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Prototypikalitet 
och encyklopedisk 
information  
i en ordbok

Nina Kamppi

1 Inledning

I den här artikeln behandlar jag teser om betydelsens proto-
typikalitet och encyklopediska karaktär. Dessa teser påträffas 
inom den kognitiva semantiken och är betydande ur lexikografisk 
synvinkel. Jag granskar alltså lexikografisk praxis för betydelse-
beskrivning i ljuset av dessa teser som jag intuitivt betraktar som 
trovärdiga. Detta perspektiv utgör en del av en större fråga som 
handlar om vad den lexikografiska metateorin inom kognitiv ling-
vistik eller semantik kunde innebära i det redaktionella arbetet 
med en omfattande materialbaserad ordbok.1

Mina egna synpunkter motiverar jag med argument som 
inte bara påträffas inom språkforskningen, utan också i den meta-
lexikografiska litteraturen. Som exempel på lexikografisk praxis  

1) Den kognitivt inriktade språkforskningen kan delas in i två huvudfåror,  forskning 
i semantik respektive grammatik (Evans och Green 2006: 27). Jag be handlar här 
bara den förra, men det har också inom ramen för den senare gjorts en hel del forsk-
ning som är intressant ur lexikografisk synvinkel. Särskilt intressant  anser jag att den 
konstruktionsgrammatiska infallsvinkeln är, som vidhåller att  språket är uppbyggt 
av både ord och konstruktioner, och inom konstruktions grammatiken är framför allt 
begreppet argumentstrukturkonstruktion fascinerande (se även Kamppi 2012 och 
publikation under arbete).
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i en materialbaserad ordbok använder jag den finska dialektord-
boken Suomen murteiden sanakirja (SMS). Ordboken är ett lång-
siktigt och ambitiöst projekt för beskrivning av dialekternas ord-
förråd, och projektet grundar sig på lexikala data som innefattar 
ungefär åtta miljoner språkbruksexempel.

Här studerar jag den kognitiva semantiken, eftersom den 
 torde vara den semantiska teori – eller snarare forsknings-
inriktning – som i dagsläget är intressantast i lexikografiskt 
 hänseende. Det som gör den intressant är bl.a. att den strävar 
 efter att uppnå kognitiv och psykologisk sanningsenlighet i be-
skrivningen av språket. Detta ”kognitiva engagemang” (cognitive 
commitment) innebär att beskrivningen av de språkliga struk-
turerna bör avspegla det vi vet om mänsklig kognition inom 
 andra kognitiva vetenskaper, t.ex. inom filosofin, psykologin, 
forskningen om artificiell intelligens och neurovetenskapen 
(Evans och Green 2006: 40). En intressant frågeställning är om 
ett sådant mål också kan ställas upp för lexikografins del (se 
även Hudson 1988: 289).

Den kognitiva semantiken uppstod på 1970-talet som en 
 reaktion på olika formella lingvistiska teorier, och argumenten 
inom den kognitiva semantiken har i hög grad riktats mot dessa. 
Ur lexikografiskt perspektiv är dock många av dess centrala teser 
oemotsägliga.

Som sådana obestridliga tankar, baserade på lexikografens 
intuition och empiriska erfarenhet, betraktar jag inte bara 
be tydelsens prototypikalitet och encyklopediska karaktär, utan 
också det centrala påståendet att betydelsen har den vik tigaste 
rollen i språket, även i grammatiken. Obestridligt är också an-
tagandet att semantiken och syntaxen omsluter varandra, dvs. att 
de inte utgör två separata delar av språket. Det är vidare  viktigt 
att framhäva att polysemin är motiverad och att det finns etable-
rade kognitiva mekanismer som motiverar den.

Den kognitiva forskningen har i själva verket väckt intresse 
bland både lexikografer och metalexikografer, och den kognitiva 
semantikens tillämpbarhet på lexikografin har undersökts av ett 
flertal forskare i åtminstone 20 års tid (t.ex. Kirchmeier-Andersen 
et al. 1994, Csábi 2002, Hanks 1994, Swanepoel 1998, Atkins 
och Rundell 2008). Enligt Geeraerts erbjuder den kognitiva 
 semantiken lexikografin en mer realistisk bild av de semantiska 
struk turerna än mången annan teori. Geeraerts anser till exempel 
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att den prototypteori som utvecklats inom den kognitiva semanti-
ken passar väl som grund för en lexikografisk metateori, eftersom 
den på ett träffande sätt förmår beskriva de semantiska fenomen 
som lexikograferna ständigt har att göra med. (Geeraerts 2006: 
362–363)

2 Olika former av prototypikalitet

Ett centralt intresseområde inom den kognitiva semantiken är 
hur människan kategoriserar världen med hjälp av språket. Psyko-
lingvistisk forskning har visat att en stor del av kategorierna är 
prototypiska till strukturen. Dessa studier utfördes framför allt 
av psykolingvisten Eleanor Rosch på 1970-talet. Rosch utredde 
bl.a. hurdan uppfattning språkbrukare har om kategorier av typen 
fågel och frukt. Hon lade bl.a. märke till att alla medlemmar i en 
kategori inte nödvändigtvis är likvärdiga, eftersom vissa med-
lemmar kan vara mer representativa för kategorin än andra. Flera 
kategorier har dessutom vaga gränser och kan delvis överlappa 
varandra.

En annan viktig påverkare inom prototypteorin var filosofen 
Ludwig Wittgenstein. Han noterade att alla medlemmar i en 
 kategori som spel inte delar alla egenskaper. Olika spel förenas 
dock av familjelikheten: spelen är som en familj, vars medlemmar 
påminner om varandra på olika sätt.

I den kognitiva semantiken antas prototypikaliteten vara 
 karakteristisk för en enskild kategoris struktur, men också för hela 
betydelsestrukturen hos polysema ord. Den framställning av eller 
modell för polysemi som blev känd genom Lakoff (1987), och som 
grundar sig på prototypikalitet, är en nätverksmodell som består 
av noder (radial network model). I den här modellen bildar be-
tydelserna ett nätverk där kärnan, ”huvudnoden”, står för den 
prototypiska betydelsen hos ordet i fråga, och varje utvidgning 
av denna betydelse, dvs. de andra noderna i nätverket, kan 
 motiveras kognitivt. Som motiv fungerar t.ex. etablerade meka-
nismer som metafor och metonymi. Betydelserna är alltså inte 
god tyckliga, även om man då man undersöker polysemin hos ett 
enskilt ord inte i förväg kan veta via vilka vägar och mekanismer 
polysemin hos just det ordet kan förklaras.

I och med att man med prototypmodellen samtidigt be-
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skriver både den inre strukturen hos enskilda betydelsekategorier 
och relationerna mellan olika betydelser, kan helheten snarast 
visualiseras som en stjärnhimmel i stället för ett svåröverskådligt 
nätverk (se Raukko 1994: 53). På stjärnhimlen finns ett antal 
förtät ningar som är mer eller mindre luddigt avgränsade, det vill 
säga betydelsekategorier med prototypisk struktur som är kopp-
lade till varandra genom olika mekanismer.2

Observationerna av och forskningsresultaten kring kate-
goriernas prototypiska struktur har ifrågasatt den klassiska aris-
toteliska definitionsläran, där alla kategorier bl.a. anses kunna 
definieras genom en mängd nödvändiga och tillräckliga särdrag 
och där kategorierna antas ha tydliga gränser.

Den aristoteliska definitionen har ursprungligen hört hemma 
i den filosofiska logiken, men i något skede började man också 
kräva att ordboksdefinitioner ska innehålla nödvändiga och till-
räckliga villkor (Hanks 1979: 32). De latinska benämningana på 
de aristoteliska begreppen, genus (överordnat begrepp) och dif-
ferentia (särdrag), har också varit utgångspunkter då anvisningar 
som gäller betydelsebeskrivningar ges i den metalexikografiska 
litteraturen (t.ex. Ayto 1983, Jackson 2002, Geeraerts 2003).

I praktiken kan det klassiska idealet leda till en strävan efter 
att i definitionerna täcka alla belägg i materialet. Då blir defini-
tionerna långa och detaljerade, eftersom de försöker lista alla 
tänkbara betydelsekomponenter och användningar. Å andra sidan 
kan man i en definition försöka undvika att nämna särdrag som 
inte är kännetecknande för alla medlemmar i en kategori. Prob-
lemet med den förstnämnda strategin är inte bara att definitionen 
blir svårläst, utan också att det trots allt inte alltid går att förutse 
alla entiteter som i ett visst sammanhang kan benämnas t.ex. dörr 
(Hanks 1979: 32–34). Om man tillämpar den andra strategin blir 
definitionerna ungefärliga, och då får ordboksanvändaren inte 
tillräckligt med färdkost för att kunna gestalta vad ordet betyder 
eller refererar till. (Atkins och Rundell 2008: 416–417.)

Den klassiska definitionsläran har också påverkat den lexiko-
grafiska beskrivningen av polysemi. Antagandet att betydelser  
har tydliga gränser kommer till uttryck i det att lexikografen kan 
tycka sig behöva få alla belägg i ett material placerade i en 

2) Jag vill rentav påstå att lexikografer som arbetar med materialbaserade ordböck-
er anser att beskrivningen av en stjärnhimmel är en realistisk beskrivning av den 
semantiska strukturen hos många polysema ord.
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betydelse kategori. Om detta inte går eller om vissa belägg verkar 
passa i flera grupper kan lexikografen anse sig ha misslyckats med 
sin uppgift eller anse att kriterierna för betydelseindelningen är 
misslyckade. Antagandet att kategorierna har tydliga gränser 
framkommer exempelvis av att man i synnerhet tidigare i vissa 
ordartiklar i SMS använde anmärkningen ”ryhmien rajat liukuvia” 
(betydelsegruppernas gränser är flytande), t.ex. i artiklarna kehua 
’berömma’ och kepeä ’lätt’. Denna anmärkning lät därmed implicit 
förstå att glidande betydelsegränser betraktades som undantag.

3 Implicit och explicit teori

I praktiken strider det klassiska definitionsidealet mot lexiko-
grafins egen empiriska erfarenhet. I etablerad lexikografisk praxis 
finns det i själva verket också tydliga tecken på en prototypisk 
betydelsesyn (Lehrer 1990: 370, Geeraerts 2006: 356). Framför 
allt med hjälp av uttryck som i synnerhet, vanligen och ofta, för-
kortningar som e.d. och osv. samt parenteser och semikolon kan 
exempelvis en SMS-redaktör visa att vissa betydelsekomponenter 
är valbara, som i (1) och (5), att vissa referenter är mer typiska 
representanter för en viss kategori än andra, som i (2) och (4), 
och att kategoriernas gränser är otydliga, som i (3).
 (1) köpelö litet arbetsgille (som hålls på kvällen)
 (2) kieppi grop som ett djur (i synnerhet en fågel) gjort åt sig i snön
 (3) korkata försluta en flaska (en tunna e.d.) med en kork
 (4) kortteli område i en stad som avgränsas av (vanligen fyra) gator
 (5) kuulema takkonstruktion (på en eldstad)

Att kategoriernas struktur är prototypisk är också rent teoretiskt 
en betydelsefull iakttagelse som lexikografer gjort genom försök 
och misstag i det redaktionella arbetet med ordböcker. Den pro-
totypiska synen på betydelse är väldigt vanlig i ordboksdefini-
tioner, om man som mått använder t.ex. antalet förkortningar av 
ovan nämnda slag. Sådana här iakttagelser i samband med ut-
arbetandet av en enskild definition har knappast på ett allmänt 
plan lett till en medveten och systematisk tillämpning av proto-
typteorin i ordböcker.

Om prototypteorin tillämpades, skulle det betyda en stor om-
ställning i det redaktionella arbetet med ordböcker som SMS. Då 
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skulle målet för beskrivningen uttryckligen vara att beskriva bara 
förtätningarnas centrum på stjärnhimlen, dvs. prototyperna. När 
ord används på ett sätt som i hög grad avviker från den proto-
typiska förtätningen, tolkas det som kreativt språkbruk som kan 
varsla om att en ny betydelse håller på att uppkomma – eller så 
inte – men det anses inte vara ordbokens uppgift att beskriva 
dessa. Lexikografen ska inte behöva tycka att det är ”omoraliskt” 
att sopa sådana här fall under mattan.

Tillämpandet av prototypmodellen har åskådliggjorts med 
begrepp som lånats in från elektrotekniken: signal och brus (noise). 
Hanks använder sig av dessa begrepp i sin teori som han kallar 
teorin om normer och utnyttjandet av dessa (theory of norms and 
exploitations). Han uppger att teorin baserar sig på en hypotes 
som uppstått utifrån iakttagelser av språkbruket, och enligt denna 
hypo tes styrs den ”normala”, konventionella användningen av ord 
av normer som är tätt kopplade till regler som anger hur 
 normerna kan utnyttjas (Hanks 2009: 5). Enligt Hanks kan målet 
för analysen av lexikografiskt korpusmaterial vara att särskilja 
signalen från bruset – och då låter lexikografen bli att beskriva 
sådana data som inte passar normerna (Hanks 2009: 4).

Kravet på upprepning är ett av korpuslingvistikens grun d-
antaganden (t.ex. Jantunen 2004: 11), och vid tillämpning av 
proto typ teorin tas detta grundantagande in också i det tradi-
tionella arbetet med en materialbaserad ordbok. Tillämpningen 
sammankopplas med ett antagande om att en språkbrukare som 
känner till det prototypiska användningssätt som ordboken före-
slår inte har några svårigheter att förstå sporadiska avvikande 
användningssätt (Atkins och Rundell 2008: 279).

I den metalexikografiska litteraturen har t.ex. Penelope Stock 
redan år 1984 tagit parti för den prototypiska betydelsesynen. 
Hon påminner lexikografer om att gränserna mellan olika be-
tydelser ibland är diffusa. I sådana fall vore det enligt Stock bättre 
om det överordnade begreppet och särdragen i definitionen skulle 
riktas mot det semantiska fältets mitt i stället för att man strävade 
efter att också täcka fältets dunkla gränser (Stock 1984: 139). 
 Atkins och Rundell framhäver å sin sida i en relativt ny handbok 
i lexikografi att lexikografens arbete blir mer hanterbart när fokus 
ligger på att beskriva prototyper i betydelserna (2008: 280).

Metalexikografer har dock också varnat för ”farorna” med 
prototypteorin. Prototypteorin har påståtts tillåta dunkla för-
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klaringar, eftersom kategorierna anses ha suddiga gränser. Lexiko-
graferna behöver inte längre ha skuldkänslor för att de inte kan 
formulera tillräckligt precisa definitioner. (Béjoint 2005: 235.) 
Den ivrigt diskuterande Wierzbicka, som anser att begrepp kan 
analyseras restlöst med hjälp av särdrag, menar att läran om 
familje likhet inte bör användas på ett sätt som berättigar till 
en ”lat” eller ”desperat” inställning hos lexikografen (Wierzbicka 
1996: 269).

Varningar av detta slag är i mitt tycke delvis nödvändiga. 
När en definition utarbetas behöver man också göra en slags sär-
dragsanalys, även om det är osannolikt att man hittar nödvändiga 
och tillräckliga särdrag. När ett begrepp exempelvis ingår i en 
begreppshierarki måste definitionen innehålla ett överordnat be-
grepp som ska benämnas så konsekvent som möjligt. Definitionen 
måste också innehålla sådana centrala särdrag som så väl som 
möjligt särskiljer det begrepp som definieras utifrån andra be-
grepp på samma nivå i hierarkin. Atkins och Rundell (2008: 430) 
anser att sökandet efter nödvändiga och tillräckliga villkor i vilket 
fall som helst stöder utarbetandet av en bra definition, även om 
definitionen också måste avspegla den variation som förekommer 
i materialet.

I beskrivningen av polysemi innebär tillämpning av den nät-
verksmodell som grundar sig på prototyper även att betydelse-
grupperna i ordboksartikeln kan härledas ur den prototypiska be-
tydelsen (som presenteras först i artikeln) genom olika etablerade 
mekanismer som skapar polysemi. Detta är inte ett främmande 
synsätt när det gäller ordböcker, och antagandet om mekanismer 
kan också anses vara en god arbetshypotes för lexikografer som 
ska identifiera olika betydelser i materialet (Atkins och Rundell 
2008: 284) (se även Kamppi 2013).

I en ordbok tar sig polysemin naturligtvis inte formen av 
 nätverk eller en stjärnhimmel eftersom betydelserna måste pre-
senteras i linjär och hierarkisk ordning (Geeraerts 2006: 360). 
Ordböckerna har dock metoder för att visa att betydelserna egent-
ligen inte kan framställas så linjärt som ordboksformen påtvingar. 
En metod är att använda till exempel rubriker som ”ryhmään X 
liittyvää käyttöä” (användning som hänför sig till grupp X; i SMS 
exempelvis i ordartiklarna kynä, kylvää, kynsiä, käärö). Sådana 
rubriker kan användas som förklaring eller som en del av för-
klaringen. Dessutom kan definitionsvokabulären inom de olika 
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betydelsemomenten vara liknande vilket indirekt visar det meta-
foriska sambandet t.ex. mellan betydelserna.

I en materialbaserad ordbok innebär den prototypiska 
betydelse synen ett minskat antal betydelsegrupper i en ordboks-
artikel (Lehrer 1990: 380). När en betydelse är diffust avgränsad 
kan den vandra ganska långt bort från sin prototypiska kärna utan 
att det finns skäl att anta att det uppstått en annan betydelse.

4 Särskiljandet av olika typer av information

I sin definitionslära särskilde Aristoteles tingens ”kärna”, dvs. 
tingens innehåll eller väsen, från deras ”tillfälliga” egenskaper. 
Enligt Aristoteles är t.ex. kärnan i kategorin människa ’förnuftigt 
djur’, och tillfälliga egenskaper är bl.a. hudfärg och bildning. 
 Element av det här slaget, som egentligen inte ingår i själva be-
tydelsen, har senare börjat kallas encyklopedisk eller pragmatisk 
information, eller omvärldskunskap.

Ett centralt antagande inom den kognitiva språkforskningen 
är dock att lingvistisk och encyklopedisk information i en 
betydelse beskrivning inte kan skiljas åt – i själva verket är all  
betydelse encyklopedisk till sin karaktär (Langacker 1987: 154). 
Betydelsen hos t.ex. ordet banan är förknippad med all möjlig 
 information om dess form, färg och smak, med information om att 
bananer framför allt äts som mellanmål och efterrätt, att de växer 
i klasar i träd på tropiska breddgrader och att de säljs i affärer 
runt om i världen etc.

Denna encyklopediska betydelsesyn kan anses representera 
en enda nivå. Man tänker sig inte att språket har en skild ling-
vistisk och pragmatisk nivå, dvs. den språkliga informationen 
i betydelsen bedöms inte kunna särskiljas från bl.a. all den 
 kulturella, sociala och fysikaliska information som är kopplad till 
betydelsen.

I den kognitiva semantiken antas betydelseinformationen – 
med all den encyklopediska information den rymmer – inte bara 
representera en enda nivå, utan den antas också på ett sätt vara 
dikotom, dvs. tudelad. Detta antagande grundar sig på obser-
vationer inom gestaltpsykologin som visat att en central kognitiv 
förmåga hos människan är förmågan att rikta uppmärksamheten 
mot något, och att detta sker mot en viss bakgrund. Inom den 
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kognitiva lingvistiken utgår man från att även tolkningen av 
språkliga uttryck alltid sker i förhållande till en viss bakgrunds-
information och att denna bakgrund utgör en del av uttryckets 
betydelse. Betydelsen anses vara dikotom såtillvida att t.ex. 
 substantivet hypotenusa behöver bakgrundsinformation som in-
begriper en triangel (även i betydelsebeskrivningen) och att 
 verbet köpa måste speglas mot information om att det bedrivs 
handel. Bakgrundsinformationen beskrivs inom den kognitiva 
lingvistiken t.ex. med hjälp av begreppet ram (se t.ex. Fillmore 
1985; om systemen för bakgrundsinformation och deras psyko-
logiska realism, se Onikki 1994).

I motsats till den kognitiva forskningen har man inom lexiko-
grafin allmänt strävat efter att särskilja mellan information som 
hör till betydelsen å ena sidan och encyklopedisk information å 
andra sidan. Särskiljandet av dessa har teoretiskt stöd i den klas-
siska aristoteliska definitionsläran, men även i lingvistiska teorier 
från 1900-talet. Dessa framför allt strukturalistiska teorier hade 
som mål att studera betydelsen autonomt lingvistiskt, medan om-
världskunskapen inte togs med i betydelsebeskrivningen. De här 
teorierna och en stor del av lexikografin förenas i hypotesen att 
en betydelse har två nivåer.

I det redaktionella arbetet med SMS har strävan varit att 
i viss mån särskilja mellan olika typer av information. I den andra 
upplagan av redigeringsanvisningarna för SMS från 1988 uppges 
en definition vara en beskrivning av betydelsestrukturen, med en 
precisering om att endast de särdrag som är relevanta för be-
tydelsen ska beskrivas (redigeringsanvisningarna för SMS 1988: 
76). I anvisningarna medges dock att det ibland kan behövas 
även encyklopedisk information. Då ska den encyklopediska infor-
mationen inte presenteras i själva definitionen, utan i en separat 
ofullständig mening eller separata meningar. Sådan information 
finns t.ex. i ordboksartiklarna heinävaatteet och laiskantaivas.

  heinävaatteet ’kläder som användes under höbärgningen. När 
man skulle ut för att bärga hö klädde man sig vanligen i ljusa 
och rena kläder.’

  laiskantaivas ’om den bakre väggen i en ria. När man tröskar säd 
i en ria och de sista kärvarna fälls ner från riestängerna blott-
läggs den bakre väggen och tröskningen börjar vara till ända.’
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I ordboksartikeln heinävaatteet har man inte velat låta 
 informationen om de ljusa och rena kläderna ingå i den egentliga 
definitionen som en betydelsekomponent, för det skulle innebära 
att t.ex. smutsiga kläder inte kunde betraktas som kläder som 
 används vid höbärgning. I artikeln laiskantaivas består förklaring-
en endast i en hänvisning till referenten, men encyklopedisk in-
formation behövs för att motivet för benämningen ska kunna upp-
fattas, dvs. för att ordboksanvändaren ska kunna förstå varför den 
bakre väggen i en ria kallas för laiskantaivas ’den lates himmel’.

Gränsen mellan vad som ingår i betydelsen och vad som är 
encyklopedisk information som är nödvändig för tolkningen av 
betydelsen är ofta vacklande. En referens kan till exempel anses 
utgöra en väsentlig del av betydelsen, men det är ofta svårt att 
säga vilken del av beskrivningen av referensen som hör till be-
tydelsen och vilken del som utgör encyklopedisk information. 
Därför är det mer realistiskt att som mål för en lexikografisk be-
tydelsebeskrivning fastställa att viktig information som hänför sig 
till betydelsen i stora drag ska särskiljas från mer perifer infor-
mation.

En målsättning som denna kan inte anses stå i strid med syn-
sättet inom den kognitiva forskningen, eftersom kognitivisterna 
själva också uttrycker förbehåll för tanken om att betydelseinfor-
mationen endast representerar en nivå. Till exempel Langacker 
(1987: 159) medger att all encyklopedisk information inte har 
samma status. Viss encyklopedisk information är centralare än 
annan information. Informationstyperna har också karakteriserats 
som ett kontinuum snarare än en dikotomi (Cruse 2004: 93–94).

Det synsätt som utgår från att en betydelse representerar två 
nivåer kan också underbyggas med att de lexikala begreppens 
lingvistiska och begreppsmässiga innehåll hålls åtskilda (Evans 
2009: 100). Begreppen har ett etablerat lingvistiskt innehåll, 
men de ger också tillträde till ett rikligt begreppsmässigt innehåll, 
som är icke-lingvistiskt till sin karaktär och som baserar sig på 
språkbrukarens egna erfarenheter.

Lingvistisk betydelse av detta slag har också karakteriserats 
som ett schema som abstraherats från användningssituationerna 
(Evans och Green 2006: 216). Man kunde säga att ordbokens upp-
gift uttryckligen är att berätta om dessa scheman, som också har 
benämnts ”förbetydelser” (pre-meanings) (Croft och Cruse 2004: 
104), eller standardtolkningar av betydelserna, eftersom ordboken 
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inte kan beskriva begreppets hela betydelsepotential (Allwood 
2003) i all dess encyklopediska omfattning.

Som motivering kan man också ange att ordböcker och 
 encyklopedier i allmänhet är avsedda för olika behov. I synnerhet 
i arbetet med en enspråkig synkronisk ordbok kan man generellt 
utgå från att människor som delar samma kultur också delar en 
betydande del av den encyklopediska kunskapen med varandra. 
Denna kunskap finns alltså redan i deras medvetande och behöver 
inte alltid presenteras i en ordbok. Om det däremot är fråga om 
en (delvis) historisk ordbok som SMS, eller en tvåspråkig ordbok, 
måste det naturligtvis bedömas på annat sätt hur mycket encyk-
lopedisk information som behövs. Man bör dock komma ihåg att 
de exempel som ges i ordboksartiklarna också har som uppgift 
att presentera encyklopedisk kunskap.

I framtida elektroniska ordböcker kan uppslagsorden och 
förklaringarna hur som helst länkas till encyklopediska informa-
tionssystem av varierande slag. Till exempel kan ord som be-
skriver föremål länkas till motsvarande bilder vilket kommer att 
vara till stor nytta framför allt i historiska ordböcker.

5 Nödvändiga ramar skapas

Även om man redan av praktiska skäl är tvungen att begränsa 
den encyklopediska informationen i ordböcker är det ofta viktigt 
att i ordböckerna beskriva formerna för encyklopedisk informa-
tion, som bör betraktas som ramar av olika omfång, och således 
den dikotoma betydelseinformationen. Ordboksdefinitioner har de 
facto alltid innehållit information som berättar om många slags 
ramar. Till exempel delar av föremål måste definieras med hjälp 
av den ram som helheten bildar, begrepp inom ett fackområde 
med hjälp av ramen för fackområdet i fråga etc. Vissa kogni-
tivister har framhållit att ”ordboksperspektivet” inte beaktar 
 ramar (Croft och Cruse 2004: 30), men det stämmer alltså inte 
helt när det gäller riktiga ordböcker. Fillmore och Baker (2009: 
318) konstaterar för sin del att den lexikala informationens di-
kotoma karaktär är bekant från sedvanlig lexikografisk praxis.

Då ordböcker för fram information av det här slaget finns det 
orsak att vara konsekvent. En liten fingervisning ger t.ex. Fill-
mores iakttagelser av hur två stora engelskspråkiga ordböcker 
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presenterar begreppen ego, id och superego inom Freuds psyko-
analys och hur de presenterar ramar för vissa religiösa begrepp 
(Fillmore 2003: 274). Många ordböcker torde utöver sitt tradi-
tionellt semasiologiska perspektiv också mer konsekvent ha behov 
av ett ramperspektiv på ordförrådet.

Det bästa sättet att beakta detta perspektiv är att redan i 
det skede ordboken planeras försöka identifiera de grupper av ord 
som kräver en viss ram för att kunna tolkas. Utifrån detta är det 
möjligt att ta fram strategier för att beskriva ramarna och det ord-
förråd som de omfattar. I praktiken är det här naturligtvis inte så 
enkelt, och det är särskilt svårt i enorma ordboksprojekt som 
SMS, där slutet av det alfabetiskt ordnade lemmabeståndet dess-
utom ännu är höljt i dunkel.

6 Detaljrikedomen i synen på betydelse

I beskrivningen av polysemi anses i allmänhet encyklopedisk in-
formation i den kognitiva semantikens betydelsesyn öka antalet 
betydelser.3 Ett klassiskt exempel på detta är Lakoffs (1987) 
 analys av betydelserna av den engelska prepositionen over. Lakoff 
identifierade tiotals betydelser av prepositionen. Det finns gott 
om motsvarande polysemi som dragits till sin spets, även inom 
lexikografin. Betydelsebeskrivningens detaljrikedom är vanligen 
direkt avhängig av ordbokens omfattning: ju digrare ordbok, 
 desto tydligare encyklopedisk karaktär på betydelsebeskrivningen, 
dvs. flera betydelsegrupper i ordboksartikeln. Man kan alltså säga 
att den kognitiva semantiken och många omfattande ordböcker 
förhåller sig på samma sätt till en detaljerad betydelsesyn.

Både inom språkforskningen och inom metalexikografin har 
man fört mycket diskussion kring betydelsernas grovhetsgrad, och 
ingående lexikografiska analyser har inom metalexikografin mött 
samma typ av kritik (t.ex. Moon 1987, Swanepoel 1998, Hanks 
2008) som den kognitiva semantikens polysemianalyser mött 
 inom språkforskningen. Det har bl.a. konstaterats att ord med väl-
digt allmän betydelse ofta presenteras som polysema ord i ord-
böckerna, eftersom deras betydelse blandas ihop med en tolkning 

3) Som jag ser det ligger det en intressant motstridighet i att prototypikalitet mins-
kar antalet betydelser medan encyklopedisk information ökar detsamma.
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som man kan sluta sig till utifrån kontexten (Béjoint 2000: 229). 
Man har också bedömt att det stora antalet betydelsegrupper be-
ror på att syntaktiska och semantiska skillnader blandats ihop 
(Fillmore och Atkins 1992: 101, Hanks 1994: 3–4). Ordböckerna 
har påståtts överdriva skillnaderna mellan betydelserna och se 
tydliga gränser där det bara finns ett flyktigt område där betydel-
ser delvis överlappar varandra (Apresjan 1973: 9).

Det har antagits att det uttryckligen är omfångsrika material 
som får lexikografer att blanda ihop de tolkningar som betydel-
serna och kontexten skapar. Sökandet efter fina semantiska skill-
nader har påståtts leda till att betydelsen atomiseras och att man 
glömmer bort att språket inte bara kännetecknas av komplexitet, 
utan också av stor enkelhet. (Hanks 1992: 111–112.)

Inom språkforskningen har t.ex. ovan nämnda detaljerade 
analys av prepositionen over anklagats för att bl.a. vara en för 
långt driven, felaktig polysemi, sakna betydande kriterier för 
betydelse differentiering och basera sig på introspektion (Evans 
2009: 337, Evans och Green 2006: 340, Sandra och Rice 1995: 
92–94). Man har också påstått att den kognitiva semantiken inte 
ännu har tillräckligt med bevismaterial som tyder på att betydel-
serna skulle ha lagrats i människans minne i så detaljerad form 
som betydelsesynen antar (t.ex. Sandra och Rice 1995: 125).

Min egen ståndpunkt är att det både i den lexikografiska 
definitions praxisen och i beskrivningen av polysemi är mer an-
vändbart att utgå från en betydelsesyn som representerar två 
 nivåer. Den encyklopediska informationen kan antas träda in fullt 
ut först när orden tolkas i en användningssituation. Ordets be-
tydelse är i sig delvis ”underdeterminerad”, och ordet kan i olika 
kontexter få tolkningar som inte hör till den etablerade betydel-
sen. Man kan alltså anse att polysemin bestäms dels lexikalt, dels 
pragmatiskt (Traugott och Dasher 2005: 14).

Ett sådant tänkesätt minskar behovet av betydelsegrupper 
i en ordboksartikel, och då mängden betydelser minskar blir det 
också lättare att använda ordboken. Det har sagts att dagens ord-
böcker inte heller delar in betydelserna så detaljerat som tidigare 
(Béjoint 2000: 231). SMS är däremot en ordbok som varit mycket 
detaljerad i sin betydelseindelning, men i detta avseende ut-
vecklas ordbokens innehåll nuförtiden i en något enklare riktning.

Rent principiellt kunde man nuförtiden inkludera stora 
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mängder encyklopedisk information och encyklopediska be-
tydelser i ordböcker, eftersom ordböckerna allt oftare ges ut elek-
troniskt, vilket innebär att ”utrymmet” inte riskerar ta slut. Men, 
som vissa metalexikografer (t.ex. de Schryver 2003: 163) har på-
pekat, får inte det oändliga utrymmet leda till att man dränker 
ordboksanvändaren i all upptänklig information. Skillnaden 
 mellan det i princip ändlösa lagringsutrymmet i den digitala 
 världen och utrymmet för återgivning på datorns skärm är stor. 
Utrymmet på skärmen bestämmer hur mycket information som 
kan visas i en elektronisk ordboksartikel på en och samma gång, 
och denna mängd information – som ska rymmas på en skärm – 
är den mängd som en användare (maximalt) kan bearbeta på en 
gång. (Rundell 2012: 73.)

Med tanke på bl.a. detta anser jag att det går att motivera 
relativt enkla ordboksdefinitioner och polysemibeskrivningar. Det 
finns skäl att, om det är möjligt, försöka avgränsa både defini-
tioner och ordboksartiklar till en sådan längd och en sådan mängd 
betydelsegrupper som gör det möjligt för användaren att uppfatta 
helheten.

7 Avslutning

I den här artikeln har jag dryftat olika möjligheter att tillämpa 
tankar om betydelsens prototypikalitet och encyklopediska karak-
tär i betydelseangivelser, i synnerhet i det redaktionella arbetet 
med en materialbaserad ordbok. Begreppen hör hemma i den 
kog nitiva semantiken, och intuitivt anser jag dem vara mer eller 
 mindre trovärdiga. Jag har studerat bägge begreppen både som 
en inre egenskap inom en betydelsekategori och som en egenskap 
hos polysemin.

Att strukturen hos de flesta kategorier, i ljuset av vad man 
vet i dag, är prototypisk är något som kan anses vara obestridligt. 
Därför är det nödvändigt att i ordboksdefinitioner föra fram det 
centrala eller valbara i betydelsekomponenterna, liksom även be-
tydelsegränsernas suddighet – och detta är också något som i hög 
utsträckning görs i ordboksarbetet. Att fokusera på att beskriva 
bara prototyper i arbetet med en materialbaserad ordbok och helt 
frångå att beskriva ”brus” vore dock en stor omställning för 
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många ordböcker. Fördelarna med en sådan omställning är t.ex. 
att det sannolikt skulle underlätta utarbetandet av artiklarna och 
minska antalet nödvändiga betydelsegrupper.

När det är fråga om beskrivning av polysemi innebär proto-
typikalitet en beskrivning där de andra betydelserna i ordboks-
artikeln är förenade med den prototypiska betydelsen via olika 
kognitiva mekanismer. På den här punkten kan lexikografin vänta 
sig fler undersökningar inom den kognitiva semantiken, sådana 
där polysemin och mekanismernas art studeras empiriskt.

När det gäller encyklopedisk information har jag beskrivit 
hur den kognitiva semantikens betydelsesyn dels representerar en 
enda nivå, dels är dikotom. Den förstnämnda aspekten innebär att 
semantisk och pragmatisk information inte kan skiljas åt som 
informations typer som befinner sig på olika nivåer i språket, 
 medan den senare innebär att betydelsen också innefattar bak-
grundsinformation, som uttrycket i fråga tolkas mot.

Jag har kommit fram till att ordboksformen och ordbokens 
användningsändamål begränsar möjligheterna – och behoven – 
att föra fram stora mängder encyklopedisk information i anslut-
ning till en enskild betydelse. Även om den språkliga betydelse-
informationen och den encyklopediska informationen går in i 
varandra, måste man sträva efter att i grova drag skilja åt dessa 
informationstyper i ordboken.

Även om ordboken inte uppfyller antagandet om encyk-
lopedisk information, sedd som betydelseinformation som repre-
senterar endast en nivå, finns det i många fall behov av att lyfta 
fram en tydlig dikotomi i ordböckerna, göra den konsekventare 
och om möjligt skapa strategier för detta.

Jag förhåller mig skeptiskt till den encyklopediska hypotesen 
till den del den tolkas som ett fenomen som leder till mer poly-
semi. Jag har lagt fram en uppfattning om att det inom den kog-
nitiva semantiken inte ännu finns tillräckliga forskningsresultat 
som stöd för detaljrikedomen i betydelsesynen. I en ordbok anser 
jag att antalet betydelser i allmänhet snarare bör begränsas för att 
mängden information ska kunna kontrolleras och för att den 
 helhet som betydelserna bildar, och det sätt på vilket betydelserna 
motiveras inbördes, ska vara så lätt att uppfatta som möjligt.
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