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The aim of this study is to see how the Swedish word grym is used in non-traditional sense. The 

research is based on eleven newspaper corpuses from Språkbanken between the years 1965-

2004. By studying factors like meaning, genre, user and part of speech the conclusion is that the 

word has gone from something negative before the 1970s to be used as reinforcement or for 

something nice, cool and positive. The research shows that the word mainly is used within the 

sport and music genre in the newspapers and the majority of the users are men. In the result the 

word is never used as another part of speech other than the ones presented in the word books, 

which is adjective and adverb. 
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Syftet med denna studie är att se hur ordet grym används i icketraditionell bemärkelse. Under-

sökningen har skett genom studier av ordet i elva tidningskorpusar mellan åren 1965-2004, 

sammanställda av Språkbanken. Genom att studera faktorer såsom betydelse, genre, användare 

och ordklass har jag kommit fram till att ordet har gått från att innan 1970-talet endast använts 

för någonting negativt till att ordet används som en förstärkning eller för något som är snyggt, 

häftigt och positivt. Studien visar att ordet främst används inom sport- och musikgenren i tid-

ningarna och majoriteten av användarna är män. I denna studie om bruket av ordet grym i tid-

ningsskriftspråk har ordet inte uppkommit i annan ordklass än vad dagens ordböcker tar upp. 
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1 Inledning 

Språket är föränderligt. Semantiska förändringar sker hela tiden i vårt språk. Ord försvinner, 

nya tillkommer och vissa får ny betydelse. Ordet grym, har med åren gått från ”som är benä-

gen att tillfoga andra lidande” (Svenska Akademiens ordbok, SAOB, 1929) till att under 

1970-talet (Ernerot & Holmström, 2006) förekomma som något positivt t.ex. när man menar 

att någon är skicklig på något. Ordet har fått flera ytterligare betydelser enligt ordböckerna (se 

2.3) och gått från något fruktansvärt till något positivt. Bakgrunden till denna undersökning är 

att jag upplever att ordet idag används mer frekvent på ett icketraditionellt, i jämförelse med 

ovanstående citat ur SAOB, och positivt sätt än vad som framgår i ordböckernas beskrivning-

ar. Är den icketraditionella användningen något som bara hörs på gatan eller finns även den 

betydelsen dokumenterad i tidningstexter? Vad menar Magnus Uggla i sin låt ”Värsta grym-

ma tjejen”? För hon är väl varken ond eller skicklig?  Vilka faktorer är iblandade i denna vari-

ation? Är det bara i vissa texttyper, sammanhang och vissa författares texter man stöter på an-

vändningen av grym som något positivt?  

Jag gör den här undersökningen för att bidra till att göra språket som fenomen mer begripligt. 

Det finns mycket forskning kring semantisk förändring men oerhört få studier kring specifika 

ord. Ordutveckling och ordförändring är alltid ett aktuellt ämne då språket är i ständig utveck-

ling. Valet av just grym baseras på ett intresse hos mig då jag upplever skillnaderna mellan 

ordets olika betydelser som stort och att alla de olika betydelserna används idag, men olika 

hos olika användare. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet har varit att studera hur språket varierar snarare än varför. Med hur, menar jag att stu-

dera hur betydelsen skiljer sig åt i olika texter. De faktorer jag har studerat är: betydelse, gen-

re, författare/användare och ordklass. Jag har ämnat studera hur dessa faktorer har ändrats ge-

nom tiden. 

 Hur används ordet grym (med böjningar grymt och grymma) i annan än traditionell be-

tydelse under ett tidsintervall på fem decennier?  

Ordet och dess böjningar har behandlats i texter från Göteborgs universitets språkbanks kor-

pusar. Jag har studerat hur ofta ordet förekommer i annan än traditionell betydelse i tidnings-

texter från olika tider.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel tar jag upp tidigare forskning som bakgrund till min studie. Jag beskriver se-

mantisk förändring och variation. Här presenterar jag några av de definitioner och betydelser 

som finns i ordböcker som beskriver ordet grym under de senaste decennierna.  

2.1 Semantisk förändring och variation 

Semantisk förändring eller betydelseförändring betyder i princip förändringar i ords, frasers 

och satsers betydelser. Ord kan få nya innebörder av olika anledningar. En anledning är att en 

företeelse är ny och att ett ord inom det egna språket används för att namnge företeelsen. Ett 

exempel på denna typ av semantisk förändring är ordet fällskärm som i media, präglat av av-

gångsvederlag, ofta används med en annan betydelse än den traditionella ”en anordning som 

minskar fallhastigheten vid uthopp från flygplan” (Norstedts, 2001). Detta är en förändring 

som ofta snabbt accepteras av samhället (Sjöström, 2001). Ett ord kan också få helt ny bety-

delse t.ex. från utländska lånord såsom bekomma (från tyskans bekommen = ’få, erhålla’) vars 

ursprungsord inte har alls samma betydelse som det svenska ordet. Ett ord kan också få en 

mindre förändring i innebörd såsom ordet lämna vilket kan användas som det engelska ordet 

leave i meningar som t.ex. ”Vi lämnade festen” istället för uttrycket ”ge sig iväg” (Sjöström, 

2001). Både lämna och bekomma är ord som genomgått en semantisk förändring. 

Språkliga uttryck är arbiträra, vilket innebär att olika språk har olika ord för samma sak. Detta 

visar på att språket inte är givet av naturen och att det heller inte finns några hinder för seman-

tisk förändring (Sjöström, 2001). Sjöström beskriver olika sorters förändringar och varför ett 

ord används på ett nytt sätt. Det kan t.ex. vara att det får språkanvändarna att uttrycka en 

känsla eller på ett annat sätt göra ett starkare intryck på lyssnaren/läsaren. Det finns flera olika 

teorier om semantisk förändring och dess orsak och mönster varav flera tas upp av Sjöström 

(2001):  

1. Förändring i attityd (t.ex. neger) eller kunskap om något (t.ex. säl, som tidigare gick 

under namnet sälhund tills man lärde sig mer om djuret).  

2. Uttrycket utvidgas (t.ex. fallskärm som en ekonomisk säkerhet för högt uppsatta tjäns-

temän). 

3. Uttrycket begränsas till att omfatta färre referenter (t.ex. från hund, som representerar 

alla hundar till knarkhund, som används för att beteckna en särskild undergrupp av 

hundar). 
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Förändringar sker inte genom överenskommelse utan genom olika medier (TV, radio, tid-

ningar, böcker, internet och film) och mänsklig kommunikation. Det är alltså bara genom an-

vändning som förändring kan ske (eller genom att ett ord inte används och på så vis försvin-

ner). Ord förändrar vårt tänkande då de hela tiden uppkommer med nya betydelser i nya 

sammanhang. Ju längre ett ord gått mot konventionalisering, att ordet blir allmänt accepterat, 

desto mindre stöd krävs från kontexten (Sjöström, 2001). Man kan alltså titta på kontexten för 

att bedöma hur långt ett ord kommit i den semantiska förändringen. Ett ord som har kommit 

långt förstås utan kontexten. Ett ords betydelse är inte statisk och det är vanligt att man an-

vänder ett ord i en betydelse som betecknas som överförd eller bildlig. Strezelecka (2003, s. 

22) menar att ”betydelseutvidgningen är en process som pågår hela tiden och människan har 

en intellektuell förmåga att förstå ord som inte används i sin egentliga betydelse.”  

Uppmärksammas bör också att all variation inte är en förändring. Vissa ord kan t.ex. använ-

das tillfälligtvis med negativ klang eller felaktigt utan att man kan kalla det semantisk föränd-

ring, t.ex. att säga bönder om Skövdebor. Semantisk förändring och variation har både språk-

liga och ickespråkliga rötter. Förekomsten av polysemi är en språklig orsak. Polysemi innebär 

att ett ord övergår från en betydelse till en annan samtidigt som ordet används mycket fre-

kvent i språket. Ordet blir mångtydigt eftersom den gamla betydelsen, vid sidan av den nya, 

fortfarande finns kvar. Ett exempel på det fenomenet är ordet grym. I flera av de ordböcker 

jag presenterar finns två förklaringar av grym. Polysemi bör inte förväxlas med homonymi, 

vilket innebär att två ord stavas och uttalas likadant men har olika innebörd (t.ex. våg, med 

betydelsen ett föremål som man använder för att väga ting på, eller en våg som finns i havet.) 

Polysemiska förändringar sker ofta genom att man använder ett ord i metaforisk mening. 

Något som hör ihop med semantisk förändring, då det handlar om språkbruket hos använda-

ren eller vad språkanvändaren menar med ett ord, är pragmatiken. Győri (2002, s 123) menar 

att “semantic change is often explained in pragmatic terms as the result of the conventionali-

zation of context-dependent modification of usage.”  

Ords betydelse kan också variera mellan olika sociala grupperingar. Detta är en annan typ av 

semantisk variation. Sjöström (2001) jämför ordförändring med förändring i modet. Det är 

ofta bara vissa grupper som anammar en förändring, t.ex. ungdomar. Skillnaden mellan mode 

och språk är att man med mode (oftast) vet vem som startat förändringen. Olika sociala grup-

per har olika språkbruk beroende på faktorer såsom ålder, kön, yrke utbildning eller boende. 

Språkliga förändringar sprids från grupp till grupp. 
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2.1.1 Vem ändrar språket? 

Det finns som nämnts flera orsaker till semantiska språkförändringar. Förändringar är också 

beroende av vem som initierar och antar olika skiftningar i språket. Bl.a. tenderar människor i 

storstäder med täta kontaktnät att snabbare anta förändringar. Detta beror delvis på att föränd-

ringarna har större publik och att det är närmare mellan de olika grupperna (Kotsinas, 2004). 

Åldersgruppen har en avgörande roll gällande språkförändringar. Det finns en del studier som 

menar att barn skapar förenklingsprocesser medan vuxna ofta skapar mer komplicerade för-

ändringar. Kotsinas (2004) påpekar dock att det är svårt att veta vem som skapar förändringar.  

Ungdomar är en grupp som studerats mycket och som man vet använder sig av ett ”eget” 

språk. De är kreativa och kommer ofta på nya slangord. I många fall försvinner användarnas 

språk i och med att de blir vuxna, men i en del fall följer uttrycken med då användarna blir 

äldre och etableras på så sätt i standardspråket. Kotsinas (2004) beskriver språkförändring i 

tre steg. Först uppstår en innovation, som ofta innebär ett normbrott av något slag, sedan 

sprids innovationen och sist etableras den. Det är ingen enkel process för ett ord eller uttryck 

att bli etablerat utan de flesta försvinner t.ex. för att användaren såg det som en ungdomssak. 

Skillnaden mellan ord som klarar ordboksgränsen (ord som finns i ordböcker eller inte) och 

den verkliga uppfattningen om hur väl etablerade orden egentligen är kan ibland vara tunn 

(Haugen, 2007). 

2.2 ”De äger värsta, grymma språket” 

Eva Sundgren (1998) har gjort en studie om hur ordet värsta används i ungdomsspråk. Både 

studien och ordet liknar på många sätt min studie av ordet grym. Hon studerade hur ordet 

värsta används på ett icketraditionellt sätt. Sundgren refererar till en artikel av Helena Eng-

lund, från två år tidigare, där Englund säger att ”värsta framför ett ord med neutral eller posi-

tiv laddning är något relativt nytt” (s. 148). Mycket hade hänt mellan dessa två publiceringar 

och Sundgren ser en stark framgång av värsta som både adverb och interjektion.  

Sundgrens studie är baserad på talspråk, dels på samtal runt omkring henne själv, dels på rap-

porter från hennes egna tonårsbarn om i vilka kontexter de hört ordet. Hon har delat upp ordet 

i ordklasser det används och om ordet värderas positivt, negativ eller neutralt. I sin undersök-

ning finner hon att ”värsta har alltså i en positivt eller neutral kontext förlorat sin negativa 

betydelse och fungerar enbart som ett förstärkningsord” (Sundgren, 1998, s. 152). För att illu-

strera värsta då det används negativt eller positivt citerar Sundgren ”Ni har värsta otur för det 

är värsta äcklig mat.” och ”Det var värsta coolt.”  
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Dessutom visar hon att det finns fraser där det inte framgår tydligt om ordet värderas negativt 

eller positivt och därför alltså kan sägas vara neutrala t.ex. ”Det var värsta festen.” Sundgren 

drar en parallell till andra förstärkningsord, såsom hemskt i frasen hemsk roligt och skit i 

sammansättningen skitgott, som har samma funktion. Värsta används alltså inte i sin ur-

sprungliga negativa betydelse. Sundgren menar också att ordet ”fått en uttunnad semantisk 

betydelse och kan därmed användas framhävande eller förstärkande av olika slag, som inten-

sifierare” (Sundgren, 1998, s 157). 

Dawidsson och Kero (2004) har i sin studie, som rubrik 2.2 har kallad efter, studerat ungdo-

mars användning av orden värsta, ägda och grym. Gällande ordet grym har de främst upp-

märksammat ordet som något positivt som ungdomarna använder istället för snygg och bra. 

Studien är gjord bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever. Studien är gjord i enkät-

form där eleverna fått svara på hur de ställer sig till användandet av orden ägd, värsta och 

grym i olika meningar. Författarna har baserat sitt undersökningsformulär på samma me-

ningsexempel som Sundgren använde sig av. Dawidsson och Kero menar att ungdomar ofta 

kombinerar dessa tre ord med andra slangord, vilket försvårat studiet av orden då man istället 

för att säga ”värsta håret” skulle säga ”värsta frillan”. De upplevde på så sätt att det var svårt 

att konstruera meningar innehållande slangord, då de inte visste vilka slangord som brukades i 

kontext med värsta, ägd och grym. Deras studie visar att de flesta av barnen (mellanstadieele-

verna) känner sig mer bekväma i uttrycket ”Killen är grymt bra på fotboll” än ”Det var grymt 

gjort mot de stackars barnen”. Vilket tyder på att unga känner sig mer hemma i den nyare be-

tydelsen (etablerad eller inte). Att tvingas konstruera meningar enligt exempel ovan, som de 

själva utrycker det, kan vara svårt då de ofta används ihop med slang. Min tolkning är dock 

att det alltså inte alltid är ordet i sig som är det som känns främmande utan att det är kombina-

tion med ett annat uttryck som ungdomarna inte är vana vid, t.ex. ”de stackars barnen”. Grym 

fanns även som interjektion i Dawidsson och Keros undersökning. Deras undersökning visar 

inte så stora skillnader mellan könen beträffande användningen av ordet grymt, dock att det 

var mer frekvent bland gymnasieelever än yngre skolelever. 

Att ungdomar inte använder, har hört, eller tycker det låter bra med den traditionella betydel-

sen (se förklaring av traditionell betydelse i 2.3) av ordet grym borde betyda att ordet torde gå 

mer åt en nyare betydelse eller att en nyare betydelse ökar i bruk.  
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Det visar också att studier omkring hur ordet används av (främst) vuxna i olika tidningstexter 

inte bara blir intressant utan även nödvändigt för att barn och ungdomar ska kunna tillägna sig 

tidningstexter utan att missförstå dem. Detta visar dock på en motstridighet då vi människor, 

enligt Strezelecka (2003), faktiskt förstår ord trots att de används i ny kontext eller inte i en 

överförd betydelse. En studie av ett ord kan då ge ny kunskap om hur mycket vi förstår ändå 

(enligt Strezelecka) jämfört med det vi inte förstår (Dawidsson och Keros undersökning). 

2.3 Betydelsen hos grym, grymt och grymma 

För att förstå hur ordet grym har genomgått förändring genom tiden eller hur variationen ser 

ut redogör jag här för de olika betydelserna som går att hitta i olika ordböcker. SAOB:s för-

klaring har jag förkortat betydligt medan de andra, Nationalencyklopedins ordbok (NEO), Na-

tur och Kulturs ordbok (NK) och Bonniers svenska ordbok (Bonniers) är precist återgivna. 

Jag har valt att redovisa ovanstående ordböckers förklaringar av flera anledningar. De olika 

ordböckerna är från olika tid och innehåller delvis olika förklaringar. Jag ser då när föränd-

ringar i ordets betydelse har skett, att döma av ordböckerna, och kan då jämföra med mitt re-

sultat. En mer detaljerad redogörelse över kategoriseringen och urvalet av de olika betydel-

serna finns i metodkapitlet. Jag beskriver dock de paralleller jag ser mellan ordböckerna redan 

här. 

SAOB:s förklaringarna visar en historisk tillbakablick på ordet, där flera av exemplen här-

stammar från 1700-talet. Ordet finns belagt sen tidigt 1500-tal med den betydelse som fortfa-

rande används idag (NEO, 1995). I de ordböcker som jag listat från 1990-tal och 2000-tal 

uppkommer ordet i fler betydelser och det är runt 1970 vi kan se en förändring från ordets 

traditionella betydelse till en utökad (NEO, 1995; Ernerot & Holmström, 2006). 

Svenska Akademiens ordbok (bokstaven G utgiven 1929): 

grym4, adj. grymme, grymma; grymmare adv. […] 2 (numera starkt bygdemålsfär-

gat) fasanfull, fruktansvärd, förskräcklig, förfärlig, faslig; gruvlig; äv. i fråga om utse-

ende: bister. […] Få se hvad värkan denna grymma köld har på våra fruktträn. PO-

RYHAN BrefCalonius 540 (1799). […] 3 (numera bl. bygdemålsfärgat) som har ett i 

hög grad frånstötande 1. Obehagligt utseende, vedestygglig, ”ryslig”, ful; äv. bildl. 

[…] Såsom hos de gamla Greker och Romare tyrannus war i börjonne en heders titel, 

.. sedan blef thet och än blifwer ett grymt ord. SWEDBERG Schibb. 160 (1716) […]  
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4 som är benägen att tillfoga andra lidande 1. Som finner sin tillfredställelse i andras 

lidande; hårdhjärtad, obarmhärtig, skoningslös, omänsklig, blodtörstig; om djur äv.: 

rovgirig, i sht förr äv.: vild; om förhållande, handling, utseende o.d.: som vittnar om 1. 

röjer 1. beror på sådana egenskaper. Grymt hån. […] 5 med försvagad bet.: ”förfärlig”, 

”förskräcklig”, ”faslig”, ”ryslig”, ”gruvlig, omänsklig”; ”väldig”, omåttlig, kolossal, 

ofantlig; numera nästan bl (i sht vard.) i adverbiell anv. 1. ss. Bestämning till ett 

vbalsbst. Det var en grym missräkning för honom. Publiken blev grymt besviken. […]  

Nationalencyklopedins ordbok (1995):  

grym’ adj. ~t ~ma. ORDLED: grymma-are. 1 som samvetslöst tillfogar andra männi-

skor lidande och ibl. njuter av det; om (mäktig) person { skoningslös}:en ~envåldshärskare. 

BET.NYANSER: a) om handling e.d.: det ~ma undertryckandet av upproret b) överfört om fö-

reteelse som får mycket svåra konsekvenser: sotdöden blev hans ~ma öde; den ~ma verklig-

heten gjorde sig påmind; vintern var ~i år. KONSTR.: ~(mot ngn). HIST.: före 1520; fornsv. 

Grymber, trol. Identiskt med grimber ’förbittrat; barsk’; jfr gramse. 2 mycket skicklig <vard.>: han 

är ~på att laga cyklar. KONSTR.: ~i /på ngt. HIST.: sedan 1970; se grym 1. ( s. ) 

Natur och Kulturs ordbok (2001):  

grym adj. <grymt, grymma> 1 mycket elak och som gärna plågar andra - Hur kan du 

vara så grym mot henne? – Hon drabbades av ett grymt (=hemskt) öde. 2 vardagligt 

snygg och häftig – Vilken grym cykel! Grymt adv. mycket – Jag blev grymt besviken. 

(s. ) 

Bonniers svenska ordbok (2006): 

grym hård o. elak, omänsklig: en g. tyrann; hemsk, svår: ett grymt öde, grymt besvi-

ken ║ –t; - mare (s. 209) 

2.3.1 Traditionell betydelse 

Det går genom dessa utdrag utläsa att grym är ett ord som historiskt sett används om något 

hemskt och negativt. Alla olika förklaringar från SAOB är negativa med reservation för för-

klaring 5 som har försvagad betydelse. NEO:s första förklaring kan jämföras med SAOB:s 

fjärde förklaring: ”som är benägen att tillfoga andra lidande” och NEO:s första ”som samvets-

löst tillfogar andra lidande”. Även Bonniers och NK:s förklaring bygger på densamma: 

”mycket elak och som gärna plågar andra.”. Dessa förklaringar menar jag är den traditionella 

betydelsen. 
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2.3.2 Icketraditionell betydelse 

Både NEO och NK har varsin förklaring utöver den traditionella. NEO:s andra förklaring är 

”mycket skicklig” och NK:s är ”snygg och häftig”. NK är den enda ordbok av ovanstående 

som har en beskrivning på grymt utöver att det används som grym och grymma till neutrum-

ord. I den förklaringen står grymt som adverb och betyder ”mycket”, vilket man idag kan 

jämställa med SAOB:s femte förklaring då alla orden som exemplifieras har funktion som 

förstärkningsord. Även Bonniers ger ett exempel på förstärkning (’mycket’): ”grymt besvi-

ken”. 

Grym och de två böjningarna grymt och grymma som jag intresserar mig för förekommer 

både som adjektiv och adverb. Adjektiv i formerna grym, grymt och grymma och som adverb 

i formen grymt. (Undantag är SAOB:s form av grymma som står som adverb.) Med ordet 

grym menas fortsättningsvis alla tre formerna om inget annat anges. 

3 Metod  

I det här kapitlet presenterar jag mitt metodval, urval och material. Jag beskriver hur min un-

dersökning genomfördes och slutligen presenterar jag en beskrivning av de olika kategorier 

jag valt att göra gällande betydelse, genre, avsändare och ordklass. Jag inleder detta kapitel 

med ett avsnitt gällande korpuslingvistik som är just den vetenskap jag valt att använda mig 

av. 

Jag har valt att studera olika korpusar från Göteborgs universitets språkbank. Språkbanken 

som jag sökt i är en nätbaserad korpus som gör att man mycket lätt får tillgång till de ord och 

texter man behöver.  I korpusstudier kan man välja att studera något kvalitativt eller kvantita-

tivt. Det finns däremot inget som hindrar att man kan göra båda delarna, tvärtom menar McE-

nery och Wilson (2001). Genom att välja en metod som kombinerar dessa båda kommer jag 

genom att studera ett specifikt ord och dess egenskaper i olika texter och tider att svara på 

kvalitativa frågor. Genom att sedan kunna ställa upp dessa fakta kvantitativt kombineras det 

kvalitativa med det kvantitativa. Jag har valt att klassificera olika data, vilket också är speci-

fikt i en kvalitativ studie. Min studie är också diakron eftersom jag valt texter från olika de-

cennier för att kunna jämföra och se skillnader i användandet av ordet grym.  
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3.1 Korpuslingvistik 

En korpus är en ”textmängd som är föremål för språkvetenskapligt studium” (Norstedts, 

2001). Det finns flera olika syften med varför och metoder för hur man studerar korpusar. 

Man kan ta reda på hur frekvent ett ord är en viss tid eller så kan man undersöka hur frekvent 

vissa ord används tillsammans, t.ex. hur ofta en viss politikers namn dyker upp i samband 

med ordet socialdemokrat eller moderat. Nusvensk frekvensordbok (1970-1980) var det pro-

jekt som startade uppbyggnaden av Språkbanken som idag kan klassas som en ”guldgruva” 

(Malmgren, 1994) för studier kring språkliga fenomen. När Nusvensks frekvensordbok skrevs 

innehöll Språkbanken ca en miljon tidningsord, vilket inte är mycket jämfört med dagens 

enorma textmassor som finns i de olika korpusarna. Korpusar finns också i bokform, men 

med dagens teknik är en nätbaserad korpus att föredra.  

Att studera korpusar ger en mycket bättre bild av hur språket faktiskt används jämfört med 

t.ex. ordboksstudier. Det finns ordböcker och ordlistor som är normativa, som anger hur språ-

ket bör vara (t.ex. SAOL) och deskriptiva ordböcker om hur språket faktiskt är (t.ex. NEO). 

Men genom att studera ord i en korpus når man bruket där det faktiskt sker och man kringgår 

”problem” som att ett ord t.ex. är slang eller inte tillräckligt etablerat för att stå med i ord-

böcker. Andra fördelar med korpusstudier är att man kan se var och hur ordet används och 

vem som använder det och om ordet används mer frekvent vissa år, tidningar o.s.v. (Malm-

gren, 2000).  

3.2 Urval 

Jag valde att basera undersökningen på olika tidningstexter eftersom jag upplever att språket 

där är aktuellt och relativt vardagligt, alltså i sammanhang där nyanvändning av ord inte 

hämmas. Språket i texterna är brett på så vis att det har varierad stilnivå. Språkbanken inne-

håller flera konkordanskorpusar med presstexter från elva årtal. Första korpusen har material 

från 1965, då Språkbankens mål var att samla in i elvaårsintervaller, och den sista från 2004. 

Att insamlingen till Språkbanken skett tätare beror på den tekniska utvecklingen som små-

ningom möjliggjorde det, varför elvaårsintervallen frångicks. Jag ville studera elva korpusar 

för att se progressionen hos ordet och se hur texter från olika tider skiljer sig. Att studera tex-

ter från olika tider är ett tacksamt sätt att få inblick i språkets utveckling (Liljestrand, 1993). 

Jag valde att söka efter ordet grym med trunkering i Språkbankens konkordanskorpusar.  
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Tabell 1 Information om korpusarna och antal träffar från respektive 

Korpus Storlek  

Antal ord 

i miljoner 

Omfattning 

Tidsupphämtning och bortfall. 

Tidningar i korpus 

Representerade tidningar: 8 

Träffar 

(antal) 

Press 65 > 1 Materialet insamlades under fem fjor-

tondagarsperioder per tidning och in-

skränktes till sådana artiklar som fanns 

tillgängliga på hålremsa och därmed 

var maskinläsbara i 1960-talets teknik. 

Därvid uteslöts på förhand anonyma 

artiklar, artiklar från nyhetsbyråer, ar-

tiklar från sportsidorna, kåserier, in-

sändare och annonser. I efterhand ute-

slöts även artiklar med metaspråkligt 

innehåll, artiklar med utländsk författa-

re samt artiklar innehållande längre 

citat. Författar uppgifter saknas. 

Göteborgs Handels- och Sjö-

fartstidning, Svenska Dagbla-

det, Stockholmstidningen, 

Dagens Nyheter och Syd-

svenska Dagbladet – Snällpos-

ten. 

47 

Press 76 1,2  Se press 65. Göteborgs Handels- och Sjö-

fartstidning, Svenska Dagbla-

det, Stockholmstidningen, 

Dagens Nyheter och Syd-

svenska Dagbladet – Snällpos-

ten. 

23 

DN 87 4,1  Ett antal artiklar som insamlades under 

fjortondagarsperioder i februari, maj, 

augusti och november . Författarupp-

gifter saknas. 

Dagens nyheter. 98 

Press 95 6,8 Materialet insamlades under fyra sju-

dagarsperioder. Arbetet och Sydsvens-

kan saknas dock från den fjärde perio-

den. 

Arbetet, Dagens Nyheter, Gö-

teborgs-Posten, Svenska Dag-

bladet och Sydsvenskan 

174 

Press 96 5,8 Materialet insamlades under tre tre-

veckorsperioder och en tvåveckorspe-

riod.  

Göteborgs-Posten och Svens-

ka Dagbladet. 

111 

Press 97 11,9 Materialet insamlades under tre en-

veckorsperioder, sju tvåveckorsperio-

der och två treveckorsperioder. 

DN, Göteborgs-Posten och 

Svenska Dagbladet 

345 

Press 98 9,2 Materialet insamlades under fem två-

veckorsperioder och fyra treveckorspe-

rioder.   

DN, Göteborgs-Posten och 

Svenska Dagbladet 

222 

GP 01 15,3 Information under utformning av 

Språkbanken. 

Göteborgsposten 420 

GP 02 18,4 Se GP 01. Göteborgsposten 554 

GP 03 16,7 Se GP 01. Göteborgsposten 474 

GP 04 19,4 Se GP 01. Göteborgsposten 601 
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De korpusar där träffarna, aldrig översteg tvåhundra gick jag gå igenom alla. I tabell 1 presen-

teras alla korpusar med storlek, omfattning, tidningar och träffar. All information i tabell 1 är 

hämtat från Språkbanken (spraakbanken.gu.se). De olika korpusarna är uppbyggda på olika 

sätt och med olika syfte vilket också presenteras i tabell 1. 

Som jag visar i tabell 1 varierar storleken mellan de olika korpusarna och antal träffar ökar 

konstant med antalet ord, med undantag från press 76. Insamlingen har skett under olika långa 

perioder vilket också kan ha påverkat resultatet, då tidningar t.ex. under vissa högtider fokuse-

rar på vissa typer av reportage där användningen av ord kan variera. Tyvärr finns inga uppgif-

ter om information från GP-korpusarna från 00-talet i skrivande stund. Den avsaknaden tror 

jag dock inte påverkar mitt resultat.  

3.3 Genomförande 

Korpussökning kan ske på många olika sätt beroende på vad man är ute efter och Språkban-

kens hemsida är uppbyggd på så sätt att man kan ställa in olika funktioner efter behov. Först 

ställer man in vilken korpus man vill söka i, vilken är den enda inställningen som jag ändrat 

under min arbetsgång, detta för att skifta mellan de olika korpusarna. De andra inställningarna 

har varit de samma oberoende av vilken text jag sökt, och följer nedan. 

”Kontext i tecken:” Här valde jag 120 tecken på konkordansraden som kommer upp. Ordet 

jag söker befinner sig i mitten och jag kunde på så sätt lätt se om ordet användes traditionellt 

eller inte. I de flesta fall fick jag gå vidare in i den ursprungliga artikeln för att kunna fastställa 

hur ordet användes.  

”Kontextbalans:” Jag valde att få kontexten 50-50 för att förkontexten och efterkontexten 

skulle bli lika stor och jag fick lättare att analysera användandet av ordet. 

”Sök i:” Här valde jag konkordans för att få fram ordet i sitt sammanhang. De andra valen 

(frekvens och frekvenstabell) är för att se frekvens i en specifik korpus eller i alla korpusar i 

Språkbankens konkordanskorpusar.  

”Söksträng:” Sökningen skedde genom trunkering av grym, vilken var densamma i alla sök-

ningar.  

Jag valde att analysera de tjugo första beläggen som jag ansåg inte hade traditionell betydelse 

i korpusen. Eftersom grundformen är grym och jag genom en inledande undersökning i kor-

pusen sett att det är grundformen som används dominerande valde jag att ta ut tio grym, fem 

grymma och fem grymt.  
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Detta för att se om olika varianter av ordet avviker i bruket i form av t.ex. textgenre eller ord-

klass. När man söker i Språkbanken placerar sig beläggen i bokstavsordning räknat från första 

bokstaven efter ordet grym, grymt och grymma. Nästkommande bokstav ger mig på så vis ett 

blandat urval av blandade tidningar och genrer. Märk väl att även ord som inte har med grym 

att göra och homonymer dyker upp i sökningen såsom t.ex. grymt, grymta och grymtning. När 

jag presenterar i tabell 1 hur många träffar jag stött på räknar jag med alla som dykt upp, in-

klusive homonymer och dylikt. I de fall där jag inte haft flera hundra träffar och möjligheten 

funnits har jag gått igenom alla träffar för att få fram så många belägg som möjligt från det 

årtalet, dock inte fler än tjugo. 

I analysen valde jag att titta på följande faktorer: betydelse, genre, författare/avsändare och 

ordklass (mer om detta i 3.4–3.7). Bortsett från tiden, som jag tar upp som aspekt under varje 

faktor, är betydelsen den faktor som varit viktigast för mig. Jag har alltså främst valt att analy-

sera om ordet används traditionellt eller inte. I den första grovgallringen tittade jag huvudsak-

ligen på kontexten och om det var möjligt att se om ordet användes i traditionell betydelse 

eller inte. I osäkra fall gick jag in och läste mer ur artikeln för att vara säker.  Under mina 

sökningar efter ord som står i icketraditionell betydelse stötte jag på många lättkategoriserade 

men också en del svårkategoriserade ord. Ofta är det lätt att sålla bort träffar då grym står i 

kontexter som krig, koncentrationsläger, diktaturer o.s.v. eftersom det har en direkt koppling 

till grymheter i traditionell bemärkelse. Om orden användes i icketraditionell betydelse gick 

jag vidare och tittade i vilken tidning och i vilken genre ordet dök upp. I de fall som kan räk-

nas som gråzonsfall har jag i min tolkning av betydelsen låtit mig vägledas av innehållet i res-

ten av artikeln, som inte presenteras i resultatet. Jag har även studerat i vilket ordklass orden 

dyker upp för att se om även det förändrats över tid, vilket är vanligt (Sundgren, 1998). 

3.4 Kategorisering av betydelse 

Kategoriseringarna är utformade efter sammanställning av de olika ordböckernas förklaringar 

som presenterades i 2.3. Där presenterade jag också hur de olika förklaringarna hörde ihop 

och har utgått från det. Siffrorna och orden efter respektive ordbok representerar den förklar-

ing som syftas på, om ordboken har flera förklaringar. 

Till förstärkningskategorin hör även betydelser som motsvarar förstärkningsord som otroligt. 

Observera att ’häftig’ i kategori 3 här betyder ”som är tilltalande genom sina anslående eller 

sensationell egenskaper” (Norstedts, 2001). 
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Tabell 2 Kategorisering av betydelse 

 Traditionell 

betydelse 

Icke-traditionell betydelse 

Benämning på 

kategori 

Kategori 1 -         

Traditionell 

Kategori 2 - 

Skicklig 

Kategori 3 - 

Snygg och häftig 

Kategori 4 -  

Förstärkning 

Ordboks-

förklaring 

SAOB 4, NK 1, 

Bonniers och 

NEO 1. 

NEO 2. NK 2. NK grymt, 

SAOB 5 och 

Bonniers. 

 

Gällande bortfallet vill jag reservera mig för felkategoriseringen till icke- eller traditionell be-

tydelse eftersom det är många faktorer som gör att ordet hamnar inom en viss kategori. Jag 

har valt fyra kategorier för betydelsetolkning eftersom jag anser det lättare att placera orden i 

rätt kategori då jag inte valt för många.  

3.5 Genre 

Genre talar om vilken del av tidningen som texten och ordet grym är hämtat ifrån. Språkban-

ken har använt samma genrer som tidningarna själva, vilka är t.ex. sport, nöje, TV/Radio, 

ungdomssidor, politiska reportage o.s.v. I resultatet använder också jag mig av dessa. Jag har 

dessutom valt att skapa egna genrer utifrån ämne. Då grym påträffas i, enligt tidningen, olika 

genrer men i samma kontext, såsom t.ex. musik eller sport, vilka båda finns även på andra si-

dor än den egna avdelningen, väljer jag att benämna genren musik istället för t.ex. TV/Radio, 

nöje, ungdomssidor, allmänsidan o.s.v. där jag påträffat ämnet. Jag har även valt att kategori-

sera för allt gällande nöje till en kategori. I den ingår tidningsgenrer såsom kultur, TV och 

t.ex. övriga musikreportage. 

3.6 Författare/Avsändare 

För att ta reda på vem som väljer att använda ordet grym har jag försökt att ta reda på vem 

avsändaren är. I en studie som denna är det främst avsändarens kön, signalerat genom namnet 

som går att fastställa, vilket är det jag fokuserat på.  

Det är inte alltid som författaren av texten är användaren, utan ibland är det personer som in-

tervjuats av en journalist.  I de allra flesta fall vet jag vem användaren är. Är det journalisten 

själv som uttryckt sig vet jag egentligen bara om det är en man eller kvinna. Är det en inter-

vjuperson som uttalar sig och använder ordet grym vet jag ofta även inom vilken bransch per-

sonen arbetar och i vilken ålder han/hon är.  
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3.7 Ordklass 

Som jag nämnt ovan undersöker jag även om ordklassen i texten skiljer sig från den som ord-

böckerna anger, alltså annat än adjektiv (grym) eller adverb (grymt). 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av undersökningen av Språkbankens material. Jag 

presenterar resultatet enligt rubrikerna 3.4 - 3.7 i föregående kapitel. Varje avsnitt inleds med 

en tabell över resultatet, som visar hur frekvent ordet är. Ur varje tabell visar jag exempel som 

jag sedan tolkar. Jag presenterar inte alla belägg utan väljer några typiska från olika korpusar 

och dessutom redovisas gemensamma drag från varje decennium. Sammanlagt visas 22 ex-

empel av de 152 belägg jag analyserat. Tidsaspekten presenteras under respektive avdelning. 

Exemplen är skrivna med löpande numrering med efterföljande beskrivning av korpus och 

nummer på exempel från just den årgången i min studie: Ex. 11. xxxxxxx (Press 96:1). I alla 

exempel hämtade ur Språkbanken är grym markerat med fetstil. I alla tabeller presenteras to-

talt antal och procent (avrundat till heltal), för respektive område (betydelse, genre, avsändare 

och ordklass) och för respektive årgång. 

4.1 Betydelse hos ordet grym  

Tabell 3 Antal belägg i varje betydelsekategori 

Period Kategori 2 - 

skicklig 

Kategori 3 - 

snygg och häftig 

Kategori 4 -     

förstärkning 

Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1960-tal 0 0  0 0  2 100  2 1 

1970-tal 0 0  0 0  3 100  3 2 

1980-tal 0 0  1 33 2 67  3 2 

1990-tal 9 14 19 30 36 56  64 42 

2000-tal 18 23 29 36 33 41  80 53 

Totalt 27 18 49 32 75 50  152 100 
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4.1.1 1960- till 1980-talet 

Trots att materialet är från år 1965 och ordet grym inte förrän på 1970-talet utvecklade en ny 

betydelse (NEO, 1995; Ernerot & Holmström, 2006) innehåller korpusen två belägg på icke-

traditionell betydelse redan då. Beläggen klassificeras som kategori 4, ’förstärkning’, vilket 

visas i tabell 3 och i exempel 1 och 2 där grymt har betydelsen ’mycket’. 

Ex. 1 Men sådana siffror är också grymt missvisande. (Press 65:1) 

Ex. 2 Vad som börjar likt en realistisk bild av filmarbetets praktiska förvirring får 

strax ett grymt roligt drag av absurditet, en komplett galen tillställning. (Press 65:2) 

1970-tals korpusen, som kommer från den tid då den icketraditionella ökningen ska ha skett, 

visar ingen stor ökning från decenniet innan. Inte heller under 1980-talet kan en skillnad bely-

sas då beläggen är så få. Alla belägg presenteras inte i detta avsnitt då vissa tas upp i avsnitt 

gällande de andra faktorerna. 

Ex 3. Tremilsloppet blev en grym blågul besvikelse - för att inte säga fiasko - men 

bredvid spåret var det, mänskligt sett, desto festligare. (Press 76:1) 

Ex. 4 I såväl anfall som försvar var Glantzer grymt effektiv. (Press 87:1) 

4.1.2 1990-talet 

1990-talet, då tekniken gav oss möjlighet att studera större material, har också gett mer att 

analysera. Fram till och med press 96 kunde jag studera alla träffar i min sökning. Det var 

först i 1997 års korpus jag blev tvungen att sålla bort ord då jag nått min kvot av tjugo belägg. 

Först i press 98 var jag tvungen att sålla redan under huvudordet (grym) som är det som visas 

först i träfflistan. Under detta decennium används ordet främst som förstärkning i icketradi-

tionell bemärkelse vilket exempel 2 visar på. En tredjedel av beläggen klassificeras som hö-

rande till kategori två vilket exempel 3 visar. 

Ex. 5 - Det är grymt mycket matcher, men det är bara att köra på, säger Peter [Fors-

berg]. (Press 95:1) 

Ex. 6 Med en grym mottagning kunde passaren David Ottosson leka med motståndet 

och sätta spektakuläre spikern Andreas Olofsson i läge. (Press 98:1) 

I korpus press 96 fann jag grymt i samband med något hemskt (ex. 4) utan att det sållades 

bort. Detta för att ordet där har en förstärkande funktion snarare än att det klassificeras som 

kategori 1, traditionell betydelse. 
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Ex. 7 Det är en grymt hemsk sak. (Press 96:1)  

Flera av beläggen, speciellt inom sportgenren, beskriver idrottare eller det de gör som något 

positivt och kategorin bör således vara 2 eller 3. Att kunna skilja dessa är ibland svårt och inte 

alltid nödvändigt. Exempel 5 ligger betydelsemässigt både i kategori 2 och 3 då det är svårt 

att tolka om man menar att han är en ’skicklig’ gitarrist eller en ’häftig’ sådan, men klassifice-

ras som kategori 2. Exempel 6 och 7 skulle kunna vara exempel på detsamma, men exempel 6 

klassificeras som kategori 3, ’snygg’ och ’häftig’, och exempel 7 som kategori 2, ’skicklig’. 

Ex. 8 Men rätt ska vara rätt och Violent demise har några ruggigt grymma riff som 

gitarristen Ernie C borde vara stolt över. (Press 97:1) 

Ex. 9 Det lär vara grym skidåkning. (Press 97:2) 

Ex. 10 Hans forehand var rent grym. (Press 97:3) 

På två ställen under 1990-talet har skribenten valt att sätta grym inom citattecken. Detta kan-

ske för att markera att ordet används i en kontext det traditionellt inte används i. Exempel 8 

klassificeras som kategori 4, förstärkning, och exempel 9 klassificeras ordet som kategori 3, 

’snygg’ och ’häftig’. 

Ex. 11 Favoritmat: Flygande Jakob och den egna ”grymma” köttfärspajen. (Press 

95:2) 

Ex. 12 Och om en tjej har haft flera killar så kallas hon för hora, medan killen uppfat-

tas som "cool" eller "grym".  (Press 98:2)  

I varje korpus, undantag 1965, fann jag grym i samband med bra eller besviken/besvikelse 

Detta är alltså den vanligaste kombinationen med grym, av de exempel som uppkom i mitt 

urval av de tjugo första. Alla exempel med dessa ord klassificeras som kategori 4, förstärk-

ning. 

4.1.3 2000-talet 

Eftersom korpusarna från 2000-talet också var de största fick jag fram belägg snabbt. I GP 02 

fick jag fram de tio första grym bland de elva första träffarna av 554 träffar. Trots att resultatet 

bör ge fler belägg efter som de är större upplever jag att det är först nu ordet används mer le-

digt.  
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Ledigheten, dvs. att stilnivån är lägre och ett informellt språk används, i användningen gör att 

många av beläggen kan tolkas både som ’häftig’, ’otrolig’, ’bra’ o.s.v., ord som vilka beskri-

ver betydelse ur olika kategorier. Men som tidigare nämnt behövs inte alltid en särskiljning då 

alla är i icketraditionell användning. Exempel på detta är exempel 10, som jag klassificerat 

som kategori 3.  

Ex. 13 ”Kom igen, Lena” är bättre än alla låtar på Håkan Hellströms debut. Då fattar ni 

hur grym den är. (GP 02:1) 

4.2 Användning av grym i olika tidningsgenrer 

Tabell 4 Belägg i varje genre 

Period Sport Nöje  Övrigt Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1960-tal 0 0  0 0  2 100  2 1 

1970-tal 2 67  1 33  0 0  3 2 

1980-tal 1 33  1 33  1 33  3 2 

1990-tal 31 49  11 17  22 34  64 42 

2000-tal 26 32  44 55 10 13  80 53 

Totalt 60 39  57 38 35 23  152 100 

 

4.2.1 1960- till 1980-talet 

Som visas i tabell 4 är ingen av beläggen från korpusen från 1960-talet varken ur sport- eller 

nöjesgenren vilka är de två dominerande tidningsgenrerna i resultatet i övriga decennier, utan 

från ett politiskt reportage och Stockholmsnyheterna. Under 70-talet då betydelsen enligt Er-

nerot och Holmström (2006) ändrats börjar också användningen att öka inom sport- och nö-

jesgenren. Exempel 11 är ur travsporten, vilken återkommer i fler korpusar. 

Ex 14 Man kommer nämligen aldrig ifrån att St Etienne hade en grym otur framför 

allt före pausen med två härliga träffar i Sepp Maries ribba. (Press 76:2) 
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4.2.2 1990-talet 

Det är först från de korpusar från 1990-talet som jag kan generalisera gällande genren då ma-

terialet är av större storlek. Som tabell 4 visar finns tydliga tendenser på att grym används 

främst inom sport och nöje. Dock är sportgenren den största av de två och större än de övriga 

genrerna tillsammans. Användningen av grym inom sportgenren är ofta förstärkningar och 

markeringar hur stort en match, spelare eller dyl. är eller hur skicklig detsamma är. Alltså ka-

tegoriseras ofta beläggen som kategori 4, förstärkning eller som kategori 2, ’skicklig’. Exem-

pel 12 kan både kategoriseras som 2 och 3.  

Ex. 15 Dom är grymma och spelar en mycket bra och underhållande fotboll. (Press 

98:4) 

Följande exempel kommer från den övriga genren för att visa på användningen utanför de 

dominerande genrerna. Exempel 13 kommer från de lokala sidorna i GP och hamnar i katego-

ri 4, förstärkning. 

Ex. 16 Det är grymt fel av GP att skriva om Ungdomens hus först nu - när det redan 

är kört och börjar braka åt helvete. (Press 97:3) 

4.2.3 2000-talet 

På 2000-talet förändras användningen av ordet grym och används då mer inom nöjesgenren 

än inom sporten. Som man kan se i tabell 4 har också användningen inom de övriga genrerna 

minskat och ordet används mer intensivt inom nöjes- och sportgenren. Jag har här valt att be-

lysa två exempel, ett från sportgenren och ett från nöjesgenren. Sportbelägget, exempel 14, 

klassificeras som kategori 4, förstärkning och exempel 15, som så många andra är tvetydiga i 

betydelsen, som kategori 2, ’skicklig’, eller möjligtvis kategori 3, ’häftig’. 

Ex. 17 Hade grymma förväntningar på mig själv inför den säsongen, men ingenting 

fungerade. (GP 01:1) 

Ex. 18 Men hur grymma de i bandet än är så blir de fullständigt utklassade i grym-

hets-VM av Robyn. (GP 03:1) 
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4.3 Användare av grym i tidningstexter 

Tabell 5 Avsändarframställning 

Period Män Kvinnor Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1960-tal – – – 

1970-tal – – – 

1980-tal – – – 

1990-tal 51 82  11 18  62 50 

2000-tal 55 87  8 13  63 50 

Totalt 106 85  19 15  125 100 

 

Som tidigare redogjorts har jag inte haft tillgång till författarinformation från 60-, 70- och 80-

talet. Tabell 5 visar att i de texter där belägg för grym funnits är användarna med stor majori-

tet män. Fördelningen av kön mellan de olika korpusarna skiljer sig inte heller åt utan är jämn 

i alla. Genrerna skiljer dock inte mellan könen.  

Eftersom de övriga uppgifterna om användarna såsom yrke, ålder m.m. inte uppnår så pass 

höga siffror att de kan ställas mot varandra i en tabell är mitt resultat främst baserat på genus. 

Flera av artiklarna där jag funnit belägg är från ungdomssidorna, som är skrivna av ungdomar. 

Exempel 19 är från den man som dykt upp på flest ställen och exempel 20 är ett uttalande av 

svenska simmerskan Therese Alshammar. 

Ex. 19 Framförallt har de grym draghjälp av en bra sångerska. (GP 03:2) 

Ex. 20 - Jag är lite förvånad att ingen har slagit dem ännu, fast tiderna (23.59 och 

52.17) är helt grymma. (GP03:3) 
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4.4 Grym i olika ordklasser 

Tabell 6 Ordklassframställning 

Period Adjektiv Adverb Totalt 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1960-tal 0 0  2 100  2 1 

1970-tal 2 67  1 33  3 2 

1980-tal 0 0  3 100 3 2 

1990-tal 31 49  33 51  64 42 

2000-tal 60 75  20 25  80 53 

Totalt 93 61  59 39  152 100 

 

Jag fann inga belägg för att grym uppträtt i andra ordklasser än de som beskrivs i ordböcker-

na. De flesta orden står som adjektiv. Eftersom jag valt att ta ut 10 grym, 5, grymma och 5 

grymt när jag fått fram tjugo belägg är det inte förvånande att fördelningen mellan adjektiv 

och adverb ser ut som den gör i tabell 6. I exempel 21 är grym ett adjektivattribut och i exem-

pel 22 är grymt ett adverb. 

Ex. 21 Men höjdhopperskan Kajsa Bergqvist är en grym atlet. (GP 02:2) 

Ex. 22 - Det var grymt att jobba med Åke, första giget var med Dexter Gordon på Ne-

fertiti. (GP 02:3) 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Användningen av grym (-t, -ma) förekommer oftare i texterna från slutet av 1990-talet och 

framåt än de tidigare. I de äldre texterna fick jag, trots att det var mycket färre belägg att gå 

igenom, fler träffar för att hitta ordet i icketraditionell användning. Ju nyare texter, desto svå-

rare var det att definiera och kategorisera användningen. Många av orden hamnar i flera av 

kategorierna och tack vare kontexten kunde jag ändå placera dem i en kategori. I de flesta fall 

användes ordet i samband med en sak eller en företeelse som var grym/grymma/grymt jämfört 

med där det var en person som var grym. Grym fick flest träffar i samband med orden bra el-

ler besviken/besvikelse, vilka gav flera träffar i varje korpus, (undantag press 65).  
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Grym används främst som förstärkning, kategori 4, näst mest i betydelsen ’snygg’ och ’häf-

tig’, kategori 3 och minst i betydelsen ’skicklig’, kategori 2.  

Grym/grymt/grymma användes oftast i sportgenren enligt undersökningen. Tätt inpå kom an-

vändningen inom musikgenren. Utöver dessa två är genrerna spridda. Artiklarna är ur blanda-

de tidningsgenrer, t.ex. allmänna reportage, ungdomssidor o.s.v. Dock var inte många belägg 

från t.ex. utrikes och inrikes nyheter där ordet främst används i traditionell bemärkelse.  

Brukarna av grym är med stor majoritet av män, både i de fallen där det är journalisten själv 

som skrivit eller om det är någon utomstående som har uttalat sig. Jag har uppmärksammat att 

speciellt en manlig journalist i GP använder grym frekvent då han förekommer flera gånger i 

olika årgångar. Jag har i min undersökning inte stött på orden i några andra fall än vad ord-

böckerna beskriver, alltså att ordet används som adjektiv eller adverb. 

5 Diskussion 

Detta kapitel innehåller diskussion av de resultat som undersökningen gav. Jag redogör för 

slutsatser i min undersökning och återkopplar till syftet och de inledande kapitlen. Jag kom-

mer att diskutera min metod och mitt resultat och ta upp för- och nackdelar med min under-

sökning. Jag tar även upp förslag på fortsatt forskning. Resultatdiskussion är uppdelad i de 

faktorer jag valt att studera. Tidsaspekten är skriven i de olika faktorerna eftersom den påver-

kar alla. Betydelse, genre och ordklass står under 5.2.1 då de tillsammans lättare svarar på 

syftet. 

5.1 Metoddiskussion 

Styrkan i min undersökning är att jag har haft möjlighet att gå igenom alla korpusar som finns 

tillängliga i Språkbanken. Att jag i de fyra första korpusarna också kunnat gå igenom alla be-

lägg har stärkt tillförlitligheten. Eftersom en del av min fokus varit på tidsaspekten och jag har 

kunnat presentera belägg från fem decennier, är urvalet stort och har därför stor säkerhet. 

Dessutom ger detta undersökningen stor tillförlitlighet. Då mina belägg är hämtade ur en stor 

mängd blandande tidningar och genrer visar det på att betydelsen i vilken ordning beläggen 

presenteras i sökningarna inte har någon effekt på resultatet. Hade bokstavsordningsföljden 

påverkat detta hade jag endast fått resultat ur vissa tidningar eller genrer.  
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Korpusarna är av olika storlek och från olika tidningar. Detta kan därför ge olika resultat och 

dessutom kan de olika källorna, från olika tid och under olika långa tidsintervall, ge resultat 

som inte är jämförbara. Kanske finns det större skillnader mellan de olika tidningarna och i 

t.ex. deras sätt att skriva eller i hur stor vikt de lägger vid olika genrer i tidningen? De resultat 

där jag lättast hittat ordet i icketraditionell mening var i de senaste årgångarna hämtade ur Gö-

teborgsposten. Skulle det finnas liknande skillnader även om alla belägg var hämtade ur en 

Stockholmstidning eller en rikstäckande tidning? 

Jag anser mig kunnat tolka huruvida ett ord används traditionellt eller inte. Då ordet upp-

kommit i kontexter om krig, diktatorer, koncentrationsläger, mord, misshandel, grymma lev-

nadsförhållanden o.s.v. har de uteslutits. Då jag i alla korpusar sökte upp till tjugo belägg för 

icketraditionell användning menar jag att en felkategorisering inte har stor betydelse. Dessut-

om är min metod att välja de tjugo första beläggen ett konsekutivt urval. I Sundgrens under-

sökning (1998) tar hon upp exempel på de ord som hamnade i en gråzon där hon inte kunde 

tolka om ordet användes som positivt eller negativt. Ett exempel på det var ”värsta festen”. I 

min undersökning stötte jag på ett liknande exempel ”fantastisk grym fest”. Jag fick dock en 

ledtråd av förledet ”fantastisk” som gjorde att ordet kunde tolkas positivt. Jag har på så vis i 

min undersökning, jämfört med Sundgren som ibland fick beläggen berättat för sig, haft till-

gång till hela kontexten och därför lättare kunnat avgöra i vilken kategori ordet placeras.  

Att träffarna kom i bokstavsordning tror jag inte påverkat mitt resultat märkbart. I flera av 

korpusarna har jag kunnat gå igenom alla belägg och har därför inte påverkats av detta alls. 

Då jag inte kunnat gå igenom alla träffar, för att jag redan uppnått min kvot på 20 belägg, har 

jag alltså inte kunnat behandla grym i samband med efterkommande ord som inleds med bok-

stäver från den sista delen av alfabetet. Dock har jag kommit relativt långt i alfabetet då jag 

enligt syfte endast var ute efter ord med icketraditionell betydelse, vilket gjorde att många sål-

lades bort. Hade jag valt att analysera alla belägg, inklusive de med traditionell betydelse, 

hade mitt val av ordning på belägg utifrån korpus varit idealt. 

Jag upplevde att det var lättare att tolka de allra senaste (2000-talet) och de äldsta texterna. De 

belägg som återfanns inom nöjesgenren var heller inte särkilt svårtolkade, då man lätt kunde 

se om ordet representerade något bra eller dåligt (icketraditionellt eller traditionellt). 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Betydelse, genre och ordklass 

Som resultatet visar används grym/grymt/grymma mer frekvent på 1990- och 2000-talet än på 

1960-, 1970-, och 1980-talet. Ordet hade före 80-talet traditionell betydelse enligt kategori 1, 

men har med tiden splittrats och används senare inom kategori 2, 3, och 4. Den icketraditio-

nella betydelsen användes först och främst inom sportspråk och i samband med ”grymt besvi-

ken” eller ”grymt bra” som förstärkning, men har även senare använts inom kategori 2 och 3. 

Tiden och användningen av ordet som icketraditionellt har vidgat ordets betydelse, vilket har 

gjort att flera av beläggen i undersökningen skulle kunna placeras i flera av de kategorier jag 

skapade utifrån ordböckerna.  

Ordet grym har genom användning gått från i princip en betydelse på 70-talet, till att ha flera 

på 90-talet. Nu på 2000-talet verkar det som att dessa betydelser har sammanblandats och or-

det har återigen färre betydelser. T.ex. i ett belägg då brottaren Mikael Ljungberg beskrivs 

som grym kan det vara svårt att särskilja vilken av betydelserna som menas. En idrottare ses 

oftast som både ”skicklig”, ”otrolig” och ”häftig”. Att tala om att ett ord har förändrats eller 

fått en ny betydelse kan vara svårt då det inte behöver betyda att ordet genomgått en revolu-

tion utan bara att språket varierar. Som jag nämnde i bakgrunden är grym polysemt, ett mång-

tydigt ord med flera betydelser, samtidigt som ursprungsbetydelsen fortfarande används, vil-

ket jag även kan konstatera och bekräfta genom min undersökning.  

Undersökning visar att grym ofta används på ett icketraditionellt sätt i tidningstexter. Fr.o.m. 

2000-talet används ordet oftare i icketraditionell betydelse enligt mitt urval. Frekvensen av de 

olika kategorierna varierar beroende på decennium. Dock är ordet mest förekommande som 

förstärkning. Inom kategori 4, förstärkning, valde jag att placera en av ordförklaringarna från 

SAOB, som beskriver negativa ord som i försvagad betydelse kan användas som förstärkning 

idag. De två andra kategorierna, 2 och 3, är exempel på nya förklaringar som är belägg för 

den förändring av ordet som sägs ha skett efter 1970. Användningen av grym på ett icketradi-

tionellt sätt återfinns, enligt min studie främst inom sport- och nöjesgenren, vilka egentligen 

båda skulle kunna klassificeras i en större genre kallad underhållning. Resultatet visar alltså 

att den vidgade betydelsen av det polysema ordet grym är begränsad till ett område. Mitt re-

sultat visar dock också att ordet förekom i andra genrer, men aldrig på ett sätt som skulle kun-

na förväxlas med den traditionella betydelsen av ordet.  
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Resultatet visade aldrig någon avvikelse gällande ordklass, vilket beror på att ordet inte ge-

nomgått en sådan förändring som t.ex. värsta har i Sundgrens undersökning. Då grym i den 

icketraditionella användningen bara breddats snarare än förändrats, har ordet nya funktioner 

utan att de används i annan ordklass. 

Eftersom som tidningsspråk har mycket varierad stilnivå i de olika delarna av tidningarna kan 

man anta att mitt resultat är hämtat ur de delar med ledigare stilnivå. Detta antagande grundar 

jag dels på att majoriteten av mitt resultat kommer från nöjes- och sportgenren och dels på att 

grym används med icketraditionell betydelse i de belägg från mitt resultat. Sportspråket, som 

är ett språkligt fenomen i sig, har säkert påverkat användandet av grym. Då det enligt under-

sökningen var där ordet grym vidgades först. 

Det var inom sportgenren ordet fanns i störst utsträckning och även tidigast. I en tidningstext 

från Press 98 står det: ”Nu kommer vi till tisdagens derby mot Djurgården med grym tänd-

vätska i kroppen, säger "Humlan".” Ordet används här tillsammans med en metafor, vilket är 

vanligt inom sportjournalistik. 

5.2.2 Användare 

Mitt resultat visar att det är män som med stor majoritet använder sig av ordet i traditionell 

bemärkelse. Resultatet beror troligen på hur journalistyrket varit uppbyggt under en lång tid. 

År 2009 (Journalistförbundet) kan man läsa att först nu, efter 107 år, är det lika många kvin-

nor som män inom yrket (/fackförbundet). Om män har dominerat yrket under ett sekel det 

inte förvånande att resultatet visar detta resultat. Att min undersökning visar att de flesta be-

läggen var återfunna i sportgenren kan också påverka, då man kan anta att det skiljer inom 

vilka området män och kvinnor väljer att jobba inom en tidning. Eftersom jag genom min me-

tod främst kunde studera genus på användare är det svårt att generalisera mer. Jag fann dock i 

min undersökning att flera av texterna var skrivna för och av ungdomar. Och som Sundgren 

(1998) påpekar, använder ofta ungdomar nya uttryck ihop med slang. Slanguttryck är inte så 

vanliga i tidningsartiklar, vilket gjort att jag genom att just välja skriftspråk, inte fått ut lika 

brett resultat som jag kunnat få om jag använt mig av talspråk, där slang förekommer oftare. 

Ett exempel på slang fann jag dock i mina sökningar. ”Grymma bralls”, vilket går att läsa just 

i en artikel skriven av ungdomar. Jag undgick på så sätt de problem som Dawidsson och Kero 

(2001) upplevde, att det var svårt att konstruera meningar med slang.  
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5.2.3 Övriga reflektioner kring resultatet och ordet grym 

Som jag beskrev i bakgrunden sker ofta förändringar inom polysemin eftersom man ofta an-

vänder ordet i metaforisk mening. Att man uttrycker att någonting är ”grymt bra”, kan det be-

tyda att man då menar att något är så bra att man gör det samvetslöst, enligt traditionell bety-

delse? Andra exempel på samma sak är t.ex. ”grym motvind”. Ordet kan ses som en förstärk-

ning, kategori 4, men skulle också kunna användas i traditionell betydelse. Som resultatet vi-

sar användes grym mest frekvent ihop med bra och besviken. Denna användning är alltså den 

mest naturliga och på så sätt den användningen av grym, i icketraditionell bemärkelse, som är 

mest etablerad, vilket också ordböckerna visar då det både i NK och i Bonniers just visar på 

exemplet ”grymt besviken”. ”Grymt besviken”, som används som förstärkning enligt kategori 

4, skulle dock kunna användas och tolkas som om det används i traditionell bemärkelse. Att 

vara grymt besviken på någon skulle då istället innebär att man är så besviken att man upple-

ver att någon eller något gjort något mot en helt samvetslöst, för att man ska lida.  

Men eftersom det redan finns förklaringar i ordböckerna, och att de på så sätt då också är eta-

blerade i standardspråket är det upp till avsändaren eller mottagaren att tolka. Även ”grym 

straffsparksläggning” och ”grym motvind” ur Press 98 är exempel på detsamma.  

Som Strezelecka (2003) menar, förstår man ord som används i sin ickeegentliga betydelse, 

även om användningen i den kontexten är helt ny. En språkbrukare som inte känner till annat 

än den traditionella betydelsen av grym blir alltså inte förvånad när han/hon läser exempel 10: 

”Hans forehand var rent grym.” (Press 97). Vi behöver inte fundera över vad journalisten 

menar och det är mycket lite som talar för att vi skulle tro att hans forehand skulle kunna jäm-

föras med en grym diktator eller Hitler. Det är givet att ordet används i icketraditionell me-

ning. Om den nya användningen av ett ord sedan blir så etablerad i standardspråket att den 

kommer in i en ordbok, är egentligen irrelevant när förståelsen är etablerad/finns, då vi, som 

Strezelecka påpekar, ändå förstår vilken betydelse ordet har. Och som Haugen (2007) säger 

kan gränser mellan vilka ord som är etablerade och de som får vara med i ordböckerna vara 

mycket tunn. Exempel 11, ”Favoritmat: Flygande Jakob och den egna "grymma" köttfärspa-

jen.” (Press 95), som var ett av de belägg som hamnade i kategori 4 är också ett exempel på 

att ett ord kan användas i nästan vilken kontext som helst, som helst så länge man förstår. För-

fattaren till denna text valde att använda sig av citationstecken, vilket också återkommer i ex-

empel 12. Att skribenten väljer att göra det tror jag beror på en medvetenhet att man använder 

ordet i annan betydelse än ordets ursprungliga.  
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Enligt Sjöström (2001) kan man beskriva förändringarna på olika sätt. Nyanvändningen av 

grym kan beskrivas genom en blandning av den expressiva och evokativa eftersom ordet ofta 

används i samband med förstärkning som gör att lyssnaren/läsaren reagerar starkare. Som 

Sundgren (1998) tolkar i sitt resultat, har de värsta som används i neutral eller positiv bety-

delse förlorat sin negativa innebörd och bara används som förstärkning, vilket också är fallet 

med grym. 

5.3 Vidare forskning 

En tanke som slagit mig under min studie är hur ordet används inom andra språk, främst eng-

elskan eftersom den är mest lättillänglig. I TV och media översätts ofta awesome till grymt. 

Det engelska ordet awesome betyder ursprungligen och mer allmänt ’förfärlig’ eller ’för-

skräcklig’, men i slang ’väldigt’ eller ’häftig’. Likheterna med grym är slående.  En jämföran-

de studie med andra språk och om likande fall även finns där kan vara förslag på vidare 

forskning. 

Som tidigare studier antyder (Dawidsson och Kero, 2004) används ofta grym, och även andra 

ord med liknande funktion (värsta), ihop med slangord eller uttryck. Att nå ordet i all dess 

användning och i flest kontexter kan därför forskningen gå till på olika sätt. Att studera ordet 

grym i vardagligare kontext hade kunnat ge ännu mer, eller i alla fall en annan insikt om or-

det. Nästa steg skulle därför kunna vara att studera bruket i talspråket. Att studera talspråk har 

flera för- och nackdelar jämfört med att studera texter, som jag har gjort. Forskningen kan 

också bli mer aktuell då språket alltid finns tillgängligt. Användaren blir också mer tillgäng-

lig, jämfört med dennas anonymitet i min studie. Materialet finns överallt, jag har under den-

na studie upplevt att jag hör och ser ordet grym överallt: i filmer, böcker, hos vänner, folk på 

stan m.m. 

Som avslutning till denna studie, som täckt ordets användning inom tidningsspråket genom 

fem decennier, dess användning inom olika genrer och tagit upp genusperspektiv på detsam-

ma, vill jag visa på en mening som dykt upp i min undersökning. Det grymmaste exemplet 

som sammanfattar den här studien bra, då författaren använder både grym och grymhet i en 

icketraditionell bemärkelse är exempel 18: ”Men hur grymma de i bandet än är så blir de 

fullständigt utklassade i grymhets-VM av Robyn.” (GP 03). Grymt, säger jag! 
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