att göra – för tjej och kille handlar det om 
00-korpusen och om yrkeslivet, för flicka och kille om 00-korpusen 
och om jämställdhet och könsskillnader i film och i allmänhet. Det är 
enbart tjej och kille som förekommer i yrkeskontexter – någon ensta-
ka i 87-korpusen, men framförallt i 00-korpusen. Tjej och kille an-
vänds också när försök görs att få personer av feminint kön intresse-
rade av sådant som personer av maskulint kön ofta är intresserade av 
– teknik, motorcykel och kampsport.  
 
I några kontexter förekommer flicka och kille i idrottsliga samman-
hang, och i ett av dessa handlar det om att visa att personer av femi-
nint kön är lika bra som personer av maskulint kön på idrott – alltså 
också en kontext som har med jämställdhet att göra.  
 
Kille förekommer också som våldtäktsman i relation till flicka och tjej 
som då är offer – framförallt i 00-korpusen – vid två tillfällen våldtas 
en flicka – men när tjej och kille förekommer i våldtäktskontexter är 
det ofta någonting annat som är i fokus – till exempel förebyggande 
åtgärder och våldtäkter på en generell samhällsnivå. Det tyder på att 
tjej i dessa kontexter har en mer kollektiv betydelse och att flicka har 
en mer singulär. Detta stämmer också med vad som framkommit när 
det gäller numerusfördelningen – tjej som i högre grad än flicka an-
vänds i plural – trots att den stora pluralmajoriteten minskar i 00-
korpusen. 
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Kille förekommer därutöver i kontexter som har med kärleksrelatio-
ner att göra i relation till tjej och kvinna i 00-korpusen – kille och tjej i 
större utsträckning dock och då både i film och i ”verkligheten”.  
 
Kille förekommer sammanfattningsvis oftast i relation till tjej och då i 
kontexter som har med jämställdhet, våldtäkt och kärleksrelationer att 
göra. Även flicka förekommer i jämställdhetssammanhang, men det 
skiljer sig mellan vilka sammanhangen är. Jämställdhet är relaterat till 
yrkesliv och jämställdhetssatsningar när det gäller tjej och till idrott 
och mer allmänna sammanhang när det gäller flicka – och för flicka är 
omfattningen mycket mindre dessutom. Kvinna förekommer liksom 
tjej i relation till kille när det handlar om kärleksrelationer – och i båda 
fallen handlar det om både beskriven film och beskriven verklighet. 
Även här framkommer en semantisk arbetsfördelning mellan fokus-
orden och även här uppvisar tjej både betydelsemässiga likheter med 
kvinna och med flicka – här i relationen till kille.  
 
Feminina fokusord i relation till kvinna 
Flicka och dam förekommer i relation till kvinna i samtliga korpusar, 
dam dock vid få tillfällen. Kvinna och dam är framförallt synonymer, 
men i 00-korpusen finns både synonyma och oppositionella använd-
ningar. För kvinna och flicka är det tvärtom – det handlar framförallt 
om oppositioner, men i 87- och 00-korpusen förekommer också 
hyp(er)onymer eller synonymer. Kvinna knyts alltså betydelsemässigt 
till båda dessa fokusord, fast på olika sätt och i olika utsträckning. 
 
När kvinna och flicka förekommer i oppositionella relationer till var-
andra handlar det om jämställdhet i samtliga korpusar – i 00-
korpusen även om positiva förebilder och satsningar för att locka 
personer av feminint kön att intressera sig för naturvetenskap – till 
exempel ”… organisationen Kvinnor och teknik i syfte att få unga 
flickor intresserade av de "manliga" ämnena vetenskap och teknik…” 
(SvD00). 
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Även kvinna och dam förekommer i kontexter som har med jäm-
ställdhet att göra – i 65- och 87-korpusen – dock vid relativt sett få 
tillfällen.  
 
Kvinna och flicka förekommer också ofta som offer för olyckor och 
övergrepp, vilket stämmer med vad som framkommit i andra sam-
manhang.  
 
Det handlar också om att hjälpa varandra – kvinna och flicka före-
kommer i en danssituation där flicka får hjälp och kvinna ger hjälp. De 
förekommer också i en kontext där det handlar om arbete på ett äld-
reboende – kvinna som får hjälp och flicka som ger hjälp i sin egen-
skap av anställd. I dessa fall är det primärt funktioner – hjälpa-
re/lärare kontra elev, hjälpare/anställd kontra patient – som är grund 
för differentieringen. Kvinna och dam förekommer också i en kontext 
där det handlar om bergsklättring – och där dam får hjälp och kvinna 
ger hjälp. I alla dessa kontexter är det frågan om oppositioner. I en 
annan opposition ställs en kvinna som måste överleva mot en dam 
som snörper på munnen – närmast ett kontrasterande mellan karak-
tärsdrag – eller en aktiv person av feminint kön som ställs mot en 
passiv. Sammantaget verkar alltså dam förekomma i passiva kontexter 
som mottagare till skillnad från kvinna som både är aktiv och passiv, 
givare och mottagare.  
  
När kvinna och flicka förekommer som synonymer eller 
hyp(er)onymer handlar det ofta om statistik och forsk-
ning/undersökningar. I 65-korpusen är relationerna dock oppositio-
nella medan relationerna i 87- och 00-korpusen också är synonyma 
eller hyp(er)onyma – ”…att kvinnor har tagit över mäns beteende, 
men flickor slåss inte ute på stan. Däremot ger de igen mer hem-
ma...”. I denna kontext är kvinna överordnat och flicka del av katego-
rin kvinna. Möjligen indikerar dessa synonyma och hyp(er)onyma 
relationer att flicka och kvinna närmat sig varandra betydelsemässig 
över tid.  
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Andra exempel där kvinna och flicka har en synonym eller hyponym 
relation är; ”Vi ska göra en mässa för alla kvinnor; för flickor och 
damer, döttrar och mammor och systrar” där kategorin kvinna består 
av flicka, dam, dotter, mamma och syster samt ”…tre amerikanska marin-
kårssoldater våldtagit en tolvårig flicka. – De här attackerna mot 
kvinnor på Okinawa…” (SvD00) där en våldtäkt på en tolvårig flicka 
beskrivs som exempel på ett generellt problem där kvinnor attacke-
ras. 
 
I några fall används flicka i en fras – ”duktig flicka” – som verkar 
fungera närmast som en metafor för ett allmänt feminint karaktärs-
drag. Vid ett tillfälle är duktig flicka synonymt med kvinna – ”…snarlik 
Kulla-Gulla och den duktiga flicka hon ansåg den svenska kvinnan 
vara” (SvD00). 
 
Som synonym eller hyp(er)onym förekommer flicka och kvinna också 
i statistiska kontexter som har med prostitution, sjukdom och smitto-
risk att göra – i både 87- och 00-korpusen. I 00-korpusen förekom-
mer flicka och kvinna även synonymt i en kontext – som stenografer i 
en (gammal) bok. I denna kontext relateras alltså flicka till yrkesverk-
samhet, vilket generellt är ovanligt. 
 
Slutligen handlar det om utveckling i 87-korpusen – flicka förekom-
mer som en del av kvinna – alltså samma person/referent, men vid 
olika tidpunkter i livet. Detta måste enligt mina definitioner definieras 
som synonymi, men detta fall är inte oproblematiskt. Klart är i alla 
fall att differentieringen görs utifrån ålder – tidpunkter i livet. Exem-
pel på detta är en beskrivning av en teaterföreställning där en flicka 
och en kvinna spelar olika delar av samma person – ”Till sist räcker 
två Klara Fina Gulleborg varandra handen. Flickan och kvinnan för-
låter. Den unga förhoppning hon var…” (SvD00) eller när slöjor för 
muslimer diskuteras – ”…men den ska vara på när flickan synligt 
blivit kvinna” och slutligen ”Jag har sett hur unga zigenska flickor 
förvandlas till utslitna, förtryckta kvinnor…”. 
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Kvinna och dam förekommer också i synonyma eller hyp(er)onyma 
kontexter, och dessa har med beskrivningar av film och teater i 87- 
och 00-korpusen att göra, och även med reportage och modekontex-
ter.  
 
Sammantaget står kvinna och dam oftast i synonyma relationer till 
varandra och har alltså utifrån det ett betydelsemässigt (nära) sam-
band. Kvinna och flicka har dock också ett betydelsemässigt samband 
även fast de oftast är oppositioner – då de ofta förekommer i liknan-
de kontexter – jämställdhet, offer för olyckor och övergrepp etc. 
Kvinna och flicka förekommer dock också i synonyma relationer, men 
i mindre utsträckning än kvinna och dam. 
 
Kvinna och flicka förekommer därefter i relation till varandra syno-
nymt när det handlar om statistik – sjukdom och prostitution och 
oppositionellt när det gäller jämställdhet i samtliga korpusar, offer för 
övergrepp och olyckor och i kontexter där de hjälper varandra – samt 
i olika skeden av en utveckling över tid. Kvinna och dam förekommer 
också i relation till varandra när det handlar om hjälp – men då är dam 
den som tar emot hjälp och som i en kontrast är minst aktiv. Kvinna 
och dam förekommer slutligen också i relation till varandra när det 
gäller beskrivningar av film och teater i 87- och 00-korpusen, i repor-
tage och i modekontexter. Det är alltså kvinna som kan relateras bety-
delsemässigt till både flicka och dam, men flicka och dam förekommer 
aldrig i relation till varandra vilket ger intryck av att kvinna är betydel-
semässigt bredast.    
 
Feminina fokusord i relation till tjej 
Tjej förekommer tillsammans med dam i 87- och 00-korpusen och 
tillsammans med flicka och kvinna, men enbart i 00-korpusen.  
 
Tjej och dam är synonyma både i 87- och i 00-korpusen, med något 
undantag i 00-korpusen, och tjej och flicka är synonymer genomgåen-
de i 00-korpusen – den enda korpus där de samförekommer. Tjej och 
kvinna förekommer både i synonyma och i oppositionella relationer i 
00-korpusen. Tjej verkar utifrån detta stå betydelsemässigt nära både 
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dam, flicka och kvinna. Dam och tjej förknippades med varandra först, 
men därefter – i 00-korpusen – uppstår också betydelserelationer till 
flicka och kvinna. 
 
De flesta kontexter där tjej och dam samförekommer har med idrott 
att göra i både 87- och 00-korpusen – fotboll, tennis, handboll, sla-
lom och båtsport i 87-korpusen och pingis, biljard, längdåkning och 
innebandy i 00-korpusen. Även tjej och flicka förekommer någon 
enstaka gång i kontexter som har med idrott att göra. Denna relation 
till idrott för tjej och dam har uppmärksammats i flera andra samman-
hang – men det som här framkommer är att även om tjej i 00-
korpusen förekommer mindre procentuellt sett i idrottsrelaterade 
kontexter, försvinner dessa inte helt.  
 
Både när det gäller tjej och kvinna och tjej och flicka handlar det om 
jämställdhet – när det gäller kvinna och tjej handlar det om yrkesliv 
och jämställdhet medan det när det gäller tjej och flicka handlar om 
nätverk för uppmuntran att göra icke-traditionella val – till exempel 
deltagande i dataföreningar och för att känna stolthet. Kvinna och tjej 
relateras synonymt också när det gäller (jämställdhets)nätverkande – 
ekonomi, företagande och dataintresse, och när det gäller statistik – 
konsumtion, bilförsäkringar och internetanvändning.  
 
Kvinna och tjej som synonymer eller hyp(er)onymer kan ibland handla 
om generisk kontra specifik användning – kvinna som används i all-
männa sammanhang och tjej som används i specifika, individuella 
sammanhang – till exempel när det gäller skräckfilm; ”[Skräckfilm gör 
unga kvinnor överdrivet rädda för våld] Tjej och kille går på skräck-
film. Tjejen blir jätterädd…” (SvD00). Här används kvinna i rubriken 
när ett generellt påstående presenteras som utgångspunkt för artikeln, 
medan tjej används för att ge ett konkret exempel på detta påstående 
– en presentation av en specifik situation. 
 
I två kontexter i 00-korpusen är dam och tjej oppositioner, till exempel 
som patienter/kunder på plastik-kirurgimottagning – ”medelålders 
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män, unga tjejer och äldre damer” (SvD00) – där oppositionerna 
närmast har med åldersskillnad att göra.  
 
Kvinna och tjej i opposition kan handla om makt – kvinna som chef 
och tjej som anställd/underordnad. I ett exempel används tjej när det 
gäller ledandet av en avdelning och kvinna när det gäller arbete i sty-
relser – ”…skulle gå att leda en avdelning med enbart tjejer. Och att 
både kvinnor och män ska sitta i styrelserna...” (SvD00), i ett annat 
exempel görs en skillnad mellan en kvinna med erfarenhet och tjejers 
framtida möjligheter – ”Hur ser då en kvinna med en hel del erfaren-
het på tjejers framtida möjligheter till karriär i en grabbdominerad 
branch...” (SvD00) och i ett sista exempel görs en distinktion mellan 
tjejer som är i behov av stöttning och uppmuntring och kvinnor som 
chefer – ”Jag tror på att ta fram bra förebilder och stötta och upp-
muntra tjejer att våga fortsätta. När är hälften av kvinnorna chefer i 
de svenska börsbolagen?” (SvD00).  
 
Sammantaget förekommer tjej ofta i relation till samtliga andra femi-
nina fokusord och i samtliga fall åtminstone delvis synonymt. Tjej och 
dam samförekommer i idrottskontexter. Tjej och kvinna samförekom-
mer i statistiska och forsknings- eller undersökningsrelaterade kon-
texter – konsumtion, bilförsäkring, och jämställdhet och i andra jäm-
ställdhetskontexter. Jämställdhetskontexterna handlar om yrkesliv 
och om nätverk och speciella satsningar. Även tjej och flicka före-
kommer i jämställdhetskontexter där speciella satsningar och nätverk 
är centralt – om än inte primärt i yrkeslivet. Tjej verkar alltså vara 
betydelsemässigt relaterat till övriga feminina fokusord vilket fram-
kommer bland annat genom synonym användning och de lexikala 
mönster som tjej förekommer i relation till, och som också förekom-
mer i relation till de övriga fokusorden. 
 
Feminina fokusord i relation till flicka 
Flicka förekommer i relation till kvinna, tjej och dam. Flicka och kvinna 
är oftast oppositioner, men i 87- och 00-korpusen finns även några 
synonymer eller hyp(er)onymer.  
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Flicka och kvinna är alltså oftast oppositioner och samförekommer 
framförallt i kontexter som rör olyckor i 87-korpusen och olyckor 
och övergrepp i 00-korpusen – där flicka och/eller kvinna är offer. 
Det handlar också om föräldraskap i ett antal kontexter där flicka är 
avkomma och kvinna förälder och där föräldraperspektivet är ut-
gångspunkten. Även där kan det handla om offer – Då får kvinnan 
nog och flyr till Schweiz med flickan…” (SvD00) där kvin-
nan/modern flyr från fadern för att flickan/dottern inte skall bli 
könsstympad. 
 
Kontexterna handlar också om jämställdhet, jämställdhetssatsningar 
och statistik/undersökningar där kvinna och flicka används om vart-
annat, till exempel ”Tidigare forskning har dock visat att andelen är 
låg jämfört med andra europeiska länder. Enligt studien, som bland 
annat innehåller intervjuer med affärsrådgivare på banker, uppfattas 
kvinnorna som osäkra och bundna av familjesituationen. – Flickorna 
fick rådet att göra upp med sin könsroll, det säger något om företa-
gandet, säger Lillemor Westerberg” (SvD00) – där kvinna och flicka 
används om vartannat i forskningssammanhang och ” [Rabiessmitta-
de kvinnan dog] Den 19-åriga rabiessmittade flicka som en tid legat i 
respirator på Södersjukhuset avled…” där kvinna som används i ru-
briken och flicka som omnämns i texten syftar till samma referent.   
 
Några av dessa synonymer eller hyp(er)onymer i 87-korpusen har 
annars med tidsskillnader att göra – samma referent vid olika skeden i 
livet. Även i flera kontexter i 00-korpusen tas utvecklingen flicka-
kvinna upp – angående uppfostran, mens, sexualdebut etc vilket då 
kan relateras till en åldersdifferentiering.  Slutligen används flicka i 87-
korpusen för att beteckna osäkerhet och svagheter, alltså delar av det 
inre när det gäller kvinna. 
 
I 00-korpusen används också flicka och kvinna synonymt eller 
hyp(er)onymt när det handlar om prostitution och smittrisk och när 
det gäller abortfrekvenser. Det handlar alltså om utsatthet i de syno-
nyma kontexterna.  
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Även tjej och flicka används synonymt – främst i kontexter som har 
med jämställdhet att göra. I 00-korpusen handlar det om jämställdhet 
och nätverk för att personer av feminint kön – tjej respektive flicka – 
skall bli stolta över sig själva och kunna välja saker som de traditio-
nellt inte väljer – dataföreningar till exempel. Det handlar också om 
idrottsutövande, medlemmar i musikband och om (ofrivilliga) gravi-
diteter.  
 
Flicka och dam är också oppositioner, men förekommer sällan i rela-
tion till varandra. De få tillfällena har genomgående med idrott att 
göra i 87-korpusen, och det är enbart i 87-korpusen de samförekom-
mer överhuvudtaget.  
 
Sammantaget knyts flicka betydelsemässigt både till tjej och till kvinna, 
i första hand oppositionellt i relation till kvinna och synonymt i rela-
tion till tjej, men undantag finns – och då framförallt i 00-korpusen. 
Trots relativt små frekvenser kan detta ses som en liten uppluckring 
av betydelserelationerna eller gränserna mellan fokusorden.  
 
En semantisk arbetsfördelning framkommer också där flicka före-
kommer i relation till kvinna när det handlar om offer för övergrepp 
och olyckor, föräldraskap och statistik och i relation till tjej när det 
gäller idrott. Relationen tjej och idrott minskar dock i 00-korpusen, 
den korpus där övergreppen och olyckorna i relation till flicka och 
kvinna är som flest, vilket gör att de två lexikala mönstren inte själv-
klart kan jämföras. Trots den relativt tydliga arbetsfördelningen före-
kommer flicka i jämställdhetskontexter i 87-, men framförallt i 00-
korpusen – både i relation till tjej och kvinna vilket kan förstås som 
ytterligare ett tecken på den betydelsemässiga närheten mellan de 
olika fokusorden. 
 
Feminina fokusord i relation till dam 
Dam förekommer i relation till kvinna och tjej – och i liten utsträck-
ning till flicka. Dam och kvinna är synonymt i 65-korpusen, men i 87- 
och 00-korpusen används de även oppositionellt. Även tjej är fram-
förallt synonymt, men någon enstaka oppositionell relation före-
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kommer i 00-korpusen. Flicka är slutligen genomgående synonymt 
med dam. 
 
Både dam och tjej respektive flicka och dam är framförallt synonyma 
och samförekommer i idrottskontexter – dam och tjej i 87- och 00-
korpusen och flicka och dam i 87-korpusen.  
 
Kvinna och dam förekommer i relation till varandra i samtliga korpu-
sar. I 65- och 87-korpusen handlar det om synonyma användningar, 
men i 00-korpusen finns både synonyma och oppositionella använd-
ningar. Vid något tillfälle handlar det om jämställdhet i 65- och 87-
korpusen, medan det i 87- och 00-korpusen ofta handlar om beskriv-
ningar av filmer eller teatrar– ”…självgod godagspilt som levde hos 
olika äktenskapsförespeglade kvinnor varje weekend, alla damerna 
uppfångade via annons” (DN87). Dam och kvinna förekommer också 
som synonymer i kontexter som har med reportage att göra, till ex-
empel i en kontext där ett café och historiken runt detta beskrivs  – 
”…minns jag en äldre dam som föreföll förestå den. Ståtlig kvinna. 
Hon frapperade…” (SvD00) och i ett reportage om en kvinnoråd-
givning – ”Somliga kvinnor blir kvar år efter år. En 75-årig dam, 
numera nästan blind…”(SvD00). 
 
Därutöver handlar det om mode när kvinna och dam samförekommer 
i 87-korpusen – ”Damen är tillbaka. Den chica, lite strikt affärsmässi-
ga kvinnan med kroppsnära dräktjacka, kjol, handskar och hatt” 
(DN87).  
 
Dam förekommer sammantaget främst i synonyma relationer till kvin-
na och tjej, men i 00-korpusen blir det mer varierat. Dam och tjej och 
viss mån flicka samförekommer i idrottskontexter, medan dam och 
kvinna förekommer i relation till varandra i mer varierade kontexter – 
när det gäller jämställdhet och i beskrivningar av film eller teater, som 
aktörer i reportage och när det gäller mode. 
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12.1.3.6           Andra teman  
För att få en helhetsbild över vilka lexikala teman eller mönster som 
förekommer – förutom de som framkommer i relationen mellan 
fokusord – har jag valt att göra en sammanfattning utifrån de mest 
centrala temana eller mönstren, som då kan relateras till betydelsen 
för de aktuella fokusorden. Eftersom dessa teman framkommer såväl 
i analysen av lexikala relationer som i kollokationsanalysen och i attri-
butanalysen har jag försökt att göra en summering utifrån alla dessa 
perspektiv i de fall där det varit möjligt. Det görs vissa procentuella 
jämförelser över tid och i vissa fall presenteras frekvensuppgifter – 
dock aldrig i samband med kollokationerna då de mått som där varit 
utgångspunkt (MI- och t-värde) inte går att beskriva i termer av fre-
kvens och summeringar. 
 
Arbetsmarknad och/eller jämställdhet 
När det gäller lexikala relationer förekommer samtliga feminina fo-
kusord i relation till yrkes- eller verksamhetsbeteckningar. Yrkes- eller 
verksamhetsbeteckningar förekommer ungefär lika mycket oavsett 
tidsperiod när det gäller kvinna och flicka. Polis är vanligast både när 
det gäller flicka och kvinna – i närapå samtliga korpusar – men därut-
över skiljer det sig. I 65- och 87-korpusen förekommer flicka framför-
allt tillsammans med yrkesbeteckningar som har med hemmet och 
hemarbete att göra – au-pairflicka, hemmafru, barnvakt och dagmamma. I 
00-korpusen ser det helt annorlunda ut – där förekommer flicka istäl-
let tillsammans med en mängd yrkesbeteckningar och verksamhets-
roller som har med rättsväsende och polisväsende att göra. Utifrån 
detta verkar det som om flicka betydelsemässigt förändrats från att ha 
förknippats med hemmet till att förknippas med rätts- och polisvä-
sende.  
 
När det gäller kvinna handlar det om mer akademiska och mer infly-
telserika yrken, framförallt i 87- och 00-korpusen. I 87-korpusen 
förekommer till exempel yrkesbeteckningar som läkare, åklagare, advo-
kat, forskare och professor och i 00-korpusen chef, åklagare, ordförande, 
professor, läkare, forskare och president. Denna skillnad i vilken typ av 
yrken som flicka respektive kvinna förekommer tillsammans med kan i 
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första hand relateras till en förmodad åldersskillnad och i andra hand 
till en skillnad i vilka yrken som förekommer i samhället och som är 
relevanta att nämna och diskutera i tidningstext.  
 
Det finns dock likheter mellan flicka och kvinna – kvinna förekommer 
också tillsammans med en mängd yrken som har med rätts- och po-
lisväsende att göra – polis, åklagare etc. Till detta tillkommer också en 
mängd mer verksamhetsrelaterade beteckningar, som mer betecknar 
roller i verksamheter. Den absoluta majoriteten av dessa har för både 
kvinna och flicka med kriminalitet, rätts- och polisväsende att göra, till 
exempel offer, gärningsman, försvarare, misstänkt, mördare och vittne. 
 
Kvinna förekommer även tillsammans med ett flertal yrkesbeteckning-
ar som har med vårdsektorn att göra i samtliga korpusar, fastän fram-
förallt i 00-korpusen – läkare, doktor, sjuksköterska och barnmorska till 
exempel. Därutöver förekommer en mängd allmänna beteckningar 
för roller i yrkeslivet, både i 87- och 00-korpusen – anställd, arbetskam-
rat, och kollega förekommer till exempel i båda korpusarna.  
 
I 00-korpusen förekommer också kvinna tillsammans med ett flertal 
yrkesbeteckningar som har med kultursfären att göra – regissör, skåde-
spelare, musiker, konstnär, författare etc. Slutligen förekommer ett antal 
politiska yrkesbeteckningar tillsammans med kvinna i 00-korpusen – 
ministrar och statsråd samt akademiska yrken som har med utbild-
ningsväsendet att göra – lärare, forskare, elever och doktorander – samt 
just akademiker. Kvinna förknippas alltså i stor utsträckning till yrkes-
verksamheter av olika slag och framförallt till vissa yrkesområden – i 
första hand yrken som har med rätts- och polisväsendet på samma 
sätt som flicka, men därutöver yrken inom utbildningsväsendet, vård-
sektorn, kultursfären och i viss mån även politiken.  
 
När det gäller tjej och dam förekommer det för det första färre lexikala 
relationer och också färre lexikala relationer som är relaterade till yrke 
eller verksamhet. Det är enbart 87- och 00-korpusen som är relevanta 
i detta fall och i båda dessa korpusarna är idrott det mest framträdan-
de. För tjej är det framförallt i 87-korpusen som det förekommer 
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lexikala relationer som har med idrott att göra, men för dam är det i 
00-korpusen. Tjej förekommer därutöver tillsammans med beteck-
ningar för allmänna yrkesroller – chef, kund och medarbetare i 00-
korpusen. Detta innebär att tjej betydelsemässigt rör sig från att ha 
förknippats med idrottsverksamhet till att förknippas med generell 
yrkesverksamhet, vilket har paralleller med vad som gäller för kvinna.  
 
Många av kollokaten som förekommer i relation till kvinna har också 
med arbetsmarknaden och/eller jämställdhet att göra i 87- och 00-
korpusen varav de flesta är substantiv, till exempel deltidsarbetande, 
jämo, löneskillnader, jämställdhet och styrelser. Utifrån detta verkar yrkes-
verksamhet och jämställdhet ha ett nära samband, vilket inte fram-
kom i analysen av lexikala relationer. I 00-korpusen förekommer 
förvisso jämställdhetsombudsman och jämställdhetsminister och även femi-
nist, men detta är för få i relation till det totala antalet för att kunna 
ses som ett lexikalt mönster. Detta förmodade lexikala mönster fram-
kommer alltså inte i relation till personbetecknande substantiv i första 
hand utan enbart i kollokationsanalysen där språkliga uttryck från 
olika ordklasser har signifikans.  
 
Kvinna förekommer slutligen också tillsammans med adjektivattribut 
som har med arbetsmarknaden att göra. Det är då framförallt 87- och 
00-korpusen som är relevant. I 87-korpusen förekommer deltidsarbe-
tande och i 00-korpusen förekommer lågavlönade, anställd, arbetslös, del-
tidsarbetande och yrkesarbetande. Procentuellt (2,7/3,1%) är det fler 
arbetsmarknadsrelaterade adjektivattribut i 00-korpusen. Det är dock 
generellt sett få förekomster i båda korpusarna, och skillnaderna är 
också små. Detta tyder slutligen på att kvinna betydelsemässigt får en 
starkare relation till yrkeslivet, men att andelen ändå är relativt sett 
liten när det gäller adjektivattributen – alltså en skillnad mot vad som 
framkom när det gällde de lexikala relationerna.  
 
Kriminalitet 
Det är kvinna och flicka som relateras språkligt till kriminalitet, rätts- 
och polisväsende. Det finns en hel del kollokat som förekommer i 
relation till kvinna och betecknar olika typer av aktiviteter. De flesta 
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av dessa ger intryck av att ha antingen med olyckor eller brott att göra 
i både 87- och 00-korpusen, till exempel misshandlade och omkom.  
 
Det är utöver detta många adjektivattribut som betecknar offer av 
något slag och är particip i relation till kvinna i 87-korpusen – HIV-
smittad, dödad, smittad och misshandlad. I 00-korpusen förekommer 
relativt sett något färre adjektivattribut som betecknar olika typer av 
offer, men även där är de flesta av dessa particip.  
 
I 00-korpusen har de flesta kollokat med kriminalitet och rättsväsen-
de att göra i relation till kvinna. Bland substantiven handlar det om 
våldtäkter, överfallet, och mordet. Bland adjektiven förekommer våldtagen, 
mördad och häktad. Andra kollokat har med rättsväsende och rättpro-
cess att göra – till exempel bland substantiven – förhören, förhör, vittnes-
mål och gisslan. 
 
Flicka förekommer också i relation till kollokat som har med krimina-
litet och rättsväsende att göra, framförallt i 00-korpusen. De substan-
tiv som har med kriminalitet/övergrepp och juridisk verksamhet är 
knivhugg, misshandeln, våldtäkt, mordet, mord, misshandel, övergrepp och 
kammarrätten, advokat, förhör – och möjligen även döds.  
 
Verbkollokaten i relation till flicka i 00-korpusen har också med kri-
minalitet och rättsväsende att göra – våldtogs, misshandlades, dödades 
respektive våldtagit, mördade, utnyttjat och dödade. Studerar man rollför-
delningen utifrån korpusarna framkommer det att flicka är offer och 
inte gärningsman.  
 
I 65- och 87-korpusen förekommer knappt några verbkollokat över-
huvudtaget i relation till flicka, vilket tyder på att betydelsen av flicka – 
åtminstone i dessa tidningstexter – förändrats och i större utsträck-
ning relateras till aktiviteter som just har med kriminalitet och utsatt-
het att göra i den senaste korpusen.  
 
Den absoluta majoriteten av lexikala relationer i 00-korpusen i vilka 
flicka förekommer har med kriminalitet och rättsväsende att göra. Det 
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är framförallt frågan om ett antal yrkesbeteckningar – polis, åklagare, 
advokat, chefsåklagare, jurist och kammaråklagare. Även i 87-korpusen 
förekommer yrkesbeteckningar som har med kriminalitet, rätts- och 
polisväsende att göra – men i mindre omfattning – polis, åklagare och 
advokat. Det förekommer slutligen även adjektivattribut, framförallt 
particip, i relation till flicka i 00-korpusen som betecknar utsatthet och 
offer – mördad, dödad och utsatt.   
 
Sammanfattningsvis är kvinna och flicka tydligt relaterade betydelse-
mässigt till kriminalitet, rätts- och polisväsende – ett av de mest do-
minerande lexikala mönstren – medan varken tjej, dam eller tant före-
kommer i eller i relation till kollokat, adjektivattribut eller lexikala 
relationer som har med kriminalitet och rättsväsende att göra.  
 
Släktskap och familj 
Det är framförallt flicka och kvinna som förekommer tillsammans 
med släktskaps- och familjebeteckningar. Både flicka och kvinna före-
kommer i lexikala relationer som har med släktskap och familj att 
göra i samtliga korpusar – för flicka är det frågan om en konstant 
ökning över tid (5/23/25%), medan det för kvinna är frågan om en 
ökning och därefter en stor minskning procentuellt sett 
(16/23/11%).  
 
I samtliga korpusar är föräldraskapsrelationer det vanligaste när det 
gäller flicka, men i 00-korpusen förekommer för övrigt en del partner-
relationer såsom olika variationer av hustru, make och sambo – och en 
del syskonrelationer. När det gäller kvinna är också föräldraskapsrela-
tioner vanligast i 87- och 00-korpusen, men i 65-korpusen är partner-
skapsrelationer vanligast. I samtliga korpusar förekommer för övrigt 
son och dotter i relation till kvinna, och syskonrelationer förekommer i 
87- och 00-korpusen. I detta sammanhang går alltså flicka från att 
vara enbart relaterat till föräldraskap till att också förekomma i rela-
tion till partnerskap. För kvinna är det tvärtom – från början främst 
partnerskap och därefter föräldraskap.  
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Det förekommer slutligen få släktskapsrelaterade kollokat i relation 
till fokusorden – enbart i relation till flicka i 87-korpusen – far – och i 
00-korpusen – pappas, pappan och pappa samt mamman och mor.  
Släktskapsbeteckningar förekommer enbart i 00-korpusen när det 
gäller lexikala relationer för tjej och dam – fastän dam procentuellt sett 
förekommer tillsammans med många fler. Det innebär att släktskap 
och familj kan vara ett nytt användningsområde som alltså introduce-
ras någon gång runt år 2000 – alltså en breddning av betydelsen när 
det gäller tjej och dam. För tjej handlar det framförallt om föräldrarela-
tioner, men för dam är det mer varierat. 
 
Det är alltså framförallt kvinna och flicka som förekommer i relation 
till släktskaps- och familjebeteckningar och dessa är företrädesvis 
föräldrarelaterade. För flicka har detta samband dessutom entydigt 
blivit starkare. För tjej och dam är släktskaps- och familjebeteckningar 
någonting som uppkommer först i 00-korpusen och alltså kan vara en 
betydelseförändring. Detta innebär att det både för flicka, tjej och dam 
blir mer relevant med släktskap och familj – möjligen en generell 
förändring när det gäller tidningsmediet eller en förändring när det 
gäller betydelsen av dessa feminina fokusord. Det kan dock också ha 
med korpusstorleken att göra där 00-korpusen är väsentligt större än 
de övriga och att större variation därmed är naturligt.  
 
Här måste jag dock slutligen poängtera det faktum att flera av fokus-
orden också används som släktskaps- eller familjebeteckning, fram-
förallt avkomma eller partner – till exempel man, tjej och flicka – vilket 
kan förändra resultatet en del. Jag har valt att inte göra någon poäng 
av det här, men om det senare visar sig vara något tydligt mönster 
som har med detta faktum att göra framkommer det i den kvalitativa 
analysen av fokusorden – i analysen av ko-texterna som fokusorden 
förekommer i.  
 
Idrott 
Tjej och dam förekommer i relation till språkliga uttryck som kan för-
knippas med idrott. För dam handlar det om 87- och 00-korpusen, 
men för tjej handlar det framförallt om 87-korpusen. Detta samman-
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taget tyder på att tjej och dam från början låg närmare varandra bety-
delsemässigt, men att betydelsen för tjej därefter förändrades väsent-
ligt – bort från idrottskontexterna. 
 
Dam förekommer i relation till idrottsrelaterade kollokat i både 87- 
och 00-korpusen, framförallt substantivkollokat – VM, storslalom, 
fotboll, Solnas och störtlopp i 87-korpusen och europatour, stavhopp, golf, 
cup, open samt meter i 00-korpusen. Flera av personnamnen som före-
kommer kan också knytas till idrottsutövare – Kirsten, Smiding och 
Vaupel  i 87-korpusen och Bergqvist och Kajsa i 00-korpusen. Slutligen 
är det enda verbkollokatet i 87-korpusen idrottsrelaterat – vann.  
 
Bland de lexikala relationerna som dam förekommer i har följande 
med idrott att göra i 00-korpusen – världsetta, världsmästare och för-
bundskapten. Svenska i 87-korpusen och i 00-korpusen – samt norrman  
i 00-korpusen har förvisso med nationalitet att göra, men referenter-
na är idrottsutövare vilket innebär att även dessa lexikala relationer 
kan kopplas till idrott och idrottsverksamhet. Detsamma gäller för 
adjektivattributen som förekommer i relation till dam i 87- och 00-
korpusen – svensk.  
 
Det förekommer ett flertal lexikala relationer i relation till tjej som har 
med yrkestillhörighet att göra eller som kan knytas till roller i yrkes-
verksamheter i 87- och 00-korpusen. I både 87- och 00-korpusen kan 
flera av dessa knytas till idrottsverksamheten – tränare, spelare och 
domare i 87-korpusen och i 00-korpusen tränare. I 00-korpusen är anta-
let alltså färre. Bland kollokaten som förekommer i relation till tjej är 
det substantiv och verb som har med idrott att göra – Beles som är ett 
idrottslag och fotboll, samt verbkollokaten spela och spelade. I 00-
korpusen förekommer dock inga kollokat överhuvudtaget som kan 
relateras till idrott. I 87- och 00-korpusen förekommer därutöver 
adjektivattributet svensk i relation till tjej – i 87-korpusen det vanligas-
te. I 00-korpusen förekommer slutligen även italiensk.  
 
Det är alltså dam och tjej som relateras till idrott – från början paral-
lellt och därefter framförallt dam. Man kan tänka sig att begreppet dam 
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blivit entydigare och mer fokuserat, medan tjej tvärtom breddats och 
blivit mindre fokuserat över tid. 
 
Etnicitet 
Språkliga uttryck som har med etnicitet, nationalitet eller härkomst 
förekommer i relation till samtliga fokusord – kvinna, flicka, tjej och 
dam. Samtliga fyra fokusord förekommer för det första i relation till 
adjektivattribut som har med etnicitet och härkomst att göra – kvinna 
i störst utsträckning och dessutom i samtliga korpusar. Frekvensmäs-
sigt har antalet ökat, men procentuellt handlar det dock om en 
minskning (26/9/11%). Dam förekommer relativt ofta tillsammans 
med adjektivattribut som har med etnicitet, nationalitet eller här-
komst att göra i 87- och 00-korpusen – men även där handlar det om 
en minskning procentuellt (26/10%). Detta gäller även för tjej, men i 
något mindre omfattning. Det är slutligen ytterst få adjektivattribut 
som förekommer i relation till flicka som har med etnicitet, nationali-
tet och härkomst att göra.  
 
Kvinna verkar alltså vara det fokusord bland de feminina som är mest 
betydelsemässigt relaterat till, medan flicka verkar vara det som är 
minst betydelsemässigt relaterat till kontexter som har med etnicitet, 
nationalitet och härkomst att göra. Att också dam ofta förekommer i 
kontexter som har med etnicitet och härkomst att göra, framförallt i 
87- och 00-korpusen, kan möjligen kopplas till idrott och idrottskon-
texter som blivit starkare förknippat med dam under samma tidsperi-
od – etnicitet, nationalitet och härkomst som relevant i idrottsliga 
sammanhang där det förekommer ett stort antal internationella täv-
lingar etc.  
  
Svensk är det adjektivattribut som oftast förekommer tillsammans 
med samtliga fyra fokusord. När det gäller kvinna i 00-korpusen är det 
i huvudsak nationalitetsbeteckningar som det handlar om, och då 
framförallt europeiska länder. De få nationalitetsbeteckningar som, 
förutom svensk, förekommer i relation till de andra fokusorden är 
också främst europeiska. Detta kan ha samband med tidningsmediet 
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och nyhetsrapportering i allmänhet, där fokus ofta läggs på närmiljön, 
i detta fall Sverige eller Europa (Hvitfelt, 1989:64ff).  
 
Adjektiven betecknar alltså länder från olika världsdelar även om 
europeiska länder är högst representerade. Det finns också världs-
delsbeteckningar, till exempel amerikansk och afrikansk, och stadsbe-
teckningar – till exempel athensk – liksom ett antal mer allmänna at-
tribut – invandrad, utländsk samt vit och svart.  
 
Vit och eller svart förekommer i samtliga korpusar tillsammans med 
kvinna, men i liten utsträckning. Det innebär att hudfärg och därmed 
ursprung relevantgörs i förhållande till kvinna och inte enbart nationa-
litet. 
 
När det gäller lexikala relationer är det enbart kvinna och dam som 
förekommer i relation till etnicitet och härkomst – dam i 87- och 00-
korpusen och kvinna i 00-korpusen. Dam förekommer tillsammans 
med svenska i 87-korpusen och svenska respektive norrman i 00-
korpusen. Kvinna förekommer framförallt tillsammans med mer all-
männa eller generella beteckningar som har med etnicitet eller här-
komst att göra – invandrare, flykting, färgad, svart och utlänning. Svensk, 
ryss och taliban är de enda nationalitetsbeteckningarna – och stock-
holmska är den enda stadsbeteckningen. Här märks dock en skillnad 
när det gäller dam och kvinna – dam som förekommer i relation till, 
förmodat idrottsrelaterade, nationalitetsbeteckningar och kvinna som 
uppenbart förekommer i sammanhang som rör invandring och flyk-
tingproblematik. Det är förmodligen mer frågan om en bredare an-
vändning för kvinna än för dam, mer än en tydlig semantisk arbetsför-
delning. 
 
Det är generellt få kollokat som kan kopplas till etnicitet, nationalitet 
och härkomst. Kvinna förekommer i relation till några kollokat som 
har med nationalitet att göra i 87-korpusen – adjektivet indonesisk 
samt substantiven västvärlden och östeuropa. Därutöver förekommer 
dam i relation till svarta i 87-korpusen – men då är det inte hudfärgen 
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som avses utan en brottsling – den svarta damen – en man som klädde 
sig i svarta kvinnokläder innan han begick sina brott.   
 
Äktenskap och partnerskapsrelationer 
Det är framförallt kvinna som förekommer i relation till språkliga 
uttryck som har med äktenskap och partnerrelationer att göra. De 
adjektivattribut som förekommer tillsammans med kvinna och som 
har med äktenskap och partnerrelationer att göra är till exempel gift, 
skild och ensamstående. Relationsbeteckningar som har med äktenskap 
och samboende att göra är långt vanligare i 65-korpusen än i 00-
korpusen i relation till kvinna procentuellt (28%/3%). Det är dock 
inte vanligt med kollokat som är relaterade till äktenskap och samlev-
nad – i 00-korpusen förekommer två adjektivkollokat – ensamstående 
och gifta, ett substantivkollokat – äktenskapet samt ett verbkollokat – 
gifter. 
 
Detta verkar alltså vara ett användningsområde som betydelsemässigt 
minskar i relevans i relation till kvinna. Detta kan vara på bekostnad 
av någonting annat, men det kan också vara ett tecken på minskad 
kulturell relevans – äktenskap är möjligen inte lika vanligt att skriva 
om i tidningstext år 2000 som år 1965. Detta kan testas i viss ut-
sträckning genom korpussökningar på de relevanta lexemen. Jag sök-
te på äktenskap och fick då i relativa mått nästan dubbelt så många 
träffar i 65-korpusen som i 00-korpusen. Detta styrker tanken om 
kulturell relevans, men det är mer komplicerat än så – gift i olika for-
mer är svårare att söka på då det finns homonymer som komplicerar 
bilden och när jag sökte på ensamstående och sambo fick jag tvärtom 
långt flera träffar i 00-korpusen än i 65-korpusen – vilket innebär att 
någon generell bild alltså är svår att få. 
 
Det är inte något av de andra fokusorden som övertagit denna bety-
delse då det inte förekommer några attribut eller lexikala relationer 
som har med äktenskap och partnerrelationer att göra i relation till de 
andra fokusorden. Det enda som förekommer är ett kollokat – gifta i 
00-korpusen i relation till flicka.   
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Egenskaper – utseende och karaktär 
Procentuellt sett är det få adjektivattribut som har med yttre egenska-
per att göra och som förekommer tillsammans med de fyra feminina 
fokusorden, men det förekommer i princip i samtliga korpusar.  När 
det gäller kvinna är det framförallt frågan om 87- och 00-korpusen – 
generellt handlar det dock om ett litet antal i båda fallen. I båda kor-
pusarna handlar det därutöver om ungefär hälften deskriptiva och 
hälften evaluerande adjektivattribut som har med yttre egenskaper att 
göra. De deskriptiva har framförallt med grader av avkläddhet att 
göra i båda korpusarna – naken i 87-korpusen och naken, lättklädd 
samt halvnaken i 00-korpusen. I 00-korpusen förekommer också attri-
but som har med klädsel att göra – förutom lättklädd – även välklädd 
och beslöjad – och med längd och bredd – liten, späd, lång och stor.  
 
I båda korpusarna är de värderande adjektivattributen i relation till 
kvinna och som har med yttre egenskaper att göra positivt laddade – 
vacker i 87-korpusen och vacker, vackraste, snygg samt skön i 00-
korpusen.  
 
Det värderande adjektivattributet vacker förekommer också i relation 
till flicka i både 65- och 00-korpusen. I 00-korpusen förekommer 
därutöver söt, ful och fin – med få förekomster vardera – samt det 
beskrivande adjektivattributet rödhårig. Utöver liten förekommer även 
tjej i relation till söt i 00-korpusen och dam tillsammans med naken, 
skäggig, fin och vacker i 00-korpusen.  
 
Bland kollokaten är det relativt sett få adjektivattribut som har med 
yttre egenskaper att göra i relation till fokusorden: kvinna förekommer 
i relation till kollokatet naken i 87-korpusen och sexig i 00-korpusen. 
Flicka förekommer i relation till lilla i 87-korpusen och i 00-korpusen. 
I 00-korpusen förekommer även kollokatet vackra. Slutligen före-
kommer dam i relation till kollokatet svarta, men återigen syftar svarta 
på den svarta damen vilket alltså refererar till en utklädd man.  
 
Liten förekommer tillsammans med samtliga fyra fokusord, men det 
är enbart för flicka där det i samtliga korpusar är det mest eller näst 
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mest vanliga adjektivattributet överhuvudtaget. Att liten framförallt 
förekommer i relation till flicka kan relateras till att flicka förekommer 
i kontexter som har med offer för kriminalitet och olyckor att göra. 
Liten förstärker ytterligare litenhet, oskuldsfullhet och utsatthet – 
vilket kan vara ett sätt att väcka empati i mediers rapportering av 
övergrepp, våldsbrott och olyckor.  
 
Samtliga feminina fokusord förekommer sammanfattningsvis i rela-
tion till beskrivningar av och värderande omdömen om utseende, 
men dock i relativt liten omfattning. Kvinna är det feminina fokusord 
som oftast förekommer i relation till adjektivattribut som betecknar 
yttre egenskaper. Kvinna och dam förekommer i relation till avklädd-
het, kvinna framförallt. När det gäller värderande attribut som har 
med yttre egenskaper – utseende – att göra förekommer dessa i rela-
tion till samtliga fokusord, fastän även där framförallt när det gäller 
kvinna. Det handlar framförallt om positivt laddade attribut – kvinna 
förekommer i relation till vacker, snygg och skön, flicka till vacker, söt och 
fin, tjej till liten och söt och dam till fin och vacker. 
 
Adjektivattribut som har med inre egenskaper, karaktärsdrag, att göra 
förekommer framförallt i relation till tjej och kvinna. Det förekommer 
procentuellt sett flest adjektivattribut som har med inre egenskaper 
att göra tillsammans med tjej – i båda korpusarna – bäst och pålitlig i 
87-korpusen och bra, tuff, duktig och glad i 00-korpusen. Det är 
genomgående positivt laddade adjektivattribut. 
 
I samtliga korpusar förekommer därutöver adjektivattribut som kan 
relateras till inre egenskaper tillsammans med kvinna, jämnt fördelat i 
de olika korpusarna (7/5/7%). De flesta är även där positivt laddade 
– begåvad, ambitiös, duktig etc.  
 
Det är färre adjektivattribut som har med inre egenskaper att göra 
som förekommer tillsammans med flicka och dam – flicka förekommer 
tillsammans med duktig i 87- och 00-korpusen och därutöver artig och 
snäll i 00-korpusen och dam förekommer tillsammans med vänlig, bäst 
och intensiv i 00-korpusen.  
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Det förekommer också ett fåtal adjektivattribut som kan sägas be-
teckna inre egenskaper bland kollokationerna. Kvinna i 00-korpusen 
förekommer i relation till kompetenta, flicka i 87-korpusen med duktiga, 
tjej i 00-korpusen med tuffa samt vanlig och dam slutligen i 87-korpusen 
med målmedveten.  
 
Sammantaget relateras framförallt tjej och i något mindre utsträckning 
kvinna till inre egenskaper – karaktärsdrag, medan flicka och dam sällan 
gör det. De flesta attributen är positivt laddade, men typen skiljer sig 
– tuff och vanlig i relation till tjej, begåvad, ambitiös och kompetent i rela-
tion till kvinna, artig och snäll i relation till flicka. Duktig förekommer 
slutligen i relation till alla fokusorden.  
 
Graviditet 
Kvinna är det enda av fokusorden som förekommer i relation till ad-
jektivattribut som betecknar graviditet, och detta i 87- och 00-
korpusen – gravid i 87-korpusen – gravid, fertil samt barnlös i 00-
korpusen. Utöver det har flera av kollokaten i 00-korpusen med gra-
viditet att göra. Adjektivkollokaten fertil, gravida och barnlösa samt verb-
kollokaten föder, fött, gravid och föda – samt slutligen substantivkolloka-
tet abort. Detta innebär alltså att utifrån detta är kvinna det enda av 
fokusorden som verkar knytas betydelsemässigt till graviditet, och 
detta har inte förändrats märkbart över tid utifrån vad som här fram-
kommer. 
 
Social position 
Det är få adjektivattribut som har med social position eller situation 
att göra, både frekvensmässigt och procentuellt, när det gäller de 
feminina fokusorden överhuvudtaget – enbart kvinna, flicka och dam i 
relativt liten utsträckning. 00-korpusen är den enda korpus där det 
förekommer adjektivattribut i relation till kvinna som refererar till 
social position – ekonomi, inflytande och/eller betydelse – fattig, ri-
kast, mäktigaste samt framgångsrik. Det handlar dock om procentuellt få 
förekomster. När det gäller flicka handlar det om enstaka förekomster 
av fattig i 87- och/eller 00-korpusen. Ensam i 65- och 87-korpusen 
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och okänd i 00-korpusen är slutligen de enda adjektivattribut i relation 
till dam som har med social situation att göra.  
 
För både flicka och dam är dessa sociala positioner negativt laddade  
medan det för kvinna framförallt handlar om ekonomisk makt. Anta-
let förekomster är dock litet. Den sociala situationen verkar utifrån 
detta material inte vara relevant överhuvudtaget när det gäller tjej. 
 
 
 
 
12.1.4 Summering  
Bland dessa fokusord förekommer både likheter och olikheter i fre-
kvenser, numerus och bestämdhet samt i vilka lexikala mönster som 
framkommer när fokusorden förekommer i relation till varandra.  
 
Både tjej och kvinna ökar frekvensmässigt mellan 65- och 00-
korpusen, samtidigt som flicka minskar och dam både ökar och mins-
kar.  
 
Tjej debuterar i 87-korpusen närmast som en social kategori – över-
vägande plural och obestämd form. Trots ökad singularanvändning 
över tid, vilket då innebär att tjej blir mer allsidigt, är användningen 
framförallt plural obestämd. Kvinna har från början en mer jämn för-
delning när det gäller numerus och bestämdhet, men plural obestämd 
form ökar över tid, och kvinna närmar sig alltså tjej i detta avseende. 
Flicka går åt andra hållet och ökar i singularanvändning. 
 
När det gäller lexikala mönster förekommer flicka och kvinna i relation 
till yrken förknippade med kriminalitet och rätts- och polisväsende i 
87- och 00-korpusen – och då ofta i offerroll. Det är dock enbart 
kvinna som förekommer i relation till kvalificerade yrken i sektorer 
som inte har med kriminalitet, rätts- och polisväsende att göra.  
 
Flicka och kvinna förekommer också i relation till släktskaps- och 
familjebeteckningar – framförallt föräldrarelaterade. I 00-korpusen 
börjar även tjej och dam att förekomma i släktskaps- och familjebe-
teckningar – möjligen en breddning av betydelse för dessa begrepp. 
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Tjej och dam förekommer också i idrottsrelaterade kontexter vilket är 
en ytterligare likhet. Detta gäller dock enbart i 87-korpusen, för i 00-
korpusen har dessa kontexter nästan försvunnit när det gäller tjej, 
medan det fortfarande i 00-korpusen är ett dominant mönster när det 
gäller dam.  Det är vidare kvinna och i viss mån dam som förekommer 
i relation till beteckningar som har med etnicitet, nationalitet eller 
härkomst att göra. Dock verkar det här finnas en skillnad där dam 
framförallt förknippas med idrott i dessa kontexter, medan kvinna 
också förknippas med flykting- och invandringsproblematik. Oavsett 
kontexter är svensk och andra europeiska nationalitetsbeteckningar 
vanligast, förmodligen beroende på närhetsprincipen inom nyhets-
journalistiken. Tjej förekommer slutligen ytterst sällan i relation till 
etnicitet, nationalitet och härkomst, medan flicka i princip inte före-
kommer alls i sådana kontexter.  
 
Alla fokusorden förekommer i relation till adjektivattribut som be-
tecknar yttre och inre egenskaper, fastän detta i liten utsträckning. 
Kvinna är det av fokusorden som oftast förekommer i relation till yttre 
egenskaper, både beskrivande – framförallt grader av avkläddhet – 
och värderande – vacker och andra positivt laddade adjektivattribut. 
De andra fokusorden förekommer också i relation till positivt ladda-
de adjektivattribut som har med utseende att göra. När det gäller de 
inre egenskaperna – karaktärsdragen – är det tjej och i viss mån kvinna 
som dominerar, och även dessa är positivt laddade. 
 
Språkliga uttryck som kan relateras till social position förekommer i 
relation till kvinna, flicka och dam – kvinna till positiva såsom framgångs-
rik och flicka och dam till negativa såsom fattig och ensam. Tjej före-
kommer slutligen inte alls i dessa sammanhang. 
 
Kvinna är slutligen det enda av fokusorden som förekommer i relation 
till äktenskap och graviditet, men äktenskap minskar över tid. An-
tingen är det äktenskap i sig som blir mindre kulturellt relevant, eller 
också beskrivs det med andra språkliga uttryck – men då inte med 
något av de andra fokusorden. 
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12.2 De maskulina fokusordens förändring 

Detta kapitel som har med de maskulina fokusordens förändring att 
göra kommer att struktureras på samma sätt som motsvarande femi-
nina kapitel. Det mest grundläggande när det gäller fokusorden ut-
ifrån mitt korpuslingvistiska perspektiv är den generella användnings-
frekvensen – hur fokusorden används och hur den användningen har 
förändrats över tid. Detta presenteras i tabellformat. Därefter går jag 
igenom fokusordens fördelning när det gäller numerus och bestämd-
het, vilka lexikala relationer fokusorden förekommer i och slutligen 
vilka artikeltyper fokusorden förekommer i. Kapitlet avslutas med en 
summering. 
 
12.2.1       Förekomstfrekvens  
Fokusordens generella förekomstfrekvens presenteras i tabellformat 
för åskådlighetens skull. Tendenserna beskrivs därefter. Frekvenserna 
som tabellen bygger på är normaliserade för att kunna vara jämförba-
ra (se 6.3) och kunna visa relativ förändring över tid.  
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Tabell 23, förekomstfrekvens maskulina fokusord 

Förekomstfrekvens - maskulina fokusord
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 p65  p76  dn87 p95  p96 p97 p98 Svd00 gp01 gp02 p03  p04  s:a 
karl 22 18 9 6 11 8 9 61 8 6 4 5 106 

yngling 31 63 28 26 16 17 14 11 14 13 13 12 247 

gosse 28 15 13 6 5 7 6 6 5 4 4 4 97 

grabb 4 51 43 32 37 25 34 19 25 30 25 19 325 
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gubbe 31 35 24 24 33 24 25 19 31 33 37 30 327 

farbror 16 5 25 15 13 13 10 11 10 8 10 10 135 

herre 129 84 110 76 59 89 117 63 86 86 85 172 1093 

man 419 470 479 609 471 483 454 467 539 562 609 612 5707 

pojke 117 131 125 131 85 105 105 127 209 136 114 126 1384 

kille 6 54 85 77 111 101 109 71 147 160 144 138 1132 

s:a 803 926 941 1002 841 872 883 855 1074 1038 1045 1128  
 
I artikelkorpusarna är man det absolut vanligaste av fokusorden och 
har dessutom ökat över tid. Både pojke och herre ligger dock på en 
ganska jämn nivå i alla korpusar medan kille ökar mer inledningsvis, 
men ligger sedan på en mer jämn nivå även om det fortfarande är 
frågan om ökning. Kille blir i de senare korpusarna mer frekvent än 
pojke.  
 
Det är man, herre, pojke och i viss mån kille som förekommer frekvent i 
artikelkorpusarna. Övriga fokusord – karl, grabb, yngling, gosse, gubbe 
och farbror – förekommer endast sporadiskt jämförelsevis.  Av dessa 
minskar gosse och yngling entydigt, medan herre minskar något och gubbe 
ligger på en låg jämn nivå i samtliga korpusar.  
 
Fokusordens förändringar verkar inte självklart vara beroende av 
varandra i artikelkorpusarna. Kille och grabb ökar dock parallellt inled-
ningsvis, men sedan minskar grabb, medan kille fortsätter att öka.  
 
När det gäller förändring över tid i generella termer – summan av 
fokusordens frekvenser – handlar det i artikelkorpusarna om en lätt 
ökning. Ökningen är något mindre än motsvarande ökning för de 
feminina fokusorden, men skillnaden är inte stor. 
 
12.2.2     Numerus och bestämdhet 
Förutom förekomstfrekvenser är även fördelning när det gäller nu-
merus och bestämdhet av intresse. Denna fördelning har med an-
vändningen och därmed betydelsen att göra och det som framförallt 
är intressant är eventuella variationer och förändringar över tid – 
huruvida fokusorden används för att beskriva individer eller sociala 
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kategorier och hur detta förändrats mellan korpusarna. Variationer 
och förändringar kan i ett senare skede relateras till förändringar i 
frekvens eller lexikala mönster.  
 
Tabell 24, numerus och bestämdhet, fokusord 
 Pojke Man Kille Herre 
     
 sing/pl sing/pl sing/pl sing/pl 
Press65 51-49% 32-68% 67-33% 41-59% 
DN87 45-55% 69-31% 32-68% 21-79% 
SVD00 53-47% 60-40% 42-58% 18-82% 
 best/Obest best/obest best/obest best/obest 
Press65 63-37% 35-65% 22-78% 30-70% 
DN87 47-53% 39-61% 45-55% 44-56% 
SVD00 48-52% 33-67% 38-62% 44-56% 
 sing best/ pl 

best 
sing best/ pl best sing best/ pl best sing best/ pl best 

Press65 49-51% 74-26% 50-50% 17-83% 
DN87 44-56% 70-30% 19-81% 8-92% 
SVD00 54-46% 72-28% 33-67% 4-96% 
 sing obest/pl 

obest 
sing obest/pl 
obest 

sing obest/pl 
obest 

sing obest/pl 
obest 

Press65 56-44% 65-35% 67-33% 49-51% 
DN87 45-55% 69-31% 42-58% 33-67% 
SVD00 47-53% 53-47% 48-52% 30-70% 
 
Pojke är etablerat redan i 65-korpusen med en allsidig användning, där 
relationen mellan numerus och bestämdhet är jämn i alla tre korpu-
sar. Ökningen av singular för flicka har alltså ingen motsvarighet hos 
pojke. Kille etableras i 65-korpusen, och då i singular. Förekomsterna 
är dock relativt få. I 87-korpusen har dock kille blivit övervägande 
plural obestämd form, vilket då påminner om debuten för tjej. Herre 
är mest regelbundet av fokusorden – stor övervikt av plural och obe-
stämd form i samtliga tre korpusar. 
 
Man används framförallt som plural i 65-korpusen, men singularan-
vändningen är i majoritet både i 87- och 00-korpusen.  
 
12.2.3 Lexikala relationer 
Ett nästa steg är att studera de lexikala relationer fokusorden före-
kommer i, utifrån frekvens och lexikala teman. Nedan presenteras 
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tabeller med de tio mest förekommande lexikala relationerna i vilka 
fokusorden ingår. I de fall där fler lexikala relationer förekommer lika 
ofta har jag tagit med samtliga, varför tabellerna ibland är något läng-
re. Frekvenserna är även här normaliserade och den egentliga fre-
kvensen anges inom parentes.  
 
12.2.3.1 Pojke 
 
Tabell 25, pojke, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
flicka 23 (23) flicka  21 (88) flicka 25(336) 
barn 6 (6) barn 6 (26) man 8 (111) 
mor 4 (4) man 5(23) barn   4 (64) 
  pappa 4 (20) kvinna      3 (44) 
  kvinna  4 (18) polis   2 (37) 
  polis 3 (13) mamma   2 (36) 
  far 2 (9) pappa   2 (36) 
  mamma 1 (7) förälder 2 (34) 
  son 1 (5) far   2 (26) 
  33-åring 1 (4) ungdom 1 (19) 
  dagmamma 1 (4)   
  förälder 1 (4)   
  kamrat 1 (4)   
  ledare 1 (4)   
  moder 1 (4)   
  ungdom 1 (4)   
  vittne 1 (4)   
 
I de flesta lexikala relationer förekommer pojke i relation till andra 
fokusord, men procentuellt har andelen minskat entydigt över tid – 
(88%/64%/57%). Pojke förekommer oftast i relation till feminina 
fokusord, men denna dominans minskar också över tid 
(79%/67%/63%). Dominansen beror mycket på flicka som är det 
fokusord som oftast förekommer i relation till pojke i samtliga korpu-
sar och denna relation stärks också något över tid.  
 
De maskulina fokusorden är trots den lägre frekvensen mer varierade 
än de feminina och de könsneutrala i 00-korpusen – man, farbror, kille, 
gosse, grabb, karl och yngling gentemot flicka, kvinna, brud och tjej samt 
barn, ungdom, vuxen och tonåring. En möjlig förändring över tid kan 
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därutöver spåras i ordningsföljden – i 65- och 87-korpusen följs flicka 
av barn men i 00-korpusen förekommer man oftare i relation till flicka 
än barn.  
 
Andra kategorier 
Det är inte enbart fokusord som förekommer i relation till pojke. I 
samtliga korpusar förekommer också familje- och släktskapsrelatera-
de beteckningar – men de har både minskat och ökat stort procentu-
ellt sett (12%/6%/20%). I 65-korpusen förekommer enbart mor men 
i både 87- och 00-korpusen är faderskapsrelationer vanligare än mo-
derskapsrelationer. 
 
I 87- och 00-korpusen förekommer yrkesrelaterade beteckningar – 
procentuellt fler i 00-korpusen än i 87-korpusen (7%/14%). I båda 
korpusarna är polis vanligast och i 00-korpusen har de flesta yrkesbe-
teckningar med polisväsende och juridisk verksamhet att göra – för-
utom polis förekommer åklagare, advokat, domare, västerortspolis och utre-
dare. Till detta tillkommer också ett antal verksamhetsroller som kan 
kopplas till polisväsende och juridisk verksamhet i 00-korpusen – 
försvarare och vittne, förövare gärningsman och mördare samt offer. I 87-
korpusen förekommer enbart vittne som har med juridisk verksamhet 
att göra.  
 
I 87-korpusen förekommer därutöver dagmamma som har med hem-
met att göra och i 00-korpusen förekommer också till exempel elev 
och lärare som har med skolverksamhet att göra.  
 
Artikeltyper 
 
Tabell 26, pojke, artikeltyper 
Press65 % DN87         % SvD00           % 
kultur/nöje 67 nyheter 51 nyheter 52 
människa/miljö 18 människa/miljö 24 människa/miljö 33 
politik/debatt 14 kultur/nöje 12 kultur/nöje 6 
Vetenskap 1 idrott 9 politik/debatt 5 
  politik/debatt 4 idrott 4 
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Pojke förekommer främst i nyhetsartiklar både i 87- och 00-korpusen 
– och detta med stor övervikt. I 65-korpusen förekommer inte pojke i 
nyhetsartiklar överhuvudtaget, vilket delvis kan bero på 65-korpusens 
annorlunda sammansättning av material, men också på att använd-
ningen/betydelsen av pojke förändrats. Pojke förekommer också ofta i 
artiklar som har med människa och miljö att göra. I 65-korpusen 
förekommer pojke dock framförallt i kultur- och nöjesartiklar, men 
procentuellt minskar dessa förekomster i 87- och 00-korpusen. Pojke 
förekommer också i politiska artiklar och i debattartiklar – mest i 65-
korpusen och mindre i 87- och 00-korpusen. Det är däremot få före-
komster av pojke i idrottsartiklar, och det minskar också mellan 87- 
och 00-korpusen. 
 
Summering 
Pojke har varit stabilt över tid när det gäller relativ förekomstfrekvens 
och när det gäller fördelningen singular – plural och bestämd – obe-
stämd form. De lexikala relationer i vilka pojke förekommer har dock 
ökat. Denna ökning har dock inte med fokusorden att göra – som är i 
majoritet, men har minskat procentuellt över tid  (88%/64%/57%).  
  
Det semantiska fältet runt pojke har, när det gäller just fokusorden, 
alltså förändrats utifrån en generell minskning av den betydelsemässi-
ga samhörigheten, minskning av dominans av feminina fokusord, och 
ökad variation av andra maskulina fokusord. Flicka är betydelsemäs-
sigt närmast relaterat till pojke i samtliga korpusar, men i 65- och 87-
korpusen är det barn som kommer därnäst och i 00-korpusen är det 
man.  
 
Pojke förekommer även i relation till släktskaps-, familjebeteckningar 
samt yrkesbeteckningar. Släktskaps- och familjebeteckningarna både 
ökar och minskar när det gäller procent av det totala antalet – i 65-
korpusen förekommer enbart mor men i 87- och 00-korpusen före-
kommer fler beteckningar relaterade till faderskap.  
 
Yrkesbeteckningarna har ökat i relation till pojke – och då framförallt 
sådana som har med rätts- och polisväsendet att göra, där polis är det 
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vanligaste i både 87- och 00-korpusen. Denna ökning skulle kunna 
sättas i relation till att pojke framförallt förekommer i nyhetsartiklar i 
87- och 00-korpusen – och i kontexter som har med kriminalitet, 
olyckor och rättssamhälle att göra. Ett fåtal yrkesrelaterade beteck-
ningar som förekommer i relation till pojke har vidare med hemma-
miljön att göra i 65-korpusen – och med skolmiljön att göra i de se-
nare korpusarna, och kan möjligen trots det lilla antalet indikera en 
betydelseförskjutning eller betydelsebreddning. 
  
12.2.3.2     Man 
 
Tabell 27, Man, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
kvinna 62 (61 kvinna 120(495) kvinna 146(1912) 
hustru 15(15) polis 38 (155) polis 27 (349) 
barn 12 (12) barn 23 (97) barn 23 (303) 
kung 6 (6) flicka 7 (30) flicka 15 (195) 
polis 6 (6) son 6 (26) pojke 9 (112) 
president 4 (4) hustru 6 (24) hustru 7 (91) 
amerikan 3 (3) pojke 6 (24) son 5 (67) 
chef 3 (3) kamrat 6 (21) dotter 4 (54) 
direktör 3 (3) fru(ga) 4 (17) åklagare 4 (49) 
droskförare 3 (3) vittne 4 (17) pappa 4 (47) 
fästmö 3 (3)     
författare 3 (3)     
herre 3 (3)     
läkare 3 (3)     
neger 3 (3)     
vän 3 (3)     
      
 
En stor andel av de lexikala relationer i vilka man ingår inkluderar 
andra fokusord – men andelen minskar procentuellt (57/45/47%). 
De feminina fokusorden är flest till antalet i samtliga korpusar 
(80%/77%, 80%) och av dessa är kvinna vanligast och barn kommer 
därefter – också i samtliga korpusar. De maskulina är något mer vari-
erande än de feminina och könsneutrala fokusorden, men vilka fo-
kusorden ifråga är och vilken ordning frekvensmässigt de förekom-
mer i har inte förändrats mycket. Kvinna och flicka intar tätpositioner-
na bland de feminina fokusorden, medan dam och tjej bytt plats – dam 
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förekommer oftare än tjej i relation till man i 87-korpusen, men i 00-
korpusen är det tvärtom. Bland de maskulina intar pojke och kille 
tätpositionerna i båda korpusarna, medan herre förekommer mer säl-
lan, grabb enbart i 87-korpusen, och karl, gubbe och farbror enbart i 00-
korpusen. Barn, ungdom och vuxen förekommer slutligen i den fre-
kvensordningen i samtliga korpusar, men i 00-korpusen förekommer 
även unge, småbarn samt spädbarn. I 00-korpusen är det generellt sett 
större variation. 
 
Andra kategorier 
Det förekommer inte enbart fokusord i relation till man utan också 
beteckningar som har med yrkesroller och yrkesverksamhet att göra 
(23%/29%/24%). Polis är vanligast i samtliga korpusar. I 87- och 00-
korpusen är en stor mängd av yrkesbeteckningarna relaterade till 
rätts- och polisväsende. 
 
I 65-korpusen har istället de flesta lexikala relationerna med familje- 
och släktskapsrelationer och med politiskt ledarskap att göra. När det 
gäller familje- och släktskapsrelationer är det en relativt jämn procen-
tuell fördelning i de tre korpusarna (13%/12%/12%). Av dessa är 
föräldrarelationer och partnerrelationer vanliga i samtliga korpusar – 
och framförallt den feminina parten. Enda undantaget är 00-
korpusen där faderskapsrelationer är något vanligare än moderskaps-
relationer.  
 
När det gäller politiskt ledarskap handlar det främst om statschefer i 
65-korpusen – kung, president. Även i 87- och 00-korpusen förekom-
mer många statschefsbeteckningar, men dessutom politiska titlar på 
lägre nivå, till exempel försvarsminister, kommunalråd och borgmästare. 
Detta har för övrigt ingen motsvarighet när det gäller kvinna. 
 
I 87-korpusen förekommer därutöver ett antal vårdrelaterade lexikala 
relationer i vilka man ingår – och i 00-korpusen i relation till yrken 
som har med kultursfären att göra. I samtliga korpusar förekommer 
också man i relation till beteckningar som har med nationalitet eller 
etnicitet att göra, men enbart mellan 0 och 3% av det totala antalet 
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lexikala relationer. I både 87- och 00-korpusarna är nationalitetsbe-
teckningar och framförallt svensk vanligast.  
 
Artikeltyper 
 
Tabell 28, artikeltyper – man 
Press65 % DN87         % SvD00   % 
kultur/nöje 49,9 nyheter 83,4 nyheter 30,0% 
människa/miljö 24,1 kultur/nöje 6,0 kultur/nöje 28,3% 
politik/debatt 17,4 idrott 4,1 människa/miljö 21,5% 
ekonomi/näringsliv 6,6 människa/miljö 3,8 ekonomi/näringsliv 8,4% 
vetenskap 1,8 politik/debatt 2,1 politik/debatt 6,5% 
  ekonomi/näringsliv 0,4 idrott 4,8% 
    vetenskap 0,4% 
 
Man förekommer relativt sett oftast i nyhetstexter, åtminstone i 87- 
och 00-korpusen. I 65-korpusen förekommer istället man främst i 
kultur- och nöjesartiklar, och även i övriga korpusar är dessa vanliga. 
65-korpusens brist på nyhetsartiklar kan dock ha med urvalet att göra, 
eftersom samma mönster uppkommer i olika sammanhang och att 
det är ett så markant mönster. Trots att nyhetsartiklar är vanligast i 
både 87- och 00-korpusen är det stor skillnad procentuellt – i 87-
korpusen är nyheter det absolut mest dominerande, medan det i 00-
korpusen är relativt jämnt mellan nyheter och kultur- och nöjesartik-
lar.  
 
Man i politiska artiklar har relativt sett minskat från 65- till 00-
korpusen, medan det ser relativt stabilt ut för man i idrottsartiklar, 
ekonomiska artiklar och vetenskapliga dito. Att idrottsartiklar saknas i 
65-korpusen beror med all säkerhet på urvalet då idrottsartiklar kon-
sekvent tagits bort. 
 
Summering 
Man har ökat i användning över tid, vilket ligger i linje med en ökning 
av antalet lexikala relationer i vilka man ingår. I en stor andel av dessa 
lexikala relationer förekommer man i relation till andra fokusord – 
framförallt feminina, men dessa relationer minskar över tid.  
 



 233 

Det semantiska fältet består av ungefär samma lexikala relationer 
oavsett korpus, trots en ökning i variation när det gäller maskulina 
fokusord som förekommer i relation till man. Kvinna och flicka respek-
tive pojke och kille intar tätpositionerna. Dam och tjej förekommer i 
mindre utsträckning – men har bytt plats mellan 87- och 00-korpusen 
– dam är vanligare i 87-korpusen och tjej är vanligare i 00-korpusen.  
Herre, grabb, karl, gubbe och farbror är mer perifera i relation till man. 
Barn, ungdom och vuxen förekommer slutligen i exakt samma ordning 
oavsett korpus, men i 00-korpusen förekommer även unge, småbarn 
och spädbarn – dock i liten omfattning. Variationerna inom det se-
mantiska fältet är alltså relativt små – och det verkar därför framför-
allt vara den generella ökningen som gjort att variationen ökat när det 
gäller maskulina och könsneutrala fokusord. 
 
Även när det gäller genrer är variationerna relativt små. Man i nyhets-
text har dock minskat dominansen mellan 87- och 00-korpusen och 
eftersom man under samma tidsperiod ökat stort i användning skulle 
detta kunna ha med en liten betydelseförskjutning att göra. 
 
Man förekommer också i relation till släktskaps- och familjebeteck-
ningar samt yrkesbeteckningar. Släktskaps- och familjebeteckningarna 
består främst av föräldra- och partnerskapsrelationer. Man förekom-
mer också i relation till politiskt ledarskap – i 65-korpusen framförallt 
statschefer, men i 00-korpusen förekommer även politiska titlar – 
minister etc. I mindre omfattning förekommer man i relation till 
vårdyrken (87-korpusen) eller kulturyrken (00-korpusen). I samtliga 
korpusar förekommer man slutligen i relation till nationalitetsbeteck-
ningar, framförallt svensk – men i liten omfattning.  
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12.2.3.3      Kille 
 
Tabell 29, kille, lexikala relationer 
Press 65 % DN87 % SvD00 % 
  tjej 1 (146) tjej 8 (33) 
  man 2 (21) man 2 (7) 
  flicka 1 (13) tränare

  
2 (7) 

  kvinna 1 (13) ungdom   1 (6) 
  kompis 1 (12) förälder   1 (5) 
  mamma   1 (10) brud 1 (4) 
  barn 1 (9) kvinna 1 (4) 
  förälder 1 (8) spelare 1 (4) 
  pappa 1 (8) kollega 1 (3) 
  pojke 1 (8) ryss 1 (3) 
 
Av de lexikala relationer som kille förekommer i handlar det framför-
allt om andra fokusord i både 87- och 00-korpusen (69%/64%).  
 
I båda korpusarna är tjej överlägset vanligast i båda korpusarna. Med 
anledning av att tjej med stor marginal förekommer oftast i relation 
till kille är också de feminina fokusorden i majoritet i båda korpusar-
na.  
 
Man är därefter näst vanligast i båda korpusarna. Därefter skiljer det 
sig. Kvinna och ungdom förkommer både i 87-korpusen och 00-
korpusen. I 87-korpusen förekommer därutöver brud som i det här 
sammanhanget inte har med bröllop att göra och i 00-korpusen före-
kommer flicka, pojke och tonårstjej, samt barn och vuxen i 00-korpusen. 
Även här handlar det alltså om en breddning i 00-korpusen. 
 
Andra kategorier 
Kille förekommer också i andra lexikala relationer. Yrkes- eller verk-
samhetsrelaterade beteckningar i allmänhet förekommer i relation till 
kille. I både 87- och 00-korpusen förekommer tränare och spelare som 
har med idrottsverksamhet att göra. I 87-korpusen förekommer för 
övrigt ryss och i 00-korpusen svensk som har med etnicitet, nationalitet 
eller härkomst att göra – men som också förekommer i idrottssam-
manhang.  
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Både i 87- och 00-korpusen förekommer också andra yrkesrelaterade 
beteckningar – I 87-korpusen förekommer kollega och i 00-korpusen 
förekommer polis, medarbetare, advokat, chef, producent och skådespelare.  
 
I både 87- och 00-korpusen förekommer familje- och släktrelaterade 
beteckningar i relation till kille – i 87-korpusen förekommer endast 
förälder, men i 00-korpusen förekommer däremot mamma, förälder och 
pappa som har med föräldraskap att göra, flickvän och fru som har med 
partnerrelationer att göra samt dotter.  
 
Artikeltyper 
 
Tabell 30, kille, artikeltyper 
Press65 % DN87 % SvD00 % 
kultur/nöje 61 människa/miljö 37 människa/miljö 30 
politik/debatt 13 idrott 30 kultur/nöje 27 
ekonomi/näringsliv 13 nyheter 20 idrott 22 
människa/miljö 13 kultur/nöje 12 ekonomi/näringsliv 11 

  politik/debatt 1 nyheter 9 
   politik/debatt 1 

 
Kille förekommer främst i kultur- och nöjesartiklar i 65-korpusen, 
men i artiklar som har med människa och miljö i 87- och 00-
korpusen. Validiteten är låg för 65-korpusen, då det är för låga fre-
kvenser som procentuträkningarna grundar sig på, och det är därför 
svårt att beskriva resultatet i termer av möjlig procentuell förändring. 
I 87- och 00-korpusen är underlaget däremot bättre och där går det 
att beskriva i termer av möjlig förändring.  
 
Kille förekommer oftare i kultur- och nöjesartiklar, men relativt sett 
något mer sällan i idrotts- och nyhetsartiklar. Kille förekommer i 00-
korpusen oftare i ekonomi- och näringslivsartiklar, men politiska 
artiklar och debattartiklar är ovanliga i samtliga korpusar. 
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Summering 
Kille har ökat i användning och antalet lexikala relationer i vilka kille 
ingår har i linje med detta också ökat. I majoriteten av de lexikala 
relationerna relateras kille med andra fokusord, men antalet minskar 
procentuellt. Från att ha varit starkt betydelsemässigt förknippat blir 
kille alltså allt mindre förknippat med andra fokusord. 
 
Tjej är det fokusord som absolut oftast relateras till kille och som 
alltså betydelsemässigt står kille närmast i det tänkta semantiska fältet. 
Därutöver förekommer man som en stabil relation i samtliga korpusar 
och kvinna och ungdom i något mindre utsträckning i både 87- och 00-
korpusen. I 00-korpusen breddas det semantiska fältet när det gäller 
fokusord – flicka, pojke, barn vuxen och tonårstjej tillkommer. Detta 
alltså trots den relativa minskningen. 
 
Förutom fokusord förekommer kille i relation till yrkes- och familje-
beteckningar. I 87-korpusen är de flesta yrkes- eller verksamhetsrela-
terade beteckningarna förknippade med idrott, men i 00-korpusen 
har dessa minskat relativt sett. Detta kan relateras till att kille procen-
tuellt används mindre när det gäller idrottsartiklar i 00-korpusen än i 
87-korpusen. I 00-korpusen tillkommer istället andra yrkesbeteck-
ningar – polis, medarbetare, advokat, chef, producent och skådespelare. Kille 
verkar alltså ha blivit mer allmänt relaterat till allmän yrkesverksamhet 
i 00-korpusen. Detta kan höra ihop både med att kille ökar i ekono-
mi- och näringslivsartiklar och med att kille även ökar i kulturartiklar.  
 
Även relationen till släktskaps- och familjebeteckningarna har föränd-
rats mellan 87- och 00-korpusen – framförallt ökning i omfattning – 
vilket verkar vara ytterligare en förändring eller breddning när det 
gäller betydelsen av kille. I både 87- och 00-korpusen förekommer 
kille oftast i artiklar som har med människa och miljö att göra. Det är 
den vagaste artikelkategorin och kan innebära mycket, och därför är 
den svår att relatera till generell ökning i förekomstfrekvens eller 
någon tydlig betydelseförändring.   
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12.2.3.4 Herre 
 
Tabell 31, herre, lexikala relationer 
Press65  DN87   SvD00  
dam 7 (7) dam 10 (42) dam 5 (68) 
kvinna 3 (3) tjej 1 (5) man 1 (10) 
man 3 (3) förbundskapten 1 (4) förbundskapten 1 (8) 
  man 1 (4) kvinna 0 (6) 
  barn 1 (3) spelare 0 (4) 
  kvinna 1 (3) barn 0 (3)  
    gentleman 0 (3) 
    kung 0 (3) 
    tjej 0 (3) 
 
En majoritet av dessa lexikala relationer inkluderar andra fokusord – 
mer än 80% av det totala antalet lexikala relationer i samtliga korpu-
sar, men samtidigt en procentuell minskning över tid (100/93/83%). 
De feminina fokusorden som förekommer i relation till herre är myck-
et vanligare än de maskulina och står för mer än 70% av det totala 
antalet fokusordrelationer i samtliga korpusar. Förutom dam som 
både ökar och minskar i relation till herre förekommer också kvinna i 
samtliga korpusar. Därutöver förekommer tjej i 87- och 00-korpusen, 
men i liten utsträckning. Man förekommer också i liten skala och är 
det enda maskulina fokusordet oavsett korpus.  
 
Andra kategorier 
För övrigt förekommer idrottsrelaterade lexikala relationer i 87- och 
00-korpusen. I 87-korpusen förekommer herre i relation till förbunds-
kapten och i 00-korpusen förekommer förbundskapten och spelare.  
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Artikeltyper 
 
Tabell 32, herre, artikeltyper 
Press65 % DN87 % SvD00 % 
kultur/nöje 51 idrott 44 idrott 36 
människa/miljö 31 människa/miljö 24 kultur/nöje 28 
politik/debatt 9 kultur/nöje 16 människa/miljö 16 
ekonomi/debatt 7 nyheter 12 politik/debatt 9 
vetenskap 2 politik/debatt 4 ekonomi/debatt 8 
   nyheter 3 
 
Herre förekommer framförallt i idrottsartiklar i 87- och 00-korpusen. 
Idrottsartiklar är inte medtagna i 65-korpusen, men sannolikt före-
kommer herre i idrottsartiklar även där. Herre förekommer därutöver 
ofta i kultur- och nöjesartiklar samt i artiklar som har med människa 
och miljö att göra i samtliga korpusar. I 00-korpusen har den procen-
tuella förekomsten av herre i nyhetsartiklar minskat, medan förekoms-
ten av herre i ekonomi- och näringslivsartiklar förekommer i viss ut-
sträckning i 65- och 00-korpusen, men inte i 87-korpusen. Herre före-
kommer relativt sällan i politiska artiklar och i debattartiklar, men 
dock relativt jämn fördelat i samtliga korpusar. 
 
Summering 
Herre har minskat i användning mellan 65- och 00-korpusen, men i 
samtliga korpusar är det den obestämda pluralformen som förekom-
mer mest. Detta kan relateras till att herre ofta förekommer i relation 
till idrottsrelaterade beteckningar samt i idrottsartiklar i 87- och 00-
korpusen, och pluralformen kan då ha att göra med att det handlar 
om idrottslag och grupper av idrottsutövare. Den obestämda formen 
kan dock inte lika självklart kopplas till idrott, där man kan tänka sig 
att det är specifika individer eller grupper som omtalas i första hand. 
 
Om fokusorden är underlag för ett semantiskt fält runt herre är det 
dam som står herre närmast oavsett korpus. Därutöver förekommer 
man och kvinna i samtliga korpusar och framstår som stabila i sin 
relation till herre, och tjej tillkommer i 87-korpusen och är kvar i 00-
korpusen. Förutom idrottsartiklar förekommer herre i kulturartiklar 
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och artiklar som har med människa och samhälle att göra. Herre an-
vänds också allt mindre i nyhetsartiklar och allt mer i artiklar rörande 
ekonomi och näringsliv. Inga av dessa förändringar kan dock kopplas 
till något tydligt lexikalt mönster eller till den generella minskningen i 
användning som herre genomgår. 
 
12.2.3.5       Det semantiska fältet 
För att inledningsvis få en bild av hur det semantiska fältet ser ut är 
fokusorden av primärt intresse. Både pojke, man, kille och herre före-
kommer tillsammans med andra fokusord – och detta i samtliga kor-
pusar.  
 
Samtliga fyra maskulina fokusord förekommer absolut oftast i rela-
tion till feminina fokusord – för pojke, kille och herre är det mer än 
50% genomgående och för man är det inledningsvis över och därefter 
strax under. I samtliga fall minskar dock andelen. De maskulina fo-
kusorden förekommer dock också i relation till varandra, framförallt 
man och pojke som förekommer i relation till alla fokusord.  
 
Trots relativ minskning är det ändå stor samhörighet mellan fokusor-
den. Jag har nedan studerat de ko-texter eller kontexter i vilka fokus-
orden förekommer i relation till varandra, antingen synonymt, 
hyp(er)onymt eller oppositionellt. 
 
För att inledningsvis få en bild av hur det semantiska fältet ser ut är 
fokusorden av primärt intresse. Både pojke, man, kille och herre före-
kommer tillsammans med andra fokusord – och detta i samtliga kor-
pusar. Samtliga fyra maskulina fokusord förekommer dock absolut 
oftast i relation till andra feminina fokusord.  
 
Eftersom fokusorden är centrala i detta sammanhang har jag mer 
ingående studerat de kontexter fokusorden förekommer tillsammans 
i. Jag har strukturerat framställningen av dessa utifrån de specifika 
fokusord som de feminina fokusorden förekommer i relation till – 
maskulina först, därefter feminina och slutligen könsneutrala.  
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Maskulina fokusord i relation till flicka 
Flicka förekommer i relation till pojke och man i samtliga korpusar och 
i relation till kille, gosse, karl och farbror i 00-korpusen. I samtliga fall 
handlar det om oppositionella relationer. Både pojke, man och kille i 
relation till flicka förekommer i kontexter som har med jämställdhet 
och könsskillnader att göra, framförallt i 87- och 00-korpusen. När 
det gäller pojke och flicka är jämställdhet och könsskillnader genomgå-
ende i samtliga korpusar, men när det gäller man i relation till flicka är 
det framförallt frågan om 00-korpusen och då handlar det om jäm-
ställdhet och manlighet respektive kvinnlighet. Även kille i relation till 
flicka förekommer i kontexter som har med jämställdhet och/eller 
könsskillnader att göra – i film eller i andra typer av beskrivningar. 
Gosse och flicka förekommer slutligen i relation till varandra vid ett 
tillfälle när det gäller orättvisor mellan könen. 
 
Flicka och man används också tillsammans i beskrivningar av böcker 
och teatrar, och oftast är det då frågan om (kärleks)relationer – ofta 
som förstärkta kontraster – flicka som är oskuld gentemot rik man 
eller fin flicka gentemot enkel man. Flicka i relation till pojke och karl 
används också när det gäller kärleksrelationer. I en kontext jagas till 
exempel en person som beskrivs som flicka – och därefter misshand-
las ”karln hon bor hos”. Flicka och karl förekommer dock generellt 
sett sällan i relation till varandra.  
 
Både pojke och man förekommer i relation till flicka i kontexter som 
har med kriminalitet och olyckor att göra och detta vid ett stort antal 
tillfällen. När det gäller kriminaliteten är det framförallt relationen 
offer – förövare. Pojke och man är förövare och flicka offer för våld-
täkt och mord, men pojke är också tillsammans med flicka offer för 
övergrepp och olyckor. I 00-korpusen är även flicka förövare vid ett 
fåtal tillfällen, då i relation till man. Ett exempel är en 16-årig flicka 
och 32-årig man som tillsammans greps för dopingbrott.  
 
Även yngling förekommer i relation till flicka vid ett fåtal tillfällen i 00-
korpusen, och de flesta av dessa förekomster har också med krimina-
litet att göra – yngling som våldtar, stryper eller antastar flicka. Slutli-
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gen förekommer kille och flicka i två liknande kontexter – kille våldtar 
tjej på hotellrum i ett turistland och i Rissne.   
 
Pojke i relation till flicka förekommer också i kontexter relaterade till 
skola och utbildning – framförallt i 65- och 00-korpusen, i 00-
korpusen dock mer i form av statistik. Flicka och gosse förekommer 
också vid några tillfällen i relation till varandra, och vid något tillfälle 
som elever i en skolkontext.  
 
I 87- och 00-korpusen handlar det också mycket om föräldraperspek-
tiv när flicka och pojke förekommer tillsammans – omnämnanden i 
intervjuer och reportage där syfte/fokus är ett annat men också om 
barnafödsel, föräldraskap, kostnader att ha barn och vad de bör beta-
la hemma etc. Inget av de andra maskulina fokusorden förekommer i 
relation med flicka i den typen av kontexter. 
 
I 00-korpusen förekommer flicka och pojke ofta i statistiska samman-
hang och förutom skola handlar det om sexualvanor, alkohol- och 
droganvändning och medievanor i någon enstaka kontext. I 00-
korpusen förekommer också kontexter som har med problem och 
fattigdom i utvecklingsländer eller i mellanöstern att göra. 
 
Flicka i relation till kille förekommer för övrigt i ett fåtal idrottskon-
texter. Flicka förekommer vidare i relation till farbror vid ett fåtal till-
fällen, men det är svårt att se mönster i dessa användningar. Det är 
både frågan om släktskapsrelationer och icke-släktskapsrelationer och 
det handlar om anekdoter och beskrivningar av böcker och teatrar.  
 
Flera maskulina fokusord förekommer sammanfattningsvis i relation 
till flicka, men pojke i störst omfattning. I många fall handlar det om 
jämställdhet och könsskillnader när flicka förekommer i relation till 
pojke, man och kille. I många fall handlar det också om kriminalitet 
och olyckstillbud. Pojke, man, kille och yngling förekommer i relation 
till flicka när det gäller våldtäkter, mord och misshandel. De maskuli-
na fokusorden används i dessa fall om förövarna och flicka om off-
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ren. Pojke kan dock tillsammans med flicka också vara offer, medan 
flicka tillsammans med man också kan vara förövare.   
 
Vid några tillfällen förekommer maskulina fokusord därutöver i rela-
tion till flicka när det gäller kärleksrelationer. Man, pojke och karl an-
vänds tillsammans med flicka i beskrivningar av kärleksrelationer, ofta 
i beskrivningar av böcker, film etc. Flicka och pojke förekommer ock-
så tillsammans när det gäller skol- och utbildningskontexter, vilket 
inte något av de andra maskulina fokusorden gör. En förändring över 
tid när det gäller pojke i relation till flicka är att det i 00-kontexterna är 
mycket beskrivningar av statistik, och detta är också typiskt enbart för 
just pojke i relation till flicka. Kille och flicka används istället framförallt 
i idrottskontexter, och med något undantag när det gäller gosse är detta 
typiskt också enbart för just kille i relation till flicka.  
 
Maskulina fokusord i relation till tjej 
Tjej förekommer i oppositionell relation till kille, herre och man i 87- 
och 00-korpusen och därutöver pojke i 00-korpusen. Oftast före-
kommer dock kille i relation till tjej. Skola, aktiviteter, festligheter och 
jämställdhetssatsningar utmärker relationen kille – tjej, men också 
yrkesliv. Jämställdhetssatsningarna kan till exempel vara försök som 
görs för att tjejer skall bli intresserade av sådant som mest killar är 
intresserade av, till exempel teknik, köra motorcykel och kampsport. I 
yrkeslivskontexterna handlar det om köpstarka konsumenter – ”tjejer 
och killar i karriären” och om jämställdhet även i detta sammanhang 
– det senare framförallt i 00-korpusen. Aktiviteterna kan slutligen 
handla om supande, träning och raggning, och ofta handlar det på 
olika sätt också om muntlighet – repliker/intervjuer, chattdialog och 
insändare.   
 
I 00-korpusen förekommer också kille och tjej i beskrivningar av kär-
leksrelationer – i film och i verklighet – samt i beskrivningar av över-
grepp där kille är förövare och tjej offer. När det gäller övergreppen är 
dessa dock sällan i centrum. Oftast handlar det om satsningar för att 
minska risken för våldtäkt etc.  
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Grabb i relation till tjej förekommer också i skolkontexter i både 87- 
och 00-korpusen, men dock sällan. Precis som relationen kille – tjej 
förekommer grabb i relation till tjej när det gäller jämförelser och kon-
traster som har med yrkesliv och jämställdhet att göra – om tjejers 
möjligheter inom olika branscher som domineras av grabbar. Någon 
kontext har i detta sammanhang också med idrott och idrottsutövare 
att göra. Slutligen förstärks kontrasten mellan tjej och grabb i två kon-
texter – ungdomsbokskaraktärer sägs bestå av ”nippertippiga tjejer” 
och ”grabbiga grabbar” och en som intervjuas berättar att hon hellre 
spelade fotboll med grabbarna än lekte med de fåniga tjejerna.  
 
Både kille och grabb förekommer i relation till tjej när det gäller idrott, 
men detta gäller även för herre i 87-korpusen. Överlag är idrottskon-
texterna relativt sett fler i 87-korpusen än i 00-korpusen.  
 
Herre och flicka förekommer också i relation till varandra vid ett 
mindre antal tillfällen när det gäller kontraster som har med makt-
skillnader att göra, till exempel då en distingerad herre skäller på en 
liten tjej som serverar (SvD00). Även man i relation till tjej kan före-
komma i maktrelaterade kontexter – framförallt när det gäller yrkesli-
vet där man beskrivs som makthavare och tjej som diskriminerad. 
Precis som när det gäller relationen kille – tjej handlar det också om 
jämställdhetssatsningar när det gäller man – tjej, till exempel försök att 
locka tjejer till mansdominerade branscher som näringslivet och it-
branchen. 
 
Även pojke i relation till tjej förekommer vid ett mindre antal tillfällen, 
och då när det gäller skolidrott och kärleksrelationer på film. Även 
man i relation till tjej beskrivs i kärleksrelationer i 00-korpusen. I ett av 
dessa fall förstärks kontrasten genom kronologiska åldersattribut – 
20-årig tjej som träffar en 40-årig man. 
 
I 00-korpusen förekommer också tjej och man slutligen i statistiska 
sammanhang – ätstörningar, expediter och körbeteende. Inget av de 
andra maskulina fokusorden förekommer i relation till tjej i statistiska 
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sammanhang, och även när det gäller tjej i relation till man är kontex-
terna få. 
 
Både kille, man, pojke, grabb och herre förekommer sammanfattningsvis 
i relation till tjej i 87- och/eller 00-korpusen, och genomgående är 
relationerna oppositionella. Kille förekommer oftast i relation till tjej. 
Både kille, grabb och man förekommer i relation till tjej när det gäller 
jämställdhet och jämställdhetssatsningar – ansträngningar som görs 
för att tjejer skall få samma förutsättningar som killar/grabbar/män. 
Kille, pojke och man förekommer också i relation till tjej när det gäller 
kärleksrelationer – i film och i verklighet.  
 
Idrottskontexter är vanliga för flera av de maskulina fokusorden i 
relation till tjej, och då framförallt i 87-kontexten. Både kille, grabb, 
pojke och herre förekommer i idrottsliga sammanhang tillsammans 
med tjej.  
 
Kille och grabb förekommer därutöver tillsammans med tjej i skol- och 
utbildningskontexter samt yrkeskontexter. I flera av dessa kontexter 
har det med jämställdhet att göra, och något som kan relateras till det, 
nämligen övergrepp. Övergrepp begås förvisso av personer som 
beskrivs som kille och grabb – men oftast är det inte övergreppen som 
är i fokus utan satsningar för att minska övergrepp och hjälpa poten-
tiellt utsatta – tjejer i dessa fall – med gränsdragning i sådana sam-
manhang etc.  
 
Kille förekommer för övrigt i relation till tjej när det gäller aktiviteter 
som supande, träning och raggning, men också i kontexter som har 
med festligheter av olika slag att göra. Det är också ofta frågan om 
muntliga kontexter – chatt, repliker eller insändare – när det gäller 
just tjej i relation till kille.  
 
Slutligen förekommer man och herre tillsammans med tjej när det gäller 
maktrelationer – överordning mot underordning, inflytande mot brist 
på inflytande. Ofta förekommer dessa maktrelationer på olika sätt i 
yrkeslivet.  
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Maskulina fokusord i relation till kvinna 
Både herre, pojke, man och kille förekommer i relation till kvinna – herre 
och man i samtliga korpusar, pojke och kille i 87- och 00-korpusen och 
farbror, karl, gubbe och grabb i 00-korpusen.  
 
När det gäller kvinna och man – men även kvinna i relation till grabb, 
herre, kille, gubbe och karl är makt, jämställdhet och brist på jämställd-
het vanligt i samtliga korpusar. Det är mestadels debatter om jäm-
ställdhet på arbetsmarknaden som det handlar om – och även emel-
lanåt jämställdhet beträffande hemarbete och barnansvar. 
 
I 87-korpusen handlar det till exempel om huruvida mäns sjukdomar 
prioriteras i vården, angående tv-program med tesen att kvinnor tar 
över mer och mer, angående att män skall lära sig visa känslor och 
angående superkvinnan som förekommer i en tid då både män och 
kvinnor förändras – och skall klara att kombinera karriär, hemarbete 
och barnpassning. I 00-korpusen handlar det bland annat om föräld-
raledighet, om varför män och kvinnor helst väljer män som chefer 
och om hur könsdebatten oftast handlar om hur kvinnor skall ändra 
sig och bli som männen istället för tvärtom.   
 
Flera kontexter i 00-korpusen har inte direkt med jämställdhet att 
göra utan fungerar mer som goda exempel på kvinnor som lyckats – 
och som förhåller sig till detta utifrån det faktum att personen just är 
kvinna – till exempel när en vd-kvinna intervjuas och får frågan om 
hur det fungerar att vara en kvinna bland många män och en annan 
kvinna som blivit utnämnd till styrelsemedlem får frågan vad hon – 
som kvinna – kan bidra med. 
 
I en kontext förekommer kille i relation till kvinna i ett yrkessamman-
hang där det också handlar om könsfördelning och under- respektive 
överordning. En kvinna som varit vd för tjejer/kvinnor och nu skall 
bli vd för teknikhungriga killar/män får frågan om hur detta kommer 
att fungera (SvD00).  
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Gubbe och kvinna används också i jämställdhetskontexter, och då ofta 
i repliker och uttalanden. Det beskrivs i en artikel hur det är kvinnor-
na på KI som agerar för kvinnosaken och ”retar gallfeber på gubbar-
na” och i en presentation och intervju med en kvinna beskriver hon 
när hon fick sitt arbete och gav sig in i ”männens värld” där det är 
”gubbarna som styr” och att ”gubbarna [som] kom först” (SvD00). 
Gubbe i dessa sammanhang är makthavarna, som underförstått försö-
ker hindra kvinnor från att få inflytande. 
 
Man och pojke förekommer ofta i relation till kvinna i kontexter där 
kriminella övergrepp begås i 87- och 00-korpusen – man och pojke 
som förövare och kvinna som offer, men också kvinna och pojke som 
offer. Det handlar om våldtäkt, misshandel och mord. Man i relation 
till kvinna kan också användas i beskrivningar av utförande av brott 
och om offer för olyckor – män och kvinna gripna för utpressning, 
42-årig kvinna och 45-årig man dött i matförgiftning, 30-årig kvinna 
och 25-årig man offer för mc-olycka, 29-årig man våldtagit 35-årig 
kvinna (DN87) etc. Farbror förekommer också slutligen i relation till 
kvinna när det gäller övergrepp, ett hedersmord där det är frågan om 
en släktskapsrelation mellan farbrodern – förövaren – och kvinnan – 
offret.  
 
Yngling förekommer endast i relation till kvinna i tre olika kontexter 
och två av dessa handlar om ynglingar som rånar kvinnor – i ett av 
fallen blir dock den 64-åriga kvinnan rasande och slår ynglingen ifrå-
ga.  
 
Man förekommer slutligen i statistiska sammanhang i relation till 
kvinna i 87- och 00-korpusen. I 87-korpusen rör statistiken eller un-
dersökningarna ATP-poäng, dödsolyckor och kopplingen till alkohol, 
antal aidsfall och överviktigas matvanor och i 00-korpusen rör den 
lönestatistik, sexualbrottsbakgrund hos anställda inom skolan, vilka 
radiokanaler män och kvinnor lyssnar på, sjukvård, självmord, fond-
användning, föräldraledighet, förtidspension, synen på dödsstraff, 
risken att bli alkoholist i en dålig relation etc. Det handlar alltså om 



 247 

en stor spännvidd i vilka ämnen statistiken eller undersökningarna 
rör. 
 
I samtliga korpusar förekommer man och kvinna i beskrivningar av 
konst, film, teater och böcker, i 87- och 00-korpusen dock mer sällan 
relativt sett. Flera av dessa kontexter har med jämställdhet att göra, 
men det handlar också om relationer mellan män och kvinnor och en 
författare vars ambition med sina verk är att skildra hur vuxna män 
och kvinnor ”handlar i ovanliga situationer” (Press65), en film som 
handlar om en man som följer efter en kvinna, ett konstverk som 
föreställer en man och en kvinna, en bok som handlar om hustru-
misshandel och en pojke som engagerar sig i detta (DN87) etc. Kär-
leksrelationer förekommer inte enbart mellan man och kvinna utan 
även mellan kille och yngling i relation till kvinna – både i och utanför 
böcker, film och teater.  
 
I 00-korpusen förekommer också herre i relation till kvinna när det 
gäller makt – hur elitens herrar sägs hålla kvinnorna utanför.  
 
Herre och kille i relation till kvinna förekommer också i idrottskontex-
ter i 87- och 00-korpusen. Det handlar dock enbart om två tillfällen 
när det gäller herre, och då gällande löpning och innebandy – utövare 
och/eller tränare, samt vid ett tillfälle när det gäller kille – en kvinno-
rättskämpe som uttalar sig om att ”tjejer spelar justare än killar” 
(DN87).  
 
Kille och kvinna förekommer generellt sett sällan i relation till var-
andra, och förutom jämställdhets- och yrkesrelaterade kontexter 
handlar det om livsstil – till exempel heminredning där det gäller att 
få killar att på samma sätt som kvinnor intressera sig för inredning 
(SvD00).  
 
Förutom att vara offer förekommer kvinna och pojke i kontexter där 
det egentligen är kvinna och man som ställs emot varandra och flicka 
och pojke. Det handlar då om befolkningen som helhet eller om 
samma referent vid olika tidpunkter i livet.  
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Kvinna och gubbe förekommer därutöver tillsammans i två kontexter 
där det handlar om bredd – i en beskrivning av Budapest beskrivs 
folkmyllret och skillnaderna som ökat – gubbar fyller på rödvin i 
lösvikt, pensionärer plockar med pengar, gubbar tar sig ett järn och 
äldre kvinna gråter och tigger, och i en teaterföreställning spelar slut-
ligen de två skådespelarna alla roller – män, pojkar, gubbar och kvin-
nor (SvD00). 
 
De flesta maskulina fokusorden förekommer sammanfattningsvis i 
relation till kvinna – herre, pojke, man, kille, farbror, karl, gubbe och grabb i 
en eller flera korpusar. De absolut flesta samförekomster har med 
jämställdhet och brist på jämställdhet att göra. Gubbe och i viss mån 
karl används i dessa sammanhang framförallt i repliker och uttalan-
den som görs i intervjuer.   
 
Även när det gäller brott och olyckor förekommer flera av de masku-
lina fokusorden i relation till kvinna, och då i 87- och 00-korpusen. 
Man, och pojke – och i viss mån farbror och yngling – förekommer i 
rån-, misshandels-, våldtäkts- och mordkontexter. De maskulina fo-
kusorden används företrädesvis om förövarna och kvinna om offret. 
Det finns dock även kontexter där kvinna tillsammans med man är 
brottsutövare, eller där kvinna tillsammans med pojke är offer för brott 
eller olyckor.   
 
I 87- och 00-korpusen förekommer även man i relation till kvinna i 
undersöknings- och statistiska kontexter. Det handlar om arbets-
marknad, livsstil, sjukdom och attityder. Man och kvinna förekommer 
även i beskrivningar av konst, böcker, film och teater – relativt sett 
oftast i 65-korpusen och i något mindre utsträckning i 87- och 00-
korpusen.  
 
Herre och kille i relation till kvinna i 87- och 00-korpusen förekommer 
i idrottsliga kontexter, men det handlar om fåtalet kontexter. Kvinna 
och pojke förekommer slutligen i ett fåtal kontexter som har med 
utveckling att göra – samma referent vid olika tidpunkter i livet. Det-
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ta är egentligen de enda kontexter som innehållsligt kan relateras till 
ålder.  
 
Maskulina fokusord i relation till dam 
Herre är det maskulina fokusord som oftast förekommer i relation till 
dam i samtliga korpusar, men även man och gubbe förekommer till-
sammans med dam i en eller flera korpusar. I 65-korpusen är det få 
förekomster där dam och herre förekommer tillsammans, men det 
handlar om mode och om popungdomar. Även i 00-korpusen före-
kommer dam och herre i kontexter som har med mode att göra – mo-
devisningar och modebeskrivningar, klädkoder i styrelser och musi-
kernas kläder i en konsertrecension. I ett antal ytterligare fall före-
kommer adjektivattribut som betecknar klädsel av olika slag. 
 
I 87-korpusen är den absoluta majoriteten av alla användningar av 
dam och herre relaterade till idrottsliga sammanhang där damerna och 
herrarna är idrottsutövare – inom tennis, skidsport, segling, handboll, 
löpning, bandy, orientering, basket, bowling, fotboll, skridskor, friid-
rott, volleyboll, golf och möjligen kan även schack räknas hit. Oftast 
handlar det om prestationer och resultat men i ett fall handlar det om 
forskning om miljöns betydelse för tennisframgångar och i ett fall 
handlar det om ojämlika tider för damer och herrar som spelar fot-
boll. Även i 00-korpusen förekommer dam och herre framförallt till-
sammans när det handlar om idrott – tennis, skidsport, golf, friidrott, 
kanot, snowboard, judo, handboll och fotboll. I flera av dessa fall 
handlar det om ojämlikheter i löner och prispengar mellan de ut-
övande damerna och herrarna – och då främst inom golf och tennis. 
I två fall handlar det om en förändring inom sporten – i tennisen sägs 
”glamouren” som tidigare var herrarnas ha övertagits av damerna, 
och ridningen som länge dominerats av medelålders män/herrar och 
nu tagits över av (unga) damer. I det sista exemplet markeras för 
övrigt en åldersskillnad mellan dam och herre, vilket är ovanligt. 
 
Även dam och man förekommer främst i idrottsliga kontexter – resul-
tat och prestationer när det gäller basket och slalom och i en artikel 
som handlar om hur synen på manlig kontra kvinnlig idrott har sett 
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ut historiskt och hur detta har förändrats nu – framförallt avseende 
synen på damidrott (DN87). 
 
Vid några fall används dam och herre i tilltalsfrasen ”mina damer och 
herrar” och detta i samtliga korpusar. Det förekommer dock inga 
andra muntliga fraser eller uttalanden där dam och herre används. 
 
I 00-korpusen förekommer också dam och herre som deltagare i olika 
aktiviteter – publik på en filosofibar – damer i pälsar och herrar i slips 
och kostym, surfare på ett seniorcafé – äldre damer och herrar, besö-
kare på antikmässan – distinkta herrar och paranta damer, deltagare 
på dansfestival – pensionärer varav de flesta är damer och några her-
rar, samt slutligen körmedlemmar. Förutom klädattribut attribueras 
dam och herre här med äldre, distinkt och parant. Pensionär är för övrigt 
en hyperonym till dam och herre i ett av dessa exempel.  
 
Dam och herre förekommer också i kontexter som har med betraktel-
ser, krönikor eller anekdoter att göra i 00-korpusen. I en betraktelse 
över Moskva beskrivs till exempel ”mycket gamla vithåriga damer 
och herrar” i ett kommunistiskt demonstrationståg. I samband med 
att en bok om Warsawa diskuteras beskrivs ett foto av en familj i 
boken – en elegant dam och två välklädda herrar – vars tillvaro slogs i 
spillror av andra världskriget.  
 
Det är endast vid tre tillfällen i 00-korpusen som dam och herre an-
vänds i kontexter som verkar ha med klasstillhörighet eller makt att 
göra – om en immunitet som växlat utifrån ”de höga herrarnas och 
damernas intressen” och om hur artikelförfattaren i en av anekdoter-
na blivit anvisad ett bord på en restaurang ”tillsammans med damer 
och herrar från den fina världen” och angående arbetstidsförkortning 
där vinnarna blir ”medelålders, karriärtrötta högutbildade damer och 
herrar”, och inte ”vänsterkvinnor som arbetar inom vården”. I det 
sista exemplet används kontrasten dam och kvinna för att differentiera 
klasstillhörighet.  
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I 00-korpusen påminner användningen man – dam mycket om an-
vändningen dam – herre – det handlar om idrott, mode, om betraktel-
ser och anekdoter, om deltagare i verksamheter och om debattartiklar 
– fastän i mycket mindre omfattning. I en betraktelse av Paris be-
skrivs ”slanka brudar, lyfta tanter, sovande barn, stroppiga damer, 
trevliga män och döva pensionärer” – vilket alltså visar på variation i 
folklivet. Deltagare i en verksamhet är damer och män i en kontext 
som har med plastikoperationer att göra – där unga tjejer, medelål-
ders män och äldre damer är patienter. Detta visar också på variation 
och bredd. 
 
Dam förekommer slutligen i relation till gubbe i 00-korpusen och där 
är det också en uppräkning av beteckningar för olika personer – 
bredd och variation. I en orienteringstävling får alla vara med – ”både 
10-åriga töser, gubbar, gummor och damer”. För övrigt förekommer 
dam och gubbe i kontexter som har med slagsmål på en fest att göra, 
där en 77-åring/gubbe slog en 71-åring för att denne anklagat honom 
för att vara närgången mot damerna på festen, och i en betraktelse 
över eftertanke och efterfest beskrivs festmedlemmarna – ”damer 
och gubbs”.  
 
Dam förekommer sammanfattningsvis i relation till herre, man och 
gubbe i en eller flera korpusar. Dam och herre förekommer oftast och i 
samtliga korpusar. Det handlar genomgående om oppositioner, för-
utom i en kontext där den som kallades ”svarta damen” egentligen 
var en utklädd man.  
 
Herre och dam förekommer i modekontexter och i relation till kläder i 
samtliga korpusar. Detta gäller även för man i 00-korpusen, men i 
mindre omfattning. Vidare förekommer dam och herre i idrottskontex-
ter i samtliga korpusar, men i 00-korpusen handlar det mer om jäm-
ställdhetsaspekter inom idrotten och förändringar av synsätt, medan 
det tidigare handlade om prestationer och idrottsutövare. Man och 
dam förekommer också i idrottskontexter vid ett fåtal tillfällen.  
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För övrigt förekommer dam och herre som deltagare i verksamheter 
eller aktiviteter och i beskrivningar av anekdoter, krönikor eller be-
traktelser. I de tidigare korpusarna förekom dam och herre i klassrela-
terade kontexter vid ett fåtal tillfällen, men i 00-korpusen är detta mer 
ovanligt. Även här liknar användningen av herre – dam användningen 
av man – dam, fastän i mindre omfattning.  
 
Gubbe i relation till dam i 87- och 00-korpusen förkommer slutligen 
när det handlar om bredd eller kontraster – beskrivning av olikheter 
och bredd när det gäller Paris folkliv (DN87), beskrivning av kunder 
när det gäller plastikoperationer (DN87) och deltagare när det gäller 
en orienteringstävling där alla får vara med (SvD00).  
 
Maskulina fokusord i relation till man 
Man förekommer i relation till de flesta andra maskulina fokusorden 
– pojke, kille, grabb, herre, karl, gubbe och farbror, i 87- och/eller 00-
korpusen. Man är både synonymt och oppositionellt i relation till 
samtliga av dessa maskulina fokusord, men oftast är det en övervikt 
av det ena eller det andra. Man i relation till pojke står oftast i opposi-
tionella relationer till varandra medan man i relation till kille, karl och 
gubbe oftast är synonymt.  
 
Både pojke, kille och karl förekommer i relation till man när det gäller 
jämställdhetskontexter. Man och pojke står oftast i oppositionella 
relationer till varandra och oftast i just kontexter som har med jäm-
ställdhet att göra – pojkar och män får inte träna på att berätta om 
känslor och hur de har det. Det handlar också om hur barn uppfost-
ras olika och vilka problem detta leder till, till exempel pojkar och 
män som gör dumma saker eftersom de är dåligt rustade att hantera 
konflikter utan våld. Det diskuteras också om arv och miljö utifrån 
pojkar och mäns fascination av fyrverkerier.  
 
Brist på jämlikhet beskrivs även i idrottsliga sammanhang – hur poj-
kar och män får mer tid (istid) att träna ishockey på än flickor och 
kvinnor och hur endast pojkar och män får spela i ansedd idrottscup. 
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Detta är närmast generella beskrivningar av samtliga personer av 
maskulint kön.  
 
Utvecklingen pojke – man tas också upp i flera kontexter. Det är för-
svarets uppgift – att göra män av pojkar – som diskuteras, och kyr-
kans roll och förmåga att göra män av pojkar samt olika ceremonier 
och initieringsriter där pojkar skall göras till män. Slutligen diskuteras 
uppfostran där ”pojkar uppfostrar sig själva till män”.  I detta sam-
manhang förekommer också en synonym eller hyp(er)onym – pojkar 
som får lära sig att de är viktigare ”bara för att de är män” (SvD00). 
 
Kille och man förekommer framförallt som synonymer i yrkesrelatera-
de jämställdhetskontexter i 00-korpusen. I flera kontexter diskuteras 
bristen på jämställdhet på olika arbetsplatser – en lagom mix av 
män/killar och kvinnor är till exempel bäst enligt ny kvinnlig vd. 
Även andra jämställdhetskontexter förekommer i 00-korpusen. Det 
handlar om olikheter mellan könen och hur svårt det är som 
man/kille/sambo att förstå sin partner. I en debattartikel förekom-
mer en oppositionell relation där mansidealet kritiseras – ”hårlös 
muskulös kille utan underhudsfett” – inte så som en man ser ut ”i 
verkligheten” enligt insändaren. I det exemplet ställs mansidealet 
(kille) mot verkligheten (man).  
 
Även karl i relation till man i 00-korpusen förekommer som synony-
mer i kontexter som har med jämställdhet att göra. I en debatt disku-
teras huruvida kvinnor vill ha jämställda män eller inte och där ”får 
en karl sista ordet”. I samma debatt menar debattören att en ny man-
lighet måste utvecklas där det blir manligt att ta hand om barn, tvätta 
städa – en ”riktig” karl/man ska till exempel kunna tvätta utan att 
glömma tvättmedlet.  
 
Man i relation till pojke och kille förekommer i beskrivningar av böck-
er, teater, tv och film. Ung pojke och ung man är synonyma i en av be-
skrivningarna – i en novellsamling om homosexualitet. I de andra 
beskrivningarna är det frågan om oppositioner – bok där pojkar och 
män var huvudpersoner och bok om pojkar och unga män som valde 
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att strida för Hitler, konstnär som målade unga pojkar i puberteten 
och inte kvinnor eller män samt teaterskådespelare som spelade 
många roller, varav män och pojkar är två exempel på sådana. Kille 
och man förekommer därutöver synonymt i beskrivningen av en film, 
en teater och en tv-serie.  
 
Det är enbart man i relation till pojke i 87- och 00-korpusen som före-
kommer i kontexter som har med brott och kriminalitet att göra, och 
detta både i 87- och 00-korpusen. Pojke är i allmänhet offer och man 
förövare när det gäller våldtäkter och kidnappning – alltså i allmänhet 
oppositionella kontexter – men man kan också tillsammans med pojke 
vara offer, till exempel för våldtäkt i 87-korpusen. I 87-korpusen 
förekommer en synonym användning av man i relation till pojke – 
pojkar/unga män (16 och 18 år) som anhölls för mord.  
 
Man i relation till herre förekommer synonymt i modekontexter i 65-
korpusen, vilket inte förekommer i de senare korpusarna och inte i 
relation till något av de andra fokusorden. Därutöver förekommer 
man i relation till farbror i ett fåtal kontexter – i samtliga fall är det 
synonyma användningar och i samtliga fall refererar farbror till släkt-
skapsrelationer.  
 
Kille och man förekommer alltså oftast i synonyma relationer, men 
även oppositionella. Gemensamt för de oppositionella kontexterna i 
00-korpusen är att de refererar till utveckling och mognad – när om-
skärelse diskuteras menar en representant att denna måste ske innan 
pojkarna/killarna blivit män, när killkonfirmation diskuteras är ett av 
målen enligt en ansvarig präst att lära ut skillnaderna mellan poj-
kar/killar och män och när uppfostran och jämställdhet diskuteras 
menar artikelförfattaren att ”vi formar flickor till lydiga hustrur och 
killar till hårda bestämmande män”.  
 
Man och gubbe används generellt sett sällan tillsammans i 00-
korpusen, men när så sker är det både frågan om synonyma och op-
positionella användningar. De oppositionella användningarna före-
kommer i en artikel om en kvinna som tränar karate. Hon intervjuas 
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och säger att hon aldrig klarat sig utan sin mans och sina barns stöd – 
mot gubbarna som anser att ”kärringen borde lägga av snart”. I detta 
sammanhang används gubbe när det gäller den mindre toleranta om-
givningen och man när det gäller den mer tolerante maken. I det 
andra sammanhanget där man och gubbe differentieras är det en skåde-
spelare som beskrivs, och hur denna spelar många olika roller – 
”män, gubbar, pojkar och kvinnor”.  
 
I de två kontexter där gubbe och man används mer synonymt är det 
frågan om fasta fraser, en artist – gubbe – beskrivs som ”överrask-
ningarnas man” och en man som synliggör kvinnor i den egna orga-
nisationen som utses till uppdrag beskrivs som ”gubben mot ström-
men”. 
 
Även man och herre förekommer sällan i relation till varandra i 87-
korpusen, men i de kontexter som finns är det varierat mellan syno-
nyma och oppositionella relationer. I en kontext är man och herre 
synonymer – i en beskrivning av uppkomsten av Viggen 37-planet 
beskrivs männen/herrarna bakom planet. I de andra två kontexterna 
görs en oppositionell differentiering – i en debatt om varför kvinnor 
lyckas bra som deckarförfattare deltar herrar i panelen och dessa 
diskuterar skillnader mellan kvinnors och mäns sätt att skriva decka-
re. I den andra oppositionella kontexten beskrivs en anekdot på en 
buss där en av passagerarna benämns som man och en annan som 
herre. I en sista kontext används herre i en replik – ”min herre” medan 
man används för att beskriva den som fäller repliken, alltså herre i 
egenskap av tilltalsform. 
 
Några specifika användningar av man i relation till vissa av fokusor-
den förekommer slutligen. Pojke används till exempel i en liknelse för 
att beskriva mäns agerande som publik under en konsert i 00-
korpusen – hur ”vuxna medelålders män blev som pojkar”. Pojke som 
liknelse för man alltså kopplat till beteende – hurrande, dansande etc. 
Harvey Sacks (1992) skulle kalla det category bound activities – akti-
viteter som vanligtvis förknippas med en social kategori, pojke i det 
här fallet, lånas till att istället beskriva män. Ett annat exempel gäller 
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relationen kille och man i 00-korpusen. I en kontext framkommer 
vagheten mellan dessa två fokusord explicit på en metanivå – ” jag är 
ju kille eller man eller vad man nu är om man är av manligt kön och 
nästan i närheten av trettio”. Detta är en synonym användning enligt 
min definition på synonymi, men också ett exempel som tyder på att 
fokusorden ifråga är svåra att skilja åt i användning. 
 
De flesta maskulina fokusord förekommer sammanfattningsvis i 
relation till man i 87- och/eller 00-korpusen – pojke, kille, farbror, gubbe, 
herre och karl. De flesta av dessa maskulina fokusord förekommer 
vidare i både oppositionella och synonyma relationer till man, även 
om det ofta är någon typ som är vanligare. Pojke är i allmänhet oppo-
sitionellt i relation till man, men variationen ökar i 00-korpusen. Kille, 
karl och farbror är oftast synonyma i relation till man, men för gubbe 
och herre är det lika mycket synonyma som oppositionella relationer 
 
Både pojke, kille och karl förekommer ofta i relation till man när det 
gäller jämställdhet. Utöver detta förekommer pojke och kille tillsam-
mans med man när det gäller utveckling och mognad – att utvecklas 
från pojke/kille till man – alltså oppositionella användningar som kan 
relateras till ålder. Det är även pojke och kille i relation till man som 
förekommer i beskrivningar av böcker, pojke framförallt oppositio-
nellt trots undantag och kille framförallt synonymt. 
 
Man i relation till pojke förekommer i kontexter som har med brott att 
göra. Oftast är det frågan om övergrepp och man som förgriper sig på 
pojke, även om pojke och man kan vara offer tillsammans. Pojke är dock 
genomgående offer. Slutligen förekommer herre och man i relation till 
mode i 65-korpusen men ingenstans annars, och farbror och herre fö-
rekommer därutöver endast synonymt i relation till man och endast i 
relation till släktskap. Både herre och farbror förekommer dock endast 
vid ett litet antal tillfällen tillsammans med man.  
 
Maskulina fokusord i relation till pojke 
Pojke och man förekommer tillsammans i både 87- och 00-korpusen. 
Det handlar framförallt om oppositionella relationer, fastän pojke och 



 257 

man är synonymer i en kontext – när pojkar/unga män (16 och 18 år) 
anhålls för mord. De oppositionella relationerna har också framförallt 
med brott och kriminalitet att göra i 87-korpusen – pojke oftast offer 
och man förövare när det gäller våldtäkter och övergrepp. I en kon-
text är dock både pojke och (ung) man offer för våldtäkt. I 00-
korpusen däremot förekommer dock enbart ett fåtal kontexter där 
övergrepp begås och där pojke är offer och man förövare. 
 
I 00-korpusen handlar relationen man – pojke istället ofta om jäm-
ställdhet och uppfostran. Pojke och man förekommer då både i syno-
nyma och oppositionella relationer – pojkar som får lära sig att de är 
viktigare bara för att ”de är män” vilket alltså är en synonym relation 
och pojkar som uppfostrar sig själva till män vilket då istället är en 
oppositionell relation. I flera av dessa jämlikhetskontexter där pojke 
och man förekommer i oppositionella relationer är man och pojke ett 
sätt att beskriva samtliga personer av maskulint kön på. Det handlar 
till exempel om hur barn uppfostras olika och vilka problem detta 
leder till, till exempel pojkars och män som gör dumma saker efter-
som de är dåligt rustade att hantera konflikter utan våld. Det diskute-
ras också om arv och miljö utifrån pojkar och mäns fascination av 
fyrverkerier. Brist på jämlikhet beskrivs även i idrottsliga samman-
hang – hur pojkar och män får mer tid (istid) att träna ishockey på än 
flickor och kvinnor och hur endast pojkar och män får spela i ansedd 
idrottscup.  
 
Utvecklingen pojke – man tas också upp i flera kontexter i 00-
korpusen. Det är försvarets uppgift – att göra män av pojkar – som 
diskuteras, och kyrkans roll och förmåga att göra män av pojkar samt 
olika ceremonier och initieringsriter där pojkar skall göras till män. 
Även pojke i relation till karl förekommer vid ett tillfälle i en kontext 
där utveckling och mognad är temat – pojken som blir karl. 
 
Därutöver förekommer ett fåtal kontexter där man och pojke före-
kommer i beskrivningar av böcker och filmer. I en av beskrivningar-
na av en novellsamling om homosexualitet är (ung) pojke och (ung) 
man synonyma. I de andra beskrivningarna är det frågan om opposi-
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tioner – bok där pojkar och män var huvudpersoner och bok om 
pojkar och unga män som valde att strida för Hitler, konstnär som 
målade unga pojkar i puberteten och inte kvinnor eller män samt 
teaterskådespelare som spelade många roller, varav män och pojkar är 
två exempel. Slutligen används pojke som en liknelse för hur ”vuxna 
medelålders män” agerade som publik på en konsert – de ”blev som 
pojkar”.  
 
Pojke och farbror förekommer sällan i relation till varandra och när de 
väl gör det i 00-korpusen är det som oppositioner och alltid utifrån 
en släktskapsrelation – antingen i bok eller angående släktskapsför-
hållanden som måste klaras upp med anledning av ett brott.   
 
Pojke, kille och grabb används ofta synonymt i 00-korpusen och i lik-
nande kontexter även om kontexterna är få – popgruppsmedlemmar, 
killkofirmation, omskärelse och överklagande av antagningsbeslut till 
gymnasium samt handlingsplaner för och debatter om kriminalitet. 
Pojke, grabb och kille används om samma referenter också när (beho-
vet av) empatiträning diskuteras. I en beskrivning av en bok beskrivs 
därutöver en karaktär som både pojke och grabb. Även i enstaka id-
rottskontexter förekommer också både gosse och/eller kille i relation 
till pojke, till exempel om tränaren till ett idrottslag som sägs ha ”pli på 
sina gossar” men bör få dem att spela hårdare eftersom ”blyga pojkar 
får inte kyssa vackra flickor” vilket då har med vinnande av matcher 
att göra. I det senaste exemplet är pojke del i vad som närmast är ett 
ordspråk och alltså kan tolkas metaforiskt. I en kontext särskiljs dock 
slutligen kille och pojke åt – ett problem med kriminella killar i Fittja 
som lockar en svans av efterföljande pojkar. 
 
Yngling i relation till pojke i 00-korpusen förekommer både synonymt 
och oppositionellt i två olika kriminella kontexter – yngling/pojke 
som rånas av man i 25-årsåldern som synonym relation och ynglingar 
som misshandlar pojke som oppositionell. Yngling kan alltså framstäl-
las både som offer och förövare, men kontexterna är för få för att det 
skall kunna diskuteras som tendens.  
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Pojke förekommer sammanfattningsvis ofta i relation till man i samtli-
ga korpusar, och vid enstaka tillfällen i relation till farbror, kille, gosse, 
grabb, karl och yngling. Pojke är mestadels oppositionellt i relation till 
man och karl, men mestadels synonymt i relation till kille, grabb och 
gosse. I 00-korpusen är dock detta mer uppluckrat – där förekommer 
man och pojke synonymt vid flera tillfällen, kille och pojke används 
oppositionellt etc. Denna förändring i relationen mellan de olika 
maskulina fokusorden kan relateras till en förändring av de lexikala 
mönster i vilka fokusorden förekommer. I 87-korpusen förekommer 
pojke framförallt i kontexter som har med övergrepp att göra – men i 
00-korpusen har dessa nästan helt ersatts av kontexter som har med 
jämställdhet och uppfostran att göra. Det är främst i dessa kontexter 
där gränserna mellan de maskulina fokusorden luckrats upp.  
 
I 87-korpusen förekommer alltså nästan enbart kontexter där pojke 
utsatts för övergrepp, men i 00-korpusen är det förutom uppfost-
rings- och jämställdhetskontexter mer varierat. Det förekommer till 
exempel kontexter där pojke och man förekommer i beskrivningar av 
böcker, film etc, och pojke i relation till kille, gosse och grabb förekom-
mer i mer skilda kontexter – om antagning till gymnasiet, om pop-
gruppsmedlemmar, om handlingsplaner för kriminalitet, om omskä-
relse och om idrott.  Yngling förekommer i slutligen i både en opposi-
tionell och en synonym relation till pojke i två olika kontexter – yngling 
som förövare och pojke som offer eller pojke/yngling som offer och 
man som förövare. 
 
Maskulina fokusord i relation till kille 
Kille förekommer endast i relation till de maskulina fokusorden pojke 
och man – och enbart i 00-korpusen. Pojke och kille är både synonymt 
och oppositionellt i 00-korpusen, men oftast synonymt. Kriminella 
killar i Fittja särskiljs i beskrivningen från sin svans av efterföljare – 
pojkar – och då är det frågan om opposition. I de andra sex kontex-
terna är pojke och kille synonymt när det diskuteras popgruppsmed-
lemmar, empatiträning, hemlösa barn som följs i Indien, ”killkonfa” 
där skillnad mellan män och pojkar/killar skall läras ut, omskärelse 
som måste göras innan pojken/killen blir man, och pojke/kille som 
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överklagar antagningsbeslut. Det är svårt att se lexikala mönster i 
dessa kontexter, men det är en väsentlig skillnad mellan de kontexter i 
vilka man och kille förekommer, även om det i båda fallen framförallt 
handlar om synonymi. Det handlar då ofta om jämställdhet, om olik-
heter mellan könen och hur svårt man har som man/kille/sambo att 
förstå sin partner. I en debattartikel kritiseras mansidealet – ”hårlös 
muskulös kille utan underhudsfett” – inte så som en man ser ut ”i 
verkligheten” enligt insändaren. I flera kontexter diskuteras bristen på 
jämställdhet på olika arbetsplatser – till exempel att en lagom mix av 
män/killar och kvinnor är bäst enligt ny kvinnlig vd (SvD00). Jäm-
ställdhet och yrkesrelaterade kontexter förekommer inte alls när det 
gäller relationen pojke – kille.  
 
Några kontexter förekommer också där kille och man används i be-
skrivningen av en popgrupp, film, teater och tv-serie. Även där är 
kille och man synonymt. 
 
I tre kontexter är dock man och kille inte synonyma – när omskärelse 
diskuteras menar man att detta ingrepp bör utföras innan pojkar-
na/killarna blir män, när ”killkonfa” diskuteras är en av uppgifterna 
att lära ut skillnaderna män – pojkar/killar och när jämställdhet och 
uppfostran diskuteras – hur ”vi formar flickor till lydiga hustrur och 
killar till hårda bestämmande män”. I samtliga tre kontexter handlar 
det om utveckling och mognad – alltså relaterat till ålder.  
 
I en kontext framkommer vagheten mellan dessa två fokusord expli-
cit – ” jag är ju kille eller man eller vad man nu är om man är av man-
ligt kön och nästan i närheten av trettio” (SvD00). 
 
De enda relationerna som kille sammanfattningsvis har till andra fo-
kusord är till man och pojke i 00-korpusen. Det handlar framförallt om 
synonyma relationer i båda fallen, men undantag finns. Kontexterna 
skiljer sig när det gäller kille i relation till pojke och kille i relation till 
man. Kille i relation till pojke förekommer i kontexter som har med 
ungdomskriminalitet, gymnasieval och konfirmation att göra, medan 
kille i relation till man förekommer i jämställdhets- och yrkesrelaterade 
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kontexter. Kille i relation till man förekommer dock också i oppositio-
nella relationer – och då i sammanhang som har med utveckling och 
mognad att göra – alltså ålder.  
 
Maskulina fokusord i relation till herre 
Herre förekommer endast i relation till man, och detta i två korpusar – 
65- och 87-korpusen. Det är för få kontexter för att mönster skall 
kunna skönjas, men i 65-korpusen handlar det om synonyma relatio-
ner och mode, medan det i 87-korpusen handlar mer om oppositio-
nella relationer och mer varierade kontexter – dock få till antalet. I en 
kontext är man och herre synonymer – i en beskrivning av uppkoms-
ten av Viggen 37-planet beskrivs männen/herrarna bakom planet. I 
de andra två kontexterna görs en oppositionell differentiering – i en 
debatt om varför kvinnor lyckas bra som deckarförfattare deltar her-
rar i panelen och dessa diskuterar skillnader mellan kvinnors och 
mäns sätt att skriva deckare. I den andra oppositionella kontexten 
beskrivs en anekdot på en buss där en av passagerarna benämns som 
man och en annan som herre.  
 
12.2.3.6 Andra teman  
För att få en helhetsbild över vilka lexikala teman eller mönster – 
förutom de som framkommer i relationen mellan fokusord – har jag 
valt att göra en sammanfattning utifrån de mest centrala temana eller 
mönstren, som då kan relateras till betydelsen för de aktuella fokus-
orden. Eftersom dessa teman framkommer såväl i analysen av lexika-
la relationer som i kollokationsanalysen och i attributanalysen har jag 
försökt att göra en summering utifrån alla dessa perspektiv i de fall 
där det varit möjligt. Det görs vissa procentuella jämförelser över tid 
och i vissa fall presenteras frekvensuppgifter – dock aldrig i samband 
med kollokationerna då de mått som där varit utgångspunkt (MI- och 
t-värde) inte går att beskriva i termer av frekvens och summeringar. 
 
Arbetsliv och/eller jämställdhet 
Samtliga fyra fokusord förekommer i relation till yrkes- eller verk-
samhetsrelaterade beteckningar. Pojke och man uppvisar där störst 
likheter. Både pojke och man förekommer i relation till en stor mängd 
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yrkes- och verksamhetsrelaterade beteckningar som kan knytas till 
rätts- och polisväsendet i 87- och 00-korpusen.  
 
Man är därutöver det enda av fokusorden som förekommer i relation 
till yrkesbeteckningar som har med politik och politiskt ledarskap att 
göra. Detta är inte ett lexikalt mönster när det gäller kvinna. I 65-
korpusen handlar det enbart om statschefer, men i 87- och 00-
korpusen tillkommer politiska titlar såsom minister. Pojke är sedan det 
enda av fokusorden som förekommer i relation till yrken som har 
med hemmet att göra – och det i 65-korpusen – eller yrken som har 
med skolverksamheten att göra – och det i 00-korpusen. Pojke före-
kommer också i relation till kollokat som har med skolan att göra, 
också enbart i 00-korpusen och då i relativt liten utsträckning. Att 
skola uppkommer som potentiellt nytt mönster i relation till pojke i 
00-korpusen kan dels bero på en breddning av betydelse, men det 
kan också vara en effekt av 00-korpusens större storlek. 
 
Kriminalitet 
Både pojke och man förekommer tillsammans med kollokat som har 
med kriminalitet, polisiär och juridisk verksamhet att göra. Man före-
kommer tillsammans med många kollokat som har med kriminalitet 
och den juridiska eller polisiära processen runt kriminaliteten att göra 
i både 87- och 00-korpusen. I 87-och 00-korpusen förekommer både 
substantiv-, adjektiv- och verbkollokat som betecknar kriminella akti-
viteter som stöld, misshandel och mord, men även kollokat som beteck-
nar den polisiära och juridiska processen/verksamheten, samt kollo-
kat som betecknar vapen – och även död i allmänhet. När det gäller 
pojke förekommer många substantivkollokat som har med kriminalitet 
och rätts- och polisväsende att göra – men enbart i 00-korpusen.  
 
Det förekommer även adjektivattribut som har med kriminalitet, 
rätts- och polisväsende i relation till man och pojke. I 87- och 00-
korpusen förekommer det adjektivattribut som har med kriminalitet 
och rättsväsende att göra i relation till man – många fler i 00-korpusen 
än i 87-korpusen. I 87-korpusen handlar det om gripen och mördad och 
i 00-korpusen om åtalad, gripen, misstänkt, mördad, anklagad, dömd, häk-
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tad, knivskuren och skottskadad. Döda i olika former förekommer också 
i 00-korpusen – död, avliden och döende. I relation till pojke i 00-
korpusen förekommer det slutligen ett antal adjektivattribut som har 
med kriminalitet och rättsväsende att göra – utsättande och utsatthet 
– dömd, misstänkt samt misshandlad och kidnappad. 
 
Verbkollokaten som förekommer i relation till pojke och man i stor 
utsträckning i 00-korpusen är också till stor del relaterade till krimina-
litet, rätts- och polisväsende.  
 
Det förekommer till exempel aktiva verb som betecknar kriminella 
aktiviteter – rånade, sköt, stal, mördade och misshandlat och passiva verb 
som till exempel rånades, misshandlades, överfölls, utsattes, dödades, skadades 
och sköts. Det finns också verb som har med den juridiska processen 
runt kriminalitet att göra – erkände, åtalade, häktad, anhölls, greps etc.  
 
Sammantaget är det alltså man och pojke som betydelsemässigt starkt 
relaterat till kriminalitet, rätts- och polisväsende i 87- och 00-
korpusen. Det handlar både om utsättande och utsatthet utifrån vad 
som framkommer av verbkollokaten.  
  
Idrott 
Kille och herre uppvisar liksom pojke och man stora likheter. De båda 
fokusorden förekommer i relation till idrottsrelaterade yrken eller 
verksamheter i 87- och 00-korpusen – för kille minskar dessa dock i 
00-korpusen och ersätts istället av andra yrken såsom till exempel 
advokat, chef, producent och skådespelare.  
 
Kille förekommer också i relation till idrottsrelaterade kollokat och 
även där är det framförallt i 87-korpusen – och i mindre utsträckning 
i 00-korpusen.  
 
Kille och herre är alltså betydelsemässigt relaterade utifrån det lexikala 
mönstret som har med idrott att göra i 87-korpusen, men kille för-
ändras sedan och glider ifrån herre betydelsemässigt i 00-korpusen, på 
samma sätt som tjej i relation till dam.  
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Släktskap och familj 
Släktskaps- och familjebeteckningar förekommer i relation till pojke, 
man och kille. För både pojke och man handlar det om samtliga korpu-
sar och framförallt rörande föräldraskap och partnerskap. Föräldra-
skapet har i de flesta fallen med den feminina parten att göra i 65-
korpusen, men i 87- eller 00-korpusen överväger den maskulina par-
ten, både för pojke och för man. Kille förekommer i relation till släkt-
skaps- och familjebeteckningar först i 87-korpusen – och sedan i 
större omfattning i 00-korpusen, och även där framförallt rörande 
föräldraskap. Utifrån detta närmar sig kille både man och pojke bety-
delsemässigt när det gäller betydelser som har med släkt och familj att 
göra.  
 
Man, pojke och kille förekommer också tillsammans med kollokat som 
betecknar släktskapsrelationer. I samtliga korpusar handlar det fram-
förallt om föräldrarelationer när det gäller man – både moderliga och 
faderliga. När det gäller pojke är det också flest föräldrarelationer både 
i 87- och 00-korpusen– mest faderliga sådana i båda korpusarna. Kille 
förekommer enbart i relation till kollokatet mamma i 87-korpusen och 
även i 00-korpusen.  
 
Här verkar det som att pojke och man varit stabilt förknippade med 
familjerelationer under en längre tid, medan kille först i 87-korpusen 
betydelsemässigt börjar knytas till familj. För pojke och kille är det 
framförallt frågan om föräldrarelationer. Även man förekommer i 
relation till föräldraskapsbeteckningar, men de flesta familjerelatio-
nerna som förekommer i relation till man har med partnerskap och 
äktenskapliga relationer att göra. Skillnaden föräldraskap som fram-
förallt förekommer i relation till pojke och kille samt äktenskapliga 
relationer som framförallt förekommer i relation till man kan indikera 
en åldersdifferentiering, där kille i det avseendet knyts till pojke i första 
hand och inte till man. 
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Etnicitet 
Det är pojke, man och herre som förekommer tillsammans med adjek-
tivattribut som har med etnicitet, nationalitet och i vissa fall hudfärg 
att göra. Man gör det i störst utsträckning och i samtliga korpusar. 
Svensk förekommer dock tillsammans med alla tre fokusorden och är 
det vanligaste av de adjektivattribut som har med etnicitet och ur-
sprung att göra – för man i samtliga korpusar, kille i 87- och 00-
korpusen och pojke och herre i 00-korpusen. I första hand handlar det 
om nationalitetsbeteckningar generellt. Förutom svensk förekommer 
amerikansk och dansk i relation till pojke i 00-korpusen, svensk och 
västtysk i relation till man i 87-korpusen samt svensk, amerikansk, tjet-
jensk, finsk, bosnisk, kinesisk, brittisk, albansk och tysk i relation till man i 
00-korpusen. Det är en geografisk breddning för man i 00-korpusen, 
vilket kan spegla förändringar i användningen av man, förändringen i 
tidningsrapporteringen eller att 00-korpuses storlek leder till ökad 
variation. Vit och svart förekommer slutligen i relation till man i samt-
liga korpusar och i relation till kille i 00-korpusen.  
 
Det är dock inte enbart i adjektivattributsanalysen som dessa mönster 
framkommer. Det enda maskulina fokusord som förekommer till-
sammans med kollokat som betecknar etnicitet, härkomst eller hud-
färg är just man, men då förvisso i väldigt liten utsträckning – vit i 65-
korpusen och några få – inklusive vit – i 00-korpusen.  
 
Man verkar alltså vara det fokusord som framförallt är betydelsemäs-
sigt relaterat till etnicitet och nationalitet och detta utifrån samtliga 
korpusar. Det är framförallt närliggande europeiska nationalitetsbe-
teckningar och svensk är vanligast genomgående. När det gäller herre 
kan dessa nationalitetsbeteckningar knytas till idrott – där nationalite-
ter naturligt relevantgörs i sammanhang som har med internationella 
idrottstävlingar och dylikt att göra. 
 
Egenskaper – utseende och karaktär 
Adjektivattribut som refererar till yttre egenskaper förekommer i 
relation till samtliga av de fyra fokusorden, de flesta beskrivande yttre 
attribut. Värderande attribut är generellt ovanliga. Det är dock egent-
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ligen enbart man som förekommer i relation till attribut som har med 
yttre egenskaper att göra i någon större omfattning. Av de adjektivat-
tribut som inte har med ålder att göra är de som har med yttre egen-
skaper de vanligaste i samtliga korpusar när det gäller man. De mins-
kar dock över tid procentuellt (21/14/9%).  
 
De yttre egenskaperna har framförallt med klädsel att göra och det 
går från olika former och varianter av nakenhet till klädsel – och där-
efter kostymklädsel. Det förekommer även substantivkollokat som 
betecknar kläder i 00-korpusen – rockar och kostymer i olika former 
framförallt.  
 
Man och herre förekommer också ofta i relation till adjektivattribut 
som har med klädsel att göra. När det gäller man handlar det framför-
allt om att vara beväpnad och maskerad – pistolbeväpnad, beväpnad och 
maskerad i 87-korpusen och maskerad, knivbeväpnad, pistolbeväpnad, be-
väpnad och obeväpnad i 00-korpusen. Herre förekommer istället i rela-
tion till kostymklädsel – dock relativt sällan.  
 
Man och pojke förekommer därutöver i relation till attribut som har 
med brist på klädsel att göra – naken förekommer tillsammans med 
pojke i 00-korpusen och man i 87- och 00-korpusen. Därutöver före-
kommer man i relation till lättklädd. Inte i något av dessa fall handlar 
det dock om några höga frekvenser. 
 
Av de beskrivande kollokaten som betecknar yttre egenskaper är 
också stor och liten relativt vanliga i samband med samtliga fyra fo-
kusord, men i olika omfattning – pojke i störst och herre i minst. Liten 
kan på samma sätt som låg ålder förminska och markera låg ålder. 
Med stor sannolikhet är mönstren snarlika de mönster som gäller för 
vissa av de åldersrelaterade attributen. Att liten inte diskuteras ytterli-
gare beror på att det är svårt att skilja mellan storlek och ålder när det 
gäller just liten, och samma sak gäller för stor som dock inte är lika 
vanligt. 
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Man förekommer också i relation till ett antal attribut, flera av dem 
värderande, som har med kroppslig storlek att göra i 00-korpusen – 
lång, kort, fet, tjock, överviktig, mager, muskulös och vältränad.  
 
Slutligen förekommer herre i relation till hög som förvisso är beskri-
vande, men som här fungerar metaforiskt och markerar (yrkesmässig) 
position.  
 
När det gäller de färre värderande adjektivattributen som har med 
yttre egenskaper att göra är det först och främst kille som förekom-
mer i relation till fin, snygg och cool i 00-korpusen, pojke som förekom-
mer i relation till fin i 00-korpusen och man som förekommer i rela-
tion till vacker och även ful i 00-korpusen. 
 
Samtliga fyra fokusord förekommer också i relation till adjektivattri-
but som har med inre egenskaper att göra. Kille är dock det enda av 
de fyra fokusorden där det är fler värderande än beskrivande adjek-
tivattribut som har med inre egenskaper att göra och herre är det fo-
kusord som i minst utsträckning förekommer i relation till adjektivat-
tribut som har med inre egenskaper att göra. 
 
I allmänhet är adjektivattributen som har med inre egenskaper posi-
tivt laddade – pojke förekommer tillsammans med adjektivattribut 
som snäll i 00-korpusen och kille tillsammans med trevlig, reko, snäll 
och bra i 00-korpusen.  
 
Man förekommer tillsammans med begåvad, flitig och förståndig i 65-
korpusen och lärd och bäst i 87-korpusen. I 00-korpusen förekommer 
först och främst adjektivattribut som har med kompetens att göra – 
vis, bildad, begåvad och klok och i andra hand om olika grader av snäll-
het – vänlig, trevlig, snäll, god, hygglig, sympatisk, ädel och älskvärd. Ett 
antal mer generella adjektivattribut är också positivt laddade – bäst 
och perfekt, mogen, skötsam, ambitiös, modig, tapper och ödmjuk. Man för-
knippas alltså mer med intellektuell kompetens medan kille förknip-
pas med social kompetens. 
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De maskulina fokusorden förekommer också huvudsakligen i relation 
till kollokat som är positivt eller neutralt laddade bland kollokaten – 
men i allmänhet är de relativt få. De inre egenskaperna som före-
kommer i relation till man är positiva – rar, perfekt, vis, underbar, modig, 
sympatisk etc. I 00-korpusen förekommer också snäll, rädd, trovärdig, 
manlig och bråkig i relation till pojke. Kille förekommer också i relation 
till inre egenskaper i 00-korpusen och de är framförallt positivt lad-
dade – olika former av snäll samt trevlig och kul.  
 
De negativa inre egenskaperna förekommer men är långt färre. Pojke 
förekommer tillsammans med adjektivkollokatet bråkig i 00-korpusen 
och man med ond, farlig, våldsam, underlig och hård i 00-korpusen. Det är 
endast kille som inte förekommer med några negativt laddade attribut 
överhuvudtaget – vanlig är dock svårt att diskutera i termer av negativ 
och positiv laddning. 
 
De adjektivattribut som betecknar humör och sinnesstämningar före-
kommer framförallt i relation till man och är både av positiv och ne-
gativ art. I samtliga korpusar är arg – som har med tillfällighet, lynne 
eller sinnestillstånd att göra – absolut vanligast eller ett av de vanligas-
te av samtliga adjektivattribut som betecknar inre egenskaper. Arg 
kombineras ofta med ung och blir närmast en fast fras – ”arg ung 
man”.  
 
Sammantaget förekommer samtliga fokusord i relation till yttre attri-
but och framförallt beskrivande. Man förknippas med både nakenhet 
och klädsel – även pojke förknippas med nakenhet och även herre 
förknippas med kläder. Klädsel i relation till man har dock framförallt 
med att vara beväpnad och maskerad att göra, medan det för herre 
handlar om kostymer. Man förekommer slutligen också i relation till 
adjektivattribut som betecknar kroppsligt utséende – längd och bredd 
– att göra.    
 
Alla fokusorden förekommer i relation till positivt och negativt vär-
derande adjektivattribut, utom kille där det enbart är positivt laddade 
attribut. Kille är alltså det fokusord som i första hand värderas och 
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detta genomgående positivt. En skillnad i fokus verkar det också vara 
när det gäller de positiva värderingarna mellan kille och man – att vara 
sympatisk eller att vara kompetent.  
 
Herre förekommer liksom man framförallt i relation till värderande 
adjektivattribut som har med kompetens att göra om än i liten om-
fattning. Detta tillsammans med beskrivning av kostymklädsel kunde, 
om tendenserna varit större, tyda på att kompetens och kostymkläd-
sel kopplades samman betydelsemässigt.   
 
 
Social position 
Det förekommer också ett antal adjektivattribut som har med social 
situation eller position att göra i relation till pojke, man och herre. De 
flesta förekommer i relation till man – det förekommer endast ett fåtal 
i relation till pojke och herre.  
 
Föräldralös och ensam i 00-korpusen är de enda adjektivattributen av 
den sorten som förekommer i relation till pojke och mäktig i 00-
korpusen i relation till herre.  
 
Man förekommer tillsammans med adjektivattribut som har med 
social situation eller position i 87- och 00-korpusen – men väsentligt 
fler i 00-korpusen.  I 87-korpusen förekommer okänd, ensam och ano-
nym och i 00-korpusen förekommer det ett antal positivt laddade 
adjektivattribut som framförallt har med makt och framgång att göra 
– inflytelserik, framgångsrik, berömd, mäktigaste, mäktig, älskad, ledande och 
helig – samt ett mindre antal negativt laddade – okänd, ensam, hopplös 
och fel. Värt att notera är att man enbart knyts till negativt laddade 
adjektivattribut i 87-korpusen, men övervägande positiva i 00-
korpusen. De positiva har med inflytande och framgång att göra och 
kan möjligen relateras till de adjektivattribut som förknippade inre 
egenskaper när det gäller man och som hade med kompetens att göra 
i stor utsträckning. Framgångsrik och kompetent träder då fram som 
en möjlig karakteristik – inte nödvändigtvis av en man – utan av de 
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egenskaper som man beskrivs och förknippas med. Detta är naturligt-
vis intressant ur ett genusperspektiv.  
 
Äktenskap och partnerrelationer 
Det förekommer några kollokat tillsammans med man som har med 
äktenskap och samboende att göra i samtliga korpusar – olika former 
och variationer av hustru och adjektivattributet äkta och gift förekom-
mer därutöver i 87- och 00-korpusen – samt partnerseparationer i 
olika former, äktenskap och möjligen ringar. Man kan också ha bety-
delsen "äkta man" i vissa kontexter, men hur vanligt detta är är svårt 
att säga utan omfattande analys. 
 
I detta sammanhang är också förekomsten av lexikala relationer som 
betecknar partnerrrelationer av olika slag relevanta. Man förekommer 
i relation till olika partnerskapsrelationer i samtliga korpusar – fästmö, 
hustru, exfru, sambo etc. Den stora majoriteten betecknar den feminina 
parten. Pojke och kille förekommer med enstaka partnerrelationer 
enbart i 00-korpusen – antingen som en ny betydelsekomponent eller 
som ett resultat av en större korpus där större variation är naturlig. 
Denna skillnad framkommer även i kollokationsanalysen – partner-
skapsrelationsbeteckningar förekommer i samtliga korpusar i relation 
till man, men inte i någon av korpusarna relation till pojke och kille.  
Man, kvinna tjej och kille kan dock i vissa sammanhang vara beteck-
ningar för just partnerrelationer, men i vilken utsträckning det är så i 
just dessa fall är omöjligt att veta utan kvalitativ analys, och en sådan 
finns inte utrymme för i den här avhandlingen. 
 
12.2.4 Summering  
Bland dessa fokusord förekommer både likheter och olikheter i fre-
kvenser, numerus och bestämdhet samt i vilka lexikala mönster som 
framkommer när fokusorden förekommer i relation till varandra, i 
relation till adjektivattribut eller i relation till kollokat.  
 
Man förekommer oftast av de maskulina fokusorden och frekvensen 
ökar också över tid. Även kille ökar frekvensmässigt, medan pojke och 
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herre har en relativt jämn frekvens över tid. Trots att pojke inte sjunker 
i frekvens går kille frekvensmässigt om i de senare korpusarna.  
 
Skillnaderna när det gäller användningsmönstret för numerus och 
bestämdhet skiljer sig mellan fokusorden. Pojke är mest balanserat av 
fokusorden när det gäller numerus och bestämdhet – en jämn och 
allsidig användning i samtliga korpusar. Man är övervägande singular 
obestämd form medan kille är övervägande plural obestämd form. 
Herre är slutligen entydigt och oförändrat i korpusarna, plural och 
obestämd form i övervikt i alla tre korpusarna.  
 
När det gäller lexikala relationer är man det av fokusorden som bety-
delsemässigt är mest omfångsrikt. Man förekommer både i relation till 
yrkesverksamhet, släkt- och familjerelationer, etnicitet, yttre och inre 
egenskaper, social situation eller position och äktenskap. Herre är det 
fokusord som är betydelsemässigt smalast – det handlar enbart om 
idrott, etnicitet/nationalitet och social situation/position. Detta är 
också vad som framkommer när det gäller antal kollokationer – en 
större mängd när det gäller man och en mindre mängd när det gäller 
herre.  
 
Pojke och man har flera likheter när det gäller vilka kontexter de före-
kommer i. Båda fokusorden förekommer i yrkesrelaterade kontexter 
och då framförallt kontexter där kriminalitet, rätts- och polisväsende 
är i centrum. Båda fokusorden förekommer också i relation till släkt-
skapsbeteckningar och då framförallt föräldrarelaterade – samt etnici-
tet där svensk och europeiska nationalitetsbeteckningar är i centrum.  
 
Kille och herre uppvisar också likheter. De förekommer båda i relation 
till idrott, men då framförallt i 87-korpusen. I 00-korpusen har istället 
kille blivit mer allmänt yrkesorienterat och därmed närmat sig man 
betydelsemässigt.  
 
Man, pojke och herre förekommer i relation till adjektivattribut som har 
med social situation/position att göra – man i störst utsträckning. Man 
förekommer främst i relation med adjektivattribut som har med soci-
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al situation/position att göra i 00-korpusen. Det handlar framförallt 
om makt/inflytande och kompetens – medan pojke framförallt före-
kommer i relation till ensamhet och utsatthet. Det är dock få före-
komster det handlar om.  
 

12.3 Ordklassfördelning – kollokat 
Förutom att fokusorden ingår i lexikala relationer samförekommer de 
även med andra typer av ord än personbetecknande substantiv. För 
att bredda perspektivet något har jag genom kollokationsanalysen 
studerat vilka typer av ord fokusorden samförekommer med generellt 
– vilka ordklasser som (ev) är över- respektive underrepresenterade 
och vilka grammatiska mönster som förekommer, framförallt när det 
gäller verben. Kollokationerna har primärt delats upp i substantiv, 
adjektiv och verb eftersom det generellt är de vanligaste ordklasserna 
när det gäller dessa kollokat.  
 
Fokusorden är alltså kategoriserade utifrån ordklass, ett traditionellt 
sätt att kategorisera ord i en grundläggande textanalys. Ordklassför-
delningen finns presenterad bland bilagorna längst bak. Förutom 
överblickbarhet säger detta någonting om det textmönster – om än 
på mikronivå – som fokusorden förekommer i. Verben har i detta 
sammanhang en speciell relevans utifrån Harvey Sacks idé om aktivi-
teter som sammanbundna med sociala kategorier (Sacks, 1992) – hur 
sociala kategorier, fokusorden i detta fall, implicerar aktiviteter. Ge-
nom kollokationsanalysen försöker jag komma åt dessa.  
 
Fokusordens kollokat är oavsett ökning eller minskning oftast sub-
stantiv. De få undantagen handlar genomgående om små frekvenser 
där tendenserna inte är entydiga. Substantiven är den vanligaste ord-
klassen generellt. I SAG (Svenska Akademins grammatik) står det att 
50% eller mer av orden i tidningsprosa utgörs av substantiv (SAG II, 
1999:15) och det är alltså logiskt att detta märks även i dessa kontex-
ter.  
 
Oftast förekommer alltså fokusorden i relation till substantiv i en 
eller flera korpusar, men därefter varierar det. Av de feminina fokus-
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orden är det tjej och kvinna som ofta samförekommer med verbkollo-
kat, för tjej är till och med större delen av kollokaten verb i 00-
korpusen och för kvinna förekommer nästan lika många verb- som 
substantivkollokat i 87-korpusen. Flicka samförekommer istället med 
många adjektivkollokat och i samtliga korpusar förekommer ungefär 
lika många adjektiv- som substantivkollokat. 
 
Samtliga feminina fokusord är utifrån detta alltså framförallt förknip-
pade med substantiv vilket alltså är det normala. Kvinna i 87-korpusen 
och tjej i 00-korpusen förekommer därutöver i relation till verbkollo-
kat och är alltså då något mer förknippade med aktivitet och handling 
medan flicka, som oftare förekommer i relation till adjektiv i samtliga 
korpusar. Utifrån detta förekommer likheter mellan tjej och kvinna. 
Dam förekommer slutligen inte i relation till några verb.   
 
Om man då går vidare och undersöker vilka verb det är frågan om, är 
det istället flicka och kvinna som uppvisar likheter och tjej som skiljer 
sig från dessa. Flicka och kvinna har många passiva verb – för kvinna 
är det mellan en tredjedel och hälften av verben i 87- och 00-
korpusen och för flicka handlar det om en dryg tredjedel av verben i 
00-korpusen. Jämfört med tjej förekommer alltså flicka och kvinna i 
högre utsträckning i relation med passiva verb vilket tyder på att de 
relativt sett oftare relevantgörs/konstrueras som passiva aktörer. Det 
verkar också som om denna tendens ökar över tid i båda fallen. Det 
hela handlar dock om sannolikhet då det inte är självklart att de pas-
siva, eller för den delen aktiva, verbkollokaten just knyts till fokusor-
det ifråga. Eftersom textsträngen är relativt kort är sannolikheten 
dock ganska hög för att så är fallet. Man skall också i det avseendet 
komma ihåg att de verbala kollokaten generellt sett är många fler när 
det gäller flicka och kvinna än när det gäller tjej och att en högre varia-
tion i viss utsträckning är logisk. 
 
För de maskulina fokusorden förekommer ett liknande mönster. 
Samtliga maskulina fokusord förekommer oftast i relation till sub-
stantiv om inte antalet kollokat är för få för att mönster skall kunna 
uppstå, men därefter skiljer det sig. För man och kille är verbkolloka-
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ten vanligast efter substantivkollokaten i både 87- och 00-korpusen. I 
65-korpusen finns inga statistiskt signifikanta kollokat överhuvudta-
get i relation till kille. För pojke är det därefter mer varierat – 65-
korpusen är väl liten för att mönster skall kunna ses – och i 87-
korpusen är adjektiven något vanligare än verben, men i 00-korpusen 
är verben långt vanligare än adjektiven.  
 
Till skillnad från de feminina fokusorden är det alltså inget av de 
maskulina fokusorden (förutom pojke i 87-korpusen) som ofta före-
kommer i relation till adjektivkollokat – liksom flicka – och verbkol-
lokat är mer dominerande generellt för de maskulina fokusorden.  
 
Sammantaget blir alltså de tre fokusorden mer lika varandra när det 
gäller ordklassfördelningen av kollokaten – verbkollokaten är näst 
efter substantivkollokaten vanligast för både man, kille och pojke i 00-
korpusen, vilket också har med aktivitet och handling att göra – för 
man och kille i 87- och 00-korpusen, och för pojke i 00-korpusen. 
Denna ökning av verb i relation till pojke kan relateras till den ökning 
av kontexter som har med kriminalitet och rättsväsende att göra och 
som framkommit i flera olika sammanhang. Typen av verb styrker 
också detta då många betecknar handlingar och aktiviteter förknippa-
de med just kriminalitet – misshandlades, misstänks och dömdes till ex-
empel. Detta skiljer sig från till exempel kille där många verb är i pre-
sens – ropar, tränar, gillar, sköter, träffar, sjunger, pratar, älskar etc. För 
herre slutligen är majoriteten av substantiv det enda tydliga mönstret.  
 
Bland de maskulina fokusorden förekommer också skillnader utifrån 
vilka verb det är frågan om – aktiva eller passiva. Av verbkollokaten i 
relation till man och pojke är 25-30% passiva – alltså relativt stabilt och 
oförändrat, medan antalet passiva verb i relation till kille är i princip 
icke-existerande. Varken kille och tjej förekommer alltså i relation till 
passiva verb och heller inte till kontexter där kriminalitet och rätts-
samhälle är temat, vilket möjligen hör samman.  
 
Även om både flicka och kvinna respektive man och pojke har ökat i 
användning i kontexter som har med kriminalitet och rättssamhälle 
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att göra och även om det förekommer många passiva verb, kan det 
skilja sig i vilka aktiviteter och därmed roller som innehas. Pojke och 
man förekommer till exempel både i relation till kollokat som har med 
brottsutövande, men också med kollokat som har med utsatthet för 
brottsutövande att göra, till exempel man som förekommer i relation 
till kollokaten straffades och misshandlas i 00-korpusen. Flicka och kvin-
na förekommer dock oftare i relation till kollokat som betecknar ut-
satthet för brott – våldtogs, knivhöggs etc. 
 
När det gäller de aktiva verbkollokaten som samförekommer med tjej 
är det hälften som står i presens, vilket relativt sett är mycket jämfört 
med hur det ser ut för flicka och kvinna. Enligt Hellspong och Ledin 
används presens på två olika sätt: för att ”relatera textens tid till ske-
endets”, vilket då skulle innebära att tjej oftare förekommer i skild-
ringar av nutid eller ett skeendes nutid, pågående aktiviteter. Presens 
kan enligt Hellspong och Ledin också markera vad som är mest cent-
ralt eller mest relevant i en text utifrån skribentens perspektiv (Hells-
pong, Ledin, 1997:70). Detta skulle i sin tur innebära att det som rör 
tjej huvudsakligen har en större relevans i den specifika texten än det 
som har med kvinna och flicka att göra – relativt sett. Relevans kan 
alltså visa sig på flera olika nivåer – genom hög användningsfrekvens 
eller genom central och aktiv position i den befintliga kontexten. 
Något förenklat kan man då se att flicka förekommer oftare än tjej, 
men att tjej har en mer central roll i sina kontexter.  
 
12.3.1      Summering 
Fokusorden förekommer framförallt i relation till substantivkollokat. 
De flesta fokusorden förekommer därutöver i relation till verbkollo-
kat. Det skiljer sig dock i vilka verbkollokat det handlar om – flicka 
och kvinna, liksom pojke och man förekommer i relation till många 
passiva verb, medan tjej och kille framförallt förekommer i relation till 
aktiva verb i presens. Presens indikerar att någonting är centralt och i 
fokus vilket innebär att tjej och kille utifrån detta relativt sett är mest i 
fokus i de kontexter där de förekommer. Antalet verb i presens ökar 
dessutom för tjej respektive kille, medan antalet passiva verb ökar för 
flicka och kvinna. Passiva verb indikerar istället utsatthet och många av 
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verben har med kriminalitet och rättsväsende att göra, vilket ytterliga-
re förstärker intrycket av utsatthet. Det förekommer dock även aktiva 
verb som kan relateras till kriminalitet och rättsväsende. För pojke 
ökar andelen verb stort mellan 87- och 00-korpusen, vilket direkt kan 
relateras till att kontexter rörande kriminalitet och rättsväsende ökat 
stort. För man är det däremot relativt stabilt. Flicka är slutligen det 
fokusordet som oftast förekommer i relation till adjektivattribut, och 
detta i 87- och 00-korpusen.  
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13 NYA ÅLDERSBEGREPP 
Efter att ha studerat ålderslexem och fokusord i relation till ålder och 
i relation till varandra har jag kunnat konstatera att fokusorden inte 
primärt är åldersrelaterade eller relevantgörs i relation till kronologisk 
eller icke-kronologisk ålder, utan att användningen har med andra 
aspekter att göra. Om det då ändå handlar om någon ”åldersfixering” 
eller någon ”åldershysteri” i samhället måste den framkomma på 
något annat sätt. Därför har jag också uppmärksammat ett antal mer 
eller mindre nya begrepp som tydligt förknippas med ålder och som 
också diskuteras på en metanivå just när det gäller ålder. Dessa be-
grepp har också det gemensamt att frekvenserna är för få för att de 
skall kunna studeras på samma sätt som de andra fokusorden.  
 
Begreppen ifråga är mappie, kids, senior, förtis, grups, tweenie och vad jag 
med en gemensam term har kallat ”plusgraderingar”. Dessa kan ock-
så betraktas som fokusord då de diskuteras i artiklar i relation till 
ålder och i termer av förändring.  Angelika Linke diskuterar (2002) 
senior och kids som nya åldersrelaterade språkliga uttryck i tyskan vil-
ket då rimligtvis kan vara en trend som även förekommer i Sverige på 
ett eller annat sätt, och därför har jag valt att studera dessa. Förtis, 
grups, tweenie och mappie har jag uppmärksammat i tidningsartiklar och 
slutligen har jag studerat det som jag i brist på alternativ kallat ”plus-
graderingar” – angivandet av en ungefärlig ålder genom användandet 
av ett plus-tecken, till exempel 50+. 
 
Dessa nya begrepp eller språkliga uttryck kan sägas vara neologismer, 
men enligt Linke kan detta vara problematiskt om man med neolo-
gism avser ett nytt sakförhållande eftersom det inte är frågan om 
något nytt sakförhållanden – människor i olika åldrar har alltid fun-
nits (Linke, 2002). Det nya måste alltså sökas på annat håll. Linke 
menar att nya beteckningar på åldersgrupper antingen kan ersätta 
gamla eller begreppsliggöra åldersgruppen ifråga på ett nytt sätt, dvs 
förändringar av gränsdragningar utifrån tanken om semantiska fält – 
och som kan ha med sociokulturell relevans att göra (Linke, 2002).  
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Inget av dessa ovannämnda språkliga uttryck förekommer i tillräcklig 
omfattning i Språkbankens 65-, 87- och 00-korpus för att det skall 
vara möjligt att studera frekvenser och förändringar. Jag har då istället 
gått till andra artikelkällor och internetkällor för att hitta underlag – 
och för att åtminstone kunna se om etablering eller mönster i an-
vändningen kan spåras.  
 
Jag har först och främst använt mig av Språkbankens samtliga korpu-
sar (http://spraakbaken.gu.se). Därutöver har jag använt mig av Me-
diearkivet1, Presstext (se beskrivning, s 115) och slutligen har jag gjort 
sökningar på Google (dec 2007-mars 2008). 
 

13.1 Mappie 
De senaste årens stora ökning av åldersinriktade månadsmagasin har 
lett till en del försök att lansera nya begrepp. M-magasinet är ett så-
dant nytt magasin och riktar sig till kvinnor i 50-årsåldern och uppåt 
– ”rekordgenerationen”, svenskar födda efter kriget – i USA kallade 
”boomers” efter ”babyboomers” (Adamo, M-magasinet, 2006:2:13). I 
detta magasin lanseras mappie som definieras som ”mogen attraktiv 
pionjär” (Adamo, 2006:2:13) – och är magasinets målgrupp, alltså 
personer i 50-årsåldern och uppåt, med den generationens ”vilja att 
vilja gå före och påverka samhället”. Amelia Adamo inkluderar sig 
själv i denna målgrupp och menar att ”vår generation uppfann ton-
åren för att kunna få roligt, dagis för att kunna jobba, radhus för att 
fler skulle få tillgång till jorden, chartern för att få resa billigare, för-
vandlade spa till en folkrörelse och uppfann botox för att se yngre ut. 
Det är vi som vill vara med och göra avtryck ända till dess vi ligger 
under gräsmattan” (ibid). Adamo beskriver mappie som en del av en 
utveckling – ”först hippie, sedan yuppie och därefter mappie” (Re-
sumé, 070120). 
 
Den svenska mappien “den "mappie" som Amelia Adamo gav en 
egen tidning i våras skiljer sig något från den amerikanska ursprungli-
                                                 
1 Mediearkivet består av 142 svenska tidningar, både stora dagstidningar som Afton-
bladet, Göteborgsposten och Metro, och facktidningar som Finanstidningen, Com-
puter Sweden, Allt om läkemedel, Byggindustrin och Kristdemokraten.  
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ga – den som Barbara Lippert lanserat – "Malebashing Angry Profes-
sional Women" (Aftonbladet 1995-09-21). I USA är det framförallt 
ett begrepp som används i PR-kampanjer där ”de tidigare vackra och 
förföriska tjejerna ersatts av aggressiva manshaterskor”. Lippert själv 
beskriver mappie som ”tjejer som varit med några år och vet vad de 
vill. De går inte på vad som helst”. Aggressiviteten är ständigt åter-
kommande i definitionen av den amerikanska mappien – ”Mappien 
är här! – De är kvinnor, de hatar män – och de är förbannade” (Af-
tonbladet, 1995-09-21) och de är också yngre än den svenska – ”Ge-
nomsnittsmappien har passerat 30, är professionellt framgångsrik 
men frustrerad och bitter, framför allt på män” (ibid). 
 
Den svenska definitionen av mappie relateras ibland till en annan 
(amerikansk) engelsk definition – ”mature affluent pioneering peop-
le”. Den påminner mer om den svenska varianten, fastän affluent – 
välbärgad – i så fall utelämnats.  
 
Det finns dock en artikel i vilken det ”avslöjas” att den engelska mot-
svarigheten till mappie inte existerar – ”mature affluent pioneering 
people” – och att Amelia Adamo alltså själv enligt denna källa hittat 
på en engelsk term som hon översatt till svenska.1  
 
Detta avslöjande bygger förvisso på sökningar på Google vilket na-
turligtvis inte speglar allt, men det indikerar åtminstone att den eng-
elska versionen av begreppet inte är vedertagen hos gemene man. 
Däremot erkänns existensen av den andra engelska förkortningen i 
en internetbaserad kommentar till samma artikel, där mappie står för 
”male-bashing angry professional women” och i en annan internet-
kommentar förekommer en annan definition av förkortningen mappie 
– Middle-Aged Professional Parents2. Adamo själv menar dock i 
Resumé (070120) att ”Det är jag som skapar den här gruppen och 

                                                 
1Lid-
bom,2006:03,http://www.vassaeggen.se/2006/03/vassa_eggen_avsloejar_loegnen.ht
ml,  2008-01-17 
2http://www.aasa.org/publications/saarticledetail.cfm?ItemNumber=2882&snItem
Number=950&tnItemNumber=951, 08-01-17 
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vad den står för. Det är ju det som är själva meningen med att lansera 
ett nytt begrepp”.  
 
Även om det inte görs någon explicit språkbaserad koppling mellan 
mappie och yuppie, som bildats på liknande sätt, förekommer dessa två 
begrepp tillsammans i samma kontexter vid flera tillfällen. Yuppie 
betyder enligt Wikipedia ”young urban professional” vilket också är 
ett åldersbestämt uttryck. Enligt Resumé (070120) ger mappie till ex-
empel intryck av att vara ”hennes egen lek” med orden hippie och 
yuppie – och detta samband understryker även Adamo själv genom sin 
beskrivning av utvecklingen hippie – yuppie – mappie (Resumé, 070120). 
 
Det svenska begreppet mappie lanserades genom den målgrupp M-
magasinet riktar sig till, men också genom tidningens innehåll och 
text där mappie ges betydelse. Där står sådant som att ”Jag är en typisk 
mappie – mycket mer lik mina barn än mina föräldrar som fortfaran-
de lever och är pigga” och en annan läsare som välkomnar tidningen 
– ”en tidning som handlar om den livsperiod som inträffar när bar-
nen flyttat och man ska förbereda sig för ett liv utan arbete” under-
tecknat en barnmorska ”56 år i passet och 46 år i sinnet”. 
 
I en artikel beskrivs hur läsaren skall hitta ”sitt nya äkta 50+-jag” 
(Adamo, M-magasinet, 2006:2:33). Där skivs bl a att det krävs mycket 
känslomässigt jobb att bli verkligt vuxen”. Det är en artikel som ska-
par samhörighet med gruppen genom konsekvent användande av 
”vi” – i detta fall den ”nya äkta” och ”verkligt vuxna” 50+-
identiteten. Utgångspunkten är att ”vi i 50-årsåldern slutar leva efter 
föräldrars och andras förväntningar” och att ”vi inser att varken 
mamma, pappa eller prinsen kommer att rädda oss” samt att ”vi inser 
att reglerna inte gäller” och sedan: ”Nu är det vi som är auktoriteter-
na”. I artikeln är det framförallt 50+ som används för att identifiera 
gruppen ifråga, men också medelåldern – och kontrasten ”den duktiga 
flickan” som nu skall utvecklas till att bli ”den inre slampan” – meta-
forik för att göra som andra vill respektive att göra som man själv vill.  
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Mappie förekommer inte i någon av Språkbankens korpusar, men i 
Mediearkivet förekommer mappie i 23 artiklar. Många av de 23 före-
komsterna har med Amelias tidning M-magasinet att göra – utnämnd 
till bästa nya tidskrift, och med hur hon uppfunnit ny målgrupp – 
åldersgruppen 50+ – som inte tidigare fanns. När Adamo själv inter-
vjuas påpekar hon att det är många som ”håller i den åldern” och att 
åldersgruppen i fråga har 70% av köpkraften i samhället – ”Det finns 
ju någon sorts uppfattning att allt över 50 är döden. Nu kommer vi 
och bevisar motsatsen. Vi tror ju inte att vi är gamla, allt vi gör är en 
protest mot det där, vi rusar iväg på pilates och kalciumtest och fan 
och hans moster” (Resumé, 2007-04-20). 
 
Att begreppet mappie inte är vedertaget eller lexikaliserat framkommer 
genom alla metasignaler och (definierande) förklaringar som anges – 
genom fotnoter, citationstecken eller förklarande tillägg i texten, till 
exempel ”mappie står för ”mogna, attraktiva, pionjära personer” 
(Aftonbladet, 2006-11-21).  
 
Svanlund har inom ramen för projektet ”Hur nya ord får betydelse” 
beskrivit olika etableringsformer för språkliga uttryck – förklaringar 
och metasignaler – och utgångspunkten är att både utseendet och 
frekvensen är avgörande för hur betydelsen etableras. Han menar att 
metasignalerna indikerar ”att det är något knepigt med uttrycken, och 
i många fall gäller knepigheten just själva konventionaliteten” (Svan-
lund, 2005:360-361).  
 
Metasignaler definieras som ”markörer som pekar ut själva det språk-
liga uttrycket” (Svanlund, 2005:360). När det gäller förklaringarna 
menar han att det framförallt är nya ord som behöver förklaras och 
att behovet minskar med tiden, då uttrycket är tillräckligt inarbetat. 
Förklaringarna signaleras oftast grafiskt – inom parentestecken, 
komman eller tankstreck – men det kan vara svårt att skilja mellan 
preciseringar och konventionella förklaringar (ibid).  
 
Bland dessa 23 artiklar där mappie förekommer i Mediearkivet är det 
ungefär lika många metasignaler som förklaringar. Vid två tillfällen 
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kommenteras dock inte begreppet överhuvudtaget och vid ett tillfälle 
beskrivs begreppet som påhittat ”…stoltheten över mappie-tidningen 
förefaller äkta även om själva begreppet är påhittat” (SvD, 2006-04-
02).  
 
Det är framförallt personer av feminint kön som förknippas med 
mappie, säkert mycket beroende på den lanserande tidningen som 
explicit vänder sig till personer av feminint kön. Det kan till exempel 
vara den kvinnliga politikern – en ”kvinna som tar plats och är posi-
tiv” (Västerbottens-Kuriren 2006-11-24) – som har blivit utnämnd till 
”årets mappie” i M-magasinet – men också till ”årets kvinna” (Ex-
pressen) och ”Sveriges mäktigaste kvinna” (Aftonbladet) och ”årets 
femte mest beundrade kvinna” (ICA-kuriren). Dessa andra utnäm-
ningar kan ses som alternativa attribut som tillsammans förstärker 
betydelsen av mappie. Även tidningens grundare själv, Amelia Adamo, 
beskrivs som mappie i de tidningar där M-magasinet diskuteras – en 
mappie som laddar om och som vill ”förändra bilden av 50-plussarna 
– Sveriges köpstarkaste grupp” (Sydsvenskan 2006-04-02).  
 
Kopplingen mellan mappie och 50-plussare/50+ förekommer i nästan 
samtliga kontexter och relationen dem emellan är i allmänhet närmast 
hyp(er)onym – mappie som del av kategorin 50+ vilket framkommer 
bl a i “50-plus-kvinnorna – den moderna sorten, alltså” (Sydsvenskan 
2006-04-02). Även pensionär, gamling och åldring samt medelåldern och 
tant förekommer i relation till samma åldersgrupp i dessa kontexter 
och bildar därmed ett litet semantiskt fält. Tant förekommer dock i 
mer negativa kontexter – i samband med (erotisk) diskriminering – 
”vem tänder på tanten” – och i samband med en protest mot lanse-
ringen av mappie – ”desperat ursäkt från en desperat tant”. I det första 
exemplet är nog tant inte enbart valt utifrån en negativ kontext utan 
också utifrån möjligheten att allitterera rubriken.  
 
En sammansättning där mappie är förled förekommer också som kan 
vara värd att nämna – mappie-power  (SvD, 20071012) – där associatio-
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nerna kan relateras till girl-power, ett mer inarbetat begrepp som beto-
nar det feminina könets självständighet, maktpotential och driftighet1.  
 
Lanseringen av begreppet mappie gjordes alltså genom lanseringen av 
tidningen M-magasinet och etableringen började i och med uppmärk-
sammandet, kommenterandet och diskuterandet av begreppet och 
tidningen ifråga. En av artikelförfattarna, Karolina Andersson, som 
diskuterar M-magasinet och begreppslanseringen tar upp detta i och 
med den del av lanseringen som gick ut på att Amelia Adamos son 
gick runt med ett plakat och försökte sälja in begreppet mappie. Arti-
kelförfattaren frågar retoriskt om detta påhitt lönade sig och svarar 
själv att ”Tja, det blev ju den här notisen” (Svenska Dagbladet 2006-
04-09).  
 
Lanseringen görs också i M-magasinet och i en dagstidningsartikel 
genom intervjuer av personer som definierar sig som mappies – som 
kan fungera som förebilder eller exempel på företeelsen. I Aftonbla-
det (2006-07-09) intervjuas en person under rubriken ”"Mappies" 
lever livet nu! – "Jag vill dö i aerobicssalen"” och mappie definieras i 
artikeln som ”de nya pensionärerna som lever upp arvet, reser jorden 
runt och hårdtränar på gym” samt att det handlar om aktiviteter som 
”utlandsresor, vinprovning och golfrundor med väninnorna” (Afton-
bladet, 2006-07-09). Att specifika aktiviteter förknippas med begrep-
pet är ett tecken på att försök görs att lansera mappie som en social 
kategori i Harvey Sacks terminologi – en sociokulturellt profilerad 
åldersgrupp (1992).  
 
I denna artikel framkommer också att begreppet förvisso definierar 
en ålderskategori, men att det egentligen handlar om att personer i 
denna ålderskategori inte skall bry sig om sin ålder – ”Jag har sedan 
längre bestämt mig för att aldrig tänka "jag är för gammal för att dan-

                                                 
1 I the Oxford English Dictionary (2001) definieras det som “a self-reliant attitude 
among girls and young women manifested in ambition, assertiveness and 
individualism” och i det nätbaserade Wikipedia definieras det som “term of 
empowerment, expressed a cultural phenomenon of the mid-late 1990s to the early 
2000s and is also linked to third-wave feminism” (071102) 
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sa" eller "det passar sig inte att ha jeans och gympaskor vid min ål-
der" (…) Så länge jag inte fixerar mig vid min ålder så klarar jag av 
allt (…) På ett sätt kan man säga att jag upplever en andra tonårstid, 
fast jag är lugn inuti på ett annat sätt än vad jag var då.” (Aftonbladet, 
2006-07-09). I detta citat konstrueras också en bild av tonårstiden 
som den tid då man dansar, har jeans och gympaskor och då man 
klarar allt, en motsats som man här alltså försöker upphäva. Även 
Amelia Adamos egen kommentar runt M-magasinet och begreppet 
mappie tyder på att åldern hos denna ålderskategori skall ignoreras – 
”Vi tror ju inte att vi är gamla, allt vi gör är en protest mot det där” 
(Sydsvenskan 2006-04-02) . Detta tyder på att mappie handlar om ”det 
där” – normer och lämplighet, aktiviteter och föreställningar som är 
begränsande, vilket påminner om Blaakildes resonemang runt social 
timing (2007) – och där det anses finnas behov av förnyelse och mo-
dernisering. 
 
Protester mot lanseringen av mappie förekommer också vid något 
tillfälle och kan då liknas vid en förhandling om begreppets relevans 
och betydelse – “Mappie? Ärligt talat, är inte det bara en desperat 
ursäkt från en desperat tant, livrädd för att bli inspärrad på ett äldre-
boende? Alla vet ju att livet är slut efter 40.” (Metro, 060428) eller ”M 
som i medelklass” där M-magasinet och begreppet mappie kritiseras 
för att vara klassrelaterat och inte åtkomsligt för dem med lägre in-
komster och mindre möjligheter att förverkliga mappie-idealen (Af-
tonbladet, 2006-03-30). I denna artikel poängteras dock även att 
”Problemet är inte åldern, utan lusten att leva i ett nu, som samhälls-
bilden envist åldersgraderar”.  
 
Lanseringen av begreppet mappie beskrivs också vara i fas med en 
generell medieförändring där det ”inte bara [är] trettioplussiga små-
barnsmorsor som tar allt större plats i medierna. Även genrerna för 
”de kvinnor som kan lägga barnbarn till familjeskaran och sätta sprätt 
på pensionspengarna” växer (Sydsvenskan 2006-11-06).  
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13.2 Plus-graderingar 
Att uttrycka ålder med plus-graderingar brukar tas upp som någon-
ting nytt i teori eller artiklar där just ålder diskuteras på en metanivå, 
till exempel 50+, 55 plus etc. Till skillnad från de andra begreppen är 
detta i första hand ett attribut och inte en personbeteckning. Det 
förekommer dock i personbetecknande nominalfraser och ibland 
även i form av en personbeteckning – 50-plussare till exempel.  
 
Begreppet kan förstås som ett vidgande av betydelse och därmed en 
uppluckring av precisa åldersangivelser, men det kan också förstås 
som en precisering av det mer vaga medelålders. Även grups och förtis 
skulle kunna förstås som preciseringar av just medelålders. I tidnings-
korpusarna är detta sätt att uttrycka ålder dock i stort sett obefintligt. 
I 00-korpusen handlar det om fyra förekomster – tre 50+ och en 
55+.  
 
Två av de fyra förekomsterna är självrefererande – en folkhögskola 
för ”oss som är 50 plus och har gått in i väggen” och med anledning 
av ett författarskap – ”Jag skulle vilja känna det han känner nu när jag 
är 50+”.  
 
I det första fallet är temat den första skoldagen och olika personer 
intervjuas om just denna. Först är det en 53-årig bankir från Öster-
malm som intervjuas om en folkhögskoleutbildning som han just 
börjat, därefter en 102-årig pensionär som berättar om när hon bör-
jade första klass många år tidigare. I båda fallen presenteras de inter-
vjuade med för- och efternamn, ålder och bostadsort, men använd-
ningen av 50+ förekommer i en replik som då samtidigt är en självre-
ferens (SvD00). I det andra fallet handlar det också om en replik – i 
en jubilar över en konstnär beskriver konstnären bland annat att han 
vill känna det som Ekelöf kände när han skrev dikten ”Eufori” – nu 
när han – ”jag” – ”är 50+” (SvD0622). 
 
Den tredje användningen av 50+ har med publiken på en konsert att 
göra. En kubansk sångerska lockade inte enbart latinamerikaner utan 
även infödda svenskar – och ”särskilt de som är 50 plus” (SvD0515). 
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Den enda förekomsten av 55+ rör öppnandet av ett kafé – Kanelbul-
len – där alla ”över 55 plus” välkomnas (datum saknas). 
 
I en senare korpus från 2004 (GP04) förekommer det fler åldersangi-
velser – 32 – med plusgraderingar. Det är frågan om en stor ökning, 
även om hänsyn tas till korpusarnas olika storlek. Det kan alltså tyda 
på att begreppet håller på att bli mer vedertaget eller att det blir mer 
och mer formellt och genreneutralt.  
 
Innehållsligt är ofta frågan om tv-konsumtion. Personerna är tv-
konsumenter – det är för ”smalt utbud” på ett specifikt sportprogram 
och för ”dålig variation” i ett reseprogram. ”Åldersgruppen 45+” 
sägs vara viktig när det gäller tv-konsumtion, men ”åldersgruppen 
60+” är ointressant för tv-kanaler som lever på reklam. Det handlar 
också om arbetsliv – både diskriminering och speciella satsningar. Vid 
flera tillfällen handlar det om speciellt riktade bostadsprojekt, och en 
kvinna är upprörd över att hon som äldre – 50 plus, plus – får riktad 
reklam från skönhetsföretag. Andra riktade satsningar är surfcaféer 
för seniorer – för 55 plus – och Göteborg som presenteras som en 
mer tillgänglig stad för ”åldersgruppen 50+” – mer blandat på kro-
garna och på Ullevi. Krav på förändringar förekommer också – bättre 
färdtjänst och utökad hemtjänst samt en äldrepolitik där alla plus inte 
”dras över en kam”. Slutligen presenteras statistik när det gäller mc-
ägande, och detta ägande ökar stort inom ”åldersgruppen 45 plus”. 
 
Bland dessa få förekomster kan några möjliga lexikala mönster skön-
jas. I jämförelse med vad som gäller för andra fokusord är det många 
självreferenser och plusgraderingarna förekommer ofta i repliker – ”i 
vår ålder, 50+”, ”jag är kvinna, 60+”, ”jag som göteborgare och 
50+”, och ”kollat in att man är 50 plus, plus” (GP04).  
 
I två fall handlar det också om riktade insatser – en utbildning speci-
ellt för de som är 50+ och har gått in i väggen, ett kafé som öppnats 
speciellt för kundgruppen 55+ och internetcaféer speciellt för senio-
rer – 55 plus. Även speciella satsningar inom arbetslivet och bostads-
projekt förekommer. Några enstaka kontexter där plusgraderingarna 
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förknippas med diskriminering eller krav på förändringar förekom-
mer också – dålig anpassning av storstäder, för smalt utbud av tv-
program etc. 
 
Sammantaget handlar det ofta om aktiviteter såsom konsumtion, tv-
konsumtion, it-surfande, musikkonsumtion och mc-ägande – catego-
ry bound activities i Sacksiansk terminologi – en socialt konstruerad 
kategori med aktiviteter som definierande karakteristika (1992). 
 
Som jämförelse och för att få ett mått på vedertagenhet när det gäller 
dessa plusuttryck har jag slutligen gjort en enkel sökning på google 
(20080219). Jag sökte då på ”30-plus”, ”40-plus” etc och kunde då se 
vissa tendenser. Generellt verkar dessa sätt att uttrycka ålder på vara 
vedertagna och det verkar också som att vissa åldrar är vanligare än 
andra att uttrycka på detta sätt. 30-plus gav 500 träffar, 40-plus gav 
drygt 2800, 50-plus gav drygt 4600,  60-plus gav 2200 och 70-plus gav 
1100. Detta är förvisso grova mått och mycket annat kan spela in i 
dessa frekvenser, men man kan ändå anta att 40-, 50- och 60-plus är 
vanligare att uttrycka i denna form än 30-plus och 70-plus. Samtliga 
av dessa åldersuttryck oavsett ålder är dock väsentligt mycket mer 
frekvent förekommande än både förtis, grups och mappie. 
 

13.3 Förtis 
Förtis är ett begrepp som utifrån sökningar på Mediearkivet 
(20080216) endast förekommer i två artiklar i Aftonbladet (Ronny 
Olovsson, 20060722, Kajsa Sigvardsson 20060722). I båda artiklarna 
är förtis rubrik och tema för artikeln. Begreppet förekommer inte i 
någon av Språkbankens korpusar. Genom att söka på Google före-
kommer slutligen ytterligare 19 användningar av förtis.  
 
Det ger intryck av att vara ett begrepp som artikelförfattarna försöker 
lansera, men som sedan enbart tas upp i liten utsträckning. Begreppet 
är bildat i analogi med fjortis och det verkar vara medvetet för att 
knyta samman begreppen betydelsemässigt – förutom att åldern  
skiljer sig beskrivs de som ”förvuxna tonåringar”,  ”klätt ut oss till 
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tonåringar”, ”snott alla kidsens attribut”, ”de nya fjortisarna”, ”fast-
nat i de ungdomliga trenderna” och ”klär sig som tonåringar”.  
 
I båda artiklarna diskuteras begreppet på en metanivå, vilket är logiskt 
med tanke på att det är nytt och inte allmänt vedertaget för gemene 
man. Behovet verkar ha uppstått därför att vuxen har fått betydelsen 
”tråkig” och ”lägga av”, ”en vandrande installation över uppgivenhe-
tens medelålder” och ”resignationens intetsägande beige polotröja”. 
Hela tiden definieras förtis i kontrast med någonting annat – inte säl-
lan i negativa termer – ”vill inte undertrycka barnet inom mig” och 
”inte behöva vara så himla vuxen hela tiden” – ”Gubbe blir jag nog 
inte på ett tag” samt ”so not medelålders”.  
 
De kriterier som enligt artikelförfattarnas ironiska beskrivning är 
definierande för förtis är många – ”Vi som fastnat i popkulturens 
eviga loop. Som inte kan låta bli att tugga fradga över nya fräcka sne-
akers från Puma, åka bräda, febrigt syna de senaste musikmobilerna, 
yra om nya coola amerikanska tv-serier som vi laddat ner och envisas 
med att stöka på den senaste innebaren för att imponera på tjejer -
hälften så gamla. När vi traskar fram på stadens gator i våra svindyra 
designerjeans, med rätt kejda runt handleden och kepsen på svaj”.  I 
en av artiklarna förekommer en punktlista med definierande drag 
som avgör om läsaren är en förtis eller ej – Han eller hon är mellan 
35 och 50 år och har en trendig frisyr som stajlas framför spegeln 
varje morgon:  

• Rockiga t-shirtar och använda läderjackor är inte ovanligt.  
• Överdrivet med accessoarer och stora klockor hör till stilen.  
• Designerjeans, dyra och gärna med rätt slitning och hålighe-

ter är vanliga.  
• På fötterna sitter antingen sneakers eller skyhöga klackar. 

 
Allt detta kontrasteras mot: chinos, skäggstubb och piké som då alltså 
är (del av) definitionen av en vuxen man. 
 
I båda artiklarna är det sjävreferenser det handlar om – ett jag eller vi 
som förtis. Detta mönster gäller även för mappie och grups, men skiljer 
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sig från Angelika Linkes studie av kids och senior (2002) där det är 
andra som benämns – de. Vid något tillfälle används 40-åring istället 
för förtis, men i övriga fall är förtis inte synonymt med alla personer 
som är 40 år, utan enbart de som uppfyller kriterierna. 
 
Google-träffarna (från 080219) är ofta bloggkommentarer till Afton-
bladet-artiklarna. Ofta är det metakommentarer och diskussioner som 
mer eller mindre fungerar som responser på begreppslanseringen. I 
en längre bloggkommentar protesteras det mot att bli ”infackad” som 
förtis. Ett resonemang förs om att det handlar om att leva i det befint-
liga samhället och att det är samhällets förändringar mer än ålder som 
gör att smaken skiljer sig – varför skulle musik- och klädsmak alltså 
förändras bara för att man fyller 40? Bloggaren känner heller inte igen 
sig i livsstilsbeskrivningen från Aftonbladet och lanserar ett alternativ 
– landsbygdsförtisen (utanför 08-träsket) som lever ett annat liv. Han 
definierar vuxen som att göra som man vill och strunta i vad andra 
tycker; ”Så förtis – femtis eller hundring! Vem orkar bry sig. Livet är 
bäst när du lever det!”1  
 
I en annan blogg-kommentar till Aftonbladet-artikeln ”Jag är en för-
tis” kan bloggaren identifiera sig med att vara förtis – ”Jag tyckte bara 
det lät lite gulligt att vara en förtis! Så det är jag gärna. Med eller utan 
slitna jeans”.2 Under rubriken ”En förtis – jag? ” skrivs också ett 
blogginlägg där Aftonbladets kriterier gås igenom för att se om de 
stämmer in. Bloggaren kommer fram till att kriterierna inte stämmer 
in på någon punkt och anser det vara patetiskt att inte våga ta ansvar 
och det ”barnsliga jagandet efter kickar”.3 Slutligen kan bloggaren 
ifråga i en annan respons på Aftonbladet-artikeln delvis identifiera sig 
med kriterierna för att vara en förtis, men inte helt och fullt. När det 
gäller intresset för mode menas att det inte har med ålder att göra – 
”Det gäller att kunna anpassa sig, att veta vad som går ihop med vad 
och vad du ska ha på dig var och varför. Oavsett ålder!”.4 
                                                 
1 http://farbrorpunk.blogg.se/220706111453_jag_frtis.html, 080219 
2 http://blommalomma.webblogg.se/230706210319_jag_r_en_frtis.html, 080219 
3 http://blogg.passagen.se/livelev/20060805, 080219 
4 http://www.nuri.nu/?perma=243, 080219 
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Dessa responser kan sägas vara förhandlingar om ett betydelseinne-
håll och om hur väl kriterier stämmer överens med en specifik krono-
logisk ålder. Det förekommer både protester mot och stöd för be-
greppet ifråga. 
 
I många av kontexterna där förtis används förekommer även fjortis. I 
ett diskussionsforum diskuteras mode – ”Byxorna är inte snygga på 
någon, vare sig fjortis eller snart förtis”.1 I en gästbok kritiseras vidare 
bekanta för att gå på en krog passande för yngre – ”fjortisstället (för-
tis?) Janssons”.2 I en kommentar till ett blogginlägg som anses vara 
barnsligt förekommer rubriken ”Fjortis eller ska jag skriva förtis”.3 I 
en ytterligare bloggkommentar görs en reflektion om vad som händer 
om man blandar ihop de språkliga uttrycken fjortis och förtis – och 
kommentatören kommer fram till att fjörtis inte låter bra, och inte 
fjärtis heller.4 Björn Skifs tackas därutöver i sin gästbok för många 
musikupplevelser och hälsningen kommer från en som är ”aldrig 
vuxen, alltid glad” och en ”före detta fjortis, numera förtis…”.5 En 
person som precis skilt sig och som attraheras av yngre män kom-
menterar detta i en ytterligare blogg; ”Kände mig lite fjårtis. Kändes 
inte bra, eftersom jag är en förtis (...) Man ska vara vuxen och samlad 
då. Inte oseriöst betuttad i stiliga yngre män. Man ska vara...kärring?” 
och ” Är det kanske så att jag har blivit en "förtis" som helst vill säga 
som pippi – Kära lilla krumelur, jag vill aldrig bliva stur.?”.6  
 
I dessa exempel ställs fjortis mot fjörtis mot varandra i olika kontraster 
– krogar, betéenden och känslor som passar för den ena kategorin, 
men inte för den andra. Det är alltså normer och föreställningar som 

                                                 
1 www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t=773503, 080219 
2 www.gastbok.nu/gb/37702/2/, 080219 
3http://www.stureplan.se/frame.php?main=/blogs/Katrin/view_comment.php?blo
gid=4879, 080219 
4 http://blogg.expressen.se/cabincrew/entry.jsp?messid=283411, 080219 
5 http://md2.peekaboo.se/www.skifs.se/guestbook.pab?next=72, 080219 
6 http://blogg.aftonbladet.se/8225/perma/204751, 080219 
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knyts till ålder och som inte är självklart socialt acceoterade – jämför 
resonemanget om social timing (Blaakilde, 2007).  
 
Det förekommer dock även kontexter där enbart förtis används – utan 
att ställas i relation till fjortis. En person identifieras till exempel med 
förtis i en dialog (Förtis skriver…) på internetsidan Tjuvlyssnat1 och i  
ett diskussionsforum gratuleras en person på 40-årsdagen med ”Grat-
tis din Förtis” och detta relateras sedan till åldersnoja då objektet 
ifråga inte berättat att han fyller år.2 I ett diskussionsforum skrivs det 
slutligen att: ”Jag är som du, en ”förtis” och har bott i denna stad i 
hela mitt liv…”.3 I dessa exempel används förtis utan koppling till 
fjortis och utan att referera till Aftonbladet-artiklarna, vilket kan vara 
ett första tecken på att begreppet får en självständig och mer vederta-
gen status.  
 
Den enda meta-markeringen är att förtis i ett av exemplen står inom 
parentes. Konkurrerande uttryck som 40-taggare och 40-plussare tas 
upp i blogg-kommentarer och diskussionsforum och det är i dessa 
fall inte någon tydlig indikation på att just förtis kan uppfattas som en 
specifik del av kategorin 40-åring, vilket tydligare framkom i Afton-
bladet-artiklarna. I dessa fall har man snarast skapat en synonym till 
eller en förenklad språklig form för 40-åring.   
 

13.4 Grups 
Uttrycket grups kommer från en episod av Star-trek där några av ka-
raktärerna landar på en planet där inga vuxna finns och där barnen 
styr. Dessa barn kallar dessa karaktärer för grups – en sammandrag-
ning (contraction) av grown-ups (vuxna).4  
 
Begreppet – som definieras som ”30-40-åringarna som vägrar växa 
upp” är dock ännu inte vedertaget och frekvent förekommande i 

                                                 
1 www.tjuvlyssnat.se/mellersta-sverige/nja-sa-nodig-ar-inte-jag-jag-stannar-vid-pol-
pot, 080217 
2 http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=162357, 080217 
3 http://filipstad.ifolkmun.se/2007/03/24/hans-olof-har-en-kawa/, 080217 
4 http://nymag.com/news/features/16529/, 080217 
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svenska kontexter. I Mediearkivet förekom det vid tio tillfällen – 
varav flera av dessa var kommentarer och responser på den så kallade 
begreppslanseringen – den första användningen/presentationen – 
som gjordes i Expressen1. På Google förekom ytterligare ett fåtal 
bloggkommentarer och kommentarer i diskussionsforum, men den 
sammanlagda användningen är liten och det verkar inte som om be-
greppet håller på att växa. Samtliga sökningar gjordes 080217 och 
080219.  
 
Det framgår tydligt att det är ett svårt begrepp att överföra till svens-
kan rakt av. Böjningsmönstren skiftar stort och det förekommer 
många mer eller mindre lyckade lösningar. I obestämd form singular 
kan det både heta en grup/grupp, en grups och en gruppie. Pluralformer i 
bestämd form kan vara grupsen, grupsens (alltså inte genitivböjt) eller 
grups-generationen – medan plural obestämd form är gruppar. Gruppie är 
en omvandling av grups (som i övrigt inte är böjbart i numerus) och 
påminner i ordbildningsmönstret om hippie och mappie.  
 
I något fall syftar grups på något helt annat – som i detta fall där det 
närmast är en interjektion; ”Grups! Satte kaffet i halsen.. Trodde att 
jag äntlighen skulle få ett småsyskon...”.2  
 
Under rubriken – De kallar oss ”grups” (en allusion på filmen ”Dom 
kallar oss mods” från 1968) definieras grups som de som ”har tio par 
gympaskor, trendiga jeans och lyssnar på den senaste popmusiken – 
samtidigt som de drar runt sina tvååringar i designade barnvagnar.3 
Sara Djurberg beskriver grups som klädda i trendiga kläder – ”och att 
barnen de skjuter framför sig i svindyra barnvagnar har matchande 
ironiska t-shirts”. Hon har sammanställt en lista med attribut som 
definierar grups: 

• Har fria, kreativa yrken med bra lön 
• Klär sina barn i trendiga kläder 

                                                 
1 http://www.expressen.se/1.377129, 080217 
2 widy.blogg.se/1201183126_att_g_i_vntans_tider.html, 080217 
3 http://www.expressen.se/1.377129, Sara Djurberg, 080217 
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• Bär slitna designerjeans för tusentals kronor 
• Lägger ner en förmögenhet på barnvagnar 
• Läser mama och family living 

 
I en artikel – De kallas grups (Expressen, 20060627) – ges samma 
definition som i tidigare artiklar, men här finns också ett test där man 
kan se hur mycket gruppie man är.  

• Har du ett fritt, kreativt yrke med bra lön? 
• Klär du dina barn i trendiga kläder? 
• Bär du slitna designerjeans för tusentals kronor? 
• Lägger du ner en förmögenhet på barnvagnar? 
• Läser du Mama och Family living?1 

 
Enligt Sara Djurberg definieras grups enligt följande ”vi kännetecknas 
av framför allt två saker: att vi aldrig, aldrig kommer att ge upp. Och 
att vi klär oss som våra kids”.  
 
Martin Gelin menar i artikeln ”Skräddarsytt för bloggen” att det är 
”samma gamla historia om att folk vägrar växa upp. En livsstil som 
traditionellt förknippats med tonåringar sträcker sig allt högre upp i 
30- och 40-årsåldern” (Sydsvenskan, 2006-04-26). 

Men enligt Jan Gradvall i artikeln ”Nuförtiden får vuxna se ut hur 
som helst” handlar det inte om en vägran att bli vuxen, utan om att 
förnya begreppet. – ”De tar det bästa av vuxenheten och behåller allt 
det positiva med att vara ung”. Han menar att vad som utmärker 
grups ”är att man vill dra nytta av alla de bra sakerna med vuxenvärl-
den (bra lön, familj, bekvämt boende) samtidigt som man vill undvika 
alla de dåliga (ocoola kläder, industrisemester, guldklocka). Därmed 
handlar det egentligen inte om en ny generation som inte vill bli vux-
en, utan om en ny generation som vill omdefiniera hur det är att vara 
vuxen” (Dagens Industri, 060505). 

                                                 
1 http://betaalfa.polymono.net/2006/06/27/de-kallas-grups/, 080217 
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När det gäller åldersbestämning är grups entydigt åldersbestämt, men 
vilken ålder det handlar om kan variera. I de flesta kontexterna defi-
nieras grups som 30-40-åringar, men i någon kontext kan de vara 40-
plus och 50-plus och till och med tillhöra 55+-generationen. I något 
fall står det att de ”närmar sig medelåldern” – eller att de är ”nyblivna 
föräldrar i 30-årsåldern” eller ”38-åringar med kreativa yrken”. 
 
De flesta responserna kommenterar den amerikanska artikel där be-
greppet grups lanserades (New York Magazine, Adam Sternbergh). 
Det är enbart någon enstaka som direkt hänvisar till Expressen, även 
om många uppenbarligen läst och inspirerats av den. Ett explicit 
exempel finns under rubriken ”Är jag en GRUPS nu?” där begrepps-
lanseringen kommenteras i Expressen, enligt bloggförfattaren ”en ny 
kategori för att hjälpa marknadsförarna” – som hon känner igen sig i 
till viss del men inte helt. Det är också någonting som är positivt 
enligt bloggaren – att maktskillnaden försvunnit och att föräldrar och 
barn kan mötas och ha gemensamma intressen.1 
 
Flera kommentarer om grups publicerades också i Göteborgsposten 
under rubriken ”Brev från läsarna”, till exempel ”Snacka om mitt i 
prick. Visst är jag en Grup, lika bra att erkänna för sig själv och döds-
skönt att kunna skratta åt det” (Göteborgsposten, 060902).  
  
I ett annat inlägg – “Skateboardpappa“ – beskrivs en pappa som sågs 
åkande skateborad med sitt 3-åriga barn. Detta kopplar bloggförfatta-
ren till artikeln från Expressen; ”man blir påmind om artikeln (...) 
häromveckan om “Grups” – vuxna som stannar i 20-årsåldern hela 
livet.2 En google-träff är också en länk till Epressen-artikeln som 
finns på en bloggsida. 
 
Under rubriken ”Jag är en Grups på väg att fasas ut” (Aftonbladet, 
20060615) kan ett visst motstånd mot att kategoriseras som grups 

                                                 
1 http://asamittivarlden.blogspot.com/2006/06/r-jag-en-grups-nu.html, 080217 
2 http://chrille.stenevi.se/?m=200605, 080217 
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skönjas: ”Men jag är inte som dom. Jag ska bryta mig loss och gå min 
egen väg. Jag ska låta mig skuggas, fasas ut, lösas upp. Försvinna”.  
 
I en annan bloggkommentar protesteras det också mot begreppslan-
seringen i Expressen – ”Då är man plötsligt en "GRUPS". Först var 
men en "Generation X" – nu en ny "Grups". Om jag själv får välja är 
jag hellre Ragnar. Så det så! Och man gör sig inte äldre än vad man 
själv vill”.1 
 
I flera av kontexterna där grups används görs ingen hänvisning till 
Expressen eller Sternberghs artikel. I några fall görs heller ingen me-
takommentar – ingen definition eller markering som tyder på att 
begreppet är nytt och inte välkänt för gemene man. I ett blogginlägg 
är grups till exempel rubrik. Innehållet har med ångesten över att bli 
vuxen att göra – att vilja bli omhämndertagen, att slippa räkningar 
och ICA-kort och att vilja vara kvar i barndomen där man kan förlora 
alla hämningar (skrika, sjunga och äta glass).2  
 
Andra kategoribeteckningar som nämns i samband med grups är map-
pisar (se mappies-mogna attraktiva pionjärer), riskisar (rika, men högt 
skuldsatta par), dinkisar (double income, no kids) och generation x (per-
soner födda på 60-70-talet). 
 
I ett blogginlägg med rubriken – E du en GRUPS? – identifierar sig 
signaturen Ronny med kategorin grups – ”Jag är Grups som fan”. Han 
tar upp andra kategorier också såsom filth, street, baggy och relaterar 
dessa med sig själv och till att vara 40 år och vuxen. Vuxen definieras 
här som pressväck, piké och rock, vuxenkläder, ”tråååkmogenhet”, 
att släppa ut magen och att kapitulera till ”Dressman-
lobotomeringen”. Grups däremot definieras som icke-vuxenhet, flam-
sande, förvuxna tonåringar, streetkläder etc. Här skapas kontrast 
mellan är och borde vara. Kontrasten framkommer ofta genom negati-
va utsagor – ”jag borde”, ”men jag skiter i det” – samt ”jag väg-

                                                 
1 http://www.ptn.se/blog/arkiv/2006_06_01_archive.html, 080217 
2 http://ulrikasandberg.blogspot.com/2006/07/grups.html, 080217 
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rar”…(060727).1 Dessa ”jag borde” är de normer och förväntningar 
som finns runt kronologisk ålder – det som Blaakilde resonerar om 
som social timing (2007).  

Grups diskuteras i relation till vuxen och ungdom även i flera andra kon-
texter. I en krönika från Dagens industri (Jan Gradvall, 0505) diskute-
ras hur generationsklyftorna håller på att försvinna. Ungdomsvärld 
och vuxenvärld har närmat sig varandra, och möjligen även bytt si-
dor.2 

I samma anda är en annan artikel från Östran, där grups beskrivs som 
motreaktion mot en ungdomsfixering – ”I så fall kan man konstatera 
att det är ett rejält gäng gruppar som nu formerar sig till motattack 
mot ungdomsfixeringen på den nystartade webbsajten silvergen.org” 
undertecknat ”den penningstinna 55+generationen”.3 I denna kon-
text har åldern 30-40 år frångåtts och här är det en äldre generation 
som definierar sig som gruppar.  

I blogginlägget ”Jag är på väg att bli en Grups” diskuteras fenomenet 
grups i allmänhet – ”ur ett socialpsykologiskt perspektiv handlar det 
om människor som närmar sig medelåldern men skapar ett nytt be-
grepp, en ny livsstil, som suddar ut åldersklyftorna”. Bloggaren iden-
tifierar sig dock med kategorin grups – ”Ja, jag vet inte riktigt men jag 
vet att jag är på god väg att bli en. Jag har många av attributen redan 
och resten har jag snart”. 
 
Både förtis och grups definieras med attribut som har med att inte vilja 
bli vuxen och med förvuxna tonåringar att göra, men också med 
trender, mode och musik. Åldersgruppen 30-40 verkar vara samhälle-
ligt relevant då flera olika begrepp dyker upp, men varken förtis eller 
grups verkar öka och bli vedertagna som begrepp – fastän vuxen och 

                                                 
1 http://blogg.aftonbladet.se/8/perma/40448, 080217 
2 http://gradvall.nu/artiklar.asp?entry_id=105, 080217 
3http://www.ostran.se/harkiv/ost/2006/05/18/OST20060518B1BNU1002_1_9.ht
m, 080217 
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medelålders inte heller framstår som positiva alternativ. Sammantaget är 
alltså 30-plus och 40-plus de mest använda och vedertagna begreppen 
som refererar till åldersgruppen 30-40 år, förutom då vuxen som an-
vänds, om än med visst motstånd I vissa kontexter.  
 

13.5 Senior 
Senior som ett alternativt språkligt uttryck för gammal, äldre eller pensio-
när förekommer både i teoretisk litteratur och i vissa artiklar. Görs en 
systematisk sökning i korpusarna är det dock försvinnande få före-
komster det handlar om frekvensmässigt, åtminstone om förekoms-
ter som har med idrott, äldre släktingar och titlar (senior editor t ex) 
räknas bort.  
 
Senior kommer ursprungligen från latinet, men kan ändå ha lånats in 
via (amerikansk) engelska – närmast senior citizen (Linke, 2002) I Na-
tionalencyklopedins ordlista finns två olika ingångar till senior. Den 
första definitionen har med en ”idrottsman som tävlar i normal- eller 
huvudklass” och antonymer som anges är junior och old-boy. Den 
andra definitionen är relativ – ”den äldre”. Far särskiljs från son, 
särskilt inom affärsvärlden. Även här är junior antonym. Båda betydel-
serna har belagts redan på tidigt 1700-tal i det tyska språket. Den 
betydelsen som diskuterats i media och i Linkes artikel förekommer 
inte i någon av dessa definitioner vilket kan tolkas som att den bety-
delsen ännu inte är vedertagen och lexikaliserad. I Linkes tyska mate-
rial kunde den nya betydelsen – senior som synonym till ”äldre männi-
ska” – beläggas under tidigt 1980-tal. Utifrån Språkbankens korpusar 
förekommer senior först i 87-korpusen – och då vid två tillfällen. I 00-
korpusen har antalet dock ökat till 19 förekomster, vilket är en enty-
dig ökning oavsett korpusarnas olika storlek. 
  
Utifrån kontexterna handlar det om politiska ambitioner – till exem-
pel bekvämlighet och egna rum inom äldrevården. Bengt Westerberg 
menar att denna ekvation ekonomiskt går ihop fast det är ”fler och 
äldre gamla” – eftersom det också är ”friskare seniorer” – och efter-
som ”välbärgade är mindre sjuka”. I detta exempel konstrueras en 
kontrast mellan å ena sidan ”äldre gamla” och å andra sidan ”friskare 
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seniorer” och till detta resonemang knyts också ”välbärgad”. Både 
”frisk” och ”välbärgad” är positiva attribut som då alltså knyts till 
senior.  
 
I två av de citat som jag tog upp i inledningen framställs senior som ett 
positivt alternativ till åldring och pensionär – ”Senior har en helt annan 
klang än åldring eller pensionär” och ”… det gäller att sluta att an-
vända ordet åldring. Ta istället ordet senior i din mun och känn på 
det. Senior betyder: ännu vid full vigör.” (Camilla Berggren, Hufvud-
stadsbladet, 020224). 
 
Två gånger uttrycks den politiska allmänna ambitionen – ”sätt senio-
rerna i fokus”. Seniorernas perspektiv i politiska frågor framkommer 
när det gäller fasta vårdavgifter där det klargörs att seniorerna har 
andra värderingar än den arbetande generationen – ”seniorerna anser 
att…”. En person uttalar sig också om hur viktigt äldrefrågan – saker 
som rör seniorer – är inför valet och i Japan presenteras politiska 
valfrihetsförslag för seniorer. 
 
Senior förekommer i kontexter som har med tv-konsumtion att göra 
och anses vara oviktiga enligt annonsörer och tv-
reklamkanalsansvariga då de konsumerar tv i stor omfattning, men 
inte reklamprodukter. Senior förekommer också i statistiska samman-
hang – angående tv-vanor. Där definieras senior som ”tittare från 60 år 
och uppåt” – den enda gången senior definieras eller förklaras. 
 
För övrigt handlar det om erotisk ojämlikhet – ”vem tänder på tan-
ten” där senior och äldre kvinna förekommer i diskussioner om ojäm-
likheten när det gäller erotiska skildringar i film och litteratur – där 
äldre man förekommer, men inte äldre kvinna. Senior beskrivs vidare 
som eftertraktad arbetskraft på arbetsmarknaden och vid två tillfällen 
tas senior upp som målgrupp för speciella möjligheter för internetsur-
fande.  
 
Även om seniorernas perspektiv tas upp liksom riktade satsningar 
gentemot seniorerna, är det få självreferenser. Vid ett tillfälle före-
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kommer ”oss äldre – seniorer vill många kalla sig” – och det är det 
närmaste en självreferens som finns, och samtidigt ett likställande 
mellan senior och äldre.  
 
Förutom äldre förekommer senior i relation till äldre kvinna respektive 
man – samt åldring och pensionär vilket är de begrepp som senior är ett 
positivt alternativ till. Slutligen definieras senior vid ett tillfälle som 
”tittare från 60 år och uppåt”, vilket jag inte tolkar som en metasignal 
utan en precisering av det exakta underlaget för en undersökning som 
gjorts.   
 

13.6 Kids 
Linke (2002) beskriver kids som ett nytt begrepp på frammarch i tysk 
media, men det förekommer i mycket liten omfattning i Språkban-
kens 65-, 87- och 00-korpusar. I tyskan kan kid beläggas första gång-
en 1973 (Linke, 2002) – en inlånad anglisim. I konkordanserna före-
kommer kids första gången i 00-korpusen – vid 13 tillfällen. Söker 
man på nätet är dock kids mer frekvent – 430 000 träffar på Google 
(2008-03-31). Det är dock svårt att göra en systematisk genomgång 
när det gäller sökningar på nätet. Av Google-träffarna är det många 
företagsnamn och hänvisningar till icke-svenska företeelser och fe-
nomen. Det framkommer dock att kids även förekommer i svenska 
bloggar, till och med som sökkategori i flera bloggsystem.  
 
Kids verkar vara etablerat inte enbart utifrån frekvens utan även ut-
ifrån att begreppet inte förklaras eller markeras med metakommenta-
rer. I en blogg står det dock att ”…gick vi förbi ett gäng kids (läs: 
killar typ 15)”, men jag tolkar inte den användningen som en förklar-
ing utan snarare som en precisering som antyder att det finns flera 
sätt att använda kids på.1 
 
Ofta handlar det annars om konsumtion, media och poupulärkultur – 
precis som i Linkes material (2001). Referenterna är allt från yrkes-
verksamma inom it-sektorn – kompisar som ”slukats upp” av it-

                                                 
1 http://2tanter.se/blog/2007/05/18/arga-tanten-blicken/, 20080331 
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sektorn – till Mc Donalds-konsumenter vilket innebär att ålders-
aspekten är relativt vag. Kids skolas in som kommersiella popartister, 
får en egen festival och är college-elever som laddar ner musik från 
Napster.  Vid flera tillfällen är de publik och konsumenter – konsert-
publik, tv-seriepublik och musikkonsumenter – där artisterna till och 
med förmodas göra anpassningar för att bättre tilltala dessa musik-
konsumenter. Slutligen likställs kids med ungdom i en krönika som tar 
upp ett försök att guida lärare till olika ungdomsstilar – läraren ”får 
lära sig vad hip-hoparen, kickern, hårdrockaren, punkaren, poparen 
och veganen är för underliga varelser” enligt artikelförfattaren. Kids 
relateras alltså här till olika kulturella grupperingar.  
 
Kids knyts till kontexter där musik, tv och ungdomsstilar är i fokus. 
Det handlar om målgrupper, och om riktade insatser till denna mål-
grupp – tv-satsningar, festivaler etc. Detta påminner om senior, där det 
också är frågan om en målgrupp och riktade insatser. De yrkesverk-
samma inom it-sektorn verkar dock inte vara i linje med annan an-
vändning – de ingår så att säga inte i prototypen.  
 
Det är utifrån dessa kontexter svårt att se potentiella komponenter av 
ett semantiskt fält – ungdom samt de kulturella grupperingarna – hiho-
pare, kicker, hårdrockare, punkare, popare, vegan – är de enda personbe-
teckningar som framkommer i kontexterna i relation till kids. Refe-
renterna har för övrigt skiftande kronologisk ålder och åldern rele-
vantgörs inte i relation till kids i dessa användningar.   
 
Angelika Linke har i tyskspråkig kontext studerat relationen mellan 
barn och kids och har sett en tydlig arbetsuppdelning och skillnad i 
hur begreppen används. Hon konstaterar att kids blivit ett begrepp 
skilt från barn där barn är relaterat till familjen och kids är relaterat till 
medier, mode, fritid, datorer och konsumtion. Kids beskrivs som 
jämbördiga och självständiga socialt sett – och har tagit till sig tekno-
logiska och mediala innovationer och därigenom skapat egna livsvärl-
dar (Linke, 2001). Kids har frigjort sig från föräldrarna och istället 
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närmat sig kompisarna – deras peer-group1. Detta ligger i linje även 
med mina resultat från 00-korpusen. Även om det inte redovisas här 
har jag studerat barn och sett att det där handlar om familj och av-
komma i de flesta fallen. Kids relateras istället till så kallade peer-
groups – hiphopare, kicker etc och till aktiviteter som definierar katego-
rin.  
 
Linke menar vidare att kids även skiljer sig språkligt från barn och 
framförallt förekommer i sammansättningar eller simplex i plural och 
bestämd användning vilket Linke relaterar till en ”konceptuell samhö-
righet” mer än till ”matematisk mångfald” (2001). I 00-korpusen 
förekommer också kids enbart i plural vilket också ger intryck av att 
handla om ”konceptuell samhörighet”, men till skillnad från Linkes 
material verkar det som om kids på svenska kan användas både i obe-
stämd form och i bestämd form, även om bestämd form verkar vara 
mest frekvent. Ett exempel på obestämd form kommer från en blogg 
där bloggaren önskar sig ”kids i huset” för att kunna muta dem att 
göra ärenden – ”skitjobb” – för en billig penning.2  
 
Det refereras också till ”våra kids” vid ett tillfälle där de egna barnen, 
den egna avkomman, avses – ”Sedan mer än en vecka tillbaka så var 
det bestämt att jag och D skulle ta med våra kids till det Zoo som 
finns här i stan”.3 I andra sammanhang kan dock ”våra kids” syfta på 
stammisar på ett internetcafé eller dyligt, vilket stämmer bättre in på 
kids som en social kategori. De obestämda pluralanvändningarna 
tyder sammantaget på att det alltså inte helt entydigt handlar om en 
social kategori. 
 

13.7 Tweenie 
Tweenie är ett ytterligare begrepp som lanseras och där försök görs att 
lansera en ny åldersdistinktion. Begreppet sägs komma från ”in bet-
ween” och ha med mellantiden mellan barndom och tonåren att göra 
                                                 
1 En peer group är en grupp av jämnåriga som delar samma aktiviteter. Ungdomar 
spenderar mycket av sin tid i sådana grupper (Kirchler et al, 1993) 
2 http://hannasplats.blogg.se/1192383822_runt_runt_run.html, 20080331 
3 http://holdmypocket.blogg.se 
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(Annika Dzedina, VLT, 080303) och definieras på flera olika sätt i 
anknytning till detta – som ”11-12-åringar som vuxit ur Bolibompa 
men ännu inte fastnat i dokusåpaberoende” (SvD, malena Janson, 
050829), som personer ”i gränslandet mellan barn och tonår” samt 
som ”11-åringar som står på tröskeln till puberteten” (GP, 050607, 
Henric Nilsson). Även definitioner som ”barn i "den bortglömda 
åldern" eller ”i mellanåldern – efter skolstarten, före puberteten” 
används (Annika Dzedina, VLT, 2008-03-03). 
 
Tweenie är ett begrepp som inte är vedertaget och etablerat i alla sam-
manhang. Det förekommer inte i Språkbankens korpusar och endast 
vid sex tillfällen i Mediearkivet. På Google förekommer det oftare, 
men det är där svårt att få en uppfattning om vilka kontexter det är – 
om det är svenska kontexter, titlar etc. På Google är det mycket artik-
lar från tidningar som Vi föräldrar, Allt om barn etc vilket indikerar att 
tweenie är ett begrepp som används utifrån ett föräldraperspektiv 
(Sökningarna gjorde 080331). 
 
Bland det fåtal artiklar där tweenie förekommer presenteras och defini-
eras det förmodade nya begreppet eller det nya fenomenet. Många 
kriterier på vad det innebär att vara tweenie anges i dessa artiklar – 
pratar brådmoget om relationer, har bestämda åsikter om klädmär-
ken, kallar sig inte barn utan ungdomar etc (GP, 050607, Henric Nils-
son). Henric Nilsson har också låtit personer i åldern 8-12 komma till 
tals om hur det är eller känns ”att vara tweenie”. De tillfrågade perso-
nerna har aldrig hört begreppet men talar om sin ålder utifrån att det 
är skönt att få ta mer ansvar, att få göra mer saker själv etc (GP, 
050607, Henric Nilsson). Även i en annan artikel får 10-12-åringar 
själva uttala sig om hur det är att vara tweenie – ”man får bada på dju-
pare vatten, får se andra filmer, gå hem från skolan själv och ha egen 
nyckel”1 
 
I samma artikel finns också en ruta med kriterier där den vuxne för-
äldern kan se om barnet blivit en tweenie – ”1. Talar inte om sig själv 

                                                 
1 http://www.aftonbladet.se/kvinna/article251864.ab, Mary Mårtensson,  20041211 



 303 

som ett barn. 2. Är medveten om vilka kläder som gäller och börjar 
jämföra sig med personer utanför familjen. 3. Slutar leka, "umgås" i 
stället”. Henric Nilsson menar också att tweenies kommersiellt har 
stort inflytande, inte minst i USA där mycket forskning bedrivs på 
denna målgrupp ”som är i familjens centrum och är med och styr allt 
mer” (GP, 050607, Henric Nilsson).  
 
Etableringsgraden framkommer inte enbart utifrån frekvens utan 
också utifrån hur det används. Ofta definieras tweenie utförligt i de 
kontexter där det förekommer, men det finns undantag. Bland Me-
diearkivets fåtal träffar handlar det till exempel om en film som ka-
rakteriseras som ”ungdomskomedi (modell tweenie)” (Hufvudstads-
bladet, 20060901). I en tv-krönika anses det vara ”Viktigt att satsa på 
tv för tweenies” och artikelförfattaren anser att Simpsons är ett ut-
märkt tweenieprogram (SvD, Malena Janson, 050829). Det anges 
varken metasignaler eller förklaringar till dessa användningar av twee-
nie. I en artikel från Svenska Dagbladet markeras begreppet dock – 
”så kallade tweenies, 11-12-åringarna som…” (Malena Janson, 
050829).  
 
I bloggar och i kommentarer till artiklar på nätet kommenteras och 
diskuteras begreppet och i en sådan kommentar till en artikel till tid-
ningen ”Vi föräldrar” identifierar sig den vuxne föräldern med tweenie 
– ”man minns hur det var själv jag tror de flesta av oss varit twee-
nie”1 och i en annan av dessa kommentarer upplever en förälder det 
befriande med ett nytt begrepp som definierar det egna barnet – 
”Guud så befriande att höra att det till och med är ett begrepp!! 
Trodde att min nioåring var extremt tidig och förpubertal ;-)))Känns 
normalt & ok....” 2 
 
Tweenie är inget svenskt begrepp, men i vissa kontexter görs försök att 
försvenska begreppet – såsom till exempel ”tweeniesarna". Begreppet 
                                                 
1 http://www.viforaldrar.se/artiklar/2007/10/18/har-ditt-barn-blivit-en-
tw/index.xml, mamma18, 071205 
2 http://www.viforaldrar.se/artiklar/2007/10/18/har-ditt-barn-blivit-en-
tw/index.xml,  NamnAnna, 071025. 
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förekommer inte i relation till många andra begrepp, förutom tonåring, 
barn och ungdom. Vissa likheter i ordbildning kan man dock märka 
mellan grups som är en sammanfogning av ”grown ups” – och tweenie 
som då är en sammanfogning av ”in betweens”. Lanseringen av be-
greppet gjordes också enligt en av de ovannämnda källorna för att 
fylla ett tomrum – ”den bortglömda åldern” som nu alltså definieras 
och lyfts upp till ytan. Detta fyllande av tomrum har dock ännu inte 
visat sig vara så framgångsrikt, då det varken i termer av frekvens 
eller användning i olika och nya kontexter verkar ha blivit etablerat på 
allvar.  
 
13.7.1     Summering 
Jag har delat upp summeringen utifrån fyra teman eller mönster ut-
ifrån relevanta likheter eller olikheter mellan begreppen. Dessa teman 
eller mönster är rubricerade som positiva alternativ, semantiska fält, etable-
ring och sociala kategorier. 
 
Positiva alternativ och preciseringar 
Nya (ålders)begrepp diskuterar Angelika Linke utifrån att de antingen 
ersätter gamla begrepp eller att de strukturerar åldersgruppen ifråga 
på ett nytt sätt vilket har med sociokulturell relevans att göra (2002). 
Utifrån mina resultat är det dock svårt att skilja mellan dessa båda 
alternativ. Det handlar generellt om att skapa positiva alternativ till 
begrepp som inte självklart har en positiv laddning, till exempel när 
det gäller mappie, senior, förtis, grups och tweenie. Samtidigt är detta frå-
gan om omstruktureringar av åldersbegrepp, där till exempel förtis, 
grups och tweenie är försök att skapa ett begrepp för 30-40-åringar 
respektive 10-12-åringar, vilket förut inte har funnits. Dessa begrepp 
täcker dock liksom kids och mappie inte in hela kategorin av personer i 
denna ålder, utan enbart den del som uppfyller vissa kriterier.  
 
När det gäller tweenie är detta dock lite oklart – tweenie definieras inte 
enbart utifrån åldern utan med kriterier som har med livsstil och in-
tressen att göra, men framställs ändå som gällande för samtliga inom 
åldersgruppen. Detta stärks också av att personer i den speciella ål-
dersgruppen väljs ut som representanter som får uttala sig om hur det 
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är att vara tweenie – utan att de själva känner till begreppet eller utan 
att de uppvisar några specifika karakteristika som gör att de väljs ut.  
 
Mappie är ett begrepp som tydligt lanseras som alternativ till någon-
ting annat, någonting som upplevs som negativt. Begreppet definieras 
som ”mogen attraktiv pionjär” och är ett positivt alternativ till gam-
mal, pensionär, åldring, (personer i) medelåldern, tant, och en hyponym till 
50-plussare – de ”moderna” 50-pluskvinnorna, de ”verkligt vuxna”. 
 
Förtis är ett begrepp som lanseras för att beteckna de fyrtioåringar 
som lever på samma sätt som tonåringar. På samma sätt som mappie 
är detta ett begrepp som lanseras som ett alternativ, i detta fall för 
vuxen som fått betydelsen ”tråkig”. ”lägga av”, ”uppgivenhet” och 
”resignation”. 
 
Senior beskrivs därefter i vissa kontexter som ett positivt alternativ till 
åldring och pensionär och med ”ännu vid full vigör” vilket antyder att 
motsatsen gäller för åldring och pensionär. 
 
Kids och de så kallade plusgraderingarna är dock inte uttalat positiva 
alternativ. Kids beskrivs inte uttryckligen som ett positivt alternativ till 
någonting annat som är negativt. Det beskrivs inte heller genomgå-
ende i positiva termer. Det som dock ändå gör att kids kan uppfattas 
som positivt är kontexterna som har med inflytande och aktivitet att 
göra –  konsumtion, populärkultur och media. Denna betydelseladd-
ning som har med inflytande och aktivitet att göra – och koppling till 
konsumtion och populärkultur – gäller även för grups, mappie, förtis, 
tweenie och i någon mån även för senior även om det där är mer varie-
rat. 
 
Någonting annat som kan relateras till positiv laddning och status för 
olika personbetecknande begrepp är huruvida personer använder 
dem för att beteckna sig själv, så kallade självreferenser. Plusgrade-
ringarna som förekommer i tidningstext är självreferenser i repliker, 
och även på nätet förekommer en hel del självreferenser. Även för 
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mappie, grups och även när det gäller förtis är många av användningarna 
självreferenser.  
 
Det enda av begreppen som inte uttalat handlar om positiva alterna-
tiv är plusgraderingarna. Plusgraderingar är en sorts uppluckring av 
precisa kronologiska ålderangivelser, vilket kan indikera att exakt 
kronologisk ålder blir allt mindre relevant. Det som styrker ett sådant 
resonemang är även det faktum att kronologiska åldersangivelser 
generellt ofta uttrycks med ”snart”, ”nästan”, ”under”, ”över” och 
”omkring”, vilket kan sägas ha en liknande funktion. Utan att ha 
studerat detta systematiskt tolkar jag detta som en konsekvens av 
koncentrationen till runda tal när det gäller kronologiska åldersangi-
velser. Plusgraderingarna kan också förstås som eufemismer, att till 
exempel 40+ låter yngre än 45 år. 
 
Plusgraderingarna luckrar förvisso upp de exakta kronologiska ålders-
angivelserna, men de kan samtidigt ses som preciseringar av det mer 
åldersvaga uttrycket medelålders, vilket även grups och förtis kan ses som. 
Detta kan relateras till Blaakildes (2007) resonemang om postkrono-
logisering – syntesen – den paradoxala utveckling vi nu lever i där 
åldrarna luckras upp och blir mer flytande samtidigt som det pågår en 
mer intensiv kronologisering.  
 
Grups, mappie och förtis fungerar dock inte enbart som ersättning av 
äldre begrepp utan också för att identifiera nya kontexter. De nya 
åldersbegreppen används i kontexter som tidigare inte varit relevanta 
i någon större utsträckning. Aktiviteter som konsumtion och resande 
skapar behov av nya åldersbegrepp som alltså med Linkes formule-
ring begreppsliggör åldersgruppen ifråga på ett nytt sätt (Linke, 2002). 
 
Det som dock skiljer plusgraderingarna i GP04-korpusen från till 
exempel mappie är diskrimineringsaspekten. Förutom repliker och 
självreferenser handlar det också om diskriminering och speciella 
satsningar som görs – riktade bostadsprojekt, riktad skönhetsreklam, 
riktade surfcaféer etc. Det förs också fram krav på bättre färdtjänst 
och hemtjänst, vilket tyder på problem och brister i situationen för 
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seniorer. Angelika Linke diskuterade senior och kids i tyskan och en 
aspekt som skilde dem åt var just att seniorer beskrevs som behövan-
de och i behov av omsorg och speciella satsningar, medan kids be-
skrevs som självständiga med socialt, ekonomiskt och kulturellt infly-
tande (Linke, 2002). Detta är precis det som här framkommer i 
GP04-korpusen. Trots konsumtion och aktiviteter beskrivs alltså 
seniorer också som beroende och i behov av särskild omsorg. En viss 
betydelsemässig kluvenhet således. 
 
Även om förtis, grups, mappie, kids och senior lanseras som positiva al-
ternativ är det inte hela åldersgrupper som avses. Mappie betecknar 
eller avser endast del av kategorin 50-pluskvinnor, och förtis och grups 
avser enbart en del av kategorin 40-åringar, ett närmast hyp(er)onymt 
förhållande. Senior avser på samma sätt enbart pigga och aktiva (äldre) 
personer, vilket också är en delmängd av en ålderskategori. Kids avser 
därutöver personer som konsumerar populärkultur, vilket även det är 
en delmängd av en ålderskategori. Som ovan nämnts är slutligen twee-
nie lite oklart i detta sammanhang. Det handlar om en åldersgrupp, 
men då många specifika kriterier rörande livsstil, konsumtion och 
attityder kopplas till tweenie exkluderas rimligtvis en hel del inom ål-
dersgruppen.  
 
Semantiskt fält 
Trots att samtliga av dessa nya begrepp anknyts till ålder är det stor 
skillnad på vilka semantiska fält som framkommer om man ser till 
samförekommande personbeteckningar – lexikala relationer. Det är 
egentligen två typer av semantiska fält för dessa begrepp – dels ett 
som har med ålder och mer traditionella åldersbegrepp att göra och 
dels ett där likheter i livsstil är mer avgörande.  
 
De mer åldersrelaterade lexikala relationerna knyter samman dessa 
begrepp – dels med varandra och dels med ungdom och vuxen, samt 
med tonåring, medelålders, äldre och gubbe. Förtis och grups relateras till 
vuxen, medan mappies, grups, kids och tweenie relateras till ungdom. De 
begrepp som relateras till varandra är till exempel förtis och grups, förtis 
och kids, senior, plusgraderingar och mappie. Det är oftast oppositionel-
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la relationer, vilket inte är konstigt då funktionen för flera av dessa 
begrepp är just att differentiera, att skapa ett alternativ till någonting 
annat. Senior, mappie och vissa plusgraderingar används dock syno-
nymt vilket då kan ha med att det är frågan om nya och positivt lad-
dade begrepp.  
 
Det är också ofta ordbildningen som knyter begreppen samman – 
mappie relateras till hippie och yuppie som dels knyts till en och samma 
generations utveckling, men också till ett ordbidningsmönster där 
mappie skapats utifrån det språkliga mönstret för hippie och yuppie. På 
samma sätt relateras förtis till fjortis, och då grups böjs som gruppisar 
likställs det med riskisar, dinkisar och mappisar. Kids relateras slutligen 
inte till något specifikt språkligt mönster utan till kulturella grupper – 
hihopare, kicker, hårdrockare, punkare, popare och vegan. Dessa nätverk 
skapar betydelserelationer där mappie, hippie och yuppie delar innehålls-
liga attribut, liksom förtis och fjortis etc. 
 
Etablering 
Varken mappie, förtis, tweenie eller grups har hittills blivit etablerade som 
begrepp i svenskan. Svanlund (2003) menar att etablering märks både 
genom frekvens och utseende, där utseende har med om förklaringar 
eller metasignaler anges i relation till begreppet. Mappie, grups, tweenie 
och förtis låga grad av etablering – i tidningskorpusarna och på nätet – 
kan sägas bero både på låg frekvens och på förklarande definitioner 
och metasignaler i användningen. Flera av dessa begrepp förekom-
mer i bloggar och i kommentarer på nätet, men oftast i relation till 
den artikel eller det forum där begreppet eller betydelsen ifråga först 
lanserats. Användningarna är alltså en sorts responser eller delar av en 
pågående förhandling.  
 
Plusgraderingar, senior och kids är ovanliga i tidningskorpusarna, men 
förekommer dock frekvent på nätet. Det skulle kunna tyda på att 
begreppen inte har börjat användas i det formella språket (än) utan 
enbart förekommer i informella sammanhang eller i specifika genre- 
eller innehållsliga kontexter. Kids förekommer till exempel i namn på 
företag eller verksamheter samt i bloggar. 
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Det enda av begreppen som förekommer i ordböcker är för övrigt 
senior, men den betydelsen som det här handlar om – ett alternativ till 
gammal eller ”äldre människa” (se Linke, 2002) finns inte med i defini-
tionerna, vilket är ett tecken på att den betydelsen inte är (tillräckligt) 
etablerad, även om den förekommer både i 87- och 00-korpusen. När 
det gäller plusgraderingar framkommer att det är 40+, 50+ och 60+ 
som är mest frekventa och prototypiska om man så vill, gentemot till 
exempel 30+ och 70+. Även där är det dock glest med förekomster i 
tidningskorpusarna. 
 
Det är sällan som dessa begrepp visat sig vara produktiva och ha gett 
upphov till ytterligare begrepp, avledningar eller sammansättningar. 
Förtis är dock produktivt i någon mån – i en bloggkommentar lanse-
ras alternativen landsbygdsförtis och utifrån samma mönster som förtis 
lanseras också femting och hundring.    
 
Sammantaget verkar bloggvärlden vara ett forum där det går att 
komma åt förhandlingar och diskussioner runt nya begrepp.  Direkta 
responser av artiklarna om förtis och grups i Aftonbladet och om map-
pie i M-magasinet förekommer liksom användningar som är mer 
självständiga och oberoende. Användningar utan metakommentarer, 
förklarande definitioner eller hänvisningar till de sammanhang där 
begreppslanderingarna gjorts – och som är införlivade och naturliga i 
sammanhanget. Jag har nu inte studerat tidsskillnaden mellan dessa 
båda typer, men det är rimligt att tänka sig att responserna till Afton-
bladet-artiklarna förekommer först och att begreppet ifråga därefter 
tas upp som självständig eller oberoende själv- eller annanpresenta-
tion. Ett nästa steg skulle då enligt samma resonemang vara att be-
greppet börjar förekomma i andra sammanhang och genrer, till ex-
empel i tidningstext och då vara sökbart i Språkbanken eller Mediear-
kivet, men så långt har det alltså inte gått för alla dessa begrepp.  
 
Sociala kategorier 
Flera av de nya begreppen skulle med Sacks terminologi kunna relate-
ras till idén om sociala kategorier förknippade med category bound 
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activities – socialt konstruerade kategorier med aktiviteter som defini-
erande karakteristika (1992). Detta gäller framförallt mappie, senior, 
kids, förtis, grups och tweenie. Förutom ålder är det specifika aktiviteter 
som knyts till mappie – spenderande av pengar, resande, golfspelande, 
tränande etc. På samma sätt som när det gällde mappie är det konsum-
tion och kultur som är i fokus när det gäller senior – aktiviteter såsom 
tv-konsumtion, it-surfande, musikkonsumtion och mc-ägande och 
när det gäller kids och tweenie är det också mycket konsumtion, media-
användning och populärkultur. Förtis definieras med aktiviteter som 
att åka bräda, konsumera mode och musikmobiler, intressera sig för 
tv-serier, ”stöka” på innebarer etc. Även när det gäller grups handlar 
det mycket om konsumtion, mode och pengar. Förtis och grups är för 
övrigt svåra att skilja åt då åldern och många aktiviteter och definie-
rande attribut är desamma för de olika sociala kategorierna.  
 
Det är alltså en hel del likheter mellan dessa nya begrepp och de akti-
viteter och positiva attribut som knyts till dem. Oberoende, makt och 
möjlighet att konsumera samt utövande och intresse av populärkultur 
förekommer allmänt i relation till begreppen och kan möjligen kopp-
las till vad som är status och betydelsefullt i dagens samhälle. 
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14 SLUTDISKUSSION 
Genom att undersöka hur och var mänsklig ålder beskrivs eller an-
vänds i tidningstexterna kan funktionen med eller betydelsen hos 
denna användning kommas åt. Eventuella tendenser och mönster är 
dock med all nödvändighet genrespecifika och säger ingenting om 
hur ålder används språkligt generellt, men eftersom tidningstext är en 
inflytelserik språklig genre kan det ändå ha ett visst generellt intresse.   
 

14.1 Åldersuttrycken 
Ålder kan uttryckas språkligt på flera olika sätt. Personer som karak-
teriseras utifrån ålder kan beskrivas som x-åring, där åldern är den 
enda karakteristiken, och som personbetecknande åldersbegrepp, 
men också med åldersattribut – kronologiska eller icke-kronologiska 
– i relation till fokusord eller i relation till andra personbeteckningar. 
Åldersattribut kan slutligen också beskrivas i relation till för- 
och/eller efternamn. En person kan alltså både beskrivas som den 
vuxne, 42-åringen, den 42-årige mannen, den medelålders mannen, den 42-årige 
lastbilschauffören samt som 42-årige Anders Eklund eller Anders, 42 år. 
 
Användningen av åldersuttrycken kan dock variera. Genom analysen 
av ålderslexemen framkom att x år (gammal) var det generellt vanligas-
te uttryckssättet, men att x-åring ökar mest mellan 87- och 00-
korpusen. Det som också framkom i analysen av ålderslexem var att 
vissa kronologiska åldrar förekom oftare än andra i beskrivningar av 
människor i dessa tidningsmaterial, nämligen personer mellan 10 och 
30 år.  
 
I 87- och 00-korpusen är övervikten av åldrar mellan 10 och 30 år 
tydligast och det ligger nära till hands att delvis relatera detta till den 
stora ökningen av kontexter som har med kriminalitet och rättsvä-
sende att göra. I dessa sammanhang blir kontrasten myndig-omyndig 
viktig, vilket till exempel kan förklara att åldrarna runt 15 och 18 år 
har hög frekvens. Det verkar också vara viktigt att ange ålder när 
någon blir offer för olyckor, mord eller övergrepp. I dessa fall funge-
rar åldersangivelsen närmast som en förstärkning – som betonar 
offrets sårbarhet, beroende och möjligen även oskuldsfullhet.  
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Att det är just kvinna, flicka, man och pojke som förekommer i relation 
till kronologiska åldersattribut styrker detta resonemang då dessa 
fokusord samtidigt oftast förekommer just i kriminella kontexter eller 
i kontexter som har med olyckor och rättssamhälle att göra. Det fak-
tum att ålderslexem också oftast förekommer i nyhetsartiklar i 87- 
och 00-korpusen styrker resonemanget ytterligare, eftersom artiklar 
om brott och olyckor ofta placeras just i nyhetsdelen, liksom den 
ökade användningen av x-åring som ofta förekommer just i beskriv-
ningar av brottslingar.  
 
Näst efter nyhetsartiklar är idrottsartiklar vanligast i relation till ål-
derslexemen, och även dessa idrottskontexter kan vara en anledning 
till att just åldrar mellan 10 och 30 år är mest vanliga. Kollokaten i 
relation till ålderslexemen har ofta med prestationer att göra vilket 
talar för detta – OS-silver, VM-brons, världsmästare etc. Idrottsutövare är 
ofta just mellan 10 och 30 år när de presterar som bäst, och det är 
därför inte förvånande att hög frekvens inom detta åldersintervall hör 
ihop med hög frekvens av just idrottskontexter.  
 
Det som kan sägas vara förvånande är dock att det är svårare att kor-
relera detta med fokusorden och åldersattributen. Fokusorden dam, 
herre, tjej och kille förekommer ofta i relation till varandra i idrottsar-
tiklar, men mycket sällan i relation till åldersattribut – varken krono-
logiska eller icke-kronologiska. Detta tyder på att ålder är centralt när 
det gäller idrott, men inte genom användning av fokusord med ål-
dersattribut.  
 
Edström som har studerat personer på bilder utifrån ålderskategorier 
har kommit fram till att personer mellan 10 och 30 förekommer of-
tast även där. Hon relaterar dock detta till ”den förlängda ungdomsti-
den” och att komma in på arbetsmarknaden, skaffa bostad etc. I mitt 
material förekommer dock inga kontexter som har med vare sig in-
träde på arbetsmarknaden eller  anskaffning av bostad att göra. Det 
enda som hon tar upp och som förekommer i mitt material är vuxen-
blivande, och detta förekommer framförallt i relation till fokusorden 
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pojke och man, respektive flicka och kvinna, men inte i någon stor ut-
sträckning. 
 
När det gäller fokusorden specifikt förekommer de i relation till an-
tingen kronologisk eller icke-kronologisk ålder, och kan således i 
större eller mindre utsträckning sägas vara betydelsemässigt relaterade 
utifrån ålder. Utifrån frekvens är dam och herre mest och kille och tjej 
minst knutna till ålder, men utvecklingen går åt motsatt håll.   
 
Det är enbart flicka, kvinna, man och pojke som förekommer i relation 
till kronologiska åldersattribut, men samtliga fokusord förekommer i 
relation till icke-kronologiska – ung framförallt. Det är uppenbart att 
ung tillsammans med kronologiska åldrar mellan 10 och 30 år är me-
dialt eller kulturellt mest relevant. Det finns dock ingenting i kontex-
terna som tyder på att det skulle ha med någon generell  ungdomsori-
entering i samhället att göra, utan istället med kontexter som idrott 
och kriminalitet som tidigare tagits upp.  
 
14.1.2 Åldersvaghet i paradigmet 
Det framkommer att fokusorden inte entydigt relateras språkligt till 
ålder utan att det är annat som likställer och differentierar fokusor-
den, med eller utan åldersattribut. 
 
Utifrån ett intersektionalitetsperspektiv samverkar och samspelar 
olika strukturer och sociala kategorier med varandra (Krekula et al 
2005:81). Detta samverkande och samspel har jag valt att kalla för 
semantiskt fält, där samförekomster mellan olika språkliga uttryck 
indikerar likheter i betydelse. Det som studeras är då inte bipolära 
kategorier som kvinna och man utan variationer inom en kategori. 
Med utgångspunkt från detta synsätt har jag studerat fokusorden 
utifrån vilka fokusord de förekommer i relation till och utifrån vilka 
kronologiska och icke-kronologiska åldersattribut de samförekommer 
med. Detta har jag jämfört utifrån kön.  
 
I min undersökning framkommer som ovan nämnts att fokusorden 
är betydelsemässigt relaterade till varandra. Fokusorden förekommer 
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oftare i relation till varandra än till andra personbetecknande uttryck, 
även om denna starka betydelsemässiga koppling minskar över tid för 
samtliga av fokusorden utom tjej, där den istället ökar. Detta innebär 
att det semantiska fältet ger intryck av att luckras upp, men att det 
trots detta fortfarande är ett tydligt mönster.  
 
Utifrån en allmän förståelse och en ordboksförståelse relateras det 
semantiska fältets olika fokusord till specifika och olika åldrar. Flicka 
och pojke relateras då till barn och låg ålder medan man och kvinna 
relateras till vuxen och hög ålder. I mina korpusmaterial framkommer 
det dock att detta är långt ifrån entydigt, även om det skall poängteras 
att betydelsenyanser som anges i ordboken till viss del försöker nyan-
sera bilden och visa på variation. 
 
I inledningens citat togs ett exempel på åldersvaghet upp när det 
gäller fokusorden som har med fokusordens relationer till varandra 
att göra. Flicka, kvinna och tjej kunde användas om samma referenter 
och därmed var de en sorts synonymer – ”– Att det går många tjejer 
på skolorna i Stockholms innerstad är en logisk konsekvens av detta 
[konkurrerar ut pojkar]. Kvinnorna slår ut männen när det krävs höga 
betyg. Skolborgarrådet Erik Nilsson (s) ser de växande skillnaderna 
mellan pojkars och flickors skolresultat som ett allvarligt bekymmer 
för jämställdheten mellan könen.” (SvD, 051005). Studerar man rela-
tionerna mellan fokusorden framkommer det att samtliga fokusord 
förekommer både i synonyma och i oppositionella relationer till var-
andra. 
 
Kvinna står inledningsvis i ett synonymt förhållande till dam och i ett 
oppositionellt gentemot flicka, men i 00-korpusen är det mer varierat 
där flicka respektive dam och kvinna både förekommer i synonyma, 
hyp(er)onyma eller oppositionella relationer. Det är möjligt att se 
mönster även i detta.  När till exempel kvinna och dam differentieras 
oppositionellt handlar det oftast om kontrast mellan en aktiv eller 
hjälpande part och en passiv eller mottagande part. När kvinna och 
flicka fungerar synonymt är det ofta i undersökningar och statistik. 
När kvinna och flicka förekommer i oppositionella relationer handlar 



 315 

det ofta om föräldraskap – kvinna som förälder och flicka som barn 
eller om en åldersdifferentiering – en yngre och en äldre person eller 
en person som förut var flicka och nu är kvinna.  
 
Tjej relateras till dam inledningsvis i 87-korpusen, men i 00-korpusen 
minskar denna relation samtidigt som relationen till kvinna och flicka 
ökar. Det verkar som om tjej blivit mer allmänt och breddat i sin be-
tydelse – från enbart idrottsrelaterade kontexter till större variation 
med till exempel jämställdhets- och/eller yrkesrelaterade kontexter. 
Tjej framstår som ett mellanbegrepp som knyts till alla de andra, både 
genom synonyma relationer men också genom likheter i lexikala 
mönster.  
 
Även här är det möjligt att se mönster i användningen. När tjej och 
kvinna används synonymt eller hyp(er)onymt kan det handla om skill-
nader i generisk eller specifik användning där kvinna är det överord-
nade generiska medan tjej är det individuella och specifika. Som op-
position kan det ha med makt- eller erfarenhetsskillnader att göra – 
kvinna som överordnad chef och tjej som underordnad anställd. När 
tjej och dam är oppositioner är det en åldersskillnad som markeras – 
ung tjej gentemot äldre dam – eller en funktionsskillnad – anställd – 
patient. I många fall är det dock ingen tydlig skillnad i funktion, utan 
verkar vara en mer slumpvis variation i användningen. 

Trots att variationer förekommer såväl i oppositionella som synony-
ma och hyyp(er)onyma relationer i båda korpusarna verkar det ändå 
som om variationen mellan fokusorden allmänt sett är större i 00-
korpusen. Detta tyder på förändring och i och med detta skulle in-
ledningens citat från 2005 stämma överens med denna utveckling. 
Göran Skytte skriver med anledning av sin 60-årsdag att ”allt fler 
seminarier och konferenser i dag handlar om ålder, och budskapet är: 
ålder är i dag något annat än ålder i går, och i alla åldrar är det – eller 
kommer snart att bli – helt annorlunda än tidigare” (SvD, 050319). 

Det kan förvisso också vara en effekt av 00-korpusens större storlek 
där ökad variation till viss del är logisk eller en effekt av en mer all-
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män genreförändring. Holmberg och Svensson menar till exempel att 
”de senaste decenniernas medieutveckling har kännetecknats av en 
påtaglig hybdridisering, dvs. en blandning både av kommunikativa 
tekniker och av kommunikativa och kulturella uttrycksformer” 
(2004:7). Detta är också en möjlig förklaring till ökad variation. 
 
Det som jag kallar åldersvaghet verkar vara detsamma som Fredrik 
Lindström beskriver som en vacklan och osäkerhet i hur vissa av 
dessa lexem eller fokusord skall användas – tjej, kvinna, dam och tant – 
vilket han exemplifierar med blandformer (t ex tjejkvinna) som före-
kommer i kontaktannonser. Dessa blandformer förekommer inte i 
dessa tidningstextkorpusar överhuvudtaget, men de synonyma rela-
tioner och de likheter i lexikala mönster som jag ovan tagit upp kan 
mycket väl vara exempel på samma företeelse. 
 
Lisa Rudebeck diskuterar slutligen ordförklaringar och ordbokens roll 
i artikeln Ordförklaringar som betydelserepresentationer eller yttranden (2006). 
Hon diskuterar bland annat begreppsparet flicka och pojke utifrån 
ordboksdefinitionerna – ”en pojke är ett barn av manligt kön” re-
spektive ”en flicka är ett barn av kvinnligt kön” (SOB, 1999). Hon 
resonerar om betydelsebeskrivningar utifrån dessa definitioner och 
undersöker i anslutning till det om gränsen mellan flicka och kvinna är 
densamma som den mellan pojke och man och också om gränsen barn 
– vuxen är densamma som mellan pojke – man och flicka – kvinna. Un-
dersökningen görs i Presstext (se fotnot, sid 115). Hon kommer fram 
till att åldersgränserna skiljer sig och att gränsen mellan flicka och 
kvinna infaller högre än den mellan pojke och man – flicka kan alltså 
vara äldre än pojke. Hon menar också att gränserna mellan pojke – man 
och flicka – kvinna knappast sammanfaller med gränsen mellan barn – 
vuxen, och att barn därför inte kan sägas vara synonymt med pojke eller 
flicka, vilket då ordböckerna föreskriver (Rudebeck, 2006:140).   
 
I en fotnot diskuterar hon en möjlig förklaring till diskrepansen mel-
lan pojke och flicka – att eftersom det handlar om mycket brott och 
kriminalitet kan det tänkas att förövare oftare beskrivs som och anses 
vara vuxen – och eftersom det är personer av maskulint kön som 
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oftast är förövare innebär det att man i dessa kontexter används hellre 
än pojke. Effekten av detta är just asymmetrier och vagheter mellan 
fokusorden.  
 
Sammanfattningsvis tyder dessa resultat på att fokusorden inte är 
entydigt åldersrelaterade trots att de allmänt uppfattas så. Detta gäller 
dock inte enbart fokusorden utan även andra till synes åldersrelatera-
de språkliga uttryck. Tydliga exempel på det är den mängd tester som 
återfinns i tidningar och på olika internetsidor där man utifrån svar på 
frågor skall kunna komma till insikt om hur mycket tonåring, vuxen, 
medelålders etc man egentligen är – ens ”riktiga ålder” som alltså inte 
avgörs av antal år efter födelsen. Några exempel är ”Hur mycket 
tonåring är du?” (Aftonbladet, 050308), ”Medelålders? Här är 16 
säkra tecken!” (080127), ”Man vet att man är medelålders när…” 
(20070917, www.medelalders.se, 080210), ”Hur vuxen är du, egentli-
gen?” (vuxenpoäng.com, 080210) och ”Hur gammal är du – egentli-
gen?” (Expressen, 070729). 
 

14.2 Vilka? 
Det finns alltså ett antal olika uttrycksmöjligheter när det gäller ålder, 
och det finns också vissa mönster och skillnader när det gäller dessa 
uttrycksmöjligheter. En naturlig följd av detta blir att studera vilka det 
är som beskrivs med dessa uttrycksmöjligheter. 
 
Ett tydligt mönster som framkommer när det gäller hur ålder uttrycks 
har att göra med skillnader mellan könen. De olika ålderslexemen 
refererar oftast till personer av maskulint kön i samtliga korpusar. 
Detta tyder på att ålder är mer relevant för personer av maskulint 
kön. Skillnaderna är som störst mellan feminint och maskulint när det 
gäller x-åring, som ökat stort i korpusarna och då med få undantag 
endast betecknar personer av maskulint kön. Billy Ehn (2007) relate-
rar detta till brottsstatistik och till användning av ålder i allmänhet – 
”När medierna inte får yppa en persons namn, kan de alltid dra till 
med ”33-åringen”. Av någon anledning, som kan ha med brottsstati-
stikens övervikt av manliga förövare att göra, är det nästan bara män 
som identifieras på det sättet. Denna praxis leder till att ålder som 
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huvuddistinktion förknippas med något skumt, ungefär som svärtade 
siluetter, utsuddade ansikten eller förvrängda röster”. Den som fram-
träder enbart med levnadsår har förmodligen inte rent mjöl i påsen. 
Arga anonyma insändare är sällan undertecknade med levnadsår” 
(Ehn, 2007:209-210).  
 
Detta stämmer med vad som framkommit tidigare – att samtidigt 
som x-åring ökar, ökar andelen kontexter som har med kriminalitet 
och rättssamhälle att göra. Det är alltså nästan enbart personer av 
maskulint kan som identifieras enbart utifrån omarkerad ålder medan 
personer av feminint kön nästan alltid också beskrivs utifrån kön eller 
någonting annat. Det kan vara en personbeteckning, kvinna, mamma 
etc, och ett åldersattribut som läggs till som en precisering eller 
breddning i sammanhanget, till exempel 31-åriga tyska kvinnan.   
 
Även om ålderslexem oftast refererar till personer av maskulint kön, 
är det personer av feminint kön som oftast betecknas med förnamn i 
relation till åldersattribut. Detta är del av en generell tendens som 
märks i 87- och 00-korpusen – det stora antalet personnamn som 
förekommer i relation till åldersangivelser. Det talas ofta om en gene-
rell individualisering i samhället (t ex Bjereld, Demker, 2005) och 
detta kan till exempel innebära att enskilda personers unika erfaren-
heter lyfts fram i tidningen i allt högre grad och att dessa personer 
presenteras med ålder. Att förnamn primärt används för att beteckna 
personer av feminint kön har även kunnat konstateras i andra studier 
(se t ex Siivonen, 1994). M A Messner menar till och med att för-
namnsbruk på idrottsutövare av feminint kön är ett sätt att trivialisera 
deras insatser, tillsammans med användningen av uttryck som ”flick-
or” och ”unga damer” (1994). Detta är förvisso i en engelsk kontext. 
 
Denna individcentrering skulle också kunna relateras till att det före-
kommer en mängd yrkesrelaterade titlar i relation till ålder – lic, civil-
ekonom, ingenjör, tandläkare, advokat, kapten etc. Ofta är det kvalificerade 
yrken det handlar om – som kräver högskoleutbildning – och det 
säger först och främst någonting om vilka som får vara med i tid-
ningsartiklar (bli intervjuade, omskrivna etc). Det säger dock också 
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någonting om vad som är relevant i presentationen av dessa personer 
– och då alltså framförallt titel och ålder.  
 
Namnen och yrkesbeteckningarna kan också relateras till ett mönster 
som framkom i analysen av ålderslexemens ko-texter – att det är 
många fler personpresentationer i 00-korpusen än i de två övriga 
korpusarna. Antingen är det den person som intervjuas eller beskrivs 
i artikeln som beskrivs med namn, yrke och ålder eller också är det en 
faktaruta i anslutning till artiklar där någon presenteras eller intervjuas 
– där sådant som yrke, ålder, familj etc anges. Presentationer av per-
soner i texter eller i intervjuer kan både innehålla förnamn eller för- 
och efternamn tillsammans. I dessa presentationer är det ofta just 
yrket eller yrkeskarriären som är i fokus, och detta om något kan 
relateras till individualisering. 
 
Även antalet födelsedagsannonser och dödsannonser har ökat i 00-
korpusen, och det skulle också kunna förklara ökningen av namn och 
yrkestitlar. Där anges ofta både för- och efternamn.  
 
Konsumtion är slutligen också någonting som brukar relateras till 
individualism, och utifrån detta är framförallt de nya åldersbegreppen 
tecken på detta. 
 
Samhällets individcentering kan allstå relateras både till ökat namn-
bruk, ökat bruk av yrkesbeteckningar och till ökat antal kontexter där 
personer presenteras eller uppmärksammas utifrån idrottsliga eller 
yrkesmässiga bedrifter, utifrån födelsedagar eller dödsfall.  
 
Om man studerar fokusordens numerus-fördelning framkommer 
dock att dessa allmänt sett inte blir mer individuerade. Man och flicka 
används främst eller ökar när det gäller singular, men tjej, kvinna, kille, 
dam och herre används främst i plural eller ökar i pluralanvändning. 
När det gäller fokusorden är det frågan om de används om individer 
eller om sociala kategorier. Tjej debuterar som social kategori, och 
trots övervikt av plurala användningar i obestämd form ökar andelen 
singular-användningar vilket tyder på att begreppet blir mer individu-
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erat. Kvinna är relativt balanserat mellan singular och plural och mel-
lan bestämd och obestämd form, men blir mer likt tjej genom ökad 
användning i plural och i obestämd form. Man ökar istället i singular-
användning och polariseras då gentemot kille som framförallt an-
vänds i plural.  
 
Det som generellt framkommer i analysen av ålderslexemens ko-
texter är vilka som åldergraderas i tidningskorpusarna – förutom 
brottslingar och idrottare framkommer även att yrkespersoner fått en 
ökad relevans i relation till ålder i 00-korpusen. Förutom de högkvali-
ficerade yrkena som chef, vd, minister etc förekommer också många 
kulturrelaterade yrken, som regissör, skådespelerska, författare etc. Dessa 
får nyhetsvärde i anslutning till en debut, en prestation av något slag, 
en intervju där de berättar hur allting började, och om de byter yrke 
eller bransch. Ålder blir alltså en startpunkt eller ett sätt att strukture-
ra upp erfarenheter. Ofta när en person kommit till insikt om att det 
är dags att byta spår, bryta upp eller realisera en dröm är det i anslut-
ning till en ålder. Det framgår också i analysen av ålderslexemens ko-
texter att avvikande aktiviteter beskrivs med ålder – om då åldern är 
del av det avvikande (se vidare under 14.3.1). 
 
Sammantaget framkommer tydliga mönster när det gäller vilka som 
beskrivs på vilket sätt när det gäller åldersuttrycken. Det är till exem-
pel kronologiska åldrar mellan 10-30 år som oftast beskrivs, det är 
framförallt personer av maskulint kön som beskrivs utifrån ålder och 
framförallt med uttrycket x-åring, och det är personer av feminint kön 
som oftast beskrivs med förnamn i relation till ålder.  
 

14.3 Var? 
Efter att ha diskuterat vilka åldersuttryck som finns och vilka som 
beskrivs genom dessa olika uttrycksmöjligheter, är det var detta sker 
som nu skall tas upp – i vilka kontexter och i vilka artiklar dessa ål-
dersuttryck förekommer.  
 
I min undersökning framkom det att fokusorden inte primärt relate-
rades till ålder, varken kronologiskt eller icke-kronologiskt. Det som 



 321 

istället sammanbinder eller differentierar fokusorden är vilka kontex-
ter de förekommer i relation till. Dessa kontexter bildar mönster som 
kan beskrivas som en semantisk arbetsfördelning – en funktionell 
skillnad i hur fokusorden ifråga används. Denna arbetsfördelning 
förekommer både i anslutning till kronologisk och icke-kronologisk 
ålder, men också i anslutning till de lexikala relationer och kollokatio-
ner i vilka fokusorden ingår. 
 
Ett av de tydligaste kontextuella mönster som framkommer har att 
göra med kriminalitet och olycksfall. Detta är någonting som också 
både Rudebeck och Markowski uppmärksammar, men här bekräftas 
den bilden genom frekvenser – hur det blir allt mer vanligt i korpu-
sarna. Jag ser också hur den semantiska arbetsfördelningen ser ut 
mellan fokusorden där förövare oftast beskrivs som man medan offer 
ofta beskrivs som flicka, kvinna eller pojke. Pojke och i viss mån kvinna 
kan förvisso också förekomma i beskrivningar av förövare, men i 
väsentligt mindre grad.  
 
Det är enbart flicka, kvinna, pojke och man som förekommer i relation 
till kronologiska åldrar och det är också dessa fyra fokusord som 
förekommer i sammanhang som har med kriminalitet och olyckor att 
göra. Kontexter som har med kriminalitet och olyckor att göra före-
kommer dock också i relation till ålderslexem i allmänhet mellan 10 
och 30 års ålder.  
 
I en artikel om populistiska medier skriver Hvitfelt att politik och 
brott är två ämnesområden som värderas högt i svenska nyhetsmedi-
er och att brott också fått en ökad betydelse under de senaste åren, 
medan politik fått en minskad (Hvitfelt, 1996:109). Även om han 
primärt avser tv-nyheter är det rimligt att anta att trenden är den-
samma även för dagspress. Detta återspeglas i mina resultat där anta-
let kontexter rörande kriminalitet ökar stort i 87- och 00-korpusen 
vilket då alltså kan relateras till denna generella förändring av ny-
hetsmediet, och inte enbart till en förändring i användning för de 
specifika fokusorden och för ålderslexemen.  
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Det motiverar dock inte den semantiska arbetsfördelning som råder 
mellan flicka och pojke, man och kvinna å ena sidan och tjej och kille, 
dam och herre å andra sidan – där de förstnämnda förekommer i be-
skrivningar av kriminalitet i stor omfattning, både utsatta och föröva-
re, och de sistnämnda sällan förekommer i dessa kontexter.  
 
Flicka skiljer sig dock från pojke i vissa avseenden. Flicka minskar när 
det gäller generell förekomstfrekvens men ökar samtidigt sin relation 
till kronologisk ålder. Flicka knyts alltså betydelsemässigt hårdare till 
just ålder, och också till kontexter förknippade med kriminalitet och 
olyckor. Pojke minskar däremot inte i generell förekomstfrekvens och 
knyts heller inte hårdare till kronologisk ålder eller till kontexter som 
har med kriminalitet och olyckor att göra. Det är en förändring som 
verkar gå åt två håll och skapa kontrast mellan dessa båda fokusord. 
 
När det gäller relationen mellan fokusorden finns annars många ex-
empel på semantisk arbetsfördelning. Kvinna och flicka förekommer 
till exempel som tidigare nämnts i kontexter som har med kriminali-
tet, olyckor och rättssamhälle och även med relationen förälder – 
barn att göra, medan dam och/eller tjej förekommer i kontexter som 
har med idrott att göra. När tjej minskar sin relation till idrottskontex-
ter och därmed idrottsbetydelser ökar relationen till yrkes- och jäm-
ställdhetskontexter. Detta gör att tjej och kvinna får en betydelsemäs-
sigt närmare relation då även kvinna ofta förekommer i kontexter som 
har med jämställdhet och yrkesverksamhet att göra. Hade idrottskon-
texterna fortsatt vara frekventa i relation till tjej hade det mer verkat 
handla om breddning av betydelse, men nu verkar det istället vara 
frågan om en förskjutning.  
 
Både tjej och kille förekommer ofta i idrottsrelaterade kontexter i 87-
korpusen, men dessa minskar stort i 00-korpusen. Idrott kan kopplas 
samman med idén om peer-groups – sociala aktiviteter som binder 
samman personer i samma ålder (Kirchler et al, 1993). Utifrån språk-
liga uttryck som har med idrott att göra minskar peer-group-
karaktären hos dessa ord mellan 87- och 00-korpusen. Kille är dock 
oavsett detta långt mer peer-group-relaterat än tjej – kollokationer i 
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00-korpusen är klassen, gäng, bandet, kompisar, laget, klubben, grupp och 
gruppen. För tjej förekommer endast klass i 00-korpusen. Kille och tjej 
kan i detta sammanhang jämföras med flicka och pojke, som istället för 
att förekomma i relation till sociokulturella grupperingar förekommer 
i familjerelaterade kontexter. Detta är samma skillnad som Angelika 
Linke uppmärksammade för barn och kids, där barn inledningsvis 
relaterades till en familjekontext medan kids relaterades till sociokul-
turella grupperingar (2001). När kids breddades och blev mer allmänt 
luckrades dock denna skillnad upp. 
 
Ofta påverkas fokusorden betydelsemässigt av de fokusord de före-
kommer i relation till. När herre och dam förekommer tillsammans 
handlar det till exempel om idrott, men när kvinna och herre före-
kommer tillsammans handlar det istället om jämlikhet och brist på 
jämlikhet. På samma sätt förekommer kvinna i relation till flicka i kon-
texter som har med offer för olyckor, kriminalitet etc att göra medan 
kvinna i relation till tjej förekommer i kontexter som har med stati-
stik/undersökningar, jämställdhet och yrkesverksamhet att göra.  
 
Ibland finns det dock skillnader även när det gäller ämnesmässiga 
lexikala mönster. Både dam och herre respektive kvinna och man före-
kommer i kontexter som har med etnicitet, nationalitet och härkomst 
att göra, men då kvinna och man framförallt förekommer i olika typer 
av kontexter, till exempel rörande flyktingar och invandring, före-
kommer dam och herre enbart i internationella idrottskontexter. Sam-
ma sak gäller för man och kvinna i kontexter som har med kriminalitet 
att göra. Kvinna används där ofta i beskrivningen av offer, medan man 
framförallt används i beskrivningen av förövare. Detta har närmast 
med rollskillnader att göra.  
 
Den semantiska arbetsfördelningen är annars relativt regelbunden 
parvis. Flicka och pojke uppvisar likheter i kontexterna, liksom man 
och kvinna. Flicka och pojke förekommer i kontexter som har med 
kriminalitet, olyckor etc att göra i 87- och 00-korpusen. Även kvinna 
och man förekommer i liknande kontexter, men även i kontexter som 
har med jämställdhet, yrkesliv, undersökningar och statistik inom 
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olika områden och föräldraskap att göra. Både man och kvinna är 
betydelsemässigt bredast och mest allmänna av fokusorden. Detta 
märks inte minst frekvensmässigt där det är entydigt att kvinna och 
man frekvensmässigt är överlägset vanligast av fokusorden. Även tjej 
och kille respektive dam och herre uppvisar likheter i användningskon-
texter. Både tjej och kille förekommer i idrottskontexter i 87-
korpusen, men mer med yrkes- och jämställdhetsrelaterade kontexter 
i 00-korpusen. Dam och herre förekommer dock framförallt i idrotts-
kontexter både i 87- och 00-korpusen.  
 
Samtliga åldersattribut förekommer i relation till dessa fokusord i 
beskrivningar av böcker, film och teater. Detta indikerar att detta är 
en viktig funktion för åldersattributen. Trots att samtliga fokusord 
förekommer i dessa kontexter är det ändå frågan om en semantisk 
arbetsfördelning. Ung i relation till fokusorden, har framförallt med 
att utvecklas och mogna, att välja väg i livet etc att göra. När gammal 
eller åldrad förekommer i relation till man och herre handlar det istället 
om erfarenhet och minnen, framförallt i 87-korpusen. Skillnaden här 
har både med kön och med olika åldersattribut att göra. 
 
Inom yrkeslivet förekommer ung i relation till dam, kvinna och tjej. Det 
är oftast kontexter som har med jämställdhet, men även med yrkes-
roller och yrkesutövande att göra. Både ung, medelålders och äldre före-
kommer dock i yrkes- och jämställdhetskontexter i relation till man. 
Detta ger intryck av att fler olika åldrar är relevanta i relation till man 
jämfört med kvinna, dam och tjej i dessa kontexter. När det gäller kille 
är det dock enbart åldersattributet ung som förekommer.  
 
I reportage samt i politiska och historiska kontexter är det äldre och 
gammal i relation till man och kvinna som framförallt används – och får 
uttala sig. Ung används sällan, och likaså tjej och kille. Dam och herre 
används dock, och även dessa i relation till äldre och gammal. Det som 
skiljer sig mellan de feminina och de maskulina fokusorden i detta 
avseende är att de maskulina förekommer som exempel och repre-
sentanter för olika företeelser – lagar, bestämmelser, problem etc. 
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Inga feminina fokusord i relation till åldersattribut förekommer i 
liknande kontexter.  
 
14.3.2     Ålderskontraster och social timing  
När det gäller de lexikala mönster och teman som hittills tagits upp 
används ålder i beskrivningar av situationer eller händelser som i sig 
har nyhetsvärde. Död och prestation gör ålder relevant i dessa kon-
texter. Ålder kan dock också användas för att ange att någonting är 
oväntat utifrån förväntningar som har med åldersnormer att göra. 
Detta ligger nära det som Blaakilde (2007) diskuterar som social ti-
ming. Hon tar upp exempel från forskningen som går ut på att vi 
förväntas vara barnsliga och leka under barndomen, vara fria och 
sökande i ungdomen, anpassningsbara och arbetsamma i vuxenlivet 
och aktiva, okritiska och tillbakadragna i ålderdomen (Blaakilde, 
2007:46). Blaakilde menar att detta även kan relateras till informella 
uppförandekoder och åldersförväntningar – sexuell debut, utbildning, 
familjebildning och karriär.  
 
Billy Ehn tar också upp olika förväntningar som relateras till ålder 
och som påminner om det Blaakilde menar med social timing. Ehn 
tar idrotten som exempel där det endast är en begränsad åldersperiod 
man kan vara professionell fotbollsspelare, balettdansör eller foto-
modell på. Han menar att det blir stor uppmärksamhet om någon 
överskrider denna begränsade åldersperiod. (Ehn, 2007:205). I mitt 
material finns flera exempel som påminner om detta – en 11-årig 
tyngdlyftare fick tävla mot äldre killar i en tävling. Detta är en excep-
tionellt bra prestation och detta markeras med hjälp av ålder och en 
outtalad åldersnorm mot vilken 11-åringen ställs.  
 
När en kärleksrelation är avvikande eller olämplig utifrån ålder mar-
keras denna kontrast. Kärleksrelationer som beskrivs med kronolo-
giska eller icke-kronologiska attribut i mina material har oftast med en 
sådan avvikelse att göra. Ofta är det äldre eller medelålders man som har 
relationer med ung flicka eller kvinna, men även kronologisk ålder 
används – en ”söt tjej i 20-årsåldern och en stroppig man i 40-
årsåldern” där åldersskillnaden görs relevant i resonemanget (SvD00). 
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Åldern kan också vara en möjlig ursäkt för dumheter. Ett tal som en 
författare höll tas till exempel upp och kritiseras. Enligt artikelförfat-
taren kan inte talet ens försvaras som en ”ungdomssynd” då författa-
ren ifråga var 40 år. Olika krav ställs alltså utifrån olika ålder, och 
ungdom framställs som en acceptabel åldersperiod när det gäller 
dumheter. 
 
Bland de nya åldersbegreppen finns också flera resonemang där ål-
dersnormer framkommer. När mappie diskuteras i en artikel knyts 
begreppet till attribut förknippade med tonårstiden och som då inte 
är accepterade för dem som definieras med mappie – personer över 50 
år – även om försök görs att bryta sig loss från och strunta i dessa 
kriterier: ”Jag har sedan längre bestämt mig för att aldrig tänka "jag är 
för gammal för att dansa" eller "det passar sig inte att ha jeans och 
gympaskor vid min ålder" (…) Så länge jag inte fixerar mig vid min 
ålder så klarar jag av allt (…) På ett sätt kan man säga att jag upplever 
en andra tonårstid, fast jag är lugn inuti på ett annat sätt än vad jag 
var då.” (Aftonbladet, 2006-07-09). Tonårstiden är enligt detta citat 
den tid då man dansar, har jeans och gympaskor, den tid då man 
klarar allt, vilket alltså inte gäller för personer över 50 år. 
 
I en gästbok på nätet skriver en person att ”Kände mig lite fjårtis. 
Kändes inte bra, eftersom jag är en förtis (...) Man ska vara vuxen och 
samlad då. Inte oseriöst betuttad i stiliga yngre män. Man ska 
vara...kärring?” och vidare ”Är det kanske så att jag har blivit en "för-
tis" som helst vill säga som Pippi – Kära lilla krumelur, jag vill aldrig 
bliva stur.?”.1 Här framkommer en åldersnorm där en förtis inte får 
intressera sig för yngre stiliga män och måste också vara samlad. 
 
Även i analysen av ålderslexemens ko-texter framkommer normer 
som har med ålder att göra. Ofta är det idrott eller yrken där någon är 
antingen ovanligt ung eller ovanligt gammal. Det framkommer hur 
relativa dessa åldersnormer är, där en friidrottare kan vara gammal 

                                                 
1 http://blogg.aftonbladet.se/8225/perma/204751 
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som 26-åring, medan en kusk kan vara ung som 41-åring, beroende 
på vilket sammanhang och vilka normer som gäller. Slutligen kan 
även detta gälla familjebildning där en 45-åring är ovanligt gammal 
för att bli mamma (SvD00) och där en 30-åring ovanligt ung för att 
vara sexbarnsmor (SvD00).  
 
Normer kan också framkomma i självreferenser. Tjej och kille an-
vänds ofta i repliker och i uttalanden, både från personer som beskri-
ver och använder tjej, men också av personer som refererar till sig 
själva som tjej och kille. Det finns generellt sett två typer av sådana 
självreferenser – dels presentationer i brev eller insändare, till exem-
pel ”jag är en tjej på 13 år som har ett problem” (SvD00), men också 
kontexter där ”som tjej” i olika varianter förekommer – det vanligaste 
sättet att självreferera. I dessa ”som tjej”-formuleringar framkommer 
normer som då förknippas med fokusordet tjej ifråga – som tjej be-
handlas man som mindre vetande, som tjej är det tabu att erkänna att 
man har en egen sexuell lust, som tjej är chansen liten att få jobb i en 
manlig bransch, som tjej skall man nästan ha komplex, som tjej skyl-
ler man inte på labbet när man misslyckas utan på sig själv (SvD00) 
etc. Många av dessa självreferenser har just med jämställdhet eller 
brist på sådan att göra och personen som använder uttrycket gör sig 
till talesman för kategorin tjej.  
 
I jämförelse med de andra fokusorden förekommer tjej oftare i dessa 
som-konstruktioner. Inte ens kille kommer i närheten med sina tre 
förekomster. I dessa tre förekomster framkommer att det som kille 
inte är det helt oproblematiskt att höra ihop fysiskt med sin mamma 
(under graviditet, bröstmjölksätande etc), att det som kille är det svårt 
att veta hur man skall trösta och att det som kille förväntas att man 
klarar av tekniska saker (SvD00). Det är stor skillnad på de normer 
som knyts till kille och tjej, men inte i något fall har det med ålder att 
göra. För kille är det förväntningar på kunskaper – tröst, där förvänt-
ningarna på kunskap är låga och teknik, där förväntningarna på kun-
skap är höga. För tjej handlar det om förväntningar på nedvärdering – 
behandlas som mindre vetande, får inte jobb etc, men också om för-
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väntningar på självkritik – skall ha komplex och vara självkritisk vid 
misslyckanden.  
 
Sammantaget är det alltså aktiviteter som dans och idrottsprestatio-
ner, kläder som jeans och gympaskor, liksom kärleksrelationer, attrak-
tion och förmågan att hålla tal (göra dumheter) som kan relateras till 
åldersnormer och social timing utifrån dessa exempel, men också 
yrkeskarriär och familjebildning. De normer som knyts till tjej och i 
viss mån kille i självreferenserna uttrycker mer allmänna föreställning-
ar runt dessa fokusord. 
 
14.3.3 Positiva värderingar 
En annan sorts semantisk arbetsfördelning har med den positiva eller 
negativa laddning som knyts till vissa av de språkliga uttrycken. Kon-
sumtion, aktivitet och självständighet framställs ofta som positivt, 
medan beroende, passivitet och brist på inflytande framställs som 
negativt.  
 
Många av de nya begreppen lanseras som positiva alternativ till nå-
gonting annat. Både grups, förtis, mappie, tweenie och till viss del även 
senior förknippas med positiva värderingar. Dessa positiva värderingar 
har framförallt med självständighet, oberoende och konsumtion att 
göra. Det positiva kan dock också ha att göra med att personer som 
beskrivs med dessa åldersbegrepp får uttala sig, och så att säga ge 
kategorin ifråga en röst, men också med att personer själva identifie-
rar sig med begreppen/kategorin ifråga.  
 
De nya åldersbegreppen förekommer både i relation till uttalanden, 
men också i relation till självreferenser. De flesta av de nya åldersbe-
greppen definieras också som positiva gentemot de begrepp som de 
skall vara alternativ för. Ett exempel från inledningen är senior som 
definieras som (positiv) motsats till åldring och pensionär – ”Senior har 
en helt annan klang än åldring eller pensionär” och ”… det gäller att 
sluta att använda ordet åldring. Ta istället ordet senior i din mun och 
känn på det. Senior betyder: ännu vid full vigör.” (Camilla Berggren, 
Hufvudstadsbladet, 020224). Utifrån detta definieras åldring och pen-
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sionär som negativa åldersbegrepp, en motsats till ”ännu vid full vi-
gör”. Även mappie presenteras som ett alternativ till ett annat begrepp, 
gammal – ”Det finns ju någon sorts uppfattning att allt över 50 är 
döden. Nu kommer vi och bevisar motsatsen. Vi tror ju inte att vi är 
gamla, allt vi gör är en protest mot det där, vi rusar iväg på pilates och 
kalciumtest och fan och hans moster” (Resumé, 2007-04-20). Den 
som är gammal ”rusar inte iväg på pilates och kalciumtest” enligt 
detta, vilket förstås som negativt.  
 
Ett ytterligare exempel är definitionen av förtis som beskrivs som ett 
(positivt) alternativ till vuxen – där vuxen har fått betydelsen ”tråkig” 
och ”lägga av”, ”en vandrande installation över uppgivenhetens me-
delålder” och ”resignationens intetsägande beige polotröja”. I samtli-
ga kontexter definieras förtis i kontrast med någonting annat – inte 
sällan i negativa termer – ”vill inte undertrycka barnet inom mig” och 
”inte behöva vara så himla vuxen hela tiden” – ”Gubbe blir jag nog 
inte på ett tag” samt ”so not medelålders” (Aftonbladet, Ronny 
Olovsson, 20060722). Förtis är alltså ett begrepp som skall ersätta 
vuxen, medelålders och gubbe. Även grups definieras slutligen som alter-
nativ till vuxen – där vuxen definieras som pressveck, piké och rock, 
vuxenkläder, ”tråååkmogenhet”, att släppa ut magen och att kapitule-
ra till ”Dressman-lobotomeringen”.1 Brist på positiva begrepp att 
identifiera sig med kan alltså vara en drivkraft för språkliga innova-
tioner. 
 
Även bland fokusorden kan positiv laddning uppmärksammas. Tjej 
och kille förekommer ofta i kontexter som kan relateras till aktivitet 
och beskrivs oftast i relation till positiva attribut som har med inre 
egenskaper att göra. De förekommer också i relation till aktiviteter 
som träning, festande och raggning, liksom disco- och festivalbesök. 
Det är alltså nöjen och fritid som är i centrum, i 87-korpusen främst 
idrott, men i 00-korpusen mer varierat. Personer som definieras som 
tjej och kille får också uttala sig och tjej och kille förekommer också 
som självreferenser. Utifrån Sjöströms kriterier utvidgas tjej och kille i 

                                                 
1 http://blogg.aftonbladet.se/8/perma/40448 
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sin extension till att omfatta nya referenter. Idrottsutövarna finns 
kvar som referenter i liten omfattning, men nya referenter tillkommer 
från yrkesliv och andra mer varierade kontexter.    
 
Eftersom flicka får en alltmer negativ betydelse och minskar i an-
vändning samtidigt som tjej uppkommer och ökar i användning är det 
rimligt att tänka sig att tjej är ett positivt komplement till flicka och i 
viss mån kvinna – ett behov av en positivt laddad feminin personbe-
teckning, ett steg i en i en förändringsprocess där synen på personer 
av feminint kön måste uttryckas på nya sätt. Det äldre begreppet 
flicka verkar vara belastat med gamla synsätt och ideal. Detta resone-
mang kan även förklara uppkomsten av de nya åldersbegreppen map-
pie, senior, förtis och grups – där det uppenbart finns ett upplevt behov 
av mer positiva alternativ till andra äldre begrepp som enligt artikel-
författarna är negativa och inte representativa för den verklighet och 
de människor som nu finns.  
 
Ett typiskt exempel på kontrasten mellan flicka och tjej förekommer i 
en aktuell artikel (Svd, Harry Amster, 080417) – en intervju med ett 
syskonpar, 15 och 17 år gamla, som skall debutera med en skiva. Det 
debuterande syskonparet säger sig inte vilja beskrivas som gulliga och 
söta flickor då de upplever detta som ”tjatigt och nedsättande”. De 
kontrasterar detta med allvar och allt annat än gulliga och söta låttex-
ter – och artikelförfattaren beskriver dem följdriktigt sedan också 
som tjejer, som då underförstått uttrycker allvar och inte är nedsät-
tande och gulligt, när de sminkas och förbereds inför ett framträdan-
de.  
 
Fredrik Lindström skriver i sin bok Jordens smartaste ord (2002:256) att 
tjej har konkurrerat ut (eller avlöst) flicka efter mitten av 1900-talet. 
Utifrån förekomstfrekvens är utvecklingen eller förändringen för 
flicka och tjej spegelvänd och verkar därför ha med varandra att göra, 
även om flicka fortfarande år 2000 används mest frekvent. Det är 
alltså ingen utkonkurrering eller avlösning utifrån detta material och 
utifrån denna tidsperiod. Generellt ökar tjej medan flicka minskar i lika 
hög utsträckning, men i de sista korpusarna är utvecklingen jämn och 
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parallell, vilket visar att det inte är helt entydigt. Konkurrensen kan 
möjligen bestå i att flicka slutat användas i vissa typer av kontexter 
och att tjej istället används i dessa, men det är svårt att se några riktigt 
tydliga exempel på det.  Det verkar dock som om tjej och flicka fått 
mer specifika betydelser – mer tydlig semantisk arbetsfördelning. 
Flicka har huvudsakligen blivit yngre och mer betydelsemässigt knutet 
till ålder, och har samtidigt blivit offer för övergrepp och olyckliga 
omständigheter. Tjej har istället blivit mer förknippat med jämställd-
het och jämställdhetssatsningar och med nöje och fritid. 
 
Lindström skriver också att även dam konkurrerats ut av tjej 
(2002:233). Lindström kopplar denna förändring till en samhällelig 
ungdomsorientering där tjej, som förut var slang och därmed utifrån 
detta resonemang ungdomligt, ersatt dam som Lindström menar har 
associationer och bakgrund i det översta sociala skiktet (2002:238-
239). Detta stämmer inte med mitt material, vare sig när det gäller 
frekvens eller när det gäller lexikala teman. Det är dock möjligt att 
tänka sig att dam och tjej utvecklats i relation till varandra utifrån mina 
resultat, åtminstone utifrån lexikala mönster. Dam och tjej används i 
idrottskontexter i 87-korpusen, men medan denna användning ökar 
eller intensifieras för dam minskar den för tjej. Det verkar som om en 
inledande konkurrenssituation lett till en semantisk arbetsfördelning 
mellan begreppen – från att mer eller mindre ha konkurrerat när det 
gäller kontexter som har med idrott att göra under 80-talet till att dam 
blivit den feminina personbeteckning som framförallt används i id-
rottsliga sammanhang under 2000-talet. Det finns alltså ingenting 
som tyder på att dam skulle ha blivit negativt eller utkonkurrerat i 
relation till tjej. 
 
Om positiva värderingar kopplas till inflytande och självständighet 
kan även maktrelationer vara en del av detta. När det gäller intersek-
tionalitetsbegreppet är makt avgörande, och då makt som någonting 
som konstrueras och skapas genom (till exempel) språket. Äldre i 
relation till man och herre beskrivs ofta i maktrelationer gentemot 
andra fokusord, företrädesvis feminina. Även gammal, äldre, åldrad, 
medelålders i relation till man och herre används också i kontexter som 
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har med makt och inflytande att göra – höga positioner, hög utbild-
ning etc. 
 
Ofta ligger der dock en kritik i detta, framförallt när det gäller äldre 
man – att det är problematiskt och kan relateras till stagnation, för-
ändringsovilja och hinder för jämställdhet. Genom att använda attri-
butet äldre i relation till ett fokusord när det handlar om makt skapas 
betydelserelationer mellan (hög) ålder å ena sidan och makt å andra. I 
de kritiska kontexterna kan man tänka sig att även (hög) ålder och 
förändringsovilja, stagnation och hinder för jämställdhet knyts sam-
man betydelsemässigt. Medelålders man förekommer därutöver också i 
maktkontexter – ofta är det i dessa kontexter en beskrivning av nor-
men i yrkeslivet.  
 
Också kvinna förekommer i en maktsituation i vissa kontexter, och då 
gentemot tjej, men aldrig i relation till åldersattribut av något slag. 
Ofta är det då en chef som beskrivs som kvinna och en underordnad 
som beskrivs som tjej. Makt för personer av feminint kön relateras 
alltså inte till ålder på samma sätt som för personer av maskulint kön, 
åtminstone inte utifrån åldersattribut.  
 
Även konsumtion knyts till inflytande och positiv laddning. Man 
förekommer i kontexter som har med konsumtion att göra. Man i 
relation till kronologiska åldersattribut, företrädesvis intervaller, an-
vänds i beskrivningar av kundkrets eller målgrupp för olika företeel-
ser. Man i relation till 20-65 år beskrivs till exempel som målgrupp för 
inredningstidningar, man i relation till 20-30 år beskrivs som målgrupp 
för specifika musikgrupper och man i relation till 25-43 år beskrivs 
som målgrupp för en klädaffär. Även man i relation till medelålders 
används när det gäller konsumtion av motorcyklar, bilar och böcker. 
Det är slutligen få feminina fokusord som förekommer i kontexter 
som har med konsumtion att göra. Detta kan förstås som att perso-
ner som betecknas med feminina fokusord och åldersattribut inte 
förknippas med konsumtion, men det kan också förstås som att kon-
sumtion tas upp i relation till personer av maskulint kön då det är 
anmärkningsvärt och inte självklart. 
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Precis som för de nya åldersbegreppen grups, förtis, mappie och tweenie 
är det flera personer som beskrivs med fokusord och får uttala sig. 
Detta handlar om att göra sin röst hörd vilket har med inflytande och 
därmed positiv laddning att göra. Äldre i relation till man och kvinna 
får relativt sett ofta uttala sig. Ofta handlar det om reportage och 
politiska och historiska kontexter. Även gammal man och medelålders 
man får uttala sig, men vid få tillfällen. Personer som relateras till 
kronologiska åldersattribut får också uttala sig, om än vid ytterst få 
tillfällen. De två kontexter det rör är för det första ett krig och för det 
andra prostitution och fattigdom. Just dessa typer av kontexter är 
svåra att knyta till makt, men att få göra sin röst hörd är ändå någon 
form av inflytande.  
 
När det gäller de personer som intervjuas och får göra sin röst hörd i 
nyheterna menar Hvitfelt att det är politiska toppar och representan-
ter för ”den vanliga människan” som får uttala sig. Han anser att 
dessa vanliga människor får uttrycka kritik och oförstående, oftast 
enbart i en enda svarsmening. Detta kallar han för skenintervjuer 
(Hvitfelt, 1996:115). De uttalanden som jag har uppmärksammat, där 
personer som beskrivs med fokusord och åldersattribut får göra sin 
röst hörd i olika kontexter, kan till viss del karakteriseras som just 
skenintervjuer. Äldre i relation till man i 87-korpusen förekommer till 
exempel i kontexter där korta negativa uttalanden görs – ”ingen idé”, 
”kan inte lita på”, ”värre och värre”. I de andra, förvisso fåtaliga kon-
texterna där uttalanden görs, är det dock inte korta svar om känslor, 
oförstående och kritik, även om det kan sägas vara ”representanter 
för den vanliga människan”.  
 
I analysen av kontexterna som ålderslexemen förekom i var det dock 
många uttalanden av referenter, där ålder angavs. En slutsats av detta 
är då att just fokusord och åldersattribut inte är vedertagna när det 
gäller att presentera referenter som får uttala sig.  
 
Gammal, medelålders och ung man används slutligen som självreferenser, 
vilket också är ett tecken på positiv laddning. Självreferenserna är 
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oftast ett sätt för artikelförfattaren eller författaren till insändaren att 
markera sin egen position vid presentation av åsikter eller värdering-
ar. När ung man används som självreferens är det dock ett tidsskifte – 
en person som intervjuas berättar om hur hans karriär inleddes. 
 
Sammanfattningsvis handlar den positiva laddningen om konsum-
tion, aktiviteter, inflytande, makt, att få göra sin röst hörd och att 
definiera sig själv. De språkliga uttryck som framförallt är positivt 
laddade är de nya åldersbegreppen grups, förtis, tweenie, mappie och till 
viss del senior – men även tjej och kille, man, herre och kvinna förknip-
pade med olika åldersattribut, åtminstone i vissa kontexter. 
 
14.3.4 Negativa värderingar 
I mycket gerontologisk forskning talas det om hur gruppen äldre 
diskrimineras på olika sätt, dels genom att uteslutas och ignoreras i 
olika sammanhang och dels genom att beskrivas i negativa termer, till 
exempel i relation till sjukdom, beroende och problem (Jönson, 
2001:30).  
 
Jag kan inte se några sådana tendenser i mina tidningsmaterial. När 
det gäller frekvens sjunker frekvenserna generellt för åldrar över 30 
år, men det är därutöver ingen stor skillnad på åldrar mellan 30 och 
90 år. Ett fåtal exempel finns förvisso på personer som beskrivs som 
gammal eller äldre man, kvinna, dam eller herre som förekommer i sjuk-
domskontexter och som offer och beroende, men det är få.  
 
Äldre och gammal i relation till kvinna, dam, man och herre förekommer 
dock i specifika kontexter – i beskrivningar av böcker, i reportage om 
politik och historia etc. Personer som beskrivs som äldre eller gammal 
man, kvinna, dam eller herre får dessutom oftare uttala sig och presente-
ra sitt perspektiv vilket snarare är en indikator på makt eller inflytan-
de.  
 
De fokusord som beskrivs i termer av beroende, passivitet och brist 
på inflytande är istället framförallt flicka och pojke. Dessa fokusord 
används ofta i beskrivningar av olyckor och utsatthet för kriminalitet. 
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Flicka är kanske framförallt förknippat med utsatthet och offer, vilket 
också kan relateras till att flicka minskat frekvensmässigt. Innehållsligt 
har flicka blivit betydelsemässigt begränsat i sin extension utifrån 
Sjöströms kriterier på semantisk förändring (Sjöström, 2001 : 22-23), 
och på det följer alltså en lägre frekvens. Utifrån detta resonemang 
har alltså flicka förlorat lite av sin status som allmänt begrepp – ”ung 
person av feminint kön”.  
 
Att flicka mer förknippats med negativa kontexter har förmodligen 
också varit en av förutsättningarna för att tjej skulle kunna öka stort i 
dessa tidningstexter. Tjej förknippas framförallt med aktivitet och 
positiva kontexter. Även när det gäller våldtäkter och brist på jäm-
ställdhet används tjej i kontexter där nätverkande och satsningar för 
att komma till rätta med problem tas upp. Pojke har inte blivit nega-
tivt belastat på samma sätt som flicka trots att även pojke används i 
beskrivningar av offer. Kille har heller inte på samma sätt som tjej 
blivit positivt. Kille har på samma sätt som tjej ökat stort, och kolloka-
ten tyder på att kille relateras till sin peer-group och till aktiviteter i 
högre grad än tjej, men också till gängbråk och till kriminalitet i högre 
utsträckning. Pojke har heller inte minskat frekvensmässigt vilket tyder 
på att ett samband mellan förändringen kille – pojke inte är självklart. 
Någonting som i detta sammanhang bör poängteras är att kille före-
kommer i kontexter som har med makt att göra, vilket inte tjej gör 
överhuvudtaget. Detta innebär att tjej förknippas med aktivitet och 
positiva egenskaper, men ändå inte med makt.  
 
När det gäller just kille har Sabine Gruber i sin avhandling (2007) 
studerat hur barn delas in i skolan och kommer liksom jag fram till att 
beteckningar, som till exempel invandrarkille, inte enbart har med 
etnicitet, kön och ålder att göra utan även med beteenden och värde-
ringar. En invandrarkille uppfattas som strulig och besvärlig. Skolele-
ver från andra länder som sköter sitt skolarbete och som inte utmär-
ker sig betecknas inte som invandrarkillar. Detta är alltså en seman-
tisk arbetsfördelning där invandrarkille knyts till (icke-önsvärda) bete-
enden och belastas som negativt begrepp.  
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Utsatthet och brist på inflytande, och därmed negativa värderingar, är 
någonting som också brukar förknippas med genusskillnader. Det 
som tydligast kan kopplas till genusskillnader i mitt material är den 
stora ökningen av kontexter där jämställdhet och brist på jämställdhet 
diskuteras i olika sammanhang – i skolkontexter, yrkeslivskontexter, 
idrottskontexter etc. Samtliga feminina och maskulina fokusord före-
kommer i dessa sammanhang, men det är framförallt äldre och me-
delålders man och herre som beskrivs som makthavare – i vissa fall ock-
så som hinder för jämställdhet. Kvinna däremot kan beskrivas som en 
maktfaktor, men i så fall i relation till tjej som då är underordnad. Vid 
något tillfälle är även kille underordnad kvinna, men undantagsvis. 
När kvinna beskrivs i kontexter som har med makt och inflytande att 
göra är det ofta just det som är i centrum – exempel på kvinnor som 
lyckats och som får frågor om hur de som kvinnor kommer att kunna 
klara chefsskapet eller styrelseuppdraget. Det fungerar närmast som 
en sorts positiva (avvikande) exempel. Detta är något som även Ed-
ström uppmärksammat i sin analys av hur kvinnor inom näringslivet 
framställs i media (Edström, 2002). 
 
Både man och kvinna har ökat vilket kan förstås som att kön blivit 
vanligare och att – i Hirdmans termer – dikotomin mellan man och 
kvinna åtskiljs. Det handlar generellt om ökning även när det gäller 
den sammanlagda frekvensen av feminina och maskulina fokusord 
vilket styrker att denna dikotomi eller markering av kön blivit mer 
relevant i tidningstext över tid. Det är dock kvinna som ökat mer än 
man och som frekvensmässigt gått om man i de senare korpusarna 
vilket motsäger att makt och inflytande entydigt kan kopplas till fre-
kvens.  
 
Genus, eller vad Byrman och Hultén (2003:184-185) kallar struktu-
rellt genus, brukar också förknippas med en arbets- eller organisa-
tionsfördelning där man förekommer i yrkessammanhang och kvinna i 
sammanhang som kan kopplas till den personliga sfären (Van Zoo-
nen, 1995). Både man, kvinna, tjej och kille förekommer i yrkessam-
manhang i dessa tidningskorpusar – framförallt när det gäller kvalifi-
cerade yrken. Dessa fyra fokusord förekommer också i en mer per-
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sonlig sfär – rörande statistik och undersökningar om till exempel 
vanor och livsstil, om personer som är målgrupp för inredningstid-
ningar, musik etc. I kontexterna som har med jämställdhet att göra är 
det många kontexter som har med uppdelningen (yrkes)arbete kontra 
ansvar för hem och barn att göra, och både man och kvinna tas upp i 
dessa kontexter. Det är dock enbart kvinna som förekommer i kon-
texter som har med graviditet att göra. Att personer av feminint kön 
är mer relevanta när det gäller graviditet är föga förvånande, men att 
varken tjej, dam eller flicka förekommer i liknande kontexter är inte 
lika självklart och kan då relateras till semantisk arbetsfördelning.  
 
Både man och kvinna förekommer också i kontexter som har med 
äktenskap och äktenskaplig status att göra, vilket inte heller i detta 
sammanhang tjej, kille, dam och herre gör – och både man, kvinna, pojke 
och flicka förekommer i kontexter som har med släktskap och familj 
att göra. Några tydliga skillnader i semantisk arbetsfördelning mellan 
könen kan således inte uppfattas utifrån detta, utan skillanderna finns 
istället inom könen och mellan fokusorden. 
 
Analyser av genus visar sammanfattningsvis att kvinna ofta framställs 
som missgynnad i förhållande till man. Mycket av kontexterna där man 
och kvinna förekommer i mina korpusar har med jämställdhet att 
göra, vilket i sig indikerar att problematiken runt (brist på) jämställd-
het fortfarande kvarstår och är aktuell. Kriterier som frekvens och 
uppdelning yrkesliv-hemliv kommer dock inte åt någon sådan skill-
nad i mina korpusar. Eventuella genusskillnader och negativa kon-
struktioner som rör fokusorden kan dock naturligtvis framkomma 
genom analys av andra aspekter och andra begrepp.  
 
Gunilla Byrman (1995) skriver om relationen mellan starka och svaga 
grupper utifrån tidningsnotiser – vad det skrivs om och hur represen-
tanter för olika grupper beskrivs. Hon menar att notisernas innehåll 
och framställningssätt ”reproducerar samhällets förhärskade domi-
nansförhållanden”. Detta yttrar sig till exempel genom att represen-
tanter för ”starka samhällsgrupper” – makthavare, kändisar, högut-
bildade och män – omtalas oftare medan representanter för ”de sva-
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ga” – lågutbildade, kvinnor, utlänningar, gamla och barn, omskrivs 
mer sällan (Byrman, 1995:139-140).  
 
Jag har inte studerat vilka referenter som oftast förekommer i dessa 
tidningskorpusar generellt, men makthavare och högutbildade före-
kommer även i mitt material i relation till fokusorden i större omfatt-
ning än grupper utan makt och utbildning, men ämnesområden som 
till exempel kriminalitet, rättsväsende och rapportering av olyckhän-
delser verkar också slå igenom frekvensmässigt. Så förekommer till 
exempel polis ofta i relation till flera av fokusorden, utan att för den 
sakens skull ha någon specifik makt eller status. Förekomst är alltså 
inte entydigt relaterat till makt och inflytande utan även till ämnesom-
råden som har nyhetsvärde.   
 
Slutligen kan de positivt laddade nya åldersbegreppens (negativa) 
alternativ tas upp som exempel på negativt laddade begrepp. De ål-
dersbegrepp som presenteras som i behov av nya (positiva) alternativ 
är framförallt vuxen, men även åldring, pensionär och gammal i något 
sammanhang. Jag har enbart studerat adjektivattribut och inte köns-
neutrala åldersbeteckningar, vilket innebär att det enda jag kan kon-
statera är att åldrad och gammal som bestämningar till mina fokusord 
inte motsvarar denna negativa bild.  
 
Det är sammanfattningsvis svårt att se några exempel på det som i 
gerontologin beskrivs som ignorerande eller negativ framställning av 
personer som är äldre. Det finns ett fåtal exempel som kunde passa in 
på detta, inte mer än så. När lanseringarna av de nya åldersbegreppen 
gjordes fungerade dessa som alternativ till andra begrepp – och dessa 
andra begrepp beskrivs dock entydigt som negativa. Det är framför-
allt vuxen, men även gammal, åldring, gubbe, pensionär och medelålders vid 
något tillfälle. Detta är dock enstaka och specifika kontexter. För 
övrigt framställs personer som betecknas med fokusord och åldersat-
tribut som personer med makt (äldre och medelålders man) och som 
personer som får uttala sig, till exempel i reportage (äldre man, kvinna, 
dam, herre). Samma beteckningar används även i självreferenser. Sam-
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mantaget kan jag alltså inte se vare sig diskriminering eller ignorering 
av personer som beskrivs som äldre eller gammal utifrån mina material.  
 
Charlotte Eklund har i en artikel (1998) studerat stereotyper för ”det 
åldrande könet” i folklore1 och även hennes resultat är svåra att rela-
tera till diskriminering och ignorans. Hon kommer fram till att positi-
va och negativa stereotyper förekommer sida vid sida i folklore. Det 
som framkommer är en enligt Eklund ambivalent och självmotsägan-
de bild där extrema och avvikande beteenden tas upp i berättandet 
om äldre: ”Berättelser om kroppens förfall existerar parallellt med 
berättelser om styrka. Tankar om pensionärer som starka, pigga, akti-
va och som en resurs för samhället samexisterar med föreställningar 
om pensionärer som sjuka, trötta, passiva och ensamma, och som en 
börda för samhället” (1998:122), något som hon liksom Owe Ron-
ström kallar dubbla diskurser (Eklund 1998, Ronström, 1994). Äldre 
kan alltså inte heller i detta sammanhang betraktas som en enhetlig 
grupp, och inte heller som en utsatt och diskriminerad grupp.  
 

14.4 Samhällsförändringar 
Sjöström (2001 :23) skriver om hur semantiska förändringar reflekte-
rar kulturella förändringar och utifrån mina resultat borde det alltså 
vara möjligt att korrelera de semantiska förändringarna just med kul-
turella förändringar.  
 
Det är egentligen endast i två avseenden samhällsförändringar tydligt 
kan relateras till mina resultat – när det gäller den ökade jämställdhe-
ten och när det gäller individualiseringen i samhället. Den ökade jäm-
ställdheten framkommer dels genom ett ökat antal kontexter som har 
med jämställdhet att göra i anslutning till fokusorden, men också i 
statistik och jämförelser utifrån kön, framförallt i 00-korpusen. Att 
både maskulina och feminina fokusord sammantaget ökat i frekvens 
är också en indikator på att kön blivit mer relevant och då också 
könsskillnader, vilket ofta har med jämställdhet att göra.  
 

                                                 
1 Muntligt traderade och därefter nedskrivna berättelser (Eklund, 1998:96) 
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Även uppkomsten av tjej kan relateras till jämställdhet. Tjej är i mina 
resultat inte kopplat till viljan att vara evigt ung utan till allmänt posi-
tiva attribut och sammanhang. Det finns även mindre positiva kon-
texter, men just potentialen att uttrycka positiv laddning verkar vara 
en av drivkrafterna bakom den stora användningen av tjej – en ny 
attityd som saknade användbart uttryck. Detta styrks av att tjej också 
ofta förekommer just i jämställdhetssammanhang, framförallt i 00-
korpusen. 
 
Individualiseringen framkommer genom ökat antal namn och yrkes-
beteckningar i relation till ålder, men också gernom att enskilda per-
soner lyfts fram i intervjuer och presentationer i allt högre grad, och 
att uppmärksamheten runt födelsedagar och dödsfall ökat.  
 

14.5 Avslutande ord 
Det har i analyserna av dessa korpusar framkommit att ålder är mer 
komplicerat än att enbart handla om diskriminering av äldre eller om 
att alla vill vara unga. Ålder används i många olika sammanhang och 
på olika sätt – som struktur för livsberättelser, som markör av det 
som är oväntat eller avvikande, som ett sätt att identifiera offer och 
förövare, som markör av under- och överordning etc.  
  
Trots att ålder används på flera olika sätt i flera olika typer av sam-
manhang är det ändå tydligt begränsat till vissa typer av kontexter – 
det är framförallt kontexter som har med kriminalitet och olycksfall, 
idrott, personpresentationer och intervjuer, reportage, födelsedags- 
och dödsannonser att göra. Kontexterna är dock relaterade till olika 
åldrar i åldersskalan. Så är till exempel idrottskontexter framförallt 
relaterade till 10-30-åringar, medan födelsedags- och dödsannonser är 
vanligast för åldrar i den översta delen av åldersskalan. Vissa av dessa 
skillnader är logiska utifrån vårt samhälles struktur, till exempel att 
personer i lägre åldrar förekommer i dagis- och skolkontexter, medan 
personer i äldre åldrar förekommer i yrkes- och senare i pensionskon-
texter. Det finns dock skillnader som inte kan förklaras utifrån sam-
hällsstruktur. Att dam och herre används i idrottskontexter, medan tjej 
och kille används i yrkes- och jämställdhetskontexter, att tjej och kille 
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inte förekommer i kontexter som har med kriminalitet och olycksfall 
att göra, medan man, kvinna, flicka och pojke gör det etc. Jag menar att 
denna semantiska arbetsfördelning mellan de olika åldersuttrycken är 
mer definierande än den kronologiska åldern.  
 

14.6 Vad mer? 
Ålder är ett för stort fenomen för att låta sig fångas genom studier av 
ett antal språkliga begrepp och användningen av dessa. Det handlar 
om hälsa, om biologi, om lagar och regler, om utseende, kläder och 
musik, om upplevelser och om livet i stort.  
 
Inte ens när det gäller ålder ur ett lingvistiskt perspektiv är detta nå-
gonting som låter sig fångas. Även om dagstidningstexter består av 
flera olika typer av text är det ändå ett begränsat urval, och det skulle 
behöva göras studier utifrån talat språk, skönlitterärt språk, ungdoms-
tidningsspråk, bloggspråk etc för att man skulle kunna våga sig på 
generaliseringar. Det finns också andra aspekter av språkanvändning 
som skulle kunna studeras – sammansättningar, andra typer av attri-
but, fördelningen av subjekt och objekt, semantiska roller, referent-
kedjor i större enheter av text och så vidare.  
 
En inledande tanke jag hade i avhandlingsarbetet var att systematiskt 
jämföra hur fokusorden användes i omtal, tilltal och självreferens. En 
pilotstudie jag gjorde inledningsvis på ett skönlitterärt material visade 
på en del intressanta skillnader som hade med denna differentiering 
att göra. I mitt tidningsmaterial förekom det dock i princip inga själv-
referenser och inga tilltal vilket uteslöt detta angreppssätt. Det skulle 
dock vara intressant att studera omtal, tilltal och självreferens i ett 
talspråkligt och dialogiskt material.  
 
De könseutrala åldersbeteckningarna – barn, ungdom, vuxen, tonåring 
och åldring är vidare viktiga och intressanta, och skulle behöva en 
egen studie för att de skulle göras rättvisa.  
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Det finns naturligtvis mycket mer som kunde göras, men det är i alla 
fall klart att ålder ännu inte är beforskat tillräckligt och att mycket 
återstår att göra inom detta område.  
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15 SUMMARY 
The theme of this thesis is age, especially with regard to what age 
means in society. The aim is to study how the use of words denoting 
age has changed over time. I have chosen mainly to study the follow-
ing Swedish focus words for females and males of different ages 
(flicka, kvinna, tjej, dam, pojke, man, kille and herre) as they relate to age. 
In addition, I study age lexemes, different variations of Swedish ex-
pressions of age, as in four years old or at the age of four. Finally, I 
also study a number of new Swedish expressions that are used to 
describe age – kids, grups, mappie, tweenie, förtis, senior and what I call 
“plus gradings” – e.g. 50 +. 
 
In my thesis, I pose questions concerning how age is used in text and 
how the focus words, age lexemes and the new expressions I have 
chosen are related in different ways to age and how this has changed 
over time. Since the focus words denote gender I have also studied 
differences between gender and age as regards the focus words.  
 
What initially made me interested in the concept of age was a number 
of newspaper articles where age was discussed. In these articles at-
tempts were made to introduce new expressions dealing with age and 
established expressions were negotiated on a meta-level. For this 
reason I chose to base my study on newspaper materials, more spe-
cifically newspaper concordances from the Swedish data base Språk-
banken (http://spraakbanken.gu.se) from the years 1965, 1987 and 
2000. 
 
My theoretical perspective is a social constructivist one: age is viewed 
as something that is constructed and negotiated by means of lan-
guage. The method I use is a corpus linguistic one; it is based on large 
text corpora and quantitative language patterns and lexical content. 
This approach is, among other things, influenced by that of the cor-
pus linguist Michael Stubbs who has stated that ”words acquire, or 
change, meaning, according to the social and linguistic contexts in 
which they are used” (Stubbs, 2001:13). As a consequence, the mean-
ing of words becomes clear when they are used, that expressions are 
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co-occurring with other expressions. ”A major type of evidence of 
the meaning of a word is the other words round about it, especially 
repeated patterns of co-occurrence” (Stubbs, 2001:16).     
 
Relying on this perspective I study how the focus words, the age 
lexemes and the new expressions are used. I am primarily concerned 
with co-occurrences, mainly which adjective attributes the focus 
words co-occur with, in which lexical relations the focus words are 
used and which collocations are statistically significant in relation to 
the focus words. Frequencies and lexical patterns are the most rele-
vant elements in these co-occurrences. 
 
Results 
The results are genre-specific, but they also contain certain indica-
tions of how age and age-related expressions are used. The results 
show what different possibilities there are in expressing the concept 
of age, what persons are described by means of certain age-related 
expressions and in what contexts these occur. 
 
My conclusion is that it is possible to express the concept of age (at 
least) using expressions for age denoting individual and also using 
chronological and non-chronological age attributes in relation to 
focus words, names or other words used about individuals (for ex-
ample, the child, the five-year-old, the five-year-old boy, the young boy, the pre-
school child, five-year-old Hugo and Hampus, three years of age). 
 
The study shows that generally speaking age lexemes, phrases such as 
the x-year-old, have increased over time in the three newspaper cor-
pora, especially between the 1965 corpus and the 1987 corpus. This 
increase is not as evident during the period between the 1987 corpus 
and the 2000 corpus: no “age hysteria” or “age fixation” of the kind 
we are sometimes said to be suffering from can be observed by 
studying how frequently age lexemes are used. An increase in the 
occurrence of names in relation to focus words is also noticeable. 
This may be due to the fact that age is often mentioned when people 
are presented or described, either in separate fact sheets or in the text 
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of an article, and there is a large increase of such presentations in the 
corpus from 2000. 
 
It is also obvious that the age lexemes are mainly used about people 
belonging to the 10-30 year group. I have connected this to the fact 
that age lexemes mainly occur in news and sports articles from that 
period. This is explained by the fact that in news items topics to do 
with crime and justice commonly involve people about whom these 
age lexemes are used. This tendency can also be seen in relation to 
the focus words since the words pojke, flicka, man and kvinna often 
occur in contexts involving crime, accidents and law enforcement, 
and then often in relation to age expressions – both chronological 
and non-chronological. In these contexts the question whether the 
delinquents are of legal age or not is of central importance, which is 
also shown by that ages 15 and 18 occur particularly frequently.  
 
I have also discovered a connection between the result that sports 
articles often contain age lexemes and the result that the ages between 
10 and 30 are the most frequent since athletes are often under 30 
years of age when they are at their peak. It is more difficult to find a 
correlation between this and the focus words. The focus words dam 
(lady), herre (gentleman), tjej (girl) and kille (guy) frequently occur in 
relation to each others in sports articles, but rarely in relation to age 
attributes – chronological or non-chronological. This indicates that 
age is of central importance in relation to sports, but not because of 
the use of focus words with age attributes. 
 
In regard to the lexical patterns and themes that have been touched 
upon so far age is used in descriptions of situations or of events that 
are considered news-worthy. Death and performance make age rele-
vant in these contexts. Age can also be used to signify that something 
is unexpected because of age norms. This is closely related to what 
Blaakilde (2007) calls social timing. For example, when a romantic 
relationship is deviant or unsuitable, this contrast is highlighted. Ro-
mantic relationships that are described by using chronological or non-
chronological attributes in the corpora usually include such devia-
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tions. Most often it is an äldre (elderly) or medelålders man (middle-aged 
man) who has a relationship with a ung flicka (young girl) or kvinna 
(woman). The new age expressions are often discussed in relation to 
age norms and expectations, whereas it would appear that phenom-
ena such as dancing, jeans and sneakers are only accepted for certain 
ages.  
 
Who? 
When it comes to the referents these expressions of age describe, a 
certain difference is shown with regard to gender. Generally speaking, 
the age lexemes occur mainly in relation to male referents, meaning 
that the age of males is mentioned more often in newspaper texts. 
The age expression which involves the most differentiated use of 
information is x-åring (x-year-old) which almost exclusively occurs in 
connection with male focus words and other male referents. The use 
of x-åring carries no gender associations, but for female referents their 
sex, age and some other characteristic are usually mentioned. Female 
referents occur to a larger extent in connection with first names, 
which signals informality. A topical and typical example is 10-year-old 
Engla who was murdered by a 42-year-old (Svenska Dagbladet, April 8, 
2008). 
 
An analysis of the contexts in which the age lexemes appear shows 
that the persons who are age-graded celebrate their birthday, die, 
switch jobs, make their debut in some area, perform feats of some 
kind or do something extraordinary in relation to the age norms – 
such as having a prominent career at a young age or starting a family 
late in life.  
 
The different focus words contained in this semantic field are related 
to specific and different ages. Flicka (girl) and pojke (boy) refer to 
children and to being young whereas man (man) and kvinna (woman) 
refer to being grown up and old. My corpora show that there is more 
to it, though. The focus words occur both in synonymous and op-
positional relations to each other. In the 2000 corpus the borderlines 
between the focus words seem to be generally less well defined and 
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more varied. This may to some extent be due to the larger size of this 
corpus. In spite of the increased variety of the 2000 corpus there is 
some regularity. As an example, kvinna (woman) and flicka (girl) occur 
as synonyms in contexts of equality between the sexes, whereas 
kvinna and flicka occur as opposites in contexts of parenthood – 
kvinna refers to being a parent and flicka to being a child. 
 
The focus word tjej (girl) also varies over time – in the 1987 corpus tjej 
occurs most frequently as a synonym for dam (lady), and then often 
within the context of sports. In the 2000 corpus tjej is instead a syno-
nym for kvinna (woman) and then most often in contexts of equality 
between the sexes and work. The opposition between the focus 
words may be due to several kinds of differences – such as needing-
helping, active-passive, superior-subordinate, generic-specific and so 
on, but in some contexts the variation seems to be more random. 
 
To sum up: the complex correlation between the focus words is not 
primarily related to chronological age but to some type of context 
and to lexical patterns. 
 
Where? 
From the perspective of intersectionality different structures and 
social categories collaborate and interact with each other (Krekula et 
al 2005:81). I have chosen to call this collaboration and interaction a 
semantic field, where co-occurring different expressions indicate 
similarities between their meanings (Stubbs, 2001). In this case, what 
is studied are not bipolar categories such as kvinna (woman) and man 
(man) but variations within a category. Using this perspective, I have 
studied the focus words with regard to which focus words they occur 
in relation to and with regard to the chronological and non-
chronological age attributes they co-occur with. I have then com-
pared the results in relation to gender.   
 
Starting with the focus words, I have concluded that they occur in 
relation to each other and can be described in terms of a semantic 
field. The relations between the focus words can vary within this 
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semantic field – they can be oppositional, synonymous and 
hyp(er)onymous. The focus words are shown to be related more 
often to each other than to other descriptive expressions describing 
people, which supports the notion of a semantic field. The relative 
affinity between the focus words generally decreases over time and in 
a longer perspective they may no longer belong to the same semantic 
field. 
 
The different types of context and similarities in content between the 
focus words in the material can be described as a semantic division of 
labour between the focus words, where they, in relation to age attrib-
utes or to each other, are used in specific contexts and play specific 
roles.  
 
Kvinna (woman) and flicka (girl) are examples that occur in contexts 
involving crime, accidents, law enforcement and parenthood, whereas 
dam (lady) and/or tjej (girl) occur in sports-related contexts. When 
there is a decrease in the relation between the focus word tjej (girl) 
and the context of sports and consequently also in relation to dam 
(lady) in the 2000 corpus, the affinity to kvinna (woman) increases due 
to the increase of contexts of work and equality between the sexes.  
 
Tjej (girl) and kille (guy) are focus words that can be related to the idea 
of peer-groups – social activities that tie people of the same age to-
gether (Kircler et al, 1993). Tjej and kille occur in sports contexts in 
the 1987 corpus but also in contexts involving entertainment and 
friendship – although kille occurs more frequently. Kille and tjej can be 
compared with the focus words flicka (girl) and pojke (boy). The latter 
occurs in family contexts but not in sociocultural ones. 
 
The semantic division of labour is quite regular between words that 
come in pairs. Flicka (girl) and pojke (boy) show similarities in differ-
ent contexts just as man (man) and kvinna (woman) do. Flicka (girl) 
and pojke (boy) occur in contexts involving crime and accidents in the 
1987 corpus. Man (man) and kvinna (woman) occur in similar con-
texts, but also in contexts of equality between the sexes, work, par-
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enthood, statistics and studies in different areas. Man (man) and 
kvinna (woman) are the focus words with the broadest and most gen-
eral meaning. The evidence for this is their frequent use, which makes 
it clear that kvinna (woman) and man (man) are the most used focus 
words. Also tjej (girl) / kille (guy) and dam (lady)/herre (gentleman) 
show similarities in their contexts of use. Both tjej (girl) and kille (guy) 
occur in sports contexts in the 1987 corpus but more frequently in 
contexts describing work and equality between the sexes in the 2000 
corpus. Dam (lady) and herre (gentleman) occur mainly in sports con-
texts in both the 1987 corpus and the 2000 corpus. 
 
There is also a semantic division of labour between age attributes in 
relation to the focus words. In newspaper reports and in political and 
historical contexts äldre (older) and gammal (old) in relation to man 
(man) and kvinna (woman) is mainly used and also the people that get 
to speak. Ung (young) is seldom used and neither is tjej (girl) and kille 
(guy). Dam (lady) and herre (gentleman) is used though and then in 
relation to äldre (older) and gammal (old). Ung (young) instead occurs 
most often in relation to focus words in contexts of work and equal-
ity between the sexes. 
 
The general impression is that a semantic division of labour seems to 
be more of a defining characteristic than chronological age in the case 
of these focus words. There are differences in contexts that can be 
connected to chronological age differences, for example man (man) 
that occurs in contexts of work and pojke (boy) that occurs in con-
texts of school. In view of this, most contexts cannot unequivocally 
be connected to chronological age.  
 
Finally, a semantic division of labour can be connected to gender 
differences. Contexts of equality between the sexes occur in relation 
to all focus words, but in different ways. The use of ung (young) in 
relation to kvinna (woman) and tjej (girl) occurs mainly in work-related 
contexts, for example in texts describing work conditions, statistics 
and inequality in the workplace. Äldre (elderly) in relation to man 
(man) and herre (gentleman) is used when describing authority figures 



 350

– political leaders, Nobel prize winners, wealthy people and members 
of boards. Furthermore, man (man) in relation to the age span be-
tween 50 and 60 is used when describing people in a position of 
power. Kvinna (woman) can also be used about a person in a position 
of power in relation to tjej, but never in relation to an age attribute. A 
tjej is, in spite of active contexts and positive attributes, never in a 
position of power. 
 
A different kind of semantic division of labour concerns the way the 
new expressions of age or focus words embody positive or negative 
characteristics. Some of the focus words or the new expressions of 
age are connected with action, power, consumption and independ-
ence whereas others are connected with passivity and dependence. 
The new expressions of age, mainly mappie, grups, förtis, tweenie and kids, 
are connected with action, consumption and independence. They are 
frequently described as positive alternatives in relation to older ex-
pressions. One example regarding the focus words is the relation 
between flicka (girl) and tjej (girl). The use of flicka (girl) decreases and 
the word occurs more and more in limited and negative contexts to 
do with crime or vulnerability. This can be connected to tjej (flicka) 
which in the same time period has become a positive alternative. Tjej 
(flicka) becomes the positive alternative that is needed when flicka 
(girl) has become connected with negative qualities and activities. 
Activities and contexts to do with entertainment and leisure and the 
fact that referents who are described as tjejer (girls) express themselves 
and define themselves as a tjej (girl) gives the word a positive mean-
ing. As a consequence, positive and negative meanings are one driv-
ing force behind changes in languages and in meaning. The positive 
aspects may appear both from being described in terms of power, 
consumption and entertainment, to be able to express oneself and 
from people identifying with the term. 
 
In my thesis I discuss several aspects of how expressions of age are 
used in these newspaper corpora. Among other things I have studied 
age distribution, age norms, what persons are described with refer-
ence to their age and where descriptions of age occur. It should be 
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remembered that I have only studied text from newspapers and only 
some of the possibilities that language gives us to express age. This 
means that the results are not applicable to the use of language in a 
broader sense. In sum, then, the references of age that I have studied 
give the impression of being quite limited and confined to certain 
topics, terms and roles. 
 
In spite of some limitations such as these, the results obtained convey 
an impression of our culture, what we consider to be important to 
define in terms of age and when we consider age to be relevant. Age 
is of importance to characterise the perpetrators and victims of crime, 
to describe athletes, to express norms and expectations linked to 
chronological age and to identify us with positive terms that have 
suitable meanings.   
 



 

16 BILAGOR 
 

16.1 Tabeller – kollokationer 
 
kille 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

tjejer 7,5 unga 3,5 trodde 3,8 andra 6,3 
tjejerna 6,6 liten 3,1 sa 3,2 roligt 4,6 
tränare 4,0   vet 3,0 er 4,5 
laget 3,9     lite 3,2 
tommy 3,6     alltid 3,0 
fotboll 3,6     ni 3,0 
match 3,4       
matchen 3,0       

 
 
kille 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

boyband 10,1 snälla 6,6 sökes 8,9 ihåg 4,1 
tjejer 8,3 kär 6,5 gillade 5,9 er 4,0 
tjej 7,8 snäll 6,4 ropar 5,9 an 3,9 
tjejen 7,7 trevlig 5,6 tränar 5,5 hellre 3,6 
tjejerna 7,6 ung 4,6 träffat 4,9 inne 3,2 
åldrarna 5,9 ensamma 4,4 gillar 4,7 någonting 3,2 
te 5,3 unga 4,2 sköter 4,5 väldigt 3,1 
årsåldern 5,1 vanlig 3,9 träffade 4,4 plötsligt 3,1 
åldern 5,0 svarta 3,4 träffar 4,3 dom 3,0 
klassen 4,8 intresserade 3,4 bilda 4,3 henne 3,0 
gäng 4,8 kul 3,4 sjunger 4,0   
ursäkt 4,8   pratar 4,0   
bandet 4,5   be 4,0   
kompisar 4,4   träffa 3,8   
pojkar  4,1   ringde 3,8   

match 3,9   älskar 3,7   

flickor 3,8   prata    
3,6 

  

laget 3,8   kör 3,6   

stan 3,7   sa 3,5   

scenen 3,7   tyckte 3,3   

mamma 3,5   såg 3,2   

låtar 3,5   tänkte 3,2   

klubben 3,5   spelar 3,1   

grupp 3,3   känna 3,0   

å 3,1   lära 3,0   

ålder 3,1       

gruppen 3,1       

 
man 65        
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substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

kvinnor 5,8 starke 6,6 hindra 4,2 fr 5,2 
kvinna 4,7 arga 6,3 sa 4,0 er 4,5 
kraven 4,6 lille 5,4 skildrar 3,6 ombord 3,9 
hemmet 4,4 ung 5,3   denne 3,8 
kvinnorna 4,1 unge 5,1   henne 3,7 
hustru 4,0 äkta 4,4   st 3,4 
gud 3,7 vit 3,8   hennes 3,3 
kvinnan 3,6 unga 3,4   bakom 3,0 
kärlek 3,4       

ögon 3,2       

bil 3,1       

 
man 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

exhustru 8,0 gemene 7,3 rånades 6,8 sexuellt 4,8 
name 8,0 starke 6,5 avtjänar 6,8 ihjäl 4,5 
lägenhetsbrand 7,1 rånad 6,4 rånade 6,8 ene 4,4 
erektion 6,6 maskerade 6,3 misshandlades 6,5 nä 4,3 
dråpförsök 6,6 beväpnade 6,3 nekar 6,5 andre 4,3 
maskerad 6,5 anhållen 5,9 häktades 6,4 emellan 4,2 
vedfelt  6,3 vilsna 5,8 överfölls 6,3 an 4,0 
hagelgevär 6,3 civilklädda 5,6 smittats 6,0 hennes 3,6 
singelolycka 6,2 årig 5,6 anhölls 5,9 denne 3,5 
kamraten 5,9 åtalad 5,6 larmade 5,9 me 3,5 
samlag 5,8 beväpnad 5,5 häktats 5,8 er 3,5 
kniv 5,7 anhållna 5,5 misshandlat 5,6 va 3,4 
hiv-virus 5,7 häktad 5,3 åtalats 5,6 oftare 3,3 
vakterna 5,7 häktade 5,3 omkom 5,5 henne 3,2 
årsåldern 5,7 psykiatrisk 5,3 hittades 5,3 bredvid 3,1 
brotten 5,7 dödad 5,3 tvingade 5,1   

rånet 5,6 sluten 5,2 gripit 5,1   

trapphuset 5,6 bostadslösa 5,1 ådrog 4,9   

scotland 5,6 mördade 5,1 grep 4,8   

pistol 5,6 berusade 5,1 utsattes 4,8   

plånbok 5,6 mötande 5,0 genomgå 4,8   

kvinnor 5,6 misstänkt 5,0 greps 4,8   

bedrägeri 5,5 jämnåriga 5,0 åtalades 4,8   

jämställdhet 5,5 gripna 4,9 utvisas 4,8   

väktaren 5,5 åtalade 4,8 gripits 4,6   

ungdomsgäng 5,5 utvisad 4,6 påträffades 4,6   

dagsböter 5,4 olaga 4,4 misstänks 4,5   

inbrottet 5,4 misstänkta 4,4 erkänt 4,5   

kvinnorna 5,3 okänd 4,4 vårdas 4,4   

samspel 5,3 liggande 4,4 fördes 4,4   

wanda 5,3 ung 4,3 avled 4,3   

medelålders 5,2 yngre 4,2 dömdes 4,2   

hemmahörande 5,2 dömd 4,2 sköt 4,2   

kvinnans 5,1 grov 4,1 stal 4,1   

353



 

ole 5,1 försvunnen 4,1 klev 4,1   

rike 5,1 hotade 4,1 hotat 4,0   

kvinnornas 5,0 årige 4,0 erkände 3,9   
kvinnan 5,0 unge 4,0 körde 3,9   
döds 5,0 gifta 4,0 dömts 3,8   
delaktighet 4,9 manliga 4,0 skjutit 3,7   

ambulans 4,9 sexuella 3,9 uppmanade 3,7   

tingsrätt 4,9 grovt 3,8 begått 3,7   

rån 4,8 smittade 3,8 träffade 3,6   

körkort 4,8 äkta 3,7 dricker 3,5   

frun 4,8 döda 3,6 suttit 3,5   

kvinna 4,8 hotad 3,6 dödades 3,5   

övergrepp 4,7 unga 3,6 övertyga 3,5   

kvinnors 4,7 gift 3,6 ansågs 3,5   

trafikolycka 4,7 bosatt 3,5 skickat 3,5   

chauffören 4,7 grova 3,4 lita 3,4   

trakasserier 4,7 tysta 3,4 sprang 3,4   

hovrätt 4,7 kvinnlig 3,2 sades 3,4   

våldtäkt 4,7 mörk 3,2 berättat 3,3   

bostaden 4,6 död 3,2 skadades 3,3   

motorcykel 4,6 skadad 3,2 drev 3,3   

hals 4,5 känd 3,2 vågade 3,3   

fängelsestraff 4,4 åriga 3,0 dök 3,2   

vittnen 4,3   återvände 3,2   

stöld 4,3   försökte 3,2   

kristianstad 4,2   sålde 3,2   

mord 4,2   föll 3,2   

skotten 4,1   jobbade 3,2   

lik 4,1   be 3,2   
flickan 4,0   stämmer 3,1   
lägenhet 4,0   dog 3,1   
kamrat 4,0   försvann 3,1   
misstankarna 4,0   dö 3,1   
mordet 3,9   planerat 3,0   
tingsrätten 3,9   kört 3,0   
hustrun 3,8   hittade 3,0   
pkk 3,8   sökte 3,0   

känslor 3,8   sköts 3,0   

bil 3,8       

te 3,8       

identitet 3,8       

åsikt 3,7       

förhör 3,7       

fängelse 3,7       

hyreshus 3,7       

lägenheten 3,7       

holland 3,7       

helsingborg 3,7       
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olycka 3,6 
pojkarna 3,6 
jesus 3,6 
föraren 3,5 
polisen 3,5 
händelsen 3,5 
åring 3,4 
rättegången 3,4 
skuld 3,4 
bilen 3,4 
åringen 3,4 
båten 3,3 
fredagskvällen 3,3 
natten 3,3 

misshandel 3,3 
gatan 3,3 
larm 3,3 
roller 3,3 
platsen 3,2 
polis 3,2 
tåget 3,2 
eld 3,2 
dörren 3,2 
å 3,2 
bråk 3,1 
förhållandet 3,1 
bostad 3,1 
pojkar 3,1 

flickorna 3,1 
brand 3,0 
olyckan 3,0 
hustru 3,0 
sjukhuset 3,0 
sjukhus 3,0 
barbie 3,0 
porträtt 3,0 
träd 3,0 
kropp 3,0 

 
man 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrig

t 
mi 

redford 11,
4 

myndiga 10,
9 

mena 11,
3 

vagi-
nalt 

11,
9 

ära 10,
7 

mångfacetterad 10,
9 

ockupe-
rade 

8,9 so-
mliga 

11,
2 

överdos 10,
5 

sexig 9,8 polisan-
mälde 

8,9 påfal-
lande 

11,
0 

prefekter 10,
2 

pistolbeväpnad 8,9 trotsa 8,4 om-
bord 

8,8 

önskekvinnan 10,
1 

skötsamma 8,7 ven 8,2 oav-
brutet 

6,9 

sven-axel 10,
0 

underbar 8,6 söks 8,0 skäli-
gen 

6,9 

minibussen 9,6 orakad 8,6 sög 7,9 utef-
ter 

6,5 

malmöpolisen 9,6 vida 8,1 straffades 7,7 me-
dan 

5,9 

åre 9,5 rörda 8,1 urskilja 7,5 ne-
dan-
för 

5,9 

signal 9,4 osynlig 7,9 rånade 7,0 om-
kull 

5,9 

tvång 9,4 tyste 7,9 trakassera 6,9 varsin 5,8 
motala 9,3 trodd 7,6 misshan-

dlar 
6,8 till-

baka 
5,8 

ölmunger 9,1 välbekant 7,4 våldtagits 6,8 ända 5,6 
skallskador 9,1 osynlige 7,3 tvättar 6,8 själv

mant 
5,3 

namnsdagar 9,0 gemene 7,0 stred 6,8 varan
dras 

5,3 

nyckelordet 8,8 svarte 6,8 mördar 6,7 tiotal 5,3 
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ungar 8,6 len 6,7 svänger 6,7 oftare 5,0 
machete 8,6 lättklädda 6,6 rånat 6,6 niond

e 
5,0 

årsinkomst 8,5 perfekte 6,6 knivhöggs 6,5 mö-
jligt-
vis 

4,9 

respirator 8,4 vite 6,5 misshan-
dlats 

6,5 ene 4,8 

sab 8,4 olik 6,3 säja 6,5 sådan 4,7 
nuet 8,2 vänlige 6,3 orda 6,5 nära 4,7 
nekande 8,2 nakne 6,3 anhållits 6,4 via 4,7 
paraply 8,1 moderne 6,2 anhölls 6,4 mera 4,6 
mellanrum 8,1 åriga 6,0 tjänstgjort 6,4 stun-

dom 
4,6 

videobutik 7,9 skottskadade 6,0 knivhögg 6,3 sön-
dags 

4,5 

vargar 7,9 yngsta 6,0 misstänkte 6,3 osan-
nolikt 

4,4 

lt 7,8 skjuten 5,9 nekat 6,3 van-
ligtvis 

4,3 

vidderna 7,8 livlös 5,8 setts 6,3 själv-
fallet 

4,3 

älskarinnor 7,8 okände 5,8 spanat 6,3 varef-
ter 

4,3 

vuxne 7,8 mänsklig 5,8 tros 6,2 tillrät-
ta 

4,3 

sean 7,8 beväpnade 5,8 misshan-
dla 

6,1 nå-
gon-
sin 

4,3 

självmorden 7,8 häktad 5,8 belades 6,1 lin-
drigt 

4,2 

separation 7,7 anhållen 5,7 rättar 6,1 äntli-
gen 

4,2 

uppsalapolisen 7,7 jämställd 5,7 häktades 6,0 nere 4,1 
olikheter 7,7 beväpnad 5,7 sägs 5,9 krimi

nellt 
4,1 

yard 7,7 kostymklädda 5,7 skilt 5,8 sam-
man 

4,1 

skottskada 7,7 äldsta 5,6 planterade 5,8 varan
dra 

4,1 

näste 7,7 svunnen 5,5 väljs 5,8 mesta 4,0 
tiberi 7,6 tillfrågade 5,5 sades 5,8 sexue

llt 
4,0 

prodi 7,6 allmänfarlig 5,5 porträtte-
ras 

5,7 tred-
jedel 

3,9 

nattetid 7,6 typiske 5,5 återerövra 5,7 mes-
tadels 

3,9 
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fä 7,6 nyfiket 5,5 överfölls 5,7 er 3,9 
oken 7,6 anhållna 5,4 knivskars 5,7 mina 3,8 
vikingatidens 7,6 muskulösa 5,3 sågs 5,7 grovt 3,8 
pappaledighet 7,5 ökänd 5,3 begärdes 5,6 var-

tan-
nat 

3,8 

mordförsök 7,5 störd 5,1 tillkallades 5,6 ihjäl 3,7 
trea 7,4 vikta 5,1 åtala 5,6 längs 3,6 
narkotikasmug-
gling 

7,4 maktlös 5,1 samman-
fattade 

5,5 sym-
bo-
liskt 

3,5 

vapenbrott 7,3 medvetslös 5,2 tämja 5,5 yt-
terst 

3,5 

tolkningsföreträde 7,3 jämnårig 5,1 häktats 5,5   

roks 7,3 överviktiga 5,1 häktade 5,5 denn
e 

3,5 

mordbrand 7,2 misstänkta 5,1 anlagt 5,4 klar-
lagt 

3,5 

ängelholm 7,2 vältränade 5,1 förgripit 5,4 tidigt 3,5 
ödeläggelse 7,1 springande 5,1 skottska-

dades 
5,4 nyss 3,5 

skönhetsvård 7,0 hemmahörande 5,1 mördats 5,4 ren-
tav 

3,4 

testosteron 6,8 turkisk 5,0 larmade 5,4 löjligt 3,3 
värdetransport 6,8 tagen 5,0 åtalades 5,4 mors

e 
3,3 

manlighet 6,8 jämställda 4,9 rånades 5,3 orätt-
vist 

3,2 

novell 6,8 rund 4,9 meditera 5,3 sta-
digt 

3,1 

villa 6,8 vise 4,9 åtalats 5,3 man-
ligt 

3,0 

serber 6,8 berusad 4,8 våldtogs 5,3   
malins 6,7 mager 4,7 störtade 5,2   

pradas 6,7 otrogen 4,7 misshan-
dlades 

5,2   

rättssak 6,7 stereotypa 4,7 greps 5,2   

fosieanstalten 6,7 jämlika 4,7 uppgivit 5,2   

ryggrad 6,6 döde 4,6 klämdes 5,2   

åldersgruppen 6,6 trogna 4,5 ramlar 5,1   

nunnan 6,6 ond 4,5 räddas 5,1   

lagdel 6,6 anspråkslös 4,5 når 5,0   

polisens 6,5 misstänkt 4,5 avtjänat 5,0   

åringens 6,5 väntande 4,5 jagas 5,0   

percy 6,5 förbipasserande 4,4 ångrat 5,0   

våldtäkten 6,5 utpekad 4,4 utnyttjats 4,9   

biljakt 6,4 fälld 4,4 uppgavs 4,9   

ö 6,4 regelbundna 4,4 försonas 4,9   

skelettet 6,4 dömd 4,4 dödat 4,9   
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oxe 6,4 rar 4,3 utvisas 4,8   

chefsposter 6,4 utsedd 4,2 förhördes 4,8   

gångtunneln 6,4 sexuell 4,2 sa 4,8   

xin 6,4 gripna 4,2 åtalas 4,8   

ärans 6,4 förälskad 4,2 överens-
stämmer 

4,8   

misshandeln 6,4 grov 4,2 stått 4,7   

åsikt 6,4 erotiska 4,1 erkänt 4,7   

sommarstuga 6,4 mild 4,1 förälskar 4,7   

överrock 6,3 försvunnen 4,1 gripit 4,6   

arresten 6,3 gifta 4,1 dömdes 4,6   

pojkvänner 6,3 mördad 4,0 slagen 4,6   

koppleri 6,2 sjuk 4,0 slängde 4,5   

småbarn 6,2 mäktig 4,0 utbrast 4,5   

offrets 6,2 skrivande 4,0 mördades 4,5   

tanja 6,2 sena 3,9 slogs 4,5   

rutan 6,2 rätta 3,9 hittades 4,5   

manligheten 6,2 sannolika 3,9 togs 4,5   

människorov 6,1 samme 3,9 stirrade 4,5   

nicholas 6,1 efterlyst 3,8 visades 4,5   

skydd 6,1 modiga 3,8 utsåg 4,4   

rättsprocesser 6,1 livshotande 3,7 upplyser 4,4   

bergsjön 6,1 pensionerad 3,7 medger 4,4   

permissioner 6,1 arga 3,7 reagera 4,4   

söndagseftermid-
dagen 

6,0 stående 3,7 yrkar 4,4   

signalementet 6,0 gömda 3,7 uppfattat 4,4   

personerna 6,0 nordöstra 3,7 anmälts 4,4   

maja 6,0 dömda 3,7 mumlar 4,4   

våldtäkterna 5,9 nakna 3,7 utrett 4,4   

medelhavsområ-
det 

5,9 ovetande 3,6 skildrat 4,3   

tt-afp 5,9 starke 3,6 sägas 4,3   

daghemmet 5,9   friades 4,3   
faludi 5,9 blanka 3,6 undgått 4,3   
löneskillnaderna 5,8 olaga 3,6 vågat 4,3   
svarande 5,8 mäktigaste 3,5 släppts 4,3   
åring 5,8 homosexuell 3,5 vårda 4,3   
stockholmspolisen 5,8 störst 3,5 högg 4,3   
svett 5,8 utvisad 3,5 misshan-

dlat 
4,3   

uniform 5,8 undersökt 3,5 skäms 4,3   
tingsrättens 5,8 varm 3,5 fälldes 4,2   
linjens 5,8 klädda  3,5 ätit 4,2   

skrik 5,8 skyldiga 3,5 visas 4,2   

gt 5,8 sympatisk 3,4 markerade 4,2   
munk 5,8 tecknade 3,4 talas 4,2   
tillhygge 5,8 rikaste 3,3 skjutits 4,2   

tjernberg 5,7 rationella 3,3 mobilisera 4,2   

358



 

revolver 5,7 unga 3,3 fördes 4,1   

handbojor 5,7 misslyckad 3,3 utsätta 4,1   

manne 5,7 vanligare 3,2 träffades 4,1   

mansroll 5,7 tänkta 3,2 hotats 4,1   

mansrollen 5,7 gift 3,2 upptäcktes 4,1   

hustrur 5,6 skapande 3,2 tycktes 4,1   

övergreppen 5,6 naken 3,2 uträtta 4,1   

åklagarens 5,6 fattig 3,2 slapp 4,0   

törn 5,6 klädd 3,1 tvingat 4,0   

öra 5,6 ryske 3,1 gripas 4,0   

williams 5,6 gamle 3,1 nämna 4,0   

hagelgevär 5,6 minsta 3,1 fastställde 4,0   

melgaards 5,6 arg 3,1 avled 4,0   

kvinnors 5,6 påstådda 3,1 surfar 4,0   
ringen 5,6 tyske 3,1 grep 4,0   
penis 5,6 blind 3,1 gripits 3,9   
wittbjer 5,6 blandad 3,1 gråta 3,9   

måndagseftermid-
dagen 

5,5 äldste 3,0 tagits 3,9   

spjut 5,5 förvånade 3,0 aga 3,9   

molière 5,5 fula 3,0 misstänk-
tes 

3,8   

maskin 5,5 död 3,0 äga 3,8   

id 5,5 kvinnliga 3,0 fälls 3,8   

gruppvåldtäkt 5,5   gömde 3,8   

stol 5,5   klättrat 3,8   

sjukhusets 5,4   sköta 3,7   

kvinnor 5,4   vittna 3,7   

påve 5,4   övergav 3,7   

bankomat 5,4   gifter 3,7   

åhlund 5,4   släppas 3,7   

parets 5,4   dödades 3,7   

gen 5,4   målade 3,7   

ovädret 5,4   väger 3,7   

sexliv 5,4   dömde 3,6   

else 5,4   begicks 3,6   

rocken 5,4   betraktats 3,6   

åtal 5,4   svär 3,6   

sprängämnen 5,3   skrivits 3,6   

onsdagseftermid-
dagen 

5,3   omfatta 3,6   

bombattentatet 5,3   hörts 3,6   

döds 5,3   släpar 3,6   

vänersborg 5,3   flydde 3,5   

vittnesuppgifter 5,3   hotade 3,5   

södertörn 5,3   dömts 3,5   

kv 5,3   stack 3,5   

rökningen 5,3   föreställer 3,5   

kon 5,3   pratade 3,5   
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saunders 5,3   tas 3,5   

seger 5,2   uppges 3,5   

pl 5,2   skildra 3,5   

vimlet 5,2   sättas 3,5   

knivhugg 5,2   döms 3,4   

runeberg 5,2   råkat 3,4   

mas 5,2   tillhöra 3,4   

gevär 5,2   dödar 3,4   

lördagsmorgonen 5,2   grät 3,4   

mirakel 5,1   återvänt 3,4   

pojkvän 5,1   gråter 3,4   
handlingens 5,1   hotat 3,4   
dråp 5,1   dödade 3,4   
åringar 5,1   utfördes 3,4   
utseendet 5,1   påminna 3,4   
talan 5,0   mördade 3,4   
diskoteksbranden 5,0   skrek 3,3   
polisförhör 5,0   interv-

juade 
3,3   

angelo 5,0   veta 3,3   
kvinnan 5,0   klev 3,3   
yxa 5,0   avslöjades 3,3   
kvinna 5,0   druckit 3,3   
bastun 5,0   bevisat 3,3   
mo 5,0   skaffar 3,2   
uppsyn 5,0   be 3,2   
närhet 5,0   begår 3,2   
amy 5,0   styrde 3,2   
löneskillnader 5,0   motivera 3,2   
kvinnorna 4,9   utsattes 3,2   

nyårsaftonen 4,9   pekat 3,2   

krøyer 4,9   trädde 3,2   

turen 4,9   påstod 3,1   

officer 4,9   träna 3,1   

mosebacke 4,9   säg 3,1   

stämningsansökan 4,9   spritt 3,1   

dådet 4,9   tränger 3,1   

fruar 4,9   uppfatta 3,1   

dagsböter 4,9   dött 3,1   

föräldraledighet 4,9   gripa 3,1   

näs 4,9   sov 3,1   

psykologen 4,9   ställts 3,1   

spermier 4,9   tagna 3,1   

nåd 4,9   satte 3,1   

tjuren 4,8   sattes 3,0   

personbil 4,8   gifte 3,0   

samspel 4,8   dansar 3,0   

filipstad 4,8   genomgå 3,0   

skotten 4,8   stödja 3,0   
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rånarna 4,8   hittats 3,0   

tjänstefel 4,8   tappa 3,0   

kumpaner 4,8   stoppades 3,0   

stöttepelare 4,8   slåss 3,0   

värvning 4,8   körde 3,0   

ed 4,7   skjutit 3,0   

rökare 4,7   avlidit 3,0   

åtalet 4,7   dödas 3,0   

show 4,7   våras 3,0   

fäder 4,7       

pojkarna 4,7       

chauffören 4,7       

åket 4,7       

fr 4,7       

tingsrätten 4,7 
skadestånd 4,7 
  
utkanter 4,7 
tigers 4,7 
nazist 4,7 
kvinnans 4,7 
sonens 4,6 
ambulans 4,6 
uppdrag 4,6 
sambo 4,6 
feminister 4,6 
rike 4,6 
väktarna 4,6 
husrannsakan 4,6 
feminismen 4,6 
åldersgrupper 4,6 
resning 4,6 
systern 4,5 
åldern 4,5 
thompson 4,5 
tisdagens 4,5 
kniv 4,5 
mora 4,5 
taxichaufför 4,5 
tomth 4,5 
trapporna 4,5 
graviditet 4,5 
martti 4,5 
medborgare 4,5 
fredagseftermiddagen 4,5 
lördagens 4,5 
kvinnlighet 4,5 
samvete 4,5 

hatt 4,5 
härkomst 4,5 
samförstånd 4,5 
vännerna 4,4 
våldsbrott 4,4 
kvotering 4,4 
privilegier 4,4 
häleri 4,4 
punkterna 4,4 
maktens 4,4 
varberg 4,4 
roberto 4,4 
kulle 4,4 
tidens 4,4 
sällskapet 4,4 
skadorna 4,4 
rimbaud 4,4 
gripandet 4,4 
rojas 4,4 
roslagen 4,4 
kvinnornas 4,4 
disken 4,3 
livstids 4,3 
ringar 4,3 
måndagsmorgonen 4,3 
tack 4,3 
äktenskapet 4,3 
hjärnor 4,3 
mittfältet 4,3 
snitt 4,3 
lumpen 4,3 
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motorcykel 4,3 
minoritet 4,2 
vittnesmål 4,2 
hisingen 4,2 
hasch 4,2 
linux 4,2 
seglen 4,2 
stuga 4,2 
vakter 4,2 
kavaj 4,2 
södersjukhuset 4,2 
rang 4,2 
väninnor 4,2 
ynglingar 4,2 
nilssons 4,2 
mysterium 4,2 
flickan 4,2 
våldet 4,2 
jämställdhet 4,2 
diskoteket 4,2 
mit 4,2 
nyårsdagen 4,2 
ud 4,1 
styrelserna 4,1 
tonfall 4,1 
örjan 4,1 
skottlossningen 4,1 
torsdagens 4,1 
mann 4,1 
sla 4,1 
spegeln 4,1 
äktenskap 4,1 
märsta 4,1 
fånge 4,1 
polismännen 4,1 
medellivslängden 4,1 
yrken 4,1 
ko 4,1 
skapare 4,1 
kniven 4,1 
gärningsman 4,1 
skogås 4,1 
jeanne 4,1 
produktutveckling 4,1 
åldrarna 4,1 
misstanken 4,0 
timmars 4,0 
professorer 4,0 
situation 4,0 

stock 4,0 
överhuvud 4,0 
kostymer 4,0 
pappas 4,0 
tjejen 4,0 
kostymen 4,0 
änden 4,0 
flickans 4,0 
uddevalla 4,0 
nacka 4,0 
petersson 4,0 
förhören 4,0 
chiracs 4,0 
karlar 4,0 
brottsplatsen 4,0 
flicka 4,0 
tillstånd 4,0 
samlag 4,0 
tolk 3,9 
inbrott 3,9 
månaders 3,9 
hjärtinfarkt 3,9 
dotterns 3,9 
mikael 3,9 
målgrupp 3,9 
pendeltåg 3,9 
sal 3,9 
själar 3,9 
människorna 3,9 
rösträtt 3,8 
könet 3,8 
sonen 3,8 
moderns 3,8 
västerbotten 3,8 
sannolikhet 3,8 
måndags 3,8 
milosevics 3,8 
jämställdheten 3,8 
lunchtid 3,8 
tonåren 3,8 
lägenhet 3,8 
misstanke 3,8 
vägar 3,8 
skilsmässa 3,8 
rullstol 3,8 
tvekan 3,8 
spåren 3,8 
norm 3,8 
benet 3,7 
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mur 3,7 
willy 3,7 
romanens 3,7 
bröst 3,7 
stenar 3,7 
sympatisörer 3,7 
vanor 3,7 
lägenheten 3,7 
umgänge 3,7 
fängelsestraff 3,7 
kön 3,7 
mamman 3,7 
kamrat 3,7 
fängelse 3,7 
hovrätt 3,7 
rök 3,6 
sjukhuset 3,6 
torsdagskvällen 3,6 
veckors 3,6 
bärare 3,6 
säsong 3,6 
gävle 3,6 
preparat 3,6 
tokyo 3,6 
polens 3,6 
gripen 3,6 
hyreshus 3,6 
jeans 3,6 
morden 3,6 
hustru 3,5 
dryck 3,5 
invandrarbakgrund 3,5 
skärholmen 3,5 
hår 3,5 
ande 3,5 
bete 3,5 
rollerna 3,5 
matlagning 3,5 
misstaget 3,5 
platsen 3,5 
storbritannien 3,5 
skillnaderna 3,5 
gates 3,5 
södermalm 3,5 
svenskar 3,5 
klient 3,5 
förhör 3,5 
as 3,4 
världsmästare 3,4 

promille 3,4 
nytta 3,4 
marianne 3,4 
relationerna 3,4 
stalin 3,4 
tids 3,4 
mörkret 3,4 
bråk 3,4 
krigsförbrytare 3,4 
liga 3,4 
pr 3,4 
hovrätten 3,4 
arm 3,4 
fredagskvällen 3,4 
släkt 3,4 
värnplikt 3,3 
störning 3,3 
kostym 3,3 
haag 3,3 
fickan 3,3 
smärta 3,3 
samtalet 3,3 
bil 3,3 
attentatet 3,3 
mördaren 3,3 
brottet 3,3 
dussin 3,3 
onsdags 3,3 
kammaråklagare 3,3 
östersund 3,3 
uppgifterna 3,3 
helsingborgs 3,3 
djursholm 3,3 
friberg 3,3 
skulden 3,3 
lastbil 3,2 
eld 3,2 
människas 3,2 
scener 3,2 
jämo 3,2 
ken 3,2 
frånvaro 3,2 
relationen 3,2 
taxi 3,2 
läsning 3,2 
rollen 3,2 
undersökningar 3,2 
glasögon 3,2 
utbrott 3,2 
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bevisning 3,2 
gatan 3,2 
mammor 3,2 
poliserna 3,2 
nordirland 3,1 
ansikte 3,1 
bostad 3,1 
samhällets 3,1 
förundersökningen 3,1 
örat 3,1 
livstid 3,1 
republiken 3,1 
butiken 3,1 
tillståndet 3,1 
våning 3,1 
världskriget 3,1 
tilly 3,1 
dotter 3,0 
hustrun 3,0 
riktning 3,0 
gärningsmännen 3,0 

sahlin 3,0 
lördagskvällen 3,0 
chefsåklagare 3,0 
delaktighet 3,0 
motsvarighet 3,0 
befäl 3,0 
veckans 3,0 
egendom 3,0 
håret 3,0 
ragnar 3,0 
inblandning 3,0 
bröder 3,0 
krogen 3,0 
bar 3,0 
utseende 3,0 
spåret 3,0 
halsen 3,0 
lokalen 3,0 
utbildning 3,0 
namnet 3,0 
  

 
pojke 65        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

flickor 7,2 långt 3,5 stod 4,5 medan 3,3 
flickorna 6,8   gå 3,3 hon 3,0 
        

        

        

        

        

 
pojke 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

flickor 7,8 födda 6,2 pratar 5,0 ev 6,5 
flickorna 7,4 årig 5,8 åkte 4,1 nio 3,6 
pappan 6,7 unga 3,9 lyckades 3,5 hälften 3,4 
flicka 6,3 ensam 3,7 bor 3,2 hemma 3,1 
flickan 5,8 äldre 3,6   fler 3,1 
årsåldern 5,6 liten 3,6     

bussen 5,2 starka 3,5     

pappa 5,0       

storslalom 4,8       

Å 4,6       

Far 4,6       

åringen 4,6       

mamma 4,4       

kvinnan 4,1       

Bilen 3,9       
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Män 3,5       

mannen 3,4       

birgitta 3,3       

Hem 3,1       

barnen 3,1       

fredagen 3,1       

 
Pojke 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Gens 9,0 tolvårige 9,1 förgripit 8,4 döds 4,9 
flickors 8,6 tolvåriga 9,0 uppfostras 7,8 grovt 4,7 
omskärelse 8,2 tolvårig 8,9 cry 6,9 er 3,8 
Penis 8,1 nioårig 8,7 medgivit 6,8 andre 3,5 
flickor 7,7 elvaårig 8,5 rånade 6,8 allvarligt 3,5 
Milk 7,6 sexårige 8,2 misshandlades 6,6 sju 3,1 
Elians 7,6 tioårig 8,1 misshandlat 6,3 dåligt 3,0 
flickornas 7,3 femårig 8,0 misshandlade 6,3   

flickorna 7,2 bråkiga 7,8 vårdas 5,8   

sundholm 7,1 elvaåriga 7,7 misstänks 5,6   

Rissne 7,1 jämnårig 7,4 släpptes 5,2   

uppfostran 7,0 sexuellt 6,5 omkom 5,1   

våldtäkten 6,9 jämnåriga 6,1 överlevde 5,0   

Gen 6,8 årig 6,1 dömdes 5,0   

misshandeln 6,6 dömda 6,0 döms 5,0   

Flicka 6,5 trovärdiga 5,9 gråta 4,9   

medhjälp 6,5 utnyttjande 5,8 erkänt 4,9   

ungdomsvård 6,4 sluten 5,3 leker 4,9   

flickan 6,3 lille 5,2 erkände 4,9   

Elian 6,3 snäll 5,2 åtalades 4,9   

gonzalez 6,2 misstänkta 4,7 skadades 4,7   

våldtäkt 5,9 yngste 4,7 mördade 4,7   

trollhättan 5,8 grov 4,3 leka 4,7   

orrefors 5,7 åriga 4,2 berättat 4,4   

skogås 5,7 liten 4,2 avled 4,3   

lumpen 5,6 årige 4,2 födda 4,3   

flickans 5,6 muslimska 4,0 dog 4,2   

tonåren 5,6 ung  3,9 ler 4,1   

Ko 5,6 heta 3,8 pågick 4,1   

mormor 5,5 unga 3,8 dödades 4,0   

Miami 5,4 åtalade 3,7 fördes 4,0   

pappan 5,4 hotade 3,6 hämta 4,0   

dahlberg 5,4 sexuella 3,4 skildrar 4,0   

släktingar 5,4 rädd 3,3 hittades 3,9   

kuba 5,1 manliga 3,3 greps 3,9   

mamman 5,1 misstänkt 3,2 sökte 3,55   

tingsrätten 5,1   föddes 3,4   

socialtjänsten 5,1   körde 3,3   

rån 5,1   noterat 3,2   

te 5,0   stanna 3,1   
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kniv 5,0   träffa 3,0   

hovrätten 4,9   följde 3,0   

åldern 4,9   läser 3,0   

skottland 4,9 
täby 4,9 
lördagskvällen 4,9 
övergrepp 4,6 
jönköping 4,6 
fl 4,5 
årsåldern 4,5 
mor 4,4 
far 4,4 
vittnen 4,4 
berättelse 4,4 
ungdomarna 4,4 
brottet 4,3 
halsen 4,3 
ingemar 4,3 
läkaren 4,2 
domen 4,1 
män 4,1 
åklagaren 4,1 
tingsrätt 4,1 
boys 4,0 

gäng 4,0 
förhör 4,0 
åringen 4,0 
gymnasiet 3,8 
son 3,8 

bror 3,8 
föräldrar 3,8 
bråk 3,8 
solna 3,8 
vård 3,8 

skolan 3,7 
åring 3,7 
vuxna 3,6 
bengtsson 3,6 
fadern 3,5 
mamma 3,5 
olyckan 3,5 
straff 3,5 
al 3,5 
dygn 3,5 
fängelse 3,4 
pappa 3,4 
död 3,4 
platsen 3,4 
svårigheter 3,4 
kön 3,4 
sällskap 3,4 

staffan 3,3 
domstol 3,3 
rätten 3,3 
regissören 3,3 
ola 3,3 
myndigheterna 3,3 
föräldrarna 3,2 
barnen 3,2 
offer 3,2 
eleverna 3,2 
mannen 3,2 
våld 3,1 
kontakt 3,1 
ålder 3,0 
kropp 3,0 
bilen 3,0 

kvinna 65        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Äckel 7,6       

sensualism 7,6       

Män 5,3       

Barn 3,1        
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kvinna 87        
substantiv mi adjektiv mi Verb mi övrigt mi 

övergångsställe 7,2 37-årig 8,4 Trotsade 7,4 andelen 4,1 
samlag 6,3 gravida 7,4 misshanldade 5,3 emellan 3,8 
Man 5,9 27-årig 6,8 dricker 4,8 ihjäl 3,4 
Foster 5,8 30-årig 6,5 smittade 4,7   
Jämo 5,8 naken 5,7 omkom 4,4   
jämställdhet 5,3 påkörd 6,9 hittades 4,0   
mannen 4,8 deltidsarbetande 6,5 välkomna 4,0   
arbetsmarknaden 4,1 rasande 3,8 släpptes 3,5   
mannens 4,1 ung 3,5 fördes 3,3   
alkohol 3,9 trad 3,0 dödades 3,1   
mannen 3,4       
Temat 3,3       
hemmet 3,1       
 
kvinna 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Älv 10,3 icke-muslimska 8,9 våldtagits 7,6 andelen 3,4 
högkonsument 10,1 fertil 7,3 tvångsvårdas 7,5 manligt 3,3 
återfallsrisk 9,8 46-åriga 7,2 särbehandlas 7,1 kvinnligt 3,1 
kan-mässa 9,2 31-årig 6,6 våldtogs 5,3 sexuellt 3,1 
meriten 7,8 indonesisk 5,5 knivhöggs 5,3   
pamparna 7,7 20-åriga 5,4 mördat 4,9   
feminismens 7,5 vikta 5,4 misshandlade 4,8   
åldrarna 7,3 sexig 5,3 nominerats 4,8   
cancan 7,3 lesbiska 5,2 misshandlat 4,7   
jantelagen 7,1 våldtagen 5,2 uppgivit 4,4   
förvärvsarbete 6,6 överrepresenterade 5,0 föder 4,2   
bröstcancer 5,4 mördad 5,0 gifter 4,1   
västvärlden 5,3 lågavlönade 5,0 fött 4,1   
löneskillnaderna 5,1 prostituerad 4,8 räddat 4,1   
frigörelse 4,8 prostituerade 4,7 röker 4,0   
våldtäkter 4,6 jämställda 4,7 luras 4,0   
sexualitet 4,5 låsta 4,7 lurade 3,9   
styrelser 4,4 underordnade 4,6 importera 3,9   
20-årsåldern 4,4 medelålders 4,5 utsattes 3,8   
männen 4,3 barnlösa 4,4 påträffades 3,8   
Abort 4,2 skrivande 4,4 utsatts 3,8   
mannens 4,2 kompetenta 4,2 anmälde 3,7   
styrelserna 4,1 ung 4,1 dödat 3,5   
rösträtt 4,1 gravid 4,1 hittades 3,5   
könen 4,1 chockad 3,7 föda 3,4   
bete 4,0 unga 3,6 saknades 3,3   
männens 3,9 muslimska 3,6 röka 3,3   
mässa 3,7 manlig 3,6 avled 3,3   
kroppar 3,7 gifta 3,6 vågar 3,2   
it-branschen 3,7 häktad 3,5 lurar 3,2   
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falun 3,6 manliga 3,4 inspirerade 3,2   
mannen 3,6 företagande 3,3 gråter 3,1   
åldrar 3,5 mäktigaste 3,3     
förhören 3,5 ensamstående 3,1     
sjukfrånvaron 3,4       
målgrupp 3,4       
förhör 3,3       
vittnesmål 3,3       
jämställdhet 3,3       
väljare 3,2       
gisslan 3,2       
positioner 3,1       
professorer 3,1       
salongen 3,1       
öden 3,0       
arbetslivet 3,0       
mordet 3,0       
synvinkel 3,0       
 
flicka 65        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

pojkar 7,8 ung 4,6     

  unga 3,6     

 
flicka 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

pojkar 7,441667 16-årig 8,963267 dansar 5,57095   

barnvakt 7,016849 17-årig 8,126766     

betyg 5,956841 ung 4,489746     

pojke 5,84548 högre 3,518253     

pojkarna 5,57833 lilla 3,074524     

far 3,960854 unga 3,008748     

 
flicka 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

fallstudien 7,9 elvaårig 8,9 våldtagit 7,7 sexuellt 5,4 
15-årsåldern 7,9 elvaåriga 8,9 våldtogs 7,6 döds 4,4 
pojkar 7,3 14-årig 8,9 överlämnades 5,9   

rissne 7,2 tolvårig 8,9 mördade 5,8   

knivhugg 7,0 14-åriga 8,7 misshandlades 5,7   

pojkarna 6,1 12-årig 8,6 försvunnen 5,4   

orrefors 6,0 13-årig 8,6 sov 5,2   

Pojke 5,8 16-årig 8,2 utsattes 4,9   

pappas 5,8 16-åriga 8,1 erkänt 4,7   

misshandeln 5,6 15-årig 8,1 hittades 4,6   

kamrater 5,3 17-årig 7,9 utnyttjat 4,4   

matematik 5,0 tioårig 7,8 avled 4,4   

kammarrätten 4,9 10-åriga 7,8 dödades 4,3   
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våldtäkt 4,7 13-åriga 7,7 dödade 4,1   

pappan 4,6 17-åriga 7,3 skadades 3,9   

pojken 4,6 tolvårige 7,1 springer 3,7   

mamman 4,5 sjuåriga 6,9 dog 3,7   

mordet 4,4 19-årig 6,8 fördes 3,6   

Mord 4,3 tioåriga 6,7 berättade 3,3   

Döds 4,4 psykisk 4,7 misstänks 3,2   

läkarna 4,1 inblandad 4,5     

Borås 4,0 födda 4,3     

advokat 3,9 homosexuella 4,3     

mannen 3,8 gifta 4,0     

Åldern 3,8 ung 3,8     

Mor 3,8 unga 3,7     

misshandel 3,7 rosa 3,6     

övergrepp 3,3 duktiga 3,4     

Pappa 3,3 lilla 3,4     

förhör 3,3 död 3,2     

platsen 3,1 vackra 3,0     

  misstänkt 3,0     

 
tjej 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Beles 9,3 sjätte 5,6 spela 3,5   
Killar 7,4   spelade 3,4   
killarna 5,8       

fotboll 5,4       

 
tjej 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Killar 8,1 tuffa 5,2 sökes 8,9   
Kille 7,1 unga 4,9 träffar 4,5   
killarna 5,9 ung 4,4 locka 4,1   

Klass 3,9 vanlig 3,5 träffade 3,9   

    gillar 3,7   

    kör 3,3   

 
dam 65        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

Luckan 8,9 gammal 4,8 envisades 4,5 jo 5,9 
ensemblen 7,8   fanns    
Sark 7,3       

 
dam 87        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

vaupel 12,3 ung 4,6     
smiding 11,3 svarta 3,5     

aruhn 11,0 äldre 3,3     

kirsten 10,1 tredje 3,0     

hagegård 8,7       
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störtlopp 6,7       

herrarnas 6,6       

solnas 6,3       

herrarna 6,0       

herrar 6,0       

fotboll 5,2       

storslalom 4,9       

birgitta 4,1       

vm 3,5       

 
dam 00        
substantiv mi adjektiv mi verb mi övrigt mi 

europatour 11,6 äldre 5,0 sa 3,0 mej 6,6 
stavhopp 9,8 ung 4,4     
herrarnas 7,8 gammal 4,1     

herrar 7,5       

herrarna 7,4       

hatt 6,9       

bergqvist 6,0       

prag 5,5       

golf 5,5       

cup 5,3       

kajsa 4,9       

open 4,3       

meter 4,0       

 
 

16.2 Tabeller – Lexikala relationer  

 
Flicka, 
lex rel 

        

Press 65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

pojke 22 22 pojke 87 21 pojke 337 25,6 
barn 6 6 man 28 6,7 man 182 13,8 
polis 4 4 barn 22 5,3 barn 91 6,9 
au-pair-
flicka 

3 3 kvinna 20 4,8 kvinna 91 6,9 

dotter 3 3 polis 15 3,6 mamma 65 4,9 
förälder 3 3 förälder 12 2,9 pappa 63 4,7 
hemmafru 3 3 barnvakt 11 2,6 polis 61 4,6 
kvinna 3 3 mamma 8 1,9 förälder 46 3,5 
ungdom  3 3 dotter 7 1,6 kamrat 28 2,1 
   far 7 1,6 dotter 24 1,8 
   moder 5 1,2 åklagare 21 1,5 
   dam 4 0,9 syster 19 1,4 
   elev 4 0,9 mor 16 1,2 
   fader 4 0,9 elev 15 1,1 
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   pappa 4 0,9 far 14 1,0 
   släkting 4 0,9 ungdom 14 1,0 
   ungdom  4 0,9 kille 13 0,9 
   dagmamma 3 0,7 advokat 12 0,8 
   fru 3 0,7 bror 12 0,8 
   hustru 3 0,7 mormor 12 0,8 
   mor 3 0,7 vuxen 12 0,8 
      hustru 10 0,7 
      pojkvän 10 0,7 
      son 10 0,7 
      yngling 10 0,7 
      läkare 9 0,6 
offer  9 0,6 
tjej  9 0,6 
fader 8 0,5 
moder 8 0,5 
16-åring 7 0,4 
kompis 7 0,4 
lärare 7 0,4 
släkting 7 0,4 
farbror 6 0,3 
författare 6 0,3 
huvudroll 6 0,3 
målsägandebiträde 6 0,3 
tonåring 6 0,3 
23-åring 5 0,3 
58-åring 5 0,3 
anhörig 5 0,3 
gärningsman 5 0,3 
sambo 5 0,3 
soldat 5 0,3 
vittne 5 0,3 
åtalad 5 0,3 
fru 4 0,3 
gosse 4 0,3 
journalist 4 0,3 
jude 4 0,3 
klasskamrat 4 0,3 
misstänkt 4 0,3 

mördare 4 0,3 
president 4 0,3 
unga ?  4 0,3 
utredare 4 0,3 
väninna 4 0,3 
broder 4 0,3 
brottsling 3 0,2 
feminist 3 0,2 
granne 3 0,2 
hallick 3 0,2 
invandrarflicka 3 0,2 
Kalmarpolis 3 0,2 
karl 3 0,2 
kommissarie  3 0,2 
kung 3 0,2 
kusin 3 0,2 
ledamot 3 0,2 
make 3 0,2 
pariserpojke 3 0,2 
styvfader 3 0,2 
styvfar 3 0,2 
syskon 3 0,2 
tolvåring 3 0,2 
travtränare 3 0,2 
vårdnadshavare 3 0,2 
äldre  3 0,2 

 
 
Kvinna,  
lex rel 

        

Press65 frek
v 

nor
m  

DN87   SvD00   

barn 15 15 man 469 113,4 man 1785 135,9 
dr x 5 5 barn 125 30,2 barn 378 28,7 
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flicka  4 4 polis 40 9,6 flicka 83 6,3 
make 4 4 flicka 18 4,3 mamma 50 3,8 
mor 4 4 pojke 18 4,3 pojke 50 3,8 
neger 4 4 chef 16 3,8 polis 49 3,7 
polis 4 4 dotter 11 2,6 mor 47 3,5 
anhöriga 3 3 ordföra

nde 
11 2,6 chef 40 3,0 

dam  3 3 pappa 10 2,4 hustru 40 3,0 
dotter 3 3 läkare 9 2,1 dotter 35 2,6 
fru x 3 3 fader 7 1,6 son 33 2,5 
herre 3 3 son 7 1,6 make 28 2,1 
hustru 3 3 ungdo

m 
7 1,6 tjej 28 2,1 

prof x 3 3 foster 6 1,4 invandrar
e 

26 1,9 

   make 6 1,4 pappa 26 1,9 
   åklagar

e 
6 1,4 far 25 1,9 

   dam  5 1,2 syster 25 1,9 
   mamm

a 
5 1,2 författare 23 1,7 

   medle
m 

5 1,2 offer 22 1,6 

   offer 5 1,2 åklagare 20 1,5 
   superkv

inna 
5 1,2 ordförand

e 
19 1,4 

   svensk 5 1,2 professor 19 1,4 
   vittne 5 1,2 anställd 18 1,3 
   vän 5 1,2 bror 18 1,3 
   väninna 5 1,2 kollega 18 1,3 
   yngling 5 1,2 kund 18 1,3 
   arbetar

e 
4 0,9 ungdom 18 1,3 

   biträde 4 0,9 unga 17 1,2 
   författa

re 
4 0,9 vän 16 1,2 

   förälder    4 0,9 gärningsm
an 

15 1,1 

   granne 4 0,9 individ 15 1,1 
   hustru 4 0,9 läsare 15 1,1 
   journali

st 
4 0,9 äldre 15 1,1 

   karl 4 0,9 dam 14 1,0 
   korresp

ondent 
4 0,9 förälder 14 1,0 

   patient 4 0,9 läkare 14 1,0 
   psykolo

g 
4 0,9 fru 13 0,9 
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   sjukskö
terska 

4 0,9 gamla 13 0,9 

   släkting 4 0,9 kandidat 13 0,9 
   småbar

n 
4 0,9 karl 13 0,9 

   tjänste
man 

4 0,9 patient 13 0,9 

   vuxen 4 0,9 väljare 13 0,9 
   28-

åring 
3 0,7 forskare 12 0,9 

   advokat 3 0,7 medlem  12 0,9 
   alkohol

ist 
3 0,7 mormor 12 0,9 

   anställd   3 0,7 president 12 0,9 
   arbetsk

amrat 
3 0,7 prostituer

ad 
12 0,9 

   bilist 3 0,7 soldat 12 0,9 
   dödsoff

er 
3 0,7 advokat 11 0,8 

   forskar
e 

3 0,7 kille 11 0,8 

   fru 3 0,7 sambo 11 0,8 
   herre 3 0,7 släkting 11 0,8 
   huvudp

erson 
3 0,7 student 11 0,8 

   kille 3 0,7 svensk 11 0,8 
   kock 3 0,7 arbetsgiva

re 
10 0,7 

   kollega 3 0,7 deltagare 10 0,7 
   kyrkoh

erde  
3 0,7 feminist 10 0,7 

   lärare 3 0,7 granne 10 0,7 
   neger  3 0,7 gäst 10 0,7 
   pension

är 
3 0,7 konstnär 10 0,7 

   profess
or 

3 0,7 kristen 10 0,7 

   prostitu
erad  

3 0,7 yngre 10 0,7 

   präst 3 0,7 akademike
r 

9 0,6 

   syster 3 0,7 besökare 9 0,6 
      ledare 9 0,6 
      minister 9 0,6 
 
pensionär 9 0,6 
präst 9 0,6 
sekreterar 9 0,6 

e 
skådespela
re 

9 0,6 

tjänstema 9 0,6 
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n 
företagare 8 0,6 
gubbe 8 0,6 
homosexu
ell 

8 0,6 

jude 8 0,6 
musiker 8 0,6 
utredare 8 0,6 
vd 8 0,6 
assistent 7 0,5 
chefsåklag
are 

7 0,5 

död 7 0,5 
farmor 7 0,5 
förebild 7 0,5 
herrar 7 0,5 
huvudper-
son 

7 0,5 

kristde-
mokrat 

7 0,5 

lärare 7 0,5 
misstänkt 7 0,5 
muslim 7 0,5 
politiker 7 0,5 
regissör 7 0,5 
talibaner-
na 

7 0,5 

tonåring 7 0,5 
väninna 7 0,5 
drottning 6 0,4 

fiende 6 0,4 
invånare 6 0,4 
journalist 6 0,4 
jurist 6 0,4 
kamrat 6 0,4 
kung 6 0,4 
mördare 6 0,4 
represen-
tant 

6 0,4 

rik 6 0,4 
rökare 6 0,4 
vittne 6 0,4 
vuxen 6 0,4 
arbetska-
mrat 

5 0,3 

bög 5 0,3 
doktor 5 0,3 
försvarare 5 0,3 
Grund-
skolelä-
rare 

5 0,3 

hemmafru 5 0,3 
häxa 5 0,3 
medbor-
gare 

5 0,3 

Moder 5 0,3 
oskuld 5 0,3 
rånare 5 0,3 
spädbarn 5 0,3 

svart 5 0,3 
tittare 5 0,3 
tolk 5 0,3 
vetenskapsman 5 0,3 
älskade 5 0,3 
älskarinna 5 0,3 
änka 5 0,3 
15-åringarnas  4 0,3 
27-åring 4 0,3 
anhörig 4 0,3 
arkitekt 4 0,3 
dansare 4 0,3 
demonstranterna 4 0,3 
docent 4 0,3 
ensamstående 4 0,3 
farbror 4 0,3 

fattiga 4 0,3 
flykting 4 0,3 
färgad  4 0,3 
försäljare 4 0,3 
grevinna 4 0,3 
gymnasielärare 4 0, 
hora 4 0,3 
jämställdhet-
sombudsman-
nen 

4 0,3 

kompis 4 0,3 
modell 4 0,3 
sjuka 4 0,3 
sjuksköterska 4 0,3 
slav 4 0,3 
småbarn 4 0,3 
småbarnsmam- 4 0,3 
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ma 
socialdemokrat 4 0,3 
stockholmska 4 0,3 
säkerhetsvakt 4 0,3 
talare 4 0,3 
vårdare 4 0,3 
älskare 4 0,3 
16-åring 3 0,2 
adjunkt 3 0,2 
alkoholist 3 0,2 
arbetslösa 3 0,2 
artister 3 0,2 
barnmorska  3 0,2 
bekant 3 0,2 
berättare 3 0,2 
betraktare 3 0,2 
bidragsgivare 3 0,2 
bilist 3 0,2 
biltjuv 3 0,2 
brottsling 3 0,2 
bärare 3 0,2 
böneledare 3 0,2 
cyklist 3 0,2 
delegat 3 0,2 
demokrat 3 0,2 
doktorand 3 0,2 
elever 3 0,2 
exman 3 0,2 
expert 3 0,2 
familjefader 3 0,2 
filosof 3 0,2 
flickvän 3 0,2 
företrädare 3 0,2 
förlorare 3 0,2 
förövare 3 0,2 
grabb 3 0,2 
guvernör 3 0,2 
handikappad 3 0,2 
hemlös 3 0,2 
hjälte  3 0,2 
hjältinna 3 0,2 
idrottsman 3 0,2 
ingenjörer 3 0,2 
invandrarman 3 0,2 
jämställdhetsmi-
nister 

3 0,2 

kammaråklagare 3 0,2 

konsument 3 0,2 
Köpare 3 0,2 
ledamot 3 0,2 
lyssnare 3 0,2 
maka 3 0,2 
medarbetare 3 0,2 
medsyster  3 0,2 
miljonärer  3 0,2 
missbrukare 3 0,2 
moster 3 0,2 
musa 3 0,2 
målare 3 0,2 
nybyggare 3 0,2 
nykomlingar 3 0,2 
näringsminister 3 0,2 
objekt 3 0,2 
officerare 3 0,2 
passagerare 3 0,2 
pojkvän 3 0,2 
presidentkandi-
dat 

3 0,2 

pristagare 3 0,2 
rebell 3 0,2 
rektor 3 0,2 
reporter 3 0,2 
ryssarna 3 0,2 
rådgivare 3 0,2 
seriemördare 3 0,2 
sexslavar 3 0,2 
Smugglare 3 0,2 
statsråd 3 0,2 
styrelseledamot 3 0,2 
styvmamma 3 0,2 
svåger 3 0,2 
syskon 3 0,2 
sökande 3 0,2 
sörjande 3 0,2 
turist 3 0,2 
tvåbarnsmamma 3 0,2 
undantagsmän-
niska 

3 0,2 

utlänning 3 0,2 
vårdnadshavare   3 0,2 
ägare 3 0,2 
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Tjej, lex rel      
DN87 frekv norm  SvD00 frekv norm  

kille 35 8,4 kille 140 10,6 
herre 5 1,2 man 28 2,1 
man 5 1,2 kvinna 26 1,9 
tränare 5 1,2 flicka 10 0,7 
grabb 4 0,9 grabb 8 0,6 
spelare 4 0,9 barn 7 0,5 
dam 3 0,7 pojke 7 0,5 
domare 3 0,7 mamma 6 0,4 
elev 3 0,7 polis 6 0,4 
ledare 3 0,7 vuxen 6 0,4 
pojke 3 0,7 kompis 4 0,3 
ungdom 3 0,7 kund 4 0,3 
barnvakt 2  medarbetare  4 0,3 
   spelare   4 0,3 
   tjej 4 0,3 
   tonåring 4 0,3 
   tränare 4 0,3 
   blondin  3 0,2 
   chef 3 0,2 
   dam 3 0,2 
   förälder 3 0,2 
   herre 3 0,2 
   hora 3 0,2 
   son 3 0,2 
   ung 3 0,2 
   ungdom 3 0,2 
   vän 3 0,2 
 
 
Dam 
lex rel 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm Svd00 frekv norm 

herre 4 4 herre 46 11,1 herre 69 5,2 
kvinna  3 3 man 6 1,4 kvinna 15 1,1 
   kvinna 5 1,2 man 10 0,7 
   svenska 5 1,2 världsetta  6 0,4 
   barn 4 0,9 mor  5 0,3 
   flicka 4 0,9 son 5 0,3 
   kärring 3 0,7 förbundskapten 4 0,3 
   polis 3 0,7 gubbe 4 0,3 
      mamma 4 0,3 
      svenska  4 0,3 
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      syster 4 0,3 
      tjej 4 0,3 
      arrangör 3 0,2 
      barn 3 0,2 
      direktör 3 0,2 
      dotter 3 0,2 
      drottning 3 0,2 
      fader   3 0,2 
      gentleman 3 0,2 
      hustru 3 0,2 
      norrman 3 0,2 
      porträttmålare 3 0,2 
      världsmästare 3 0,2 
 
Pojke, 
lex rel 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

flicka 23 23 flicka 88 21,2 flicka    336 25,5 
barn  6 6 barn 26 6,2 man  111 8,4 
mor 4 4 man  23 5,5 barn  64 4,8 
   pappa   20 4,8 kvinna      44 3,3 
   kvinna    18 4,3 polis   37 2,8 
   polis  13 3,1 mamma   36 2,7 
   far   9 2,1 pappa   36 2,7 
   mamma  7 1,6 förälder 34 2,5 
   son 5 1,2 far   26 1,9 
   33-åring 4 0,9 ungdom 19 1,4 
   dagmamma  4 0,9 släkting  16 1,2 
   förälder  4 0,9 mor   14 1,0 
   kamrat 4 0,9 son   14 1,0 
   ledare 4 0,9 åklagare  13 1,0 
   moder 4 0,9 elev     12 1,0 
   ungdom 4 0,9 lärare   12 1,0 
   vittne 4 0,9 16-åring  11 0,8 
      kapten  11 0,8 
      fader   10 0,7 
      läkare   10 0,7 
      offer  10 0,7 
      vuxen   9 0,7 
      brud  8 0,6 
      gärningsman    8 0,6 
      mormor  8 0,6 
      tjej  8 0,6 
      15-åring  7 0,5 
      bror  7 0,5 
      kille  7 0,5 
      präst  7 0,5 
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      advokat  6 0,4 
      förövare  6 0,4 
      journalist   6 0,4 
      moder  6 0,4 
      ung 6 0,4 
      kompis  5 0,3 
      kung  5 0,3 
      regissör 5 0,3 
      soldat  5 0,3 
      Sverigedemokrat 5 0,3 
      syster      5 0,3 
      13-åring  4 0,3 
      17-åring  4 0,3 
      domare  4 0,3 
      litteraturrecensent  4 0,3 
      mördare 4 0,3 
      vittne  4 0,3 
      20-åring  3 0,2 
      anhörig  3 0,2 
      exilkuban 3 0,2 
      farbror 3 0,2 
      farmor  3 0,2 
      författare  3 0,2 
      försvarare  3 0,2 
      gosse  3 0,2 
      grabb  3 0,2 
      karl 3 0,2 
      make 3 0,2 
      ombud  3 0,2 
      privatdetektiv 3 0,2 
      påve  3 0,2 
      tonåring  3 0,2 
      utredare 3 0,2 
      väktare 3 0,2 
      Västerortspolis  3 0,2 
      yngling   3 0,2 
 
Man, lex 
rel 

        

Press65 fre
kv 

nor
m 

DN87 frekv norm SvD00 frek
v 

nor
m 

kvinna  61 61,6 kvinna    495 119,7 kvinna 191
2 

145,
6 

Hustru 15 15,1 polis   155 37,5 polis 349 26,5 
Barn 12 12,1 barn    97 23,4 barn 304 23,1 
kung  6 6,0 flicka   30 7,2 flicka 195 14,8 
polis  6 6,0 son    26 6,2 pojke 112 8,5 
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president 4 4,0 hustru   24 5,8 hustru 91 6,9 
amerikan 3 3,0 pojke 24 5,8 son 67 5,1 
Chef 3 3,0 kamrat   21 5,0 dotter 54 4,1 
direktör 3 3,0 fru (fruga) 17 4,1 åklagare 49 3,7 
droskförar
e 

3 3,0 vittne  17 4,1 pappa 47 3,5 

fästmö  3 3,0 åklagare 14 3,3 president 44 3,3 
författare  3 3,0 dotter   13 3,1 mamma 40 3,0 
Herre 3 3,0 vän   13 3,1 fru 40 3,0 
Läkare 3 3,0 ledare 12 2,9 svensk 35 2,6 
Neger 3 3,0 chef   11 2,6 förälder 35 2,6 
vän  3 3,0 moder   11 2,6 offer 34 2,5 
   polisman    11 2,6 chef 31 2,3 
   fader 10 2,4 vän 30 2,2 
   journlalist 10 2,4 vittne 30 2,2 
   läkare  10 2,4 tjej 29 2,2 
   mamma   10 2,4 författare 29 2,2 
   passagerare  10 2,4 advokat 29 2,2 
   ungdom 10 2,4 far 28 2,1 
   far 9 2,1 make 26 1,9 
   president 9 2,1 läkare 26 1,9 
   kille 8 1,9 soldat 25 1,9 
   mor   8 1,9 fader 25 1,9 
   ordförande  8 1,9 ungdom 24 1,8 
   pappa  8 1,9 syster 24 1,8 
   svensk  8 1,9 sambo 24 1,8 
   väktare  8 1,9 professor 23 1,7 
   advokat 7 1,6 kille 23 1,7 
   arbetare  7 1,6 kamrat 23 1,7 
   broder (bror) 7 1,6 ledare 22 1,6 
   dam  7 1,6 forskare 22 1,6 
   granne  7 1,6 gärning-

sman 
21 1,5 

   kapten 7 1,6 granne 20 1,5 
   medlem  7 1,6 polisman 19 1,4 
   offer   7 1,6 ordfö-

rande 
19 1,4 

   syster  7 1,6 19-åring 19 1,4 
   28-åring 6 1,4 rånare 18 1,3 
   anhörig 6 1,4 präst 17 1,2 
   anställd 6 1,4 kompis 17 1,2 
   assistent 6 1,4 journalist 17 1,2 
   förare 6 1,4 broder 17 1,2 
   försvarare  6 1,4 åtalad 16 1,2 
   försäljare 6 1,4 muslim 16 1,2 
   gärningsman 6 1,4 moder 16 1,2 
   lärare  6 1,4 kollega 16 1,2 
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   skadad  6 1,4 ägare 15 1,1 
   spelare 6 1,4 vd 15 1,1 
   vakt   6 1,4 ung 15 1,1 
   vuxen 6 1,4 tränare 15 1,1 
   änka  6 1,4 prostitue-

rad 
15 1,1 

   arbetskamrat 5 1,2 vuxen 14 1,0 
   bilist 5 1,2 vakt 14 1,0 
   chaufför 5 1,2 mor 14 1,0 
   exhustru  5 1,2 Hjälte 14 1,0 
   gäst 5 1,2 chaufför 14 1,0 
   herre  5 1,2 bror 14 1,0 
   kommuna-

lråd 
5 1,2 anhörig 14 1,0 

   kund  5 1,2 väktare 13 0,9 
   kurd  5 1,2 spelare 13 0,9 
   kustjägare 5 1,2 kund 13 0,9 
   medresenär 5 1,2 karl 13 0,9 
   psykolog 5 1,2 23-åring 13 0,9 
   soldat 5 1,2 tonåring 12 0,9 
   tjej 5 1,2 släkting 12 0,9 
   åtalad     5 1,2 skådespe-

lare 
12 0,9 

   50-åring  4 0,9 mördare 12 0,9 
   gripen 4 0,9 kung 12 0,9 
   knivstucken  4 0,9 herre 12 0,9 
   kommissarie 

x 
4 0,9 exfru 12 0,9 

   mördare  4 0,9 27-åring 12 0,9 
   premiärmi-

nister  
4 0,9 premiär-

minister 
11 0,8 

   professor 4 0,9 kammarå-
klagare 

11 0,8 

   prosituerade 4 0,9 invan-
drare 

11 0,8 

   ryss 4 0,9 förbund-
skapten 

11 0,8 

   rånare  4 0,9 feminist 11 0,8 
   sambo 4 0,9 dam 11 0,8 
   sekreterare  4 0,9 chefsåkla-

gare 
11 0,8 

   sjuksköters-
ka  

4 0,9 25-åring 11 0,8 

   taxichaufför 4 0,9 yngling 10 0,7 
   tränare 4 0,9 student 10 0,7 
   Uppsalapolis  4 0,9 statsmi-

nister 
10 0,7 

   vinnare 4 0,9 ryss 10 0,7 
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   22-åring 3 0,7 passage-
rare 

10 0,7 

   30-åring 3 0,7 lärare 10 0,7 
   33-åring  3 0,7 huvud-

person 
10 0,7 

   ambulans-
man 

3 0,7 gammal 10 0,7 

   barnvakt   3 0,7 fotograf 10 0,7 
   biskop  3 0,7 domare 10 0,7 
   bonde 3 0,7 represen-

tant 
9 0,6 

   chefsåkla-
gare  

3 0,7 regissör 9 0,6 

   deltids-
brandman 

3 0,7 pojkvän 9 0,6 

   expert  3 0,7 patient 9 0,6 
   fotograf  3 0,7 munk 9 0,6 
   fånge 3 0,7 medlem 9 0,6 
   författare 3 0,7 läsare 9 0,6 
   försvarsmi-

nister 
3 0,7 gäst 9 0,6 

   förälder  3 0,7 Förare 9 0,6 
   förövare 3 0,7 fånge 9 0,6 
   grabb 3 0,7 död 9 0,6 
   hjälte 3 0,7 arbetsgi-

vare 
9 0,6 

   hotellman   3 0,7 anställd 9 0,6 
   jude 3 0,7 väninna 8 0,6 
   kollega  3 0,7 underårig 8 0,6 
   kompis 3 0,7 skinn-

skalle 
8 0,6 

   kriminalins-
pektör 

3 0,7 politiker 8 0,6 

   libanes  3 0,7 misstänkt 8 0,6 
   länspolis-

mästare x 
3 0,7 jude 8 0,6 

   marskalk x 3 0,7 försvarare 8 0,6 
   medhjälpare   3 0,7 tjänste-

man 
7 0,5 

   mästare 3 0,7 nazist 7 0,5 
   partner 3 0,7 kumpan 7 0,5 
   patient 3 0,7 klient 7 0,5 
   polismästare 3 0,7 elev 7 0,5 
   regissör  3 0,7 dykare 7 0,5 
   representant  3 0,7 bekant 7 0,5 
   skinhead  3 0,7 befäl 7 0,5 
   släkting  3 0,7 20-åring 7 0,5 
   talesman 3 0,7 18-åring 7 0,5 
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   väninna 3 0,7 ögon-
vittne 

6 0,4 

   yngling  3 0,7 älskarinna 6 0,4 
   överåklagare 3 0,7 äldre 6 0,4 
      turist 6 0,4 
      syskon 6 0,4 
      producent 6 0,4 
      pensionär 6 0,4 
      nunna 6 0,4 
      minister 6 0,4 
      ledamot 6 0,4 
      konstnär 6 0,4 
      kandidat 6 0,4 
      gentleman 6 0,4 
      general 6 0,4 
      flickvän 6 0,4 
      brottsling 6 0,4 
      borgmäs-

tare 
6 0,4 

      biskop 6 0,4 
 
24-åring 6 0,4 
överläkare 5 0,3 
åhörare 5 0,3 
vårdare 5 0,3 
unge 5 0,3 
tysk 5 0,3 
tjuv 5 0,3 
taxichaufför 5 0,3 
talare 5 0,3 
serb 5 0,3 
rebell 5 0,3 
psykolog 5 0,3 
prefekt 5 0,3 
polistalesman 5 0,3 
poet 5 0,3 
partiledare 5 0,3 
miljonär 5 0,3 
krigsförbrytare 5 0,3 
kapare 5 0,3 
italienare 5 0,3 
israel 5 0,3 
indian 5 0,3 
hemmafru 5 0,3 
gubbe 5 0,3 
generalsekreterare 5 0,3 
förövare 5 0,3 

finansminister 5 0,3 
fiende 5 0,3 
expert 5 0,3 
delägare  5 0,3 
chefredaktör 5 0,3 
arbetskamrat 5 0,3 
26-åring 5 0,3 
13-åring 5 0,3 
väljare 4 0,3 
tvåbarnsmamma 4 0,3 
tsar 4 0,3 
tolk 4 0,3 
sympatisör 4 0,3 
svarttaxichaufför 4 0,3 
stöttepelare 4 0,3 
socialist 4 0,3 
Skapare 4 0,3 
sekreterare 4 0,3 
Rival 4 0,3 
Rektor 4 0,3 
Pilot 4 0,3 
Pianist 4 0,3 
partner 4 0,3 
ordningsvakt 4 0,3 
omkommen 4 0,3 
officer 4 0,3 
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norrman 4 0,3 
Neger 4 0,3 
moderat ? 4 0,3 
missbrukare 4 0,3 
Libanes 4 0,3 
kyrkoherde 4 0,3 
konsult 4 0,3 
kejsare 4 0,3 
kapten 4 0,3 
jouråklagare 4 0,3 
Hallick 4 0,3 
grundskolelärare 4 0,3 
försäljare 4 0,3 
förlorare 4 0,3 
förkämpe 4 0,3 
författarinna 4 0,3 
förebild?? 4 0,3 
fransman 4 0,3 
flykting 4 0,3 
Fattig 4 0,3 
Farfar 4 0,3 
farbror 4 0,3 
fan(s) 4 0,3 
exmake    4 0,3 
engelsman 4 0,3 
deltagare 4 0,3 
Bög 4 0,3 
Britt 4 0,3 
Bonde 4 0,3 
Bilförare 4 0,3 
betraktare 4 0,3 
barnbarn 4 0,3 
Arkitekt 4 0,3 
anhängare 4 0,3 
amerikan 4 0,3 
37-åring 4 0,3 
21-åring 4 0,3 
17-åring 4 0,3 
överlevande 3 0,2 
änka 3 0,2 
ängel 3 0,2 
älskare 3 0,2 
yngre 3 0,2 
världsmästare 3 0,2 
våldsverkare 3 0,2 
vicepresident 3 0,2 
utrikesminister 3 0,2 

utlänning 3 0,2 
typ  3 0,2 
turk 3 0,2 
transvestit 3 0,2 
taleskvinna 3 0,2 
säkerhetsvakt 3 0,2 
sårad 3 0,2 
sångare 3 0,2 
svärmor 3 0,2 
svärförälder 3 0,2 
svärfar 3 0,2 
svart 3 0,2 
styrelseordförande 3 0,2 
stjärna  3 0,2 
statssekreterare 3 0,2 
spädbarn 3 0,2 
socialdemokrat 3 0,2 
småbarn 3 0,2 
skribent 3 0,2 
sjuksköterska 3 0,2 
sexobjekt 3 0,2 
riksåklagare 3 0,2 
riksdagsman 3 0,2 
riksdagsledamot 3 0,2 
rik 3 0,2 
resenär 3 0,2 
reporter 3 0,2 
regeringschef 3 0,2 
redaktör 3 0,2 
rasist 3 0,2 
Påve 3 0,2 
pyroman 3 0,2 
psykopat 3 0,2 
presstalesman 3 0,2 
pistolman 3 0,2 
piga 3 0,2 
pastor 3 0,2 
palestinier 3 0,2 
ombud 3 0,2 
mästare 3 0,2 
motståndare 3 0,2 
monark  3 0,2 
modell???   3 0,2 
mentor 3 0,2 
medåtalad 3 0,2 
maka 3 0,2 
lyssnare 3 0,2 
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LO-medlem 3 0,2 
lirare 3 0,2 
lektor 3 0,2 
köpare 3 0,2 
kärring 3 0,2 
kusin 3 0,2 
kronprinsessa 3 0,2 
kritiker 3 0,2 
kopplare 3 0,2 
konung 3 0,2 
kontrollant 3 0,2 
kompositör  3 0,2 
kommunalråd 3 0,2 
kommissarie 3 0,2 
kines 3 0,2 
JämO 3 0,2 
Justitieminister 3 0,2 
justitiekansler 3 0,2 
jurist 3 0,2 
inrikesminister 3 0,2 
informationschef 3 0,2 
inbrottstjuv 3 0,2 
hövding 3 0,2 
högutbildad 3 0,2 
häktad  3 0,2 
Huvudvittne 3 0,2 
huvudman 3 0,2 
huligan 3 0,2 
historiker 3 0,2 
handikappad 3 0,2 
guvernör 3 0,2 
grundare  3 0,2 
gripen  3 0,2 

gitarrist 3 0,2 
generaldirektör 3 0,2 
försvarsadvokat 3 0,2 
företrädare 3 0,2 
företagare 3 0,2 
fästman 3 0,2 
frilansjournalist 3 0,2 
femåring 3 0,2 
exhustru 3 0,2 
etnolog 3 0,2 
ekonom 3 0,2 
drottning 3 0,2 
doktor 3 0,2 
docent 3 0,2 
dansare 3 0,2 
civilingenjör 3 0,2 
butiksinnehavare 3 0,2 
brud 3 0,2 
belgare 3 0,2 
arbetslös 3 0,2 
arbetare 3 0,2 
användare 3 0,2 
anhållen 3 0,2 
ambassadör 3 0,2 
aktör 3 0,2 
aktieägare 3 0,2 
akademiker  3 0,2 
52-åring 3 0,2 
40-åring 3 0,2 
36-åring 3 0,2 

 
Kille, lex 
rel 

     

DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

tränare  7 1,6 flicka  13 0,9 
ungdom   6 1,4 kvinna 13 0,9 
förälder   5 1,2 kompis 12 0,9 
brud  4 0,9 mamma   10 0,7 
kvinna  4 0,9 barn  9 0,6 
spelare  4 0,9 förälder  8 0,6 
kollega  3 0,7 pappa  8 0,6 
ryss  3 0,7 pojke 8 0,6 
   spelare 7 0,5 
   flickvän 5 0,3 
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   medarbetare  5 0,3 
   polis  5 0,3 
   tränare 5 0,3 
   ungdom 5 0,3 
   dotter 4 0,3 
   vän 4 0,3 
   advokat 3 0,2 
   chef 3 0,2 
   fru 3 0,2 
   producent  3 0,2 
   skådespelare  3 0,2 
   svensk  3 0,2 
   tonårstjej 3 0,2 
   vuxen   3 0,2 
 
Herre, lex rel      
DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

dam  42 10,1 dam 68 5,1 
tjej  5 1,2 man 10 0,7 
förbundskapten 4 0,9 förbundskapten  8 0,6 
man   4 0,9 kvinna 6 0,4 
barn    3 0,7 spelare  4 0,3 
kvinna 3 0,7 barn 3 0,2 
   gentleman 3 0,2 
   kung  3 0,2 
   tjej 3 0,2 

 
16.3 Tabeller – attribut 
 
Pojke, 
attribut 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

sexårig 3 3 liten 12 2,9 liten    60 4,5 
   ung 9 2,1 unge 49 3,7 
   15-årig  5 1,2 12-årige 30 2,2 
   17-

årige 
4 0,9 15-årige   17 1,2 

   äldst 3 0,7 16-årige 15 1,1 
   tolvårig 3 0,7 stora  14 1,0 
   stor 3 0,7 14-årige 12 0,9 
   elvaårig 3 0,7 17-årige 10 0,7 
      6-årige 10 0,7 
      13-årige 9 0,6 
      9-årig 9 0,6 
      bråkiga 8 0,6 
      dömda 7 0,5 
      5-årig 6 0,4 
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      kidnappad 6 0,4 
      svenska 6 0,4 
      tonårig 6 0,4 
      äldst 6 0,4 
      10-årig  5 0,3 
      amerikanska 5 0,3 
      jämnåriga 5 0,3 
      misstänkta 5 0,3 
      små 5 0,3 
      11-årig 4 0,3 
      föräldralös 4 0,3 
      misshandlade  4 0,3 
      snäll 4 0,3 
      3-årig  3 0,2 
      4-årige 3 0,2 
      8-årige 3 0,2 
      dansk 3 0,2 
      ensam  3 0,2 
      fin 3 0,2 
      fräknig   3 0,2 
      naken 3 0,2 
      yngre 3 0,2 
      yngste  3 0,2 
      äldre 3 0,2 
 
Man, 
attribut 

        

Press65 frek
v 

nor
m 

DN87 frek
v 

nor
m 

SvD00 frek
v 

nor
m 

ung  54 55 ung 112 27,1 ung 422 32,1 
vit  10 10 beväpnad 30 7,2 äldre 63 4,7 
stor 9 9 gammal 23 5,5 svensk 60 4,5 
äkta 9 9 stark 22 5,3 medelålders 57 4,3 
liten  8 8 yngre 20 4,8 vis 55 4,1 
stark 7 7 äldre 19 4,5 närmaste 49 3,7 
arg  5 5 närmaste 17 4,1 gammal 44 3,3 
gammal 5 5 maskerad 12 2,9 stark 42 3,1 
närmast 5 5 rik 12 2,9 beväpnad 42 3,1 
ny 4 4 äkta 12 2,9 yngre 37 2,8 
begåvad 3 3 28-årig 10 2,4 gemen 35 2,6 
Död 3 3 medelålders 10 2,4 vuxen 34 2,5 
flitig  3 3 okänd 9 2,1 maskerad 34 2,5 
förståndi
g 

3 3 25-årig 8 1,9 vit 33 
2,5 

ledande  3 3 bostadslös 8 1,9 rätt 33 2,5 
   liten 8 1,9 svart 31 2,3 
   vit 8 1,9 rik 30 2,2 

386



 

   29-årig 7 1,6 äkta 25 1,9 
   ensam 7 1,6 stor 24 1,8 
   22-årig 6 1,4 21-årig 24 1,8 
   30-årig 6 1,4 25-årig 21 1,5 
   berusad 6 1,4 ensam 20 1,5 
   död 6 1,4 27-årig 20 1,5 
   gemen 6 1,4 24-årig 20 1,5 
   svensk 6 1,4 ny 19 1,4 
   27-årig 5 1,2 liten 19 1,4 
   38-årig 5 1,2 död 19 1,4 
   40-årig 5 1,2 41-årig 19 1,4 
   civilklädd 5 1,2 34-årig 19 1,4 
   rätt 5 1,2 okänd 17 1,2 
   sjuk 5 1,2 19-årig 16 1,2 
   21-årig 4 0,9 40-årig 15 1,1 
   31-årig 4 0,9 22-årig 15 1,1 
   33-årig 4 0,9 20-årig 15 1,1 
   35-årig 4 0,9 modern 14 1,0 
   58-årig 4 0,9 arg 14 1,0 
   allvarlig 4 0,9 naken 13 0,9 
   blivande 4 0,9 mäktigaste 12 0,9 
   bäst 4 0,9 gift 12 0,9 
   fri 4 0,9 31-årig 12 0,9 
   lärd 4 0,9 30-årig 12 0,9 
   stor 4 0,9 sist 11 0,8 
   svag 4 0,9 homosexuell 11 0,8 
   västtysk 4 0,9 amerikansk 11 0,8 
   24-årig 3 0,7 29-årig 11 0,8 
   37-årig 3 0,7 osynlig 10 0,7 
   43-årig 3 0,7 50-årig 10 0,7 
   46-årig 3 0,7 39-årig 10 0,7 
   47-årig 3 0,7 riktig 9 0,6 
   anonym 3 0,7 fri 9 0,6 
   arg 3 0,7 52-årig 9 0,6 
   blind 3 0,7 26-årig 9 0,6 
   glad 3 0,7 23-årig 9 0,6 
   gripen 3 0,7 åtalad 8 0,6 
   homosexuell 3 0,7 vänlig 8 0,6 
   jämnårig 3 0,7 vanlig 8 0,6 
   lungsjuk 3 0,7 modig 8 0,6 
   luttrad 3 0,7 lycklig 8 0,6 
   mördad 3 0,7 snäll  7 0,5 
   naken 3 0,7 pistolbeväpn

ad 
7 

0,5 
   pistolbeväpn

ad 
3 0,7 mördad 7 

0,5 
   svart 3 0,7 muslimsk 7 0,5 

387



 

   vuxen 3 0,7 lång 7 0,5 
   vänlig 3 0,7 jämställd 7 0,5 
   åldrad 3 0,7 gripen 7 0,5 
      god 7 0,5 
      44-årig 7 0,5 
      36-årig 7 0,5 
      32-årig 7 0,5 
      28-årig 7 0,5 
      vältränad 6 0,4 
      stackars 6 0,4 
      perfekt 6 0,4 
      misstänkt 6 0,4 
      ledande 6 0,4 
      färgad 6 0,4 
      främmande 6 0,4 
      frisk 6 0,4 
      framgångsrik 6 0,4 
      fel 6 0,4 
      bäst 6 0,4 
      60-årig 6 0,4 
      55-årig 6 0,4 
      46-årig 6 0,4 
      38-årig 6 0,4 
      37-årig 6 0,4 
      älskad 5 0,3 
      åldrad 5 0,3 
      yngste 5 0,3 
      vacker 5 0,3 
      tjetjensk 5 0,3 
      sympatisk 5 0,3 
 
sjuk 5  
mäktig 5  
mogen 5  
kort 5  
knivskuren 5  
knivbeväpnad 5  
klok 5  
hemlös 5  
finsk 5  
fet 5  
Enkel 5  
arbetslös 5  
69-årig 5 0,3 
53-årig 5 0,3 
48-årig 5 0,3 
47-årig 5 0,3 

42-årig 5 0,3 
35-årig 5 0,3 
överviktig 4 0,3 
ödmjuk 4 0,3 
Äldsta 4 0,3 
välbetald 4 0,3 
Vilsen 4 0,3 
underlig 4 0,3 
Tyst 4 0,3 
Tysk 4 0,3 
transsexuell 4 0,3 
Tjock 4 0,3 
skottskadad 4 0,3 
rökande 4 0,3 
oskyldig 4 0,3 
Kär 4 0,3 
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kostymklädd 4 0,3 
jämnårig 4 0,3 
häktad 4 0,3 
heterosexuell 4 0,3 
döende 4 0,3 
bosnisk 4 0,3 
berusad 4 0,3 
begåvad 4 0,3 
badande 4 0,3 
65-årig 4 0,3 
56-årig 4 0,3 
18-årg 4 0,3 
älskvärd 3 0,2 
Ädel 3 0,2 
välklädd 3 0,2 
våldsam 3 0,2 
Trevlig 3 0,2 
Tapper 3 0,2 
stillsam 3 0,2 
skötsam 3 0,2 
rätte 3 0,2 
rosa 3 0,2 
pressad 3 0,2 
orakad 3 0,2 
ond 3 0,2 
obeväpnad 3 0,2 
normal  3 0,2 
nervös  3 0,2 
mager 3 0,2 
lättklädd 3 0,2 

lämplig 3 0,2 
klädd 3 0,2 
kinesisk 3 0,2 
inflytelserik 3 0,2 
hård 3 0,2 
hygglig 3 0,2 
hopplös 3 0,2 
helig 3 0,2 
handgången 3 0,2 
förbipasserande 3 0,2 
farlig 3 0,2 
egen 3 0,2 
dömd 3 0,2 
brittisk 3 0,2 
borgerlig 3 0,2 
bildad 3 0,2 
besviken 3 0,2 
berömd 3 0,2 
avliden 3 0,2 
anspråkslös 3 0,2 
anklagad 3 0,2 
ambitiös 3 0,2 
albansk 3 0,2 
afrikansk 3 0,2 
49-årig 3 0,2 
43-årig 3 0,2 
33-årig 3 0,2 
 
 

 
Kille, attribut      

DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

Ung 10 2,4 ung 40 3,0 
liten  5 1,2 snäll 11 0,8 
fin 4 0,9 liten 9 0,6 
hyggliga 3 0,7 ny 8 0,6 
lovande 3 0,7 vanlig 7 0,5 
nya  3 0,7 bra 5 0,3 
svensk 3 0,7 svart 5 0,3 
äldre 3 0,7 svensk 5 0,3 
   cool 4 0,3 
   ensam 4 0,3 
   fin 4 0,3 
   snygg 4 0,3 
   stor 4 0,3 
   trevlig 4 0,3 
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   reko 3 0,2 
   vit 3 0,2 
   äldre  3 0,2 
 
Herre, 
attribut 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

äldre 3 3 äldre 8 1,9 äldre 26 1,9 
gammal 3 3 ny 3 0,7 medelålders   9 0,6 
   ung 3 0,7 svensk  9 0,6 
      hög 7 0,5 
      gammal  5 0,3 
      ung 5 0,3 
      distingerad   4 0,3 
      kostymklädd 3 0,2 
      liten 3 0,2 
      mäktig  3 0,2 
      påflugen 3 0,2 
 
Flicka, 
attribut 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

ung  16 16 liten  22 5,3 ung   88 6,7 
liten 9 9 ung     21 5,0 liten  74 5,6 
vacker  7 7 svensk 6 1,4 14-årig 50 3,8 
svensk 3 3 16-årig  4 0,9 elvaårig 32 2,4 
   17-årig  4 0,9 13-årig  27 2,0 
   östtysk 4 0,9 16-årig  25 1,9 
   15-årig 3 0,7 17-årig  23 1,7 
   20-årig 3 0,7 tioårig 20 1,5 
   duktig 3 0,7 svenska 17 1,2 
   fattig 3 0,7 15-årig 16 1,2 
   frisk 3 0,7 vacker 15 1,1 
   fyrårig 3 0,7 tolvårig 12 0,9 
      duktig 11 0,8 
      homosexuell 11 0,8 
      18-årig 10 0,7 
      11-årig  8 0,6 
      12-årig 8 0,6 
      död 8 0,6 
      mördad  7 0,5 
      10-årig 6 0,4 
      sjuårig 6 0,4 
      snäll 6 0,4 
      söt   6 0,4 
      utsatt  6 0,4 
      dödad  5 0,3 
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      muslimsk 5 0,3 
      tonårig  5 0,3 
      treårig 5 0,3 
      19-årig 4 0,3 
      20-årig 4 0,3 
      artig  4 0,3 
      ful 4 0,3 
      nittonårig 4 0,3 
      tjugoårig 4 0,3 
      åttaårig 4 0,3 
      4-årig 3 0,2 
      fin 3 0,2 
      frisk 3 0,2 
      jämnårig 3 0,2 
      prostituerad 3 0,2 
      rödhårig 3 0,2 
      stackars 3 0,2 
 
Kvinna,attri
but 

        

Press65 frek
v 

nor
m 

DN87 frek
v 

nor
m 

SvD00 frek
v 

nor
m 

Ung 15 15 ung  33 7,9 ung  301 22,9 
Vit 7 7 gravid  30 7,2 äldre  62 4,7 
Gift 6 6 gammal 17 4,1 gravid 41 3,1 
svensk 5 5 äldre 12 2,9 svensk  40 3,0 
65-årig  4 4 svensk 9 2,1 medelålders 34 2,5 
80-årig 3 3 vacker 9 2,1 vacker  29 2,2 
begåvad 3 3 ensam  7 1,6 yngre  27 2,0 
gammal 3 3 misshandlad 7 1,6 först  26 1,9 
   deltidsarbeta

nde 
6 

1,4 
gammal 21 

1,5 
   naken  5 1,2 stark 20 1,5 
   stark 5 1,2 vuxen 18 1,3 
   30-årig 4 0,9 ensam  18 1,3 
   37-årig 4 0,9 prostituerad 17 1,2 
   46-årig 4 

0,9 
misshandlad
e 

17 
1,2 

   amerikansk 4 0,9 ny 16 1,2 
   först  4 0,9 mogen 16 1,2 
   HIV-smittad  4 0,9 tysk 12 0,9 
   modern 4 0,9 31.årig 12 0,9 
   33-årig 3 0,7 20-årig 12 0,9 
   40-årig 3 0,7 komptent 11 0,8 
   42-årig 3 0,7 död 11 0,8 
   70-årig 3 0,7 19-årig 10 0,7 
   ambitiös 3 0,7 vit  9 0,6 
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   bäst  3 0,7 naken  9 0,6 
   dödad 3 0,7 18-årig 9 0,6 
   fri 3 

0,7 
yrkesarbeta
nde 

8 
0,6 

   liggande 3 0,7 våldtagen 8 0,6 
   rasande 3 0,7 vanlig" 8 0,6 
   rödhårig 3 0,7 rökande 8 0,6 
   smittad 3 0,7 riktig 8 0,6 
   sovjetisk 3 0,7 mäktigaste 8 0,6 
   svart 3 0,7 lesbisk  8 0,6 
   yngre 3 

0,7 
ensams-
tående ? 

8 
0,6 

      vackraste 7 0,5 
      muslimsk 7 0,5 
      fattig 7 0,5 
      36-årig 7 0,5 
      24-årig 7 0,5 
      svart 6 0,4 
      självständig 6 0,4 
      sjuk  6 0,4 
      lågavlönade 6 0,4 
      japansk 6 0,4 
      iransk 6 0,4 
      hotad 6 0,4 
      framgång-

srik 
6 

0,4 
      duktig 6 0,4 
      amerikansk 6 0,4 
      80-årig  6 0,4 
      40-årig 6 0,4 
      29-årig 6 0,4 
      välutbildad  5 0,3 
      välklädd  5 0,3 
      tjeckisk 5 0,3 
      skrivande 5 0,3 
      rikast 5 0,3 
      olycklig  5 0,3 
      norsk 5 0,3 
      mördad  5 0,3 
      modern 5 0,3 
      modemed-

veten 
5 

0,3 
      ledande 5 0,3 
      hemlös 5 0,3 
      gift 5 0,3 
      frånskild 5 0,3 
      fransk 5 0,3 
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      fertil 5 0,3 
      brittisk 5 0,3 
      beslöjad 5 0,3 
      albansk 5 0,3 
      90-årig 5 0,3 
      47-årig 5 0,3 
      46-årig 5 0,3 
      35-årig 5 0,3 
 
 
23-årig 5 0,3 
skön  4 0,3 
ogift   4 0,3 
lättklädd 4 0,3 
Lokal 4 0,3 
liten  4 0,3 
Judisk 4 0,3 
havande 4 0,3 
europeisk 4 0,3 
Driftig  4 0,3 
deltidsarbetande 4 0,3 
athensk 4 0,3 
afrikansk 4 0,3 
32-årig 4 0,3 
21-årig 4 0,3 
åldrande 3 0,2 
viljestark 3 0,2 
Utsatt 3 0,2 
utländsk 3 0,2 
upprörd 3 0,2 
underbar    3 0,2 
tyst  3 0,2 
tjetjenska 3 0,2 
tapper  3 0,2 
stor   3 0,2 
starkast  3 0,2 
stackars 3 0,2 
späd 3 0,2 
speciell ? 3 0,2 
snygg  3 0,2 
skadad 3 0,2 
självhävdande 3 0,2 
rätt 3 0,2 
polsk 3 0,2 
otrogen 3 0,2 
olika  3 0,2 
lång 3 0,2 

lågutbildad 3 0,2 
libanesisk 3 0,2 
jugoslavisk 3 0,2 
invandrad   3 0,2 
intelligent 3 0,2 
intellektuell 3 0,2 
ilsken 3 0,2 
häktad  3 0,2 
halvnaken 3 0,2 
guatemalansk 3 0,2 
frisk 3 0,2 
frigjord 3 0,2 
finsk 3 0,2 
enkel 3 0,2 
dödad 3 0,2 
bosnisk 3 0,2 
begåvad  3 0,2 
barnlös 3 0,2 
arbetslös 3 0,2 
arabisk 3 0,2 
anställd 3 0,2 
ambitiös  3 0,2 
85-årig 3 0,2 
78-årig 3 0,2 
56-årig 3 0,2 
51-årig 3 0,2 
45-årig 3 0,2 
30-årig 3 0,2 
25-årig 3 0,2 
17-årig 3 0,2 
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Tjej, attribut      
DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

svensk 7 1,6 ung  64 4,8 
ung 6 1,4 svensk 22 1,6 
bäst 6 1,4 vanlig  7 0,5 
pålitlig 3 0,7 bra  7 0,5 
   tuff 6 0,4 
   söt  5 0,3 
   lien 4 0,3 
   glad  4 0,3 
   ny 3 0,2 
   italiensk 3 0,2 
   duktig 3 0,2 
 
Dam, 
attribut 

        

Press65 frekv norm DN87 frekv norm SvD00 frekv norm 

gammal  8 8 gammal 12 2,9 äldre 32 2,4 
ung 4 4 ung 10 2,4 ung 21 1,5 
äldre  4 4 äldre  9 2,1 gammal  19 1,4 
ensam  3 3 svart 7 1,6 svensk 13 0,9 
liten 3 3 liten   4 0,9 fin  6 0,4 
   svensk 4 0,9 liten  5 0,3 
   ensam 3 0,7 vänlig 5 0,3 
      bäst 4 0,3 
      intensiv 4 0,3 
      vacker 4 0,3 
      fin 3 0,2 
      naken 3 0,2 
      okänd 3 0,2 
      skäggig 3 0,2 
 

394



 395

17 LITTERATURLISTA 
 
Alm-Arvius, C (1998) Introduction to Semantics, Studentlitteratur, Lund 
Andersson, L (1997) Ålderism, stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en 
människas ålder, Rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 14, Stiftelsen 
Stockholms läns Äldrecentrum, Stockholm 
Andrén, G (1991) Kultur som makt – TV som kulturellt system, Dokumentation från 
forskningssymposium, Arkivet för ljud och bild (1989), Stockholm 
Asp, K (1986) Mäktiga massmedier : studier i politisk opinionsbildning, Göteborg studies in 
politics, 0346-5942, Akademilitteratur, Stockholm 
Asplund J (1979) Teorier om framtiden, Stockholm, Liber förlag 
Axelsson, M (1994) Noun Phrase Development in Swedish as a second language - a study of 
adult learners acquiring definiteness and the semantics and morphology of adjectives, Stockholms 
universitet, Stockholm 
Berg, U, Höijer, B, Nordström, B (1981) Hur lika är Rapport och Aktuellt?, Publik 
och programforskning, Sveriges Radio, Stockholm 
Berger, P L, Luckman, T (1991 [1966]) The social construction of reality, Penguin 
Books 
Biber, D (1993) Using register-diferentiated corpora for general language studies. 
Computational linguistics, 19:219-41 
Biber, D, Conrad, S, Reppen, R (1998) Corpus Linguistics – investigating Language 
Structure and Use, Cambridge University Press, Cambridge 
Bjereld, Demker (2005) I Vattumannens tid? : en bok om 1968 års auktoritetsuppror och 
dess betydelse idag, Hjalmarson & Högberg, Stockholm 
Blaakilde, A L (1999) Den store fortælling om alderdommen, København, Munksgaard 
Blaakilde, A L (2007) ”Löper tiden från Kronos? Om kronologiseringens betydelse 
för föreställningar om ålder”  i: Jönsson, Lars-Erik, Lundin, Susanne (red) Åldrandets 
betydelser, Studentlitteratur, Lund 
Blehr, B (red) (1993) Femtiotalister : om konstruerandet av kulturella generationer, Carlssons 
bokförlag, Stockholm 
Bonvillain, N (1993) Language, culture and communication : the meaning of messages, Pren-
tice Hall, Englewood Cliffs 
Brylla, C (2000) Ord med laddning : nyckelord och slagord som termer i tysk språkvetenskap, 
Serie ORDAT, 1650-2583;3, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universi-
tet, Göteborg 
Butler, J (1990) Gender trouble : feminism and the subversion of identity, Thinking Gender, 
Routledge, New York 
Byrman, G (1995) ”Nyheter på undantag – notiser 1894-1994” i: Holmberg, C.-G, 
Svensson, J, Medietexter och medietolkningar, Nya Doxa, Nora 
Byrman, G, Hultén, B (2003) ”Varför många företagsledare bär damunderkläder: 
diskussion om genus och sakprosa”, i: Englund, B., Ledin, P. (red) Teoretiska perspektiv 
på sakprosa, Studentlitteratur, Lund 



 396

Börjesson, F, Holmberg, P, Nordenstam, K. (ed)  (1995) Language and gender : case 
studies from a Swedish seminar, Meddelanden från institutionen för svenska språket 
(MISS), Göteborgs universitet, Göteborg 
Calasanti, T M, Slevin, K F (2001) Gender, social inequalities, and aging, The Gender 
lens, Altamira Press, Lanham, Md 
Chudacoff, H (1989) How old are you? : age consciousness in American culture, Princeton 
University Press, Princeton 
Church, K, Gale, W A, Hanks, P, Hindle, D (1991) “Using statistics in lexical 
analysis” i: Zernik (ed), Lexical acquisition: exploiting on-line resources to build a lexicon  
Clear, J (1993) “From Firth principles : Computational tools for the study of collo-
cation” i: Baker, M., Francis, G., Tognini-Bonellini, E. (ed) Text and technology : in honor 
of John Sinclair, Benjamins, Philadelphia 
Coupland N, Coupland, J. (1991) Language, Society and the Elderly, Blackwell Publish-
ers Inc, Oxford 
Croft, W, Cruse, D., A. (2004) Cognitive linguistics, Cambridge textbooks in linguistics, 
Cambridge University Press, New York 
Cruse, D A (1986) Lexical Semantics, Cambridge University Press, Cambridge 
Dahllöf, M (1999) Språklig betydelse, Studentlitteratur, Lund 
de los Reyes, P, Molina, I, Mulinari, D (red)  (2005) Maktens (o)lika förklädnader: 
kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke, Atlas, 
Stockholm 
Duranti, A (1997) Linguistic Anthropology, Cambridge University Press, New York 
Duranti, A (Ed) (2001) Linguistic Anthropology, A reader, Blackwell Publishers, Malden 
Mass, Blackwell anthologies in social and cultural anthropology, Boston university 
Edström, M, Jacobsson, M (1994) Massmediernas enfaldiga typer: kvinnor och män i 
mediebruset den 17 mars 1994, Arbetsrapport/Institutionen för journalistik och mass- 
kommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg 
Edström, M (2002) Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv, Studieförbundet 
Näringsliv och samhälle, Stockholm 
Ehn, B (2001) Kulturanalyser, Gleerups Utbildning AB, Malmö 
Ehn, B (2007) ”Hur gammal är du, egentligen?” i: Jönsson, Lars-Erik, Lundin, Su-
sanne (red) Åldrandets betydelser, Studentlitteratur, Lund 
Eide, E (1993) ”Journalisme og enkjönnet presentation”, i: Carlsson, U (red) Nordisk 
forskning om kvinnor och medier, Nordicom, Göteborg 
Ekecrantz, J, Olsson, T (1994) Det redigerade samhället : om journalistikens, beskrivnings-
maktens och det informerade förnuftets historia, Carlssons förlag, Stockholm 
Ekström, M (1998) “Attraktionens TV-journalistik”, Sociologisk forskning 3-4 
Erikson, E H (1954) Barnet och samhället, Natur och kultur, Stockholm 
Eriksson, M (1999) “Om konstruktion av åldersidentitet i samtal”; i Andersson, 
Lars-Gunnar et al (red), Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid Tjugotredje sammankoms-
ten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1999, Lund University Press, Lund 
Englund, B, Ledin, P (red) (2003) Teoretiska perspektiv på sakprosa, Studentlitteratur, 
Lund 



 397

Fillmore, C (1968) “The case for case“, i : Bach, Harms (Ed), Universals in Linguistic 
Theory, Holt, Rinehart, and Winston, New York 
Fillmore, C (1976) “Frame semantics and the nature of Language“, i: Annals of the 
New York Academy of sciences : Conference of the Origin and Development of 
Language and Speech, vol 280 
Firth, J, R (1957) Papers in linguistics, 1934-51, Oxford university press, London 
Foley, W A (1997) Anthropological linguistics - An Introduction, University of Sydney, 
Blackwell Publishers, Malden, Mass. 
Franzén, M (red) Boethius, U., Czaplicka, M. (1998) Från flygdröm till swingscen - 
ungdom och modernitet på 1930-talet, Arkiv Förlag, TA-tryck, Bjärnum 
Furuhagen, B (red) (1993) Äventyret Sverige: en ekonomisk och social historia, Utbild-
ningsradion, Stockholm 
Garside, R, Leech, G, McEnery, T (Ed) (1997) Corpus annotation : linguistic informa-
tion from computer text corpora, Longman, Harlow 
Goldinger, B (1986) Tonårstiden : utvecklingen från förpubertet till vuxen ålder, Wahlström 
& Widstrand, Stockholm 
Gruber, S (2007) Skolan gör skillnad : etnicitet och institututionell praktik, Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Norrköping 
Hadenius, S, Weibull, L (2002) Massmedier: press, radio & TV  i förvandling, Bonnier, 
Stockholm 
Hareven, T, K. (2000) Family, history  and social change : life-course & cross-cultural perspec-
tives, Westview Press, Boulder, Colorado 
Hellspong, L, Ledin, P (1997) Vägar genom texten : handbook i brukstextanalys, Stu-
dentlitteratur, Lund 
Hene, B (1984) Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta - En syntaktisk - semantisk studie 
av personbeskrivande adjektiv och adverb i populära ungdomsböcker, Umeå Universitet, Alm-
qvist & Wiksell International, Stockholm 
Hirdman, Y (1988) Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 
Rapport/Maktutredningen, Maktutredningen, Uppsala 
Hirdman, Y (1996) Kvinnohistoira : om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Utbild-
ningsradion, Stockholm 
Hirdman, Y (2001) Genus, om det stabilas föränderliga former, Liber, Malmö 
Hobsbawm, E (1991) Ytterligheternas tidsålder : det korta 1900-talet, 1914-1991, Prisma, 
Stockholm 
Hoey, M (2005) Lexical priming : a new theory of words and language, Routledge, London 
Holmberg, C, G, Svensson, J (red) (2004) Mediekulturer: hybrider och förvandlingar, 
Carlssons förlag, Stockholm 
Holmegaard, M (1999) Language Awareness and Vocabulary Learning. Teachers and 
Learners Reflecting-In-Action by a Semantic Field Exercise, Acta universitatis Gothoburgen-
sis. Göteborg Studies in Educational Sciencis 135 
Hultén, B (1989) ”Massmedieretorik – En färd i textens landskap mellan textfabri-
ker och skapande journalistik” i: Carlsson, U (red) Språket i massmedierna, Nordicom-
Sverige 



 398

Hultman, T G (red) (2003) Svenska Akademins språklära, Svenska Akademien, Nors-
teds Ordbok, Stockholm 
Hvitfelt, H (1989) Nyheterna och verkligheten : byggstenar till en teori, Rapport Göteborgs 
universitet, Journalisthögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg 
Johansson, I (1997) Ålder och arbete - föreställningar om ålderns betydelse för medelålders 
tjänstemän, Pedagogisk avhandling, Stockholms universitet, Graphic Systems, Stock-
holm 
Jonson, Ahl, H (2002), The making of the female entrepreneur : a discourse analysis of research 
texts on women entrepreneurship, Jönköping International Business School, Jönköping 
Jönson, H (2001) Det moderna åldrandet - Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-
1995, Studentlitteratur, Lund 
Jönsson, L-E, Lundin, S (red) (2007) Åldrandets betydelser, Studentlitteratur, Lund 
Jörgensen, M W, Phillips, L (1999) Diskursanalys som teori och metod, Studentlittera-
tur, Lund 
Kittay, E F (1987) Metaphor : its cognitive force and linguistic structure, Oxford, Clarendon 
Krekula, C, Närvänen, A-L, Näsman, E (2005) Ålder i intersektionell analys, i: Kvin-
novetenskaplig tidskrift, Stockholm 
Krekula, C (2006) Kvinna i ålderskodad värld: om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsför-
handlingar, Department of sociology, Uppsala Universitet, Uppsala 
Landqvist, H (1997) Straff och påföljd : om pressens användning av två termer under tre 
decennier, Språk och stil, institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala 
Lange, S (2001) NEO:s bild av 1800-talets och 1900-talets svenska ordförråd, ORDAT, 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg 
Lange, S (2002) Om nya färgord i svenskan under 1800-talet och 1900-talet, ORDAT, 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg 
Levin, L (2003) Massmedial gestaltning och vardagsförståelse: versioner av en arbetsplatsomvand-
ling, Linköping studies in arts and science, Tema universitetet, Linköping 
Levinson, S C (1983) Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge 
Lindström, F (2002) Jordens smartaste ord – språkliga gåtor och mänskligt tänk, Albert 
Bonniers Förlag, Stockholm 
Linell, P (1995) Approaching dialogue : talk and interaction in dialogical perspectives, Arbets-
rapporter från Tema K, Linköping 
Linell, P (2005) Samtalskulturer. Analyser av samtal och språkliga möten som kommunikativa 
verksamheter. Versioner från 050625, www.liu.se, 080505 
Linke, A (2002) “Om konstruktionen av åldersgrupper i språkmediet“, 
föreläsning vid Linköpings universitet, publicerad som: “Senioren - 
Zur Konstruktion von (Alters-?)Gruppen im Medium Sprache“ i: 
Häcki-Buhofer, Annelies (Hrsg.): Spra-cherwerb und Lebensalter, 
Tübingen, Francke 
Linke, A (2001) “Kids“, föreläsning vid Linköpings universitet, publicerad 
som: “Zur allmählichen Verfertigung soziokultureller Konzepte im 
Medium alltäglichen Sprachgebrauchs“ i: Lehr, Andrea (Hrsg.): Sprache 
im Alltag. Beiträge zu neuen Perspekti-ven in der Linguistik, Berlin/New 
York 



 399

Lundbladh, C-E (2001) Ord för personliga inre egenskaper, ORDAT, Institutionen för 
svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg 
Lykke, N (2003) Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen, i: Kvinno-
vetenskaplig tidskrift 24(2003), Stockholm 
Lyons, J (1977) Semantics, Cambridge University Press, Cambridge 
McQuail, D (2000) McQuail’s mass communication theory, Sage Publications, London 
McShane, S (1995) Occupational, Gender and Geographic representation of 
information sources in U.S and Canadian Business Magazines, Journalism & 
Masscommunication Quarterly, 72 :1 
Messner, M, Sabo, D, F (1994) Sex, violence & power in sports : rethinking masculinity, 
Freedom, Calif, Crossing Press 
Magnusson, U (1996) “Labelling Human Individuals: Theory and Practice in the 
Classification of Lexical Data in the Project” i: Persson, G., Rydén, M., (red) Male and 
female terms in English, Swedish Science Press, Umeå Universitet, Umeå 
Malmgren, S-G (1994) Svensk Lexikologi, Studentlitteratur, Lund 
Markowski, A (2006) The Categorization of People – Meaning components of person-denoting 
terms in Swedish and French, Swedish Master thesis in general linguistics, Stockholm 
University 
Nationalencyklopedins ordbok (NEO) (1995-1996), Bra Böcker, Höganäs 
Nikander, P (2000) “”Old” versus ”Little Girl”: A Discursive Approach to Age Categoriza-
tion and Morality”, Journal of Aging Studies, Volym 14:4 
Nikander, P (2002) Age in action : membership work and stage of life categories in talk, The 
Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki 
Nilsson, M (2007) Äldre, pensioner, senior – om konstruktionen av en kategori i offentliga 
samtal, Slutseminariemanus, Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet, Lin-
köping 
Norén, K (2005) Semantisk variation – lexikalisk eller kontextuell. Två samverkande modeller 
för betydelseanalys, Meddelanden från institutionen för svenska språket (MISS) 53, 
Göteborgs universitet, Göteborg 
Norén, K, Linell, P (2006) Meningspotentialer i den språkliga praktiken, Meddelanden 
från institutionen för svenska språket (MISS) 54, Göteborgs universitet, Göteborg 
Olsson, Å (1989) Åldrandet - Det tredje livet, Norstedts tryckeri, Fingraf AB, Södertälje 
Pearson, J (1998) Terms in Context, John Benjamins Publishing Company, Philadel-
phia 
Persson, G, Rydén, M (1996) “Aspects of language use” i: Male and female terms in 
English, Umeå studies in humanities, Umeå universitet, Umeå 
Peterson, O, Carlberg, I (1990) Makten över tanken: en bok om det svenska massmedie-
samhället, Carlssons förlag, Stockholm 
Pilcher, J (1995) Age and generation in modern Britain, Oxford University Press, Oxford 
Rahm, H (2001) Journalistikens anatomi : analyser av genrer och textmönster i fem strejkbe-
vakningar i svensk dagspress 1879-1966, Lundastudier i nordisk språkvetenskap, Lund 
Randveer, C (2001) Från attaque och häst till angrepp och springare : den svenska schackter-
minologins utveckling från 1700-tal till 1900-tal, ORDAT, Göteborgs universitet, Göte-
borg 



 400

Ronström, O (1994) “I’m old and I’m proud : music, dance and the formation of 
identity among pensioners in Sweden” i: The world of music, Noetzel, Heinrichshofen 
Books, Wilhelmshaven 
Rudebeck, L (2006) ”Ordförklaringar som betydelserepresentationer eller yttran-
den”, i: Thelander (red) Språk och Stil 16, Swedish Science Press, Uppsala 
Sacks, H 1992 [1964-72] “Hotrodder: A revolutionary Category”, i: Lectures on conver-
sation,  volym 1-2, Oxford 
Sacks, H 1992 [1964-72] Lectures on conversation, volym I-2, Oxford 
Saeed, J (1997) Semantics, Blackwell Publishing, Oxford 
Sahlgren, M (2006) The Word-Space Model – Using distributional analysis to represent 
syntagmatic and paradigmatic relations between words in high-dimensional vector spaces, Stock-
holms universitet, Institutionen för lingvistik, Stockholm 
SAOL, 13:e upplagan , www.saol.se, 080505 
Sapir, E (1985) Selected writings in Language, Culture, and Personality, Mandelbaum, G 
(ed), University of California Press, Berkeley, Calif 
Saussure, F (1970) Kurs i allmän lingvistik, Bo Cavefors Bokförlag 
SCB (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning : glimtar ur en unik befolkningsstatistik 
under 250 år : fakta inför 2000-talet, Statistiska Centralbyrån, Stockholm 
Schudson, M (1995) The power of news, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
Sigurd, B (1973) Språk i arbete - om ordens och tecknens roll i samhället, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm 
Siivonen, J (1994) Nytänkare, finstämda lyriker och kvinnor: språklig assymetri, en studie i det 
journalistiska språket ur könsperspektiv, SSKH meddelanden, Helsingfors 
Sjöström, S (2001) Semantisk förändring: hur ord får nya betydelser, Studentlitteratur, Lund 
Sköld, G (1995) ”I första hand husmoder” i: Ecekrantz, J., Olsson, T., Widestedt, K. 
(red) Nittonhundrafemtifem: journalistiken och folkhemmet,  JMK Skriftserie 1995:2 
SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige, Allmänna förlaget, Stockholm 
Stefansdottir, S (1989) Equity, survival and mass media, International conference on 
media and our common future, Västerås, Sweden 
Stubbs, M (1996) Text and corpus analysis : computer-assisted studies of language and culture, 
Blackwell, Cambridge, Massachusetts 
Stubbs, M (2001) Words and phrases – Corpus Studies of Lexical Semantics, Blackwell 
Publishers, Oxford, Malden, MA 
Svanlund, J (2001) Metaforen som konvention, Almqvist & Wiksell International, Stock-
holm 
Svanlund, J (2005) ”Hur man etablerar sig som curlingförälder och stafettläkare” i: 
Ledin, P (ed) Svenskans beskrivning, 28, Förhandlingar vid tjugoåttonde sammankoms-
ten för svenskans beskrivning, Örebro universitet, Örebro 
Svensén, B (2004) Handbok i lexikografi, ordböcker och ordboksarbete i teori och praktik, 
Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 
Svensson, J (1981) Etermediernas nyhetsspråk 2, Studier över innehåll och informa-
tionsstruktur, Lundastudier i nordisk språkvetenskap, Ekstrand, Lund 
Taylor, J R (1989) Linguistic Categorization - Prototypes in Linguistic Theory, Clarendon, 
Oxford 



 401

Thurén, T (1995) Tanken, språket och verkligheten: en bok om vår verklighetsbild och hur den 
byggs upp, Tiger, Stockholm 
Teleman, U (2003) Tradis och funkis : svensk språkvård och språkpolitik efter 1800, Nor-
stedts ordbok, Stockholm 
Tudor-Sandahl, P (1999) Den tredje åldern, Wahlström & Widstrand, Nörhaven A/S, 
Danmark 
Wadbring, I, Weibull, L (red) (2000) ”Etermediernas betydelse” i: Tryckt, Dags-
presskollegiet, institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgsstu-
dier i journalistik och masskommunikation, 22, Göteborgs universitet, Göteborg 
Van Zoonen, L (1995) “Gender, representation and the media”, i: Questioning the 
media, Sage Publishing, Thousands Oaks, Calif. 
Wetherell, M, Potter, J (1992) Mapping the language of racism: discourse and the legitimation 
of exploitation, Columbia University Press, New York 
Wierzbicka, A (1997) Understanding cultures through their key words : English, Russian, 
Polish, German and Japanese, Oxford University Press, New York 
Wittgenstein, L (1978) Filosofiska undersökningar, Bonnier, Stockholm 
von Feilitzen, C (1991) Flickor och pojkar i TV, TV som kulturellt system, Dokumenta-
tion från forskningssymposium, Arkivet för ljud och bild (1989), Stockholm 
Öberg, P (1997) Livet som berättelse: om biografi och åldrande, Comprehensive summaries 
of Uppsala, dissertations from the Faculty of Social Sciences, Uppsala 
Öberg, P (2002) ”Livslopp i förändring”, i: Andersson, L, Socialgerontologi, Stu-
dentlitteratur, Lund 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF005b00420061007300650072006100640020007000e500200027004d0061007200740069006e0027005d00200041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20080508135504
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     0
     No
     503
     356
     None
     Right
     62.3622
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         104
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     11
     403
     402
     403
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 20.00, distance 14.17 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     20.0001
     1
     Corners
     0.2999
     Fixed
     0
     0
     1.0000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20080508135550
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     589
     352
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20080508135504
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     503
     356
     None
     Right
     62.3622
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         104
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     403
     402
     403
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 29.94, 699.57 Width 73.12 Height 76.07 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     29.9359 699.572 73.1221 76.0665 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     401
     400
     401
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 496.15, 704.97 Width 62.33 Height 59.87 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     496.1503 704.9703 62.3255 59.8718 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     401
     400
     401
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 43.19, 79.75 Width 66.25 Height 58.89 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     43.1862 79.7522 66.2515 58.8902 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     401
     400
     401
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 490.26, 85.64 Width 58.40 Height 49.57 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     490.2612 85.6413 58.3995 49.566 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     401
     400
     401
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





