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Inledning 
 
Språklig förändring har fascinerat människan i flera tusen år. Hur kommer 
det sig att vissa ord verkar förändra skepnad med tiden, medan andra verkar 
vara oföränderliga och orubbliga i sina betydelser? Platon var en av de som 
intresserade sig för betydelsen hos orden, liksom många filosofer och 
språkintresserade med honom. Platon var på jakt efter den sanna betydelsen 
hos orden. Han tänkte sig att orden och språket var som en egen organism 
som existerade oberoende av människan. Den synen på språk är idag 
ovanlig, och kanske till och med icke-existerande. Vad som dock är 
intressant är att människor fortfarande är lika intresserade av betydelsen hos 
ord, och förändringen av betydelsen av ord; det som kallas semantik i 
vetenskapliga sammanhang. 

 
Ordet kultur kan användas inom olika områden såsom konst (finkultur), 
historia (bronsålderskultur), politik (överklasskultur), sociologi 
(ungdomskultur) och odling (linkultur). Det är tveksamt om det är möjligt 
att ge en enhetlig definition som täcker in samtliga dessa områden. Något 
som dock är säkert är att kultur genomgått en semantisk förändring genom 
tiderna. Det är denna förändring detta arbete är tänkt att beröra, för att på det 
sättet beskriva semantisk förändring i allmänhet. 
 
 
Syfte, problemformulering och begränsning 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt ordet kultur förändrats 
om man jämför Svenska akademiens ordbok1 med Svenska akademiens 
ordlista 1998. I det här arbetet används alltså ordet kultur som en signifikant 
för resten av språket. Det kommer att förklaras hur ordet kultur förändrats 
över tiden; vilka olika ord, med kultur i efterledet, som har funnits och finns 
samt vilka som har tillkommit.  
 
Tänkbara förklaringar till denna förändring kommer även att ges. En fråga 
som kommer att ställas är om kultur är ett ord som alla andra; det vill säga: 
är kultur ett ord som kan representera alla andra ord, eller är det speciellt? 
Kan man generalisera utifrån ett enda ord? 
 
En begränsning jag valt att göra i det här arbetet är att bortse från de ord 
som har kultur i förledet. Exempelvis kulturminister, kulturskymning och 
kulturarbetare. Anledningen är att det finns en skillnad mellan för- och 
efterled, som säger att efterled är ”viktigare”. Detta har jag valt att ta fasta 
på i detta arbete. Sven-Göran Malmgren förklarar: 
 

Den första huvuddelen av en sammansättning kallas förleden och den andra 
efterleden. Från flera synpunkter är efterleden den viktigaste delen av 

                                                 
1 Beslutet om att påbörja SAOB togs 10 februari 1787. ”Det ansågs angeläget för en stat med självaktning att 
estetiskt odla sitt språk, och ordboken skulle med upplysning om ordens rätta stavning, böjning och betydelse 
bidra till språkets förskönande” (Se http://www.svenskaakademien.se/saob/index3.html). 
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sammansättningen. Det är bl. a. den som avgör till vilken ordklass 
sammansättningen hör. Om efterleden är ett verb (t.ex. hugga) blir 
sammansättningen också ett verb (t.ex. halshugga). Är den ett substantiv 
(t.ex. vin) blir sammansättningen också ett substantiv (t.ex. rödvin). Man 
kan också lägga märke till att sammansättningen vanligen är hyponym till 
efterleden(…). Ett rödvin är ett slags vin, en skolbok är en sorts bok, att 
halshugga är ett specialfall av hugga etc. Så enkelt är det dock inte alltid. 
Det är kanske tveksamt om en järnväg är en sorts väg, och en jordgubbe är 
inte en sorts gubbe. (Malmgren 1994:34) 

 
Utifrån de exempel som gavs i de tre sammansättningarna av kultur kan 
man alltså enligt Malmgrens resonemang säga att en kulturminister är en 
sorts minister, kulturskymning en sorts skymning och kulturarbetare en 
sorts arbetare. Däremot är högkultur, bondekultur och drivbänkskultur 
samtliga olika sorts kulturer. 
 
Tanken med att försöka se betydelseförändringar genom att jämföra ett ords 
efterled kan beskrivas så här: ordet kulturs betydelse bestäms av sina 
betydelsenyanser (semantiska fält). Om dessa förändras måste också 
betydelsen hos kultur förändras (se Malmgren 1994:106-109). 
 
 
Kort forskningsöversikt 
 
Indierna var intresserade av semantisk variation redan på årtusendet före 
Kristi födelse, och grekerna ägnade sig åt etymologi, vad som uppfattades 
som ”ordens sanna betydelse”, för över 2000 år sedan. Platon var bland 
andra inblandad i detta.2 Den första teorin om semantisk förändring kan ha 
uppstått under antiken; den logisk-retoriska teorin om semantisk förändring 
(Sjöström 2001:30). Semantisk förändring sågs då snarare som ett 
konstgrepp inom retoriken, än som vetenskap baserad på förändring i 
vardagsspråket. Den logisk-retoriska teorin om semantisk förändring var det 
dominerande synsättet ända fram till modern tid. Från 1800-talet fram till 
1950-talet ägnades stort intresse åt studier av historisk betydelseförändring. 
Under den tiden ändrades inriktningen på forskningen från retorikernas 
stilgrepp till studier av vardagsspråk. Fortfarande var det dock det skrivna 
språket som var av störst intresse. Historiska semantiker kom att intressera 
sig för orsaker till betydelseförändring, eftersom man kommit fram till att 
språket kan förändras av andra anledningar än viljan att utsmycka språket 
(se Sjöström 2001:30-31).  
 
Semantiska fält 

 
I början av 1900-talet började forskare att se lexikonet som uppdelat i 
grupper av ord i olika begreppsdomäner eller semantiska fält. Ord, som till 
exempel betecknar delar av människokroppen är enligt Sören Sjöström 
(2001:159) ett sådant semantiskt fält. Sven-Göran Malmgren (1994:17-18) 
ger ett exempel på vad ett semantiskt fält är när han förklarar att stol, fåtölj 

                                                 
2 Sjöström nämner att Platon tar upp det i sin dialog Cratylus, där han försöker sig på att rekonstruera bland 
annat tidigare betydelser för ordet människa. (Sjöström 2001:30) 
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och pall tillsammans med andra ord med betydelsen ’sittmöbel’ bildar ett 
semantiskt fält. Förenklat kan man därför säga att ett semantiskt fält är en 
avgränsad grupp av likartade ord. 
 
I denna syn på betydelse tänker man sig att varje lexikalt uttryck är ett 
element som ingår i en struktur. En betydelseförändring hos ett ord i denna 
struktur får följder för övriga ord i strukturen. Ordet får dessutom en 
förändrad relation till angränsande ord. Det innebär att semantiska 
förändringar på grund av det kan leda till ’polysemi’; att ett ord förekommer 
inom flera semantiska fält och ’synonymi’; att två ord kan ha samma plats i 
ett fält3. Det finns även ett tredje fall, ’hyponymi’, när två ord har olika 
betydelse men samma grafiska utseende (Sjöström 2001:159).  
 
Ord, begrepp och referenter 
 
Vad är ett ord? Frågan är förstås viktig för ett arbete som det här.  Om detta 
resonerar Sven-Göran Malmgren. På frågan om vad ett ord är säger 
Malmgren (1994:12) ”Alla är säkert överens om att det enklaste sättet att 
identifiera orden i en skriven text är att använda sig av mellanrummen”. Den 
definitionen av ’ord’ är också den som i denna uppsats kommer att 
användas. 
 
Gustaf Stern (1931:1) förklarar att semantik är en så kallad tvärvetenskap, 
eftersom den är en blandning av lingvistik och psykologi. Stern har fått 
kritik för att hans ”utarbetade systematiska beskrivning inte ger besked om 
hur representativ den är för den språkliga verkligheten” (Lundbladh 
2002:107). Stern (1931:69) är dock medveten om detta och förklarar att det 
finns en skillnad mellan faktisk mening (actual meaning) och lexikalisk 
mening (lexical meaning), nämligen att faktisk mening är kontextberoende 
medan lexikalisk mening inte är det. När det gäller faktisk mening går det 
att svara på vad och var ett visst påstående gäller, vilket är omöjligt när det 
gäller lexikalisk mening. Om man betraktar påståendet ”hunden skäller” 
råder det inga tvivel om var hunden befinner sig och vilken hund det gäller 
ur ett perspektiv av faktisk mening. Ur ett perspektiv av lexikalisk mening 
kan påståendet gälla vilken hund som helst, och den kan befinna sig var som 
helst. 
 
Per Linell går i Människans språk (1982:156-177) in på detalj när det gäller 
referenter och betydelser. Författaren tar ett exempel med ordet hund och 
ställer sig frågan om hur man ska kunna säga vad en hund egentligen är. 
Linell förklarar att det ibland talas om att ords betydelser förklaras med de 
begrepp som är knutna till dem. Ordet hund står för begreppet ’hund’. Men 
vad innebär då begreppet? Jo, tänker sig Linell, det måste innebära något 
allmänt som gäller för alla enskilda hundindivider, och det måste vara något 
som vi språkbrukare har kunskap om. 
 

Många ords betydelser tycks ha någon relation till egenskaperna hos de 
(utomspråkliga) referenter som ordet kan användas om. Betydelsen av hund 

                                                 
3 Om synonymi överhuvudtaget existerar är en fråga som diskuterats länge av såväl lingvister som filosofer 
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verkar hänga ihop med egenskaper som hundar, dvs de djur som vi kallar 
”hundar”, har i motsats till t ex katter, rävar, vargar, grisar etc, dvs sådana (i 
viss mån liknande) djur som vi inte kallar ”hundar”. Därför förefaller det 
rimligt att tolka (kärnan i) ordet hund:s betydelse som de villkor som 
referenterna måste uppfylla för att korrekt  kunna kallas (karakteriseras med 
ordet) hund. Vilka dessa villkor är kan vara svårt att precisera. Bland det 
som är relevant är uppenbarligen egenskaper som utmärker hunddjur (i 
motsats till kattdjur) och husdjur (i motsats till vilda djur). Dessa villkor 
bildar kärnan, den s k kognitiva delen, i begreppet ”hund”[…]  (Linell 
1982:165) 

 
Sture Allén, Martin Gellerstam och Sven-Göran Malmgren har en 
annorlunda infallsvinkel när det gäller semantisk förändring. Istället för att 
ägna sig åt lexikonet skriver de i Orden speglar samhället (1989) om hur 
ord och samhälle har en ömsesidig relation till varandra och hur de påverkar 
varandra. Det heter att ”nyorden är ett slags detaljerad innehållsförteckning 
till verkligheten under en viss tid” (Allén m. fl. 1989:13). Den tes som drivs 
är att ordförrådet alltid innehåller de ord språkanvändarna behöver. Språket 
är ingen levande organism, det existerar på grund av språkanvändarna. Det 
är samhällets sätt att tänka. 

 
 

Metod och material 
 

Sören Sjöström (2001:13) skriver följande om hur man kan upptäcka att ett 
ord fått en ny betydelse: 
 

Den som inte nöjer sig med språklig intuition som vägledning, utan söker 
något mer påtagligt stöd för sina aningar att ett uttryck har fått en ny 
betydelse, har åtminstone fyra metoder att använda sig av: att studera den 
språkliga omgivningen i vilken ett visst uttryck förekommer, att göra 
jämförelser med andra språk, att analysera strukturen hos ett visst ord och 
att studera ett uttrycks användning för att beteckna ting och företeelser i 
verkligheten.  

  
Det är närmast den förstnämnda metoden, att studera den språkliga 
omgivningen i vilken ett visst uttryck förekommer, som kommer att 
användas i detta arbete. Till en början kommer de uttryck bildade med 
efterledet -kultur som Svenska akademiens ordbok ger att undersökas och 
delas in i semantiska fält. Fälten kommer att definieras av de olika 
underbetydelser till ordet kultur som SAOB ger. Efterleden kommer sedan 
att följas upp i den senaste versionen av Svenska akademiens ordlista 1998, 
för att se vilka ord som fortfarande används. Därefter kommer nybildningar, 
sammansättningar med kultur i efterledet som finns i SAOL 1998, men inte i 
SAOB att presenteras. I jämförelsen av SAOB och SAOL 1998 kommer en 
komparativ metod att användas. Slutligen kommer en diskussion angående 
den semantiska förändringen av ordet kultur och språkförändring i 
allmänhet att hållas. 
 
Vad kommer egentligen den här analysen att säga om den språkliga 
verkligheten? Har den någon relevans överhuvudtaget? Gustaf Stern fick 
kritik för att hans ”utarbetade systematiska beskrivning inte ger besked om 
hur representativ den är för den språkliga verkligheten” (Lundbladh 
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2002:107). Samma sak gäller givetvis detta arbete. Ord ska undersökas i vad 
Stern kallar lexikalisk mening; utan någon egentlig kontext, kan tyckas. 
Men i Svenska akademiens ordböcker och ordlistor tar man fasta just på att 
inte rycka ord ur sin kontext. Och i många fall presenteras också den text 
som är bakgrund till att ett ord förekommer i ordboken. I Svenska 
akademiens utgåvor används dessutom kontexten för att definiera ordens 
betydelse. 
 
Man kan invända mot att jag, i vissa fall, själv kommer att sortera in ord i 
semantiska fält. Detta kan tyckas subjektivt, men jag är medveten om 
problemet och kommer att lösa det på följande sätt: De beskrivningar som 
ges för varje sammansättning med –kultur i efterledet ska användas, och i 
många fall har SAOB angett vilket semantiskt fält ordet hör hemma i. I vissa 
fall har dock inget fält angivits, och jag tvingas då att själv avgöra. Min 
motivering har skett med hänsyn till de övriga orden i fältet. Exempelvis har 
ängskultur placerats in i ett semantiskt fält av SAOB. När mosskultur sedan 
har placerats in av mig har jag parat ihop det med ängskultur i samma 
semantiska fält, eftersom det är uppenbart att det i båda fallen handlar om en 
viss typ av växtlighet. 
 
Dock har det uppstått problem med sorterandet på grund av att vissa av 
SAOB:s fält i sig har (i stort sett) samma grundbetydelse. Det skulle helt 
enkelt gå att generalisera de semantiska fälten och bilda två större 
semantiska fält. SAOB:s fyra semantiska fält ’odlande av viss jord’, 
’odlande av ett visst växtslag’, ’uppfödning och förädling av vissa djur’ och 
’om (ren)odling av bakterier’ kan bilda fältet ’odling’. SAOB:s två 
semantiska fält ’bildning, förfining’ och ’om hur människan höjer sig över 
djurstadiet’ kan bilda fältet ’bildning och mänsklig verksamhet’. 
 
Med det vill jag ha sagt att det egentligen inte spelar någon roll om 
sorteringen av ett ord inte blir entydig, exempelvis om SAOB hänvisar en 
betydelse av ett ord till två fält. Det finns nämligen en tydlig gräns mellan 
fälten, eller rättare sagt: det finns två olika sorters fält. 
 
Skillnaden mellan SAOB och SAOL 98 
 
Innan jämförelsen av SAOB och SAOL 98 görs ska klargöras att man bör 
vara medveten om de problem som en jämförelse av dessa två verk medför. 
Det är nämligen så att SAOB gör anspråk på att vara heltäckande; även 
”döda” betydelser redovisas (Malmgren 1994:106). SAOL 98 har som mål 
ange det aktuella ordförrådet vid en viss given tidpunkt (SAOL 98:IV-
XXXVIII). SAOL 98 anger med andra ord inga ”döda” betydelser. Att 
jämföra dessa två utgåvor är inte hållbart ur statistisk synvinkel, men jag 
menar ändå att jämförelsen är tillräckligt intressant för att genomföras. 
Framförallt för att den kommer att visa på den problematik som existerar 
kring semantisk förändring och betydelser hos ord. 
 

 7



Jämförelse av betydelser hos ordet 
kultur i SAOB och SAOL 98 
 

Kultu´r, r. l. f. ((†) n. Lmil 1: 375 (1684); best. –en, äv. –n; pl. er. (förr äv. 
skrivet cul-. –tur 1640 osv. –ture 1716-1788) [jfr t. kultur, eng. culture, av 
fr. culture, av lat. cultura, till cultus, odling (se KULT, sbst.2)] 
(SAOB:3165).4

 
Det som finns att läsa i Svenska akademiens ordbok (SAOB) om kultur är 
omfattande. Förklaringen sträcker sig från K 3165 till och med K 3183. För 
den som inte bläddrat i SAOB tidigare kan nämnas att sidorna är numrerade 
per spalt, där en sida motsvaras av två spalter. ”Översatt” i A4-sidor upptar 
ordet kultur alltså närmare 10 A4. Jag nämner detta för att ni lättare ska få 
en uppfattning om hur komplicerat detta uttryck är. 
 
Nedan redovisas vad SAOB säger om ordet kultur. Siffrorna 1 till 8 anger 
olika betydelsenyanser av kultur (vilka kommer att användas i min sortering 
senare). Märk väl att l. (lilla L) är den gamla förkortningen av ordet eller, 
som numera förkortas el. † anger att betydelsen är ”död”, det vill säga att 
den inte används mer. 

 
De olika betydelser av ordet kultur som redovisats kommer nedan att 
sorteras in i semantiska fält. De semantiska fält som kommer att användas 
för att åskådliggöra de ord som finns i Svenska akademiens ordbok är de 
olika betydelser av kultur som redovisas (se de åtta olika betydelserna 
ovan). De betydelser som inte innehåller några ord, de ”döda” betydelserna, 
kommer inte att användas.  
 
Resultat redovisas i tabellform. I den första spalten redovisas vilka ord från 
SAOB det rör sig om. Siffrorna som är satta inom parentes anger vilket årtal 
uttrycket är tidigast belagt enligt SAOB. ”Okänt årtal” beror på att inget årtal 
angivits eller att Svenska akademien inte hunnit komma till ordet än5. 
Asterisktecknet anger att sammansättningen i fråga inte redovisas om man 
slår upp kultur i SAOB, utan att jag själv slagit upp det på SAOB:s hemsida 
på Internet (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) eller i SAOL 98 och därefter 
själv sorterat in i de semantiska fälten. I andra spalten anger minustecknet 
att ordet inte förekommer i SAOL 98, medan plustecknet visar att ordet finns 
med i SAOL 98. I tredje spalten finns utrymme för kommentarer. Bland 
annat kommer det att förklaras vad vissa ord betyder (de som inte är 
uppenbara). Med ’nyord’ kommer i detta sammanhang att menas att ett ord 
finns i SAOL 98 men inte i SAOB. Under varje semantiskt fält följer en 
summering av vad som skett med de ord som finns däri. När samtliga 
semantiska fält presenterats kommer en slutsummering att göras. 
 
 
 

                                                 
4”LMil. =Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutioner angående Svea rikes landt-milice till häst och fot .. 
hopsamlade af Sigfrid L. Gahm Persson. 14. Sthm 1762-1814” (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) 
5 Svenska akademien har än så länge hunnit komma till talkumera. 
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Semantiskt fält 1: odlande av viss jord 
 

1. (med prägel av fackspr.) odlande l. brukande (av viss jord); numera 
företrädesvis (se dock a o. b) i sådana uttryck som taga (ngt) i kultur, ligga 
under kultur o. d.; förr äv. dels: ökande av den odlade arealen (inom ett 
område), uppodlande, dels (idkande av) jordbruk (inom ett område)(---) a) 
(fullt br.) konkretare: sätt att bruka jord, skick vari brukad jord befinner sig 
(---) b) (i fackspr. fullt br.) konkret: odlad jord. (SAOB:3165).  

 
Tabell 1 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   

Agrikultur*  (1837) + Betydelse: 
jordbruk,lantbruk,åkerbruk 

(mindre). 
Blandkultur* (1896) - Betydelse: blandning av 

jordarter. 
Brandkultur (1885) - Betydelse: odling genom 

svedjebruk. 
Brännkultur (1898) - Betydelse: behandling av 

mossjord genom bränning 
av det översta jordlagret. 

Djupkultur (okänt årtal) - Motsatt ytkultur. 
Elitkultur* (1896) - Nämns i Allmänna 

svenska 
utsädesföreningens 

tidskrift. 
Frilandskultur* (okänt 

årtal) 
-  

Hackkultur (1923) -  
Högkultur (1891) + Betydelse: Hög kultur i 

fråga om odling av jord. 
Jordkultur  (1846) -  

Land-kultur* (okänt årtal) -  
Landskultur (okänt årtal) -  
Landtkultur/Lant-kultur 

(okänt årtal) 
-  

Landts-kultur/Lants-
kultur* (okänt årtal) 

-  

Lågskogs-kultur* (1900) -  
Mossjords-kultur* (1887) -  

Moss-kultur* (1891) +  
Oas-kultur* (1932) -  

Rand-kultur* (1912) - Betydelse: om 
kultur(form) vid ett visst 
kulturområdes ytterkanter 

(där ofta äldre former 
bibehållit sig). 

Sandjords-kultur* (1898) -  
Sand-kultur* (1882) -  

Sandrörs-kultur* (1908) -  
Sandtäck-kultur* (1887) -  

Spad-kultur* (1876) -  
Spaljé-kultur* (1891) - Betydelse: odling med 

hjälp av uppspända trådar. 
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Stor-kultur* (1928) - I motsats till småbruk. 
Svedje-kultur* (1893) -  

Ängskultur (okänt årtal) - Förekommer även i 
semantiskt fält nummer 

två, men SAOB ger ingen 
förklaring varför, då man 
inte kommit till ordet än. 

 
Detta semantiska fält rymmer 28 ord, varav inget är något nyord. Av dessa 
28 ord återfinns i SAOL 98 3 stycken: Agrikultur, Högkultur och Moss-
kultur. 
 
Semantiskt fält 2: odlande av ett visst växtslag 
 

2. (i fackspr.) odlande av ett visst växtslag, odling; äv. om sådd l. plantering 
av skog; ofta konkretare: sätt att odla ett växtslag, slag av odling; jfr 
Kultivera 2. (SAOB:3166). 

 
Tabell 2 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   

Agaragar-kultur* 
(1894) 

- Agaragar är namnet 
på en ätbar havsalg. 

Barrskogskultur 
(1875) 

-  

Betkultur (1839) -  
Bikultur (1902) - I betydelsen 

’sekundär kultur’. 
Blomsterkultur 

(1831) 
-  

Drillkultur (1807) - Betydelse: 
växtodling på drill. 

Drivbänkskultur 
(1872) 

-  

Drivhuskultur 
(1876) 

-  

Efterkultur (1906) + Betydelse: 
skogssådd eller 
skogsplantering 
avsedd att fylla 

luckor i en tidigare 
sådd eller plantering. 

Ekkultur (okänt 
årtal) 

-  

Eke-kultur* (1886)   
Elektrokultur (1871) - Betydelse: att 

använda elektrisk 
energi i 

växtodlingens tjänst. 
Frökultur (1882) -  
Förkultur (1887) + Betydelse: 

förberedande odling 
eller plantering. 

Grankultur (okänt 
årtal) 

-  

Gräskultur (1893) -  
Hampkultur (1739) -  
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Hampekultur* 
(okänt årtal) 

-  

Hjälpkultur (1868) -  
Jordkultur (1846) - Betydelse: odling av 

jord. 
Linkultur (okänt 

årtal) 
-  

Mellankultur (1902) - Betydelse: tillfällig 
odling. 

- Monokultur* (okänt 
årtal) 

 

Moto-kultur* (1910) - Betydelse: 
motoriserad 

jordbruksdrift. 
Oliv-kultur* (1835) -  
Park-kultur* (1857) - I betydelsen ’vård av 

parker’. 
Pedigree-kultur* 

(1894) 
- Betydelse: renodling 

av avkomman efter 
ett växtindivid. 

Pil-kultur* (1893) -  
Plog-kultur* (1899) -  
Potatiskultur (1805) -  

Radkultur (1807) - Betydelse: växter 
som sås eller 

planteras i rader. 
Riskultur (1835) -  

Rosen-kultur* (1908) -  
Rumskultur (1895) - Betydelse: odling av 

växter i bostadsrum 
och dylikt. 

Råg-kultur* (1833) -  
Saffrans-kultur* 

(1905) 
-  

Siden-kultur* (okänt 
årtal) 

-  

Silke-kultur* (1944) -  
Silkes-kultur* (1805) -  
Skogskultur (1846) -  
Sockerbets-kultur* 

(1892) 
-  

Socker-kultur* 
(1792) 

-  

Sockerrörskultur 
(1907) 

-  

Sort-kultur* (1927) -  
Spelt-kultur* (1902) - Spelt är en sorts 

vete. 
Sticklings-kultur* 

(1910) 
- Stickling är en del av 

en växt som skurits 
av för att stickas ner 

i jorden. 
Stor-kultur* (1897) - Förekommer i det 

första semantiska 
fältet i samma 

betydelse. SAOB har 
valt att placera ordet 

i båda fälten. 
Svält-kultur* (1913) -  
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Sädes-kultur* (1724) -  
Tobakskultur (okänt 

årtal) 
-  

Vinkultur (okänt 
årtal) 

-  

Vitbetskultur (okänt 
årtal) 

-  

Växtkultur (okänt 
årtal) 

-  

Växthuskultur  
(okänt årtal) 

-  

Ängskultur (okänt 
årtal) 

- Förekommer även i 
semantiskt fält 

nummer ett, men 
SAOB ger ingen 

förklaring varför, då 
man inte kommit till 

ordet än. 
 

Ovanstående semantiska fält rymmer 55 ord, av vilka ett är ett nyord: 
monokultur. Av de 54 ord som presenteras i SAOB återfinns två i SAOL 98: 
Efterkultur och förkultur. 
 
Semantiskt fält 3: uppfödning och förädling av 
vissa djur 
 

3. (i fackspr.) om planmässig(t) förökande l. uppfödning (o. förädling) av 
vissa djur; i sht i ssgr. (SAOB:3166).  

 
Tabell 3 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   

Bikultur (1878) 

- 

Betydelse: biskötsel. 
Ordet är en 

homomyni till 
bikultur i det andra 
semantiska fältet. 

Dammkultur (1886) - Betydelse: en metod 
för odling av mossa. 

Hästkultur (1830) -  
Ostron-kultur* 

(1883) -  

 
’Uppfödning och förädling av vissa djur’ innehåller fyra ord, av vilka inga 
är nyord och inga återfinns i SAOL 98. 
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Semantiskt fält 4: om (ren)odling av bakterier 
 

4. (i fackspr.) om (ren)odling av bakterier o. d.; ofta konkret, om (fast l. 
flytande ämne, ”kultursubstrat”, innehållande) den gm odlingen uppkomna 
samlingen av bakterier; äv. i utvidgad anv., om vattensamling som erbjuder 
goda livsbetingelser för bakteriers förökande. (SAOB:3166). 

 
Tabell 4 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   

Bacillkultur (okänt 
årtal) 

-  

Bakteriekultur 
(1888) 

+  

Blandkultur (okänt 
årtal) 

- Betydelse: 
bakteriekultur som 
innehåller bakterier 

av olika slag. 
Blandningskultur 

(1900) 
-  

Buljong(s)kultur 
(1899) 

- Betydelse: odling av 
bakterier i buljong. 

Difterikultur (1891) -  
Instickskultur (1904) - Betydelse: odling av 

bakterier, 
åstadkommen 

genom bakteriernas 
införande i ett fast 
närings substrat 

(vanl. 
gelatin eller agar) 

medelst en ympnål. 
Substrat innebär 

något som bakterier 
växer i. 

Jordkultur (1901) - Betydelse: odling av 
försöksväxter, 

bakterier och dylikt i 
jord. Homonymi 

förekommer i 
semantiskt fält 
nummer två. 

Jästkultur* (1891) -  
Kolera-kultur* 

(okänt årtal) 
-  

Mjältbrands-kultur* 
(1900) 

-  

Moder-kultur* 
(1900) 

- I betydelsen 
’huvudkultur’. 

Platt-kultur* (1896) - Betydelse: odling av 
bakterier på en 

platta. 
Renkultur (1884) - Betydelse: renodling 

av mikroorganismer. 
Rotsbacill-kultur* 

(1897) 
-  

Rots-kultur* (1900) - Rots är smittsam 
bakterie hos 
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hästsläktet. 
Rullrör-kultur* 

(1895) 
- Rullrör är ett provrör 

som rullas i is för att 
få bakterier att stelna 

på dess väggar. 
Rullrör-kultur är 
således det som 

fastnat på väggarna. 
Rå-kultur* (1916) - Betydelse: ej 

renodlad odling av 
mikroorganismer. 

Stick-kultur* (1891) - Betydelse: samma 
som för 

instickskultur (se 
ovan). 

Streck-kultur* 
(1895) 

- Betydelse:kultur 
som sker eller 

förefinnes i streck i 
kultursubstratet. 

Stryk-kultur* (1900) - Betydelse: kultur där 
bakteriefloran stryks 

över 
näringslösningen. 

Syrnings-kultur* 
(1981) 

- Betydelse: kultur 
innehållande 

mjölksyrabakterier, 
som påskyndar 

mjölks och gräddes 
syrning. 

 
Det semantiska fältet ’ Om (ren)odling av bakterier’ rymmer 22 ord, av 
vilka inga är nyord. Ett av orden återfinns i SAOL 98: bakteriekultur. 
Intressant kuriosa är att alla sammansättningar utom syrnings-kultur ska ha 
uppkommit runt 1900. Det skulle kunna tyda på att den medicinska 
forskningen, och bakterieforskningen i synnerhet, gjorde framsteg under den 
tiden. 

 
Semantiskt fält 5: upparbetande eller 
exploaterande av något 

 
5. (†) upparbetande l. exploaterande (av ngt); vård (om ngt), omvårdnad, 
ans, skötsel, handhavande; (tillstånd av) blomstring o. d. (vari en 
värksamhet kommit gm det sätt varpå den skötts) (SAOB:3166-3167).  

 
Semantiskt fält 6: sätt varpå ett lands näringsliv 
bedrives 
 

6. (†) sätt varpå ett lands näringsliv bedrives; ofta konkretare: näringsliv, näringar; 
stundom med tanke enbart på de näringsgrenar som bestå i frambringande av 
produkter ur mineral, växter o. djur. (SAOB:3167). 
 

Inom denna betydelse redovisas inga sammansättningar. 
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Semantiskt fält 7: bildning, förfining 
 

7. förhållande(t) att vårda sig om sin andliga l. fysiska beskaffenhet (l. någon 
viss andlig l. fysisk förmåga); bildning, förfining i ett sätt att tänka l. känna l. 
vilja l. att uppträda i förh. Till andra l. i att behandla l. anordna något; äv. (ofta 
svårt att skilja från 8) om dylik förfining inom ett helt folk l. en folkgrupp l. en 
samhällsklass o. d. resp. inom ett visst område inom den mänskliga 
sammanlevnaden; äv. allmännare: (ngns l. ngts) beskaffenhet l. tillstånd ur 
synpunkten av förfining i uppträdande, umgängessätt o. d. (SAOB:3167-
3168). 

 
Tabell 5 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   

Bordskultur (Okänt 
årtal) 

-  

- Finkultur* (okänt 
årtal) 

 

- Folkkultur* (okänt 
årtal) 

 

Förståndskultur 
(1799) 

-  

Halvkultur (1838) - Betydelse: 
halvbildning. Om 
bristande kunskap. 

Hemkultur (1923) -  
Hortikultur*  (1753) + Betydelse: 

utbildning i 
trädgårdsskötsel. 

Kläd-kultur* (1916) -  
Kroppskultur (1910) + Betydelse: arbete för 

människokroppens 
harmoniska 

utveckling till den 
grad av hälsa och 

skönhet som 
individuella anlag 
medgiva; resultatet 
av sådant arbete. 

Musikkultur (1925) -  
Mötes-kultur* 

(1932) 
- Rörande hur möten 

ska skötas. 
Okultur (okänt årtal) +  
Personkultur (okänt 

årtal) 
-  

Rese-kultur* (1935) -  
Restaurang-kultur* 

(1927) 
-  

Rätts-kultur* (1922) -  
Röstkultur (1911) -  
Salongs-kultur* 

(1911) 
-  

Samvaro-kultur* 
(1933) 

-  

Samvets-kultur* 
(1892) 

-  

Själs-kultur* (1910) -  
Självkultur (1908) - Betydelse: om 
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förhållandet eller 
verksamheten att 
vårda sig om sin 

personliga andliga 
(och fysiska) 
beskaffenhet. 

Sken-kultur* (1881) - Betydelse: låtsad 
eller falsk kultur. 

Skön-kultur* (1965) -  
Smak-kultur* (1920) -  
Spaljär-kultur (okänt 

årtal) 
- Spaljär är en form 

av stoppad klädsel 
att bära under andra 
kläder, exempelvis 

skulderharnesk. 
Spel-kultur* (1920) -  
Sport-kultur* (1924) -  

Standard-kultur* 
(1932) 

-  

Storkultur* (1965) - Rörande kultur som 
geografisk större 

enhet. Förekommer 
även i de semantiska 

fälten ett och två. 
Stormanna-kultur* 

(okänt årtal) 
-  

Sång-kultur* (1932) -  
Säng-kultur* (1945) - Betydelse: kunskap i 

utformning eller 
utseende när det 

gäller sängar. 
Trafikkultur (okänt 

årtal) 
-  

Umgängeskultur  
(okänt årtal) 

-  

Överkultur  (okänt 
årtal) 

- Betydelse saknas. 

 
Ovanstående semantiska fält innehåller 36 ord, av vilka 2 är nyord: finkultur 
och folkkultur. Av de 34 ord som presenteras i SAOB kvarstår 3 i SAOL 98: 
hortikultur, kroppskultur och okultur. 
 
Semantiskt fält 8: om hur människan höjer sig 
över djurstadiet 
 

8. Sammanfattning(en) av de förhållanden gm vilka människan l. ett visst 
folk l. en viss folkgrupp o. d. i sitt allmänna levnadssätt l. på ngt visst 
(livs)område höjer sig över djurstadiet (l. primitiva förhållanden)(…) 
(SAOB:3168).  

 
SAOB jämför här med kultivera betydelse 4, som anger andlig och materiell 
kultur, orientalisk, västerländsk, europeisk och nationell kultur, primitiv och 
högt utvecklad kultur, hög(re) kultur, stå högt och stå lågt i kultur. Vidare 
jämförs med betydelse 7 ovan. Fraser som nämns är: ”ett folk med gammal 
och förnäm kultur”, ”den moderna kulturen”, ”kulturens välsignelser och 
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förbannelser”, ”njuta av kulturens frukter” samt ”den litterära, den estetiska, 
den sceniska och den tekniska kulturen i ett land”. 
 
Beskrivningen av denna betydelse av kultur är den längsta. Den varar från 
spalt 3168 till 3183. Av utrymmesskäl presenteras endast de 
sammansättningar som anges, medan noter och förklaringar inte tas med. 

 
Tabell 6 

SAOB SAOL –98 Kommentar 
   
- Allmogekultur* 

(okänt årtal) 
Betydelse: 

bondekultur. 
- Arbetarkultur* 

(okänt årtal) 
 

Aztekkultur (1898) +  
- Barnkultur* (okänt 

årtal) 
 

Blandkultur (1894) - Betydelse: kultur i 
vilken olika kulturer 
eller kulturriktningar 

sammansmält. 
Förekommer även i 

semantiska fält 
nummer två och fyra 

i delvis andra 
betydelser. 

Blandningskultur 
(1885) 

- Betydelse: samma 
som för blandkultur. 

Bondkultur* (okänt 
årtal) 

-  

Bondekultur (1899) +  
Boplatskultur (1913) -  
Bronskultur (1865) -  
Bronsålderskultur 

(1872) 
-  

- Bygdekultur* (okänt 
årtal) 

 

Epigonkultur (okänt 
årtal) 

- Betydelse för 
epigon: person som 
utan (större) egen 
originalitet arbetar 
på samma område 
och i samma anda 

som en föregångare. 
Eskimåkultur (1826) -  

- Företagskultur* 
(okänt årtal) 

 

Herrgårdskultur 
(1918) 

-  

Högkultur (1891) + Förekommer även i 
semantiskt fält 

nummer ett i samma 
betydelse. 

Högreståndskultur 
(1924) 

+  

- Indiankultur* (okänt 
årtal) 

 

- Inuitkultur* (okänt Betydelse för inuit: 
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årtal) eskimå. 
Järnålders-kultur* 

(1879) 
-  

Konst-kultur* (1907) -  
- Kökultur* (okänt 

årtal) 
 

Mayakultur* (1919) +  
Megalitkultur* 

(1910) 
+ Betydelse för 

megalit: stort, grovt 
tillhugget stenblock. 

Maskin-kultur* 
(1910) 

-  

Masskultur (1910) +  
Moderkultur (1890) - I betydelsen 

’hemlandskultur’. 
Förekommer i annan 

betydelse i 
semantiskt fält 
nummer fyra. 

Musikkultur (1925) -  
Människo-kultur 

(1804) 
-  

Nakenkultur* (1931) +  
Naket-kultur* (okänt 

årtal) 
-  

Nationalkultur 
(okänt årtal) 

-  

Nomadkultur* 
(1923) 

+  

Nutidskultur (1885) -  
Näver-kultur* 

(1904) 
- Betydelse: del av 

eller område inom 
den materiella 

kulturen (hos ett folk 
eller i ett land eller 
område och dylikt) 
som utmärkes av 
(riklig och långt 

driven) användning 
av näver. 

- Popkultur* (okänt 
årtal) 

 

- Populärkultur* 
(okänt årtal) 

 

Provinskultur (1915) -  
Provinsial-kultur* 

(1874) 
-  

- Prylkultur* (okänt 
årtal) 

 

Prärie-kultur* 
(1914) 

-  

Pålbyggnadskultur 
(1905) 

-  

Redskaps-kultur* 
(1914) 

-  

Relikt-kultur* (1936) -  
Renässans-kultur* 

(1926) 
-  

Riddar-kultur* -  
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(1920) 
Riks-kultur* (1899) -  
Rikemans-kultur* 

(1931) 
-  

- Rockkultur* (okänt 
årtal) 

 

Rokoko-kultur* 
(1914) 

-  

Rull-kultur* (1873) - Betydelse: att krossa 
gods med hjälp av 
rullar eller valsar. 

Sak-kultur* (1931) -  
Samanid-kultur* 

(1931) 
- Betydelse för 

samanid: invånare i 
en by i närheten av 

staden Balch i 
nuvarande 
Afganistan. 

- Samekultur* (okänt 
årtal) 

 

Samhälls-kultur* 
(1820) 

-  

Samlarkultur* 
(1949) 

+  

Sasanid-kultur* 
(1916) 

- Betydelse: om den 
persiska kulturen 

under sasaniderna. 
Skiffer-kultur* 

(1914) 
-  

Skiv-kultur* (1950) -  
Skogs-lapp-kultur* 

(1935) 
-  

Skräpkultur* (1968) +  
Småbonde-kultur* 

(1923) 
-  

Snille-kultur* (1822) -  
Sol-kultur* (1914) -  

Sovjet-kultur* 
(1925) 

-  

Spelmans-kultur* 
(1924) 

-  

Spån-kultur* (1953) - Betydelse: 
sammanfattande, om 

så dana till yngre 
paleolitikum 

hörande 
stenålderskulturer 

som kännetecknas av 
att man direkt ur 

naturliga flintblock 
slog spån. 

Stadskultur (1887) +  
Stenkammar-kultur* 

(1949) 
-  

Stenålderskultur 
(okänt årtal) 

-  

Storstads-kultur* 
(1916) 

-  

Strandbyggar- -  
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kultur* (1918) 
- Stridsyxekultur* 

(okänt årtal) 
 

Stånds-kultur* 
(1926) 

- Särskilt om de högre 
ståndens kultur. 

- Subkultur* (okänt 
årtal) 

 

Syster-kultur* 
(1873) 

-  

Sär-kultur* (1916)   
- Ungdomskultur* 

(okänt årtal) 
 

Världskultur (okänt 
årtal) 

-  

Överkultur (okänt 
årtal) 

- Betydelse saknas. 
Förekommer även i 

semantiskt fält 
nummer sju. 

Överklasskultur 
(okänt årtal) 

-  

 
Detta sista semantiska fält, som är det största, innehåller 82 ord. Av dessa är 
16 stycken nyord: bygdekultur, företagskultur, indiankultur, inuitkultur, 
kökultur, popkultur, populärkultur, rockkultur, samekultur, stridsyxekultur, 
subkultur och ungdomskultur. Av de 66 ord som anges i SAOB redovisas 12 
i SAOL 98: Aztekkultur, bondekultur, högkultur, högreståndskultur, 
mayakultur, megalitkultur, masskultur, nakenkultur, nomadkultur, 
samlarkultur, skräpkultur och stadskultur. Detta semantiska fält är det mest 
aktiva av de som presenterats. Det innehåller dels flest ord som återfinns i 
SAOL 98, och är dels det fält som innehåller flest nyord. 
 
Slutsummering av jämförelsen mellan SAOB och 
SAOL 98 
 
I en jämförelse mellan SAOB och SAOL 98 har betydelsen av ordet kultur 
delats upp i semantiska fält. Dessa fält är baserade på de olika 
underbetydelser som redovisas under kultur i SAOB. De ord som jämförts är 
alla förled till –kultur.  Sammanlagt har 227 ord, sammansättningar med –
kultur i efterledet, redovisats i analysen. Dessa ord har inhämtats från SAOB 
och SAOL 98. Av de 227 orden är 19 nyord, vilket i det här sammanhanget 
innebär att de förekommer in SAOL 98, men inte i SAOB.  
 
Av de 208 sammansättningar som presenteras i SAOB återstår 21 i SAOL 98. 
Tre av dessa återfinns i det semantiska fältet ’odlande av viss jord’ två i 
’odlande av ett visst växtslag’, inget i ’uppfödning och förädling av vissa 
djur’, ett i ’om (ren)odling av bakterier’, tre i ’bildning, förfining’ och tolv i 
det sista semantiska fältet; ’om hur människan höjer sig över djurstadiet’. I 
detta semantiska fält återfinns även 16 av de 19 nyorden. Det har därför 
konstaterats att det fältet är det mest aktiva. Varför det förhåller sig på det 
viset kommer att diskuteras i följande kapitel. Som intressant kuriosa har 
noterats att alla sammansättningar utom en i det semantiska fältet rörande 
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odling av bakterier enligt SAOB uppkom runt 1900, vilket skulle kunna tyda 
på ett medicinskt genombrott vid den tiden. Det har under jämförelsen visat 
sig att homonymier och polysemier existerar även mellan fälten. Tabellen på 
nästa sida visar förändringen av de semantiska fälten. 
 

Tabell 7 
Semantiska 
fält: 

SAOB, 
antal 
ord 

Saknas 
i 
SAOL 
98, 
antal 

SAOL 
98, 
nyord 

Kvar, 
antal 

Fält 1: 
Odlande av 
viss jord 

28 25 0 3 

Fält 2: 
Odlande av 
ett visst 
växtslag 

54 52 1 3 

Fält 3: 
Uppfödning 
och 
förädling 
av vissa 
djur 

4 4 0 0 

Fält 4: Om 
(ren)odling 
av bakterier 

22 21 0 1 

Fält 7: 
Bildning, 
förfining 

34 31 2 5 

Fält 8: Om 
hur 
människan 
höjer sig 
över 
djurstadiet 

66 54 16 28 

 
 

Diskussion 
 
 

Vad säger resultatet av analysen? 
 

Som konstaterats i föregående kapitel har ordet kultur genomgått en 
förändring. Det har visat sig att endast 21 av de 208 sammansättningar som 
presenteras i Svenska akademiens ordbok återfinns i Svenska akademiens 
ordlista 1998. Dessutom har 19 nyord tillkommit.  
 
Det har visat sig att den betydelse som redovisades sist, ’om hur människan 
höjer sig över djurstadiet’ är den mest aktiva. Däri finns flest gemensamma 
ord, men även flest nyord. Hela 16 av de 19 nyorden finns i det semantiska 
fältet. Betydelser som ’odlande av viss jord’, ’odlande av ett visst växtslag’, 
’uppfödning och förädling av vissa djur’ och ’om (ren)odling av bakterier’ 
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har utvecklats åt andra hållet. Av de fyra ord som redovisas i SAOB 
betydelsen ’uppfödning och förädling av vissa djur’ återfinns inte ett enda i 
SAOL 98. Det är intressant med tanke på att kultur från början betydde 
odling.  
 
Jag vill hävda att det ovanstående tyder på att kulturs betydelse förändrats 
från ’odling’ mot ’om hur människan höjer sig över djurstadiet’. Och min 
undersökning tycks stämma. Under kultur i den tolfte upplagan av Svenska 
akademiens ordlista från 1998 står följande att läsa: ”Kultur [-u´r] s. –en –er 
mänsklig verksamhet inom  ett visst område och en viss tid; vetenskap, 
litteratur och konst; systematisk odling av växter etc.”. Beskrivningen 
snuddar även vid semantiskt fält 7, det som handlar om bildning och 
förfining, vilket också stämmer överens med min analys. Även om detta 
semantiska fält reducerats från 36 till 3 ord, har 2 nyord tillkommit. Fältet är 
med andra ord inte dött. 
 
Kortfattat kan man uttrycka resultatet av analysen på följande sätt: det finns 
en tendens som påvisar att kultur, som från början betydde ’odling’ kort och 
gott, har gått från sin konkreta betydelse mot en abstrakt betydelse som rör 
mänsklig verksamhet i största allmänhet. Mer om detta kommer att tas upp i 
kapitlet Konkret och abstrakt, nedan. 
 
 
Konkret och abstrakt  
 
Sören Sjöström hävdar att de flesta uttryck i språket är vaga i betydelse, 
något han förklarar att hävdats länge av lingvister och filosofer (1991:50). 
Betydelsesvaghet innebär att det är svårt att ge ord inom samma ”familj”, 
exempelvis ordet spel, en enhetlig definition.6 Det är uppenbart att så också 
är fallet med kultur. Den som funderar över vad mosskultur, bakteriekultur, 
finkultur, företagskultur, popkultur och ungdomskultur har gemensamt blir 
varse om den saken. 
 
Enligt Sören Sjöström (2001:155-156) har flera språkforskare observerat att 
semantisk förändring oftare går från konkreta betydelser mot abstrakta, än 
tvärtom. Det är, enligt honom, ett typiskt förhållande när uttryck används 
metaforiskt. Och, som tidigare sagts, tyder mycket på att så är fallet med 
ordet kultur. ’Odling’, ursprungsbetydelsen av kultur är konkret. ’bildning, 
förfining’ och ’om hur människan höjer sig över djurstadiet’ är abstrakt. 

 
 

Varför denna förändring av betydelse?  
 
 
I föregående kapitel påstods att semantisk förändring ofta leder från 
konkreta betydelser till abstrakta. I detta kapitel kommer det att tas upp 

                                                 
6 Sjöström ställer sig frågan vad brädspel, kortspel, bollspel och olympiska spel har gemensamt. 
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varför förändringar överhuvudtaget äger rum i språket, och slutligen 
kommer frågan om kultur är representativt för resten av språket att besvaras. 
 
Allén, Gellerstam och Malmgren (1989:13-14) ser förändringar i språket 
som en samhällsspegel. Språket förändras på grund av samhället och 
samhället förändras på grund av språket. Gamla ord försvinner för att de inte 
används mer, och nya ord tillkommer för att de behövs. Men är det 
verkligen så enkelt? Finns det inga ord som uppkommer av andra 
anledningar än för att de behövs, eller att de försvinner för att de inte 
behövs? 
 
Gustaf Stern (1931:167) förklarar att ett ord, genom att användas 
metaforiskt kan få en ny betydelse. För att applicera det på ordet kultur kan 
man tänka sig att betydelsen ’odling’ har förändrats eller utvidgats mot 
’bildning’ på grund av sin likhet med en inlärningsprocess. Att odla en åker 
innebär att så något som senare ger frukter. På samma sätt ger utbildning 
frukter i form av kunskap. Om kultur fortsätter att användas metaforiskt på 
detta sätt och används av en stor del av språkgemenskapen kommer 
metaforen till slut att blekna, och bli en ”icke-metaforisk” del av språket. 
 
”Resultatet av många semantiska förändringar kan ses som en reflektion av 
en stigande kunskapsnivå med avseende på omvärlden” menar Sjöström 
(2001:155). Han förklarar att det faktum att svenskar för omkring hundra år 
sedan använde uttryck som valfisk, apekatt och sälhund beror på att den 
zoologiska kunskapsnivån inte var lika hög då som nu. Det var ännu okänt 
att valar inte är fiskar, att apor inte är kattdjur och att sälar inte är en sorts 
hundar. Aktuella exempel i det här arbetet är bland andra stenålderskultur 
och mayakultur. Orden kan inte ha tillkommit i språket förrän referenterna 
upptäckts. 
 
Beroende på vilken yrkesgrupp en person tillhör tolkar den ett visst ord 
olika. En operation är för en sjukhusanställd en kirurgisk operation, för en 
matematiker som en matematisk operation och för en militär som en militär 
handling. Motsatsen till det är när ett uttryck som används av en begränsad 
grupp kommer att användas av hela språkgemenskapen som ett generaliserat 
uttryck. Sören Sjöström tar ordet båt som exempel. För icke-yrkesfolk 
betyder ordet ’flytande farkost i största allmänhet’, medan yrkesfolk vill 
begränsa det till ’flytande farkoster som är under 12 meter i längd’ 
(Sjöström 2001:58). Ett exempel på ett sådant förhållande skulle det 
semantiska fältet ’om (ren)odling av bakterier’ kunna vara. Det som hänt 
med detta fält är att 21 av dess 22 ord försvunnit, något som visar sig vid en 
jämförelse mellan SAOB och SAOL 98. Det ord som finns kvar är 
bakteriekultur, en generell beteckning som skulle kunna sammanfatta resten 
av orden i fältet. Det är mycket tänkbart att de andra orden fortfarande 
används inom bakterieforskning och liknande, medan allmänheten inte har 
någon användning av sådana specifika begrepp. 

 
Polysemi innebär att ett uttryck har flera än en betydelse. Många uttryck, 
kanske de flesta i språket, har den egenskapen enligt Sören Sjöström 
(2001:52). De flesta betydelserna är relaterade till varandra på något sätt. 
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Ofta uppstår polysemi genom att ett uttryck används i en metaforisk 
mening.7, som i min tidigare hypotes om inlärningsprocessen som metafor 
till odling av en åker. Polysemi är något som verkar vara fallet med kultur. I 
ett sammanhang kan ordet betyda ’odling’, medan det i ett annat kan betyda 
’bildning’. De olika betydelser av ordet som ges i SAOB tyder på den saken. 
Det existerar även polysemier mellan de semantiska fälten i analysen, något 
som komplicerar de semantiska fältens utseende ytterligare. De verkar vara 
överlappande. 
 
Motsatsen till polysemi är homonymi, när två ord med olika referenter av en 
ren tillfällighet är lika till sin yttre form (Malmgren 1994:18). Ordet kultur i 
betydelsen ’odling’ skulle kunna vara en homonymi till ordet kultur i 
betydelsen ’bildning’. SAOB har valt att presentera dessa båda betydelser 
under samma beteckning, men det kan vara möjligt att det rör sig om två 
olika ord. Homonymier existerar, liksom polysemier, även mellan de olika 
semantiska fälten. 

 
Lundbladh (2002:109) beskriver en annan orsak som kan leda till semantisk 
förändring. Han kallar det utvidgning och förklarar att något som har en viss 
likhet med referenten kan komma att räknas in i samma semantiska fält. Ett 
exempel han tar är ordet sko, som förutom att referera till sådana vi har på 
fötterna kan vara ett redskap för klättring uppför stolpar, som linjearbetare 
använder. Stern beskriver samma fenomen (1931:166) när han förklarar hur 
skepp, som för några hundra år sedan betecknade en vattenfarkost, idag även 
kan referera till luftskepp. 
 
Ord och deras referenter har det ordats om en del i detta kapitel. Den 
ofrånkomliga frågan är förstås vad kultur refererar till, en fråga som är 
mycket svår att svara på. Per Linell (1982:165) laborerar, som tidigare sagts, 
med ordet hund och ställer sig frågan om hur man ska kunna säga vad en 
hund egentligen är, och den frågan är nog svår att svara på. Vad har alla 
hundar i hela världen gemensamt? Vilken är pudelns, schäferns, labradorens 
och stövarens kärna? Hund är dock ett betydligt mindre komplicerat 
begrepp än kultur. Det går att föreställa sig vad en hund är, men hur 
föreställer man sig vad kultur är? Genom att jämföra några 
sammansättningar med varandra har detta arbete visat vilket komplicerat ord 
kultur är.  
 
En enkel lösning vore att hävda att de semantiska fälten egentligen är 
ojämförbara, och att de olika betydelserna av kultur inte är något annat än 
homonymier. På det sättet skulle problemet lösas. Men jag tänker inte göra 
det. Jag tänker nöja mig med att konstatera att kultur är ett komplicerat ord 
som så många andra på grund av att språket ständigt förändras och att det 
inte är så logiskt som många språkforskare skulle vilja. Och genom att ordet 
kultur är komplicerat och i ständig förändring är det ett ord som alla andra, 
och därmed representativt för språklig komplexitet. 
 
 

                                                 
7 Svenskans se är ett exempel på den saken. Jämför med exempelvis avse, bortse och inse (Sjöström 2001:52) 
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Sammanfattning 
 
I detta arbete har syftet varit att undersöka på vilket sätt ordet kultur 
förändrats i en jämförelse mellan Svenska akademiens ordbok och Svenska 
akademiens ordlista 1998. Tanken var att undersökningen skulle utgöra 
underlag till den diskussion som hölls rörande språkförändring över tid. 
 
Till en början har de uttryck bildade med efterledet -kultur som Svenska 
akademiens ordbok ger undersökts och delats in i semantiska fält. Fälten har 
definierats av de olika underbetydelser till ordet kultur som SAOB ger. 
Efterleden har sedan följts upp i den senaste versionen av Svenska 
akademiens ordlista, för att se vilka ord som fortfarande används. Därefter 
har de sammansättningar med kultur i efterledet som endast finns i SAOL 
1998 undersökts. 
 
Det har visat sig att av de 208 sammansättningar med efterledet -kultur som 
presenterades i SAOB återstår 21 i SAOL 98. Tre av dessa återfinns i det 
semantiska fältet ’odlande av viss jord’, två i ’odlande av ett visst växtslag’, 
inget i ’uppfödning och förädling av vissa djur’, ett i ’om (ren)odling av 
bakterier’, tre i ’bildning, förfining’ och tolv i det sista semantiska fältet; 
’om hur människan höjer sig över djurstadiet’. I detta semantiska fält 
återfinns även 16 av de 19 nyorden, ord som alltså finns i SAOL 98 men inte 
i SAOB . Det har därför konstaterats att det sistnämnda fältet är det mest 
aktiva. Det finns en tendens som påvisar att kultur, som från början betydde 
’odling’ kort och gott, har gått från sin konkreta betydelse mot en abstrakt 
betydelse som rör mänsklig verksamhet i största allmänhet. 
 
Några orsaker till semantisk förändring har givits. Bland andra att 
användandet av ett ord i en metaforisk betydelse kan leda till att ordet får en 
ny referent, något som angivits som troligt i fallet kultur. Slutligen vill jag 
hävda att kultur är representativt för resten av språket genom att vara 
komplicerat och ständigt i förändring – något som de påvisade 
homonymierna och polysemierna mellan de semantiska fälten i analysen 
ovan tyder på. 
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