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Syftet med denna studie är att kartlägga nybildade sammansättningar inom sportjournalistiken 

och få ett svar på varför dessa nybildade sammansättningar uppstår och vilken funktion de 

har. Jag har valt ut en dagstidning i en mellansvensk stad och undersökt tidningens sportdel 

under månaderna februari, mars, april, juni, juli, oktober, september, november och december 

åren 2011, 2012 och 2013.  Jag har excerperat samtliga nybildade sammansättningar som inte 

funnits med i SAOL upplaga 2006 och i Språkbankens sökmotor Korp. Jag har sedan använt 

mig av en modell av Edlund och Hene (1992:70)  för att analysera vad orsaken samt 

funktionen är med att använda sig av dessa nybildade sammansättningar.  

I min studie visar det sig att det är oftast journalisterna som skapar nybildade 

sammansättningar.  Luckor i språket var den vanligaste orsaken till nybildade 

sammansättningar och funktionen för dessa var mestadels för att beteckna en ny företeelse 

eller utrycka en värdering. Det finns även nybildade sammansättningar som kunde placeras 

under orsaken förlaga på annat språk och de var antingen fullständigt eller delvis översatta 

från sitt originalspråk, engelskan. Gällande nybildade sammansättningar med förlaga på annat 

språk var de vanligaste funktionerna att beteckna en ny företeelse och variera språket. 

Slutsatsen för min studie är att det finns nybildade sammansättningar inom sportjournalistik. 

Det är oftast journalisterna som skapar dessa. 

 

 

Nyckelord: Idrott, nybildade sammansättningar, sportjournalistik, svenska. 



3 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...........................................................................................................................................    4 

1.1 Syfte och frågeställning  ...............................................................................................................   5 

1.2 Arbetets disposition  .....................................................................................................................   5 

2. Forskningsbakgrund  ..........................................................................................................................   6 

2.1 Ordbildning  .................................................................................................................................   6 

2.1.1 Enkla ord ................................................................................................................................. 6 

2.1.2 Sammansättningar ................................................................................................................... 6 

2.1.3 Avledningar ............................................................................................................................. 8 

2.1.4 Retrograderingar ..................................................................................................................... 8 

2.1.5 Elliptisk ordbildning ............................................................................................................... 9 

2.1.6 Lån och delvis lån ................................................................................................................... 9 

2.1.7 Modell för att analysera nybildade sammansättningar………………………………………9 

2.2 Engelskans påverkan på media .................................................................................................... 10 

2.3 Skrivande i medieperspektiv ........................................................................................................ 10 

2.4 Sportjournalistikens historia ......................................................................................................... 11 

3. Material och metod ...........................................................................................................................  15 

3.1 Metod för analys .........................................................................................................................  16 

3.1.1 Luckor i språket .................................................................................................................... 17 

3.1.2 Förlaga på annat språk .......................................................................................................... 18 

3.2 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter.....................................................................................  18 

4. Resultat ............................................................................................................................................    20 

4.1 Vilka nybildade sammansättningar förekommer?......................................................................   20 

4.2 Vem skapar den nybildade sammansättningen?........................................................................... 20 

    4.3 Vilken funktion har den nybildade sammansättningen? .............................................................. 21 

5. Diskussion .........................................................................................................................................  24 

5.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................................  27 

5.2 Metoddiskussion .........................................................................................................................  27 

5.3 Avslutning ...................................................................................................................................  28 

  

Litteraturförteckning .............................................................................................................................. 29 

Bilagor .................................................................................................................................................... 35 

Bilaga 1: Nybildade sammansättningar med orsak luckor i språket ......................................................   

Bilaga 2: Nybildade sammansättningar med orsak förlaga på annat språk............................................   



4 

 

1. Inledning 

Jag fick ett intresse för nybildade sammansättningar och även nybildningar inom 

sportjournalistik när jag läste en artikel från 2010 i en lokaltidning. Det var en intervju med 

ishockeyspelaren Mathias Lööf. Denne uppgav i intervjun att ”Det jag vill ha tillbaka är 

studsen i buggarna.” Journalisten fick sedan förtydliga detta i sin text för att göra det 

förståeligt för läsaren. ”Något som innebär fart på skridskorna” blev förklaringen. Ett annat 

exempel kan vara när en journalist skrev att en hockeyspelare var ”jetlaggad” efter en flygresa 

från Nordamerika. Men hur kommer det sig egentligen att vi använder nya ord som dessa? 

Vem anser att de behövs och därmed skapar dem? I första exemplet ovan är det nämligen 

idrottsutövaren som kommer med nybildningarna, medan journalisten kommer med 

nybildningen i det andra exemplet. 

 

Jag anser att detta kan vara spännande att undersöka då detta skapar nya ord som sedan blir 

mer vanliga och integreras i det svenska språket. Det blir som en slags skriftlig kodväxling 

eftersom vi skapar nya ord genom sammansättningar då vi inte har ett motsvarande ord i det 

svenska språket i nuläget. Från början låg mitt intresse i att undersöka nybildningar i 

sportjournalistiken, men en förstudie visade att rena nybildningar inte förkommer i någon 

större utsträckning. Det har lett till att jag i denna studie riktar in mig på nybildade 

sammansättningar. Här handlar det om både svenska sammansättningar men även inlånade 

ord, som antingen är översatta eller delvis översätta. 

 

Det finns inte så mycket tidigare forskning om nybildade sammansättningar i 

sportjournalistiken jämfört med nybildade sammansättningar i språket i allmänhet vilket gör 

att detta kan vara intressant att studera. 

 

Jag hoppas med detta arbete kunna tillföra en bredare syn på hur det svenska språket 

utvecklas med hjälp av media. Svenskan blir ett rikare språk med nyskapande ordförråd då 

media på detta vis nybildar ord som vi inte tidigare har haft och introducerar dem för läsarna.  

  

Jag skulle även vilja undersöka och se vem som ger upphov till dessa ord. Är det 

journalisterna eller idrottsutövarna? Vem anser att behovet för ett nytt ord finns? Är det på 

grund av inlånade ord från sportens ursprung eller något de själva hittar på?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga nybildade sammansättningar inom sportjournalistiken 

under en viss period. Mer specifikt är syftet att utforska vem som skapar sammansättningen 

och i vilken funktion. Min tanke är därmed att undersöka nybildade sammansättningar som 

förekommer inom språket inom sportjournalistik och jag använder mig av följande 

frågeställningar. I min resultatanalys använder jag mig av en modell som har begreppet syfte, 

dock anser jag att det är svårt för mig att veta syftet för en sammansatt nybildning. Jag 

kommer därför i mina frågeställningar och egna analyser istället använda begreppet funktion. 

Dock kommer analysmodellen ha kvar begreppet syfte då det ej är min modell. 

 

 Vad finns det för typ av nybildade sammansättningar inom sportjournalistiken? 

 Vilka skapar nybildade sammansättningar, journalisten eller idrottsutövaren? 

 Vilken funktion har de nybildade sammansättningarna? 

 

1.2 Arbetets disposition 

Under nästa avsnitt 2 Forskningsbakgrund förklarar jag relevanta begrepp som har med 

ordbildning, sammansättningar och nybildning att göra. Dessutom kommer jag in på 

engelskans påverkan på det svenska språket, skrivandet i medieperspektivet samt 

sportjournalistikens historia. Efter det kommer jag i avsnitt 3 att redogöra för mitt material 

samt redogöra för de metoderna jag har valt att använda för att analysera mitt resultat. I 

avsnitt 4 det kommer jag att sammanställa mina resultat av det insamlade materialet under tre 

rubriker: Vem skapar den nybildade sammansättningen, vilka nybildade sammansättningar 

förekommer, vilken sport använder nybildade sammansättningar mest samt vilken funktion har 

den nybildade sammansättningen? I avsnitt 5 diskuterar jag mitt resultat och min metod. I 

avsnitt 6 diskuterar jag hur ett framtida arbete skulle kunna vara.  
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2. Forskningsbakgrund 

Nedan kommer jag att kortfattat beskriva begreppet ordbildning, engelskans påverkan på 

språket, skrivandet i medieperspektivet samt sportjournalistikens historia. 

2.1 Ordbildning 

2.1.1 Enkla ord 

Det finns olika sätt att skapa ord i det svenska språket. Möijer (1998) skriver om enkla ord 

som ofta är enstaviga och enbart består av ett så kallat rotmorfem. Med rotmorfem menas så 

kallade fria morfem, detta är tillexempel substantiv som kan fungera självständigt. Exempel 

på detta kan vara substantiv som sol och hund. Dessa så kallade enkla ord är ofta 

prepositioner, pronomen och konjunktioner eller substantiv. 

2.1.2 Sammansättningar 

En annan typ av nybildningar utgörs av sammansättningar. Liljestrand (1993) menar att 

sammansättningar utgör det vanligaste sättet som nya ord bildas på inom svenskan. Det kan 

handla om två ord som innehåller minst ett rotmorfem var och sedan sätts ihop, exempelvis 

utomhus-reklam och charm-offensiv. Förleden har oftast en funktion för betydelse som 

exempelvis i tid, eller ett sätt som exempel morgonstund. Efterleden är den del av själva ordet 

som böjs. De flesta typer av sammansättningar är så kallade tvådelade som exempelvis 

julgransfot. Liljestrand (1993a) menar att den vanligaste formen av sammansättningar är att 

sätta samman olika substantiv. Detta kan förekomma när förledet blir underordnat efterledet 

och blir en så kallad determinativ sammansättning. Detta kan ses i exemplet äldreomsorg där 

det då syftar på omsorgen för äldre. Liljestrand (1993a) tar även upp avledda 

sammansättningar som är en blandning av en avledning och en sammansättning. Detta då det 

har ett rotmorfem som förled men sedan har en avledningsmorfem som efterled. Exempel på 

detta kan vara sju-åring. Efterleden kan i dessa fall inte stå självständigt. 

 

Enström (2010) menar att efterleden i sammansättningarna är de viktigaste delarna då de 

signalerar ordens betydelse och ordklass. Medan förleden mer preciserar efterleden i orden. 

Källström (2012) skriver att det finns även längre sammansättningar som man kan bilda med 

flera rotmorfem och det är ett vanligt sätt att utveckla språket genom att på så vis förändra 

ordets betydelse. 
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Enström (2004) säger att sammansättningar ibland kan vara problematiska att förstå då de kan 

tolkas olika på grund av flera olika morfem i ordet. Detta menar han genom att ord kan betyda 

en helt annan sak när de blir sammansatta. Man kan jämföra detta med så kallade icke-

lexaliserade sammansättningar där båda orden behåller sin betydelse oavsett om de är 

sammansatta eller ej. 

 

Det finns sammansättningar i andra språk men Källström (2012) framhåller att det svenska 

språket har en högre frekvens av sammansättningar i språket. 

 

Malmgren (1994) menar att man kan kombinera samtliga ordklasser för att skapa 

sammansättningar. Dock är det enligt honom vanligast att sammansättningarna skapas av två 

eller flera substantiv. Denne menar också att vi har lätt att förstå sammansättningar för att vi 

är vana och har språkkunskaperna som krävs för detta. Han skriver också att det finns någon 

gräns för hur många sammansättningar vi kan skapa i det svenska språket på grund utav att vi 

har så många morfem i språket.  

 

Svanlund (2013) skriver om fogemorfemet som kan uppkomma vid sammansättningar. Vilket 

innebär att det kan tillkomma eller bli bortfall i och med detta. Det vanligaste är att man 

lägger till ett s exempelvis ”väg-karta vs järnvägs-karta”. Det kan även vara så att en vokal 

kan läggas till som i ordet ”jord-a-färd”.  En vokal kan även försvinna som i ”åsk-väder”. 

Slutligen kan även en vokal förändras som till exempel i sammansättningen ”kyrko-gård”.  

 

Denne lyfter även fram att när man skapar sammansättningar av flera morfem så kan detta 

leda till en förändring av ordens prosodi. Denne skriver även att orden kan ha flera betydelser 

men att kontexten ordet finns i ofta gör det tydligare för förståelsen.  

 

Svanlund (2013) skriver att svenska sammansättningar ofta är produktiva och ofta väldigt 

långa. Men även han tar i likhet med Malmgren (1994) upp att det även förkommer i andra 

språk. Denne tar även upp att normalt består sammansättningar av två huvuddelar men att 

dessa sedan kan ha flera underdelar. Detta gör alltså att sammansättningarna kan bli väldigt 

långa och mångtydiga.  
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Gällande statistik för att avläsa sammansättningar menar Sjöbergh & Kann (2006) att 

sammansättningarna kan ha fler betydelser och sätt att tolka vilket gör att det kan bli svårt att 

avkoda detta i en databas. 

 

Svanlund (2009) har i sin forskning bland annat undersökt hur sammansättningarna etableras. 

Denne har valt att fokusera på ord i tryckta medier men på en internetbaserad databas, då det 

skulle vara övermäktigt att undersöka sammansättningar direkt på internet. Men han menar 

också att det är här sammansättningarna kommer skapas framöver då en del numer avfärdar 

tryckta medier som gammalmodigt.  Flera ord i hans studie går att koppla ihop med syftet att 

uttrycka en värdering.  

 

Han har svårt att hitta något genomgående mönster kring etableringen av sina 

sammansättningar.  Dock kan han se att förklaringar och metasignaler ändå har en högre 

frekvens i studien. Studien visar inte heller att tidsperspektivet är så relevant för etableringen 

av sammansättningarna. Detta då de undersökta informanterna kan känna igen ett ord mer 

trots att det har varit etablerat en kortare tidsperiod gentemot ett annat ord. 

 

Svanlund (2009) skriver även att det finns ord som innehar en språklig konflikt vilket kan 

leda till olika associationer när vi möter ordet. Exempelvis curlingförälder och skurkstat. 

Författaren menar att det är tydligt att dessa uttryck väcker starka känslor hos mottagaren.  

 

2.1.3 Avledningar 

Ytterligare en typ av nybildningar sker genom avledningar. Hultman (2003) skriver att ord 

som är avledda bildas genom att man sätter ett så kallat avledningsmorfem till ett grundord 

som i sin tur kan vara ett sammansatt, enkelt eller avlett ord. Dessa avledningsmorfem kan 

inte själva bilda nya ord utan måste alltså fogas till ett grundord för att på så vis få en 

betydelse. Einarsson (2009) benämner ett ord som avleds med tillägg kallas affix. Ett av dessa 

är prefix, vilka placeras innan ordet exempelvis oviss. Det andra kan vara ett suffix. Suffix är 

sådant som placeras efter ordet exempelvis oviss-het. Hultman (2003) skriver att prefix är som 

ett förled för avledningarna och inte påverkar själva ordklassen som avledningen har. Dessa 

så kallade prefixavledda verb är ofta inlånade från andra språk. Prefixavledda adjektiv har 

ofta ett nekande prefix som i exempelvis o-lycklig. Substantiv kan däremot ha prefix som 

anger förstärkning, förminskning och negation. Prefix med förstärkning och förminskning är 
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vanliga när det handlar om slangord eller talspråk som exempelvis jätte-häftigt. Malmgren 

(1994) menar på att det är själva suffixavledningen som avgör vilken ordklass avledningen 

tillhör. Man kan kombinera olika grundord med suffix från olika ordklasser för att på så vis 

skapa övergångar mellan de olika ordklasserna. 

 

2.1.4 Retrogradering 

Det finns även avledningar som är så kallade retrograderingar. Liljestrand (1993) förklarar att 

detta betyder att man gör en tillbakabildning av ordet. Men istället för som att i andra 

avledningar lägga till något till grundordet tar man här istället bort själva 

avledningsmorfemet, ofta gällande nya verb. Detta är vanligt i tidningar på grund av 

utrymmesskäl, exempel på dessa ord kan vara vindsurfa av ordet vindsurfing. 

 

2.1.5 Elliptisk ordbildning 

Nybildningar kan även uppstå genom att man förkortar ett ord eller en hel sats så att en rest av 

dessa uppkommer (Stora svenska ordboken 1986). Detta kan kallas elliptisk ordbildning. 

Einarsson (2009) menar att detta är när man stryker något i ordet så att det blir kortare än det 

ursprungliga ordet, exempelvis lokomotiv blir lok.  

 

2.1.6 Lån och delvis lån 

Edlund och Hene (1992:71) skriver i sin modell att orsaker till nybildningar kan vara en 

förlaga på ett annat språk. Detta kan vara en orsak till att man lånar in ordet i det svenska 

språket. Detta gör man antingen genom att man delvis översätter ord så att det blir halvt på 

originalspråket och halvt på svenska. Men man kan även använda ordet som ett låneord och ta 

in ordet helt på dess originalspråk i det svenska språket. 

 

2.1.7 Modell för att analysera nybildade sammansättningar 

Edlund och Hene (1992:70) visar på att en anledning till att man skapar nya ord är att det 

finns antingen luckor i språket, hos mottagaren eller sändaren eller att ordet har en förlaga i ett 

annat språk. De använder även modellen för att komma åt nybildningens syfte och funktion. 

De skriver att luckor i språket uppstår när språket som man kommunicerar på inte har ett ord 

för det som sändaren vill uttrycka. Därför skapas ett nytt ord. 
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2.2 Engelskans påverkan på media 

Einarsson (2009:251) skriver att vi lånar en del ord av engelskan. Exempel på detta kan vara 

så kallade direktlån där vi tar hela ordet och gör det till ”svenskt” oftast genom att bara 

anpassa böjningen, uttalet eller stavningen, som i ordet chatta. 

 

Einarsson tar även upp så kallade översättningslån där man översätter en hel fras som 

exempelvis have a nice day till ha en bra dag. Författaren skriver också om betydelselån som 

är när ett äldre ord får en ny betydelse eller nyans i språket. Till exempel ordet karaktär 

betyder inte bara en egenskap utan kan också vara en roll inom skådespeleri. Han skriver att 

det finns primära lån och med detta menas att vi använder oss av helt engelska inslag som 

music lovers eller the gender gap. Lån från engelskan förekommer eftersom engelska är det 

dominerande språket i världen enligt honom. Det är vanligt förekommande eftersom vi nu 

håller på mycket med IT och då talas till större delen engelska. Engelskan får även spridning 

då det även förekommer och är vanligt inom tidningarnas språk. 

 

2.3 Skrivande i medieperspektiv 

Liljestrand (1993: 127) menar att tidningarnas språk inte kan beskrivas på ett generellt sätt då 

de kan skilja sig mycket. Till exempel om det är en dagstidning eller en kvällstidning, lokal 

eller rikstidning. Det kan ibland även skilja sig språkligt från en dagstidning till en annan, 

men samtliga tidningar kan ha influenser av andra språk. 

 

Liljestrand (1993:130) skriver att något som är typiskt för idrottsreferat i en tidning är att 

journalisterna måste arbeta mycket med bildspråk. Det kan även förekomma en del 

klichéartade uttryck, talspråk och facktermer samt influenser från det engelska språket. 

 

Fichtelius (1997) skriver att en av de gyllene reglerna inom nyhetsjournalistik är att 

journalisten både ska vara engagerad i sin nyhet och ändå kunna hålla sig objektiv i sitt 

skrivande. Det gäller även för journalisten att kunna hitta det relevanta i en nyhet och skapa 

en egen vinkel av den. Han menar även att det ofta är en journalists arbete att förmedla en 

historia eller berättelse och att journalisten ofta får använda sig av metaforer för att lättare få 

fram sitt budskap. Han skriver även att när det gäller intervjuer så har inte journalisten rätt att 

ändra eller byta frågor i efterhand utan den intervjuades samtycke. Det är även viktigt att det 

som sagts i intervjun återges korrekt och sakligt. 
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Hen tar också upp det ökade kravet på journalisterna i och med samhällets utveckling. I och 

med att vi har tillgång till TV och Internet på ett annat sätt än tidigare så kan medborgarna 

själva kontrollera och analysera det journalisten skriver eller säger. Detta ställer högre krav på 

journalisterna dels på att vara trovärdiga men dels att vara profilerade och stå ut ur mängden 

av journalister. Detta för att få en läsarskara och inte bli placerade i ett fack med andra 

journalister. Det krävs även att journalister idag kan hantera internet då de själva kanske så 

småningom publicerar alla sina verk där istället för i en papperstidning. 

 

2.4 Sportjournalistikens historia 

Hamqvist (2009) skriver att sportjournalistiken skiljer sig från annan journalistik då den i 

större utsträckning försöker förmedla en upplevelse. Detta syns i och med att denna 

journalistik blir mer intim och på så vis mer personinriktad till läsaren. Det kan till exempel 

vara texter som beskriver antal vunna medaljer eller fantastiska insatser. Han tar även upp att i 

och med TV och dess spridning så tappar sportjournalistiken lite av sitt grundsyfte, nämligen 

att exempelvis återge matchreferat. Detta då läsaren förmodligen redan har sett det på TV. Då 

förekommer det istället att media gör en intervju eller gräver mer i sportutövarens privatliv. 

Hamqvist menar då att TV spelar en stor roll för dagens sportjournalistik och att detta medför 

att journalisterna uppfyller en bild att jaga citat till tilldragande rubriker för att sälja tidningar. 

 

Hamqvist (2009) menar att det förr ofta var en person som själv höll på med idrott som skrev 

artiklar av dessa slag. Medan det i dagens samhälle mer handlar om en person som är 

journalist som ska försöka bredda läsarkretsen. Journalisten står då ofta mer som en 

utomstående observatör och är specialiserad på några sporter, istället för som förr då 

journalisten alltså själv uttövade sporten. Men något som kan vara annorlunda från förr att är 

att en journalist som själv inte utövar sporten istället kan få en möjlighet till en mer kritisk 

granskning av sporten än tidigare. Hamqvist sammanfattar det med att TV har påverkat 

medias sätt att skriva och idag ska vara mer underhållande än förr samt roa i sitt språk som 

med till exempel ordvitsar.  

 

Jarlbro (2006) visar vilka sporter som bevakats mest i SVT under år 2003. Denne visar att 

fotboll och ishockey ligger i topp med 250 respektive 200 visningstimmar. Medan handboll 

och basket har 50 respektive 10 timmar i sändningstid. Dock påpekar han att man måste ta 
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hänsyn till att resultatet kan bero på om det var ett mästerskap eller liknande i någon av 

sporterna under denna tid samt att det kan ha förändrats på tio års tid. 

 

Holmsten (2007)  skriver att en sportjournalist som denne har intervjuat menar att han själv 

har frihet i det han skriver men oftast måste bevaka en viss händelse. Denne menar också att 

genren i sig har växt så mycket att det är omöjligt att kunna skriva om allt. Expansionen beror 

enligt honom delvis på internet där man kan följa sporter dygnet runt. Holmsten anser även att 

det är publikens intresse som styr vad som skrivs om. Det är därför enligt honom som en del 

sporter inte är lika förekommande. Dock anser han att det är journalistens uppdrag att skildra 

olika typer av sporter. Holmsten intervjuade även en annan journalist som anser att det är 

viktigt att ha med andra sporter och speciellt mer kvinnliga sportnyheter. Dock anser hon att 

spridningen av sporter beror på att tidningen vill sälja och tjäna pengar och därför skrivs det 

mer om vissa ”populära” sporter än andra. 

Abalo Cardela & Danielsson (2006)  skriver att idrott är något som är gynnsamt för media att 

bevaka då det inte är så tidskrävande samt ger en möjlighet till att kontinuerligt följa en sport. 

Samt att idrott i sig har en stor mängd intresserade vilket gör att tidningen i utbyte får fler 

läsare. De kommer fram till att både kvinnor och män gillar en del sporter, vilket gör dessa till 

så kallade könsneutrala sporter. Dessa är exempelvis ishockey, handboll och friidrott. Medan 

ridsport och konståkning räknas som mer kvinnliga sporter och bilsporter och boxning räknas 

som manliga sporter. 

Författarna anser att det skrivs mer sportartiklar för män av män vilket visar sig i språket. Det 

kan handla om en snedfördelning mellan könen eller en manlig vinkel. Detta kan göra att man 

stöter bort kvinnliga läsare. Det kan också vara en orsak då män läser fler sportartiklar och 

därför skriver journalisterna om mer ”manliga” sporter. 

Nygren (2008) menar att journalismen har blivit mer tillgänglig för läsaren exempelvis på så 

vis kan läsaren lätt kan ta kontakt med journalisten eller skriva en kommentar på artikeln. 

Detta kan enligt Nygren (2008) vara negativt enligt vissa journalister då de anser att deras 

trovärdighet och kvalité minskar. Dock menar Nygren att kontakten med läsarna ökar 

kunskapen om dem och också vetskapen om vad de vill läsa. 

Wallin (1998) säger att det var i USA runt 1860-1870 som chefer på tidningar såg framgången 

dels i att ha sport i sin tidning och dels för att konkurrera med andra i det då rådande 

tidningskriget i New York. Utrymmet var då ganska litet för dessa artiklar och det förekom 
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mest i så kallad notisform. Många har tyckt att sporten ges för mycket utrymme då det är 

ointressant, eller som en del som ansåg att det skrevs om en sport dem inte var intresserade 

av. Men sportjournalistiken har senare fått mer utrymme då tidningarnas chefer sett att de sålt 

mer upplagor på grund av sportartiklarna.  

Enligt Wallin (1998) bestämde sig Expressens dåvarande redaktionschef att de skulle satsa 

hårt på sporten.  20 år efter detta så var Expressen den största dagstidningen i Norden och en 

del av detta berodde på deras aktiva sportredaktion. Exempel från andra tidningar i medias 

historia visade att en medveten satsning på sporten skapade större försäljning. Wallin menar 

att i och med att Sverige har blivit en demokrati och fått ett samhälle med mer välstånd där 

invånarna har mer fritid så har de möjlighet att se sport på ett annat sätt. Det kan handla om 

att de har mer pengar och därav kan gå på idrottsevenemang eller köpa sportutrustning till sig 

själv. Wallin menar också att samhället i sig är positivt inställt till sport vilket i sin tur bidrar 

till att det byggs exempelvis fler idrottsarenor. Det kan även anses som reklam för en stad att 

staden är aktiva inom en sportrörelse vilket leder till att tidningarna har en anledning att skriva 

om sport.  

Wallin (1998) lyfter fram att lokalradions start 1977 påverkade sportsidorna i tidningarna. 

Detta genom att det blev en konkurrens samt att det kan vara så att tidningsläsarna redan hört 

sportnyheterna på radion när tidningen kommer ut. Så därför kan speciellt kvällstidningarna 

känna av konkurrensen från radio, tv men även morgontidningar. Wallin anser att 

sportartiklarna ofta har varit kontroversiella, detta då en del påstått att de får för mycket 

utrymme. Samtidigt som en del anser att det är för få sporter som bevakas samt för få 

kvinnliga idrotter. Sportrapporteringen i tidningarna har gått från att enbart publiceras en dag i 

veckan till att publiceras varje dag. Detta beror mestadels på att sporten är mer utbredd och 

det kan vara tävlingar eller matcher alla dagar i veckan. Det kan även vara så att artiklarna 

inte enbart handlar om matchen utan ibland kan det vara artiklar innan match om hur spelarna 

laddar upp eller liknande.  

Dahlén (2008) framhåller att språket inom sportjournalistiken dels är informativt då det 

behandlar ren fakta som vem som är målskytt. Men det har dels blivit ett mer känslofyllt 

språk då journalisten förmedlar dramatik och känslor. Detta kan även vägas upp av kameror 

när det gäller TV-sport. Han skriver att den första amerikanska sportartikeln anses av många 

att vara en text om en boxningsmatch i England. Själva artikeln var kopierad direkt från 

engelsk press. Det var under 1700talet inte så vanligt att skriva om sport och inte heller 
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bevaka utanför USA. På 1800talet hade intresset spridit sig och de sporter som var bevakade 

var fler till antalet. Dock hade sporten inte än någon egen sida eller bilaga.  

Dahlén (2008) beskriver hur tidningarna under 1900-talet kände konkurrens från andra 

tidningar om sin läsarkrets. Detta ledde till att det nu längre inte räckte med att ha journalister 

som skrev allmänt om sporter. Nu ville man ha så kallade specialreportrar som bevakade 

idrotten. Man skapade även samlingsrubriker och egna sidor för sporten i tidningen.  
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3. Material och metod 

Material för denna studie kommer från sportsidorna i Västmanlands Läns Tidning i 

Mellansverige. Jag valde endast en dagstidning för att jag tror att arbetet hade blivit alldeles 

för stort om jag använt mig av flera tidningar. Jag valde att inrikta mig på att hämta artiklar 

enbart från en utvald tid för att inte få för mycket material. Dock behövde jag utöka mitt urval 

under åren 2011, 2012 och 2013 för att få tillräckligt med material. Jag valde månaderna 

februari, mars, april, juni, juli, september, oktober, november och december åren 2011, 2012 

och 2013. Jag använde mig av mediedatabasen Retriver för att hitta tidigare publicerat 

tidningsmaterial. Jag valde även att söka i sökmotorn Korp som är en svensk språkbank 

skapad av Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 

  

Begreppet nybildade sammansättningar innebär ord som är sammansatta. I denna studie 

definierar jag nybildade sammanfattningar som ord som inte fanns med i svenska akademiens 

ordlista 2006 då nybildningarna skrevs. De sammansatta nybildningarna kan också bestå av så 

kallade omskrivningar). Jag har sökt i Korp efter de nybildade sammansättningarna och 

excerperat ord med maximalt tio nedslag i Korp som resultat jag kan använda i min studie. 

Anledningen till att jag har valt maximalt tio nedslag är för att det känns som en rimlig mängd 

nedslag för att inte vara allt för etablerat i språket.  

Som metod för min analys har jag använt mig av en modell  som tidigare nämnt är skapad av 

Edlund och Hene (1992:70) där de visar på att anledning till att man skapar nya ord är att det 

finns antingen luckor i språket, hos mottagaren eller sändaren eller att ordet har en förlaga i ett 

annat språk (se modell 1 nedan). I min studie kommer jag att använda modellen något 

modifierad för att komma åt de nybildade sammansättningarnas funktion. I analysmodellen 

uttrycker man dock sammansättningens syfte och det kan givetvis vara svårt för mig att 

analysera detta. Detta då jag ej har pratat med talarna/skribenterna. Det kan därför vara svårt 

för mig att enbart utifrån mina nedslag veta någon annans syfte. Därför har jag valt att fortsatt 

använda mig av analysmodellens beteckningar med syfte men för min egen studie istället 

fokusera på funktion. Jag kommer därmed göra om modellen och modifiera den efter min 

studie. 
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3.1 Metod för analys 

 

Orsak                  Syfte                  Funktion 

Luckor i språket 

Beteckna ny företeelse 
Verbalisering 

Generalisera/differentiera 

Uttrycka sig neutralt Informera 

Uttrycka en värdering Uttrycka sig 

Skapa associationer 
Estetisk eller manipulativ 

Ge komisk effekt 

Variera Estetisk 

Få ett formellt och lätthanterligt ord Kommunikativ, manipulativ 

Markera identitet Social 

Luckor hos sändare 

eller mottagare 

Kompensera egna lexikala luckor 

Kommunikativ Kompensera mottagarens lexikala 

luckor 

Förlaga på annat 

språk 
Översättning 

Samtliga funktioner 

(indirekt) 

 

Modell 1: Neologismers orsaker, syften och funktioner (Edlund och Hene, 1992)  

 

Jag kommer att använda mig av en anpassad och förenklad modell (modell 2 nedan) för mitt 

syfte. Jag har valt att ta bort en del av syfteskategorierna för att de inte var relevanta för min 

undersökning. Dessutom har jag valt att inte använda mig av kategorin funktion eftersom det 

inte bär relevans för min studie på det vis som studien modellen är utformad. Däremot 

kommer jag själv använda mig av dess begrepp syfte men relatera det till begreppet funktion i 

min studie. Detta då det är svårt för mig att veta någon annans syfte. Dock ändrar jag ej i 

modellen då den inte är min egen. 

 

Orsak   Funktion 

Luckor i språket  Beteckna ny företeelse 

   Variera 

   Uttrycka en värdering 

   Ge komisk effekt 
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   Markera identitet 

Förlaga på annat språk:   

a. Fullständig översättning (samma syften som ovan) 

b. Delvis översättning  (samma syften som ovan) 

 

Modell 2: Förenklad modell för sammansatta nybildningar efter min studies syfte. 

 

För att sedan excerpera nybildade sammansättningar från tidningstexterna har jag använt mig 

av språkbanken Korp samt SAOL. I dessa undersöker jag om orden i texterna finns med. Har 

det maximalt tio nedslag i Korp betraktar jag dem som nybildade sammansättningar. I mina 

analyser förekommer det enbart nybildningar som är sammansättningar och som består av ett 

för- och efterled som existerar som separata ord i Svenska Akademiens Ordlista om man 

bortser från förlaga på annat språk. Dessa sammansättningar betecknar jag som sammansatta 

nybildningar. Ett exempel på en sammansatt nybildning är jätteskott. Syftena i denna studie 

kommer från originalmodellen av Hedlund och Ene.  

 

3.1.1 Luckor i språket 

Jag kommer nedan förklara funktionerna från min modifierade modell. Dessa fem syften 

tillhör en av orsakerna till varför nybildade sammansättningar uppstår, nämligen luckor i 

språket.  

Beteckna ny företeelse 

När det gäller att beteckna en ny företeelse så skapar man ett ord för något nytt som inte 

tidigare funnits i och med detta behövs ett nytt ord skapas. Till exempel kan kulturer som 

möts innebära att man kan behöva skapa nya ord för exempelvis djur eller vegetation. Här kan 

det även vara vanligt med ordlån. Exempel på detta kan vara nedflyttningsstrecket som syftar 

till att behöva spela i ett negativt kvalspel i sin idrottsserie.  

Variera 

Behov av att variera sig kan ses som en slags kreativitet och önskemål om att förändra 

språket. Detta är vanligt i sportreferat. Att man kan säga pausvilan om periodpaus eller 

botbänken om utvisningsbåset. 
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Uttrycka en värdering 

Att vilja uttrycka en värdering kan vara aktuell i flera sammanhang. Ofta i mindre 

formaliserade omdömen som recensioner eller sportinlägg. Detta förekommer ofta i 

informella situationer. Exempel på negativt värderande ord kan vara gallerlag om några som 

uppfattas som yngre och sämre. 

 

Ge komisk effekt 

Detta kan användas i syfte att skämta eller vara ironisk. Exempel på detta kan vara kalkonlag 

som ofta ses som lite humoristiskt sagt om ett lag som inte har lyckats så bra.  

 

Markera identitet 

Genom att använda ett visst språkbruk kan sändaren markera vilken regional eller social 

grupp denne tillhör eller vill tillhöra. Det kan även handla om språks prestige. Exempel på 

detta kan vara att man i fotboll inte bara är en fotbollsspelare utan man är någon som spelar på 

en kantposition, man är då en kantspringare. 

 

3.1.2 Förlaga på annat språk  

Orsaken till nybildade sammansättningar kan förutom luckor i språket även vara förlaga på 

annat språk. Då kan detta ge upphov till lån. Detta kan göras dels genom att man delvis 

översätter ord så att det blir halvt på originalspråket och halvt på svenska. Exempel på detta 

kan vara lockouthotet. Det kan även finnas ord med förlaga på annat språk som är fullständigt 

översatta exempel på detta kan vara showtime som är ett helt engelskt ord. 

 

3.2 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter 

Jag kommer att undersöka nybildade sammansättningar med hjälp av en analysmodell. 

Reliabiliteten i denna studie bygger på modellen. Om en annan forskare använder sig av 

samma modell är det rimligt att anta att samma resultat uppstår. Olika resultat kan givetvis 

uppstå om den personen använder sig av en kortare eller längre period för materialinsamling.  

 

För att få större reliabilitet i min undersökning har jag undersökt sportsidorna i tidningen i 

flera månader under tre olika år. Jag har även använt mig av en beprövad metod för analys av 
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nybildade sammansättningar. Detta för att få en större trovärdighet och arbeta med en metod 

som anses fungera väl. Jag undersöker endast de delar i tidningen som hör till 

sportjournalistiken så att studien uppfyller de krav som ställs för validitet. 

 

Vetenskapsrådet (2004) har tagit fram fyra etiska aspekter som är viktiga att arbeta med i 

arbeten som dessa. Det första kravet är informationskravet, med detta menas att deltagarna 

ska få information om studien och att deras medverkan är frivillig. Detta har jag inte behövt 

göra då jag undersökt skriven text som är publicerad och offentlig och inte har använt mig av 

några namn. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet med vilket menas att deltagarna i studien själva 

bestämmer över sin medverkan och om de vill avbryta sin medverkan. Detta har jag inte 

heller behövt tänka på i min studie då jag enbart har samlat in skriven data i min studie. 

 

Tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar är anonyma så att ingen 

utomstående ska kunna identifiera vem de är. Jag har hämtat min information ifrån en 

lokaldagstidning som heter Västmanlands Läns Tidning i Mellansverige. Fjärde kravet är 

nyttjandekravet och med det menar man att de som samlas in enbart används till 

forskningsändamålet. Jag har enbart använt det insamlade materialet till denna studie. Dock är 

tidningarna en offentlig publikation och därmed har de redan vid utgivning gett sin tillåtelse 

till att använda och återanvända deras texter. 
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4. Resultat 

Jag kommer att redovisa resultaten fördelade över de tre frågeställningarna och mer specifikt 

rör det följande tre frågorna: Vilka nybildade sammansättningar förekommer? Vem skapar de 

nybildade sammansättningarna? Vilken funktion har de nybildade sammansättningarna?  

 

Jag har valt att dela upp funktionen med de nybildade sammansättningarna i tre tabeller, tabell 

2 för svenska ord, tabell 3 för delvis översatta och tabell 4 för fullständigt översatta (se avsnitt 

4,3). Därför är inte antalet i varje tabell 40st utan det är 40st totalt i tabell 2, 3 och 4.  

 

4.1 Vilka nybildade sammansättningar förekommer? 

I min studie förekommer det 40 nybildade sammansättningar totalt. Sammansättningar är dels 

helsvenska sammansättningar som i kalkonlag, dels sammansättningar som är delvis översatta 

som tränarrockad, och dels fullständigt översatta sammansättningar som hockeyfighter. Se 

bilaga 1 och 2 för samtliga dessa nybildade sammansättningar. I min studie förekommer det 

bland annat 9 nybildade sammansättningar som har en förlaga på annat språk. Det 

förekommer även 29 stycken nybildade sammansättningar som skapas för att beteckna en ny 

företeelse. Sporterna ishockey och motorsport dominerade antal nybildade sammansättningar 

med 12 respektive 10 nedslag. Detta beror förmodligen på att dessa sporter får mer utrymme i 

media.  

4.2 Vem skapar de nybildade sammansättningarna? 

Tabell 1: Vem skapar de nybildade sammansättningarna? 

Skapar   Antal 

Idrottare    10   

Journalist   30 

 

Totalt   40 

Av tabell 1 framgår det att det är vanligare att journalisten skapar de nybildade 

sammansättningarna. Av de 40 nybildade sammansättningarna är det nämligen journalisten 

som har skapat en majoritet av samtliga nybildade sammansättningar. Ett exempel där 

journalisten skapar en nybildad sammansättning är ” Hockeyns Jonas Fransson till en 
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demonmålvakt som fick omgivningen att blekna.” Ytterligare ett exempel på när journalisten 

skapar den nybildade sammansättningen är ” De körde regularityklassen och var tippade i 

toppen. ”Två exempel på när uttövaren skapar de nybildade sammansättningarna är ” Men 

herr och fru Fixell vann sin klass. - Det är en pustaut-känsla, säger kartläsaren Ingrid Veiret 

Fixell nöjt. ” och ” Sedan skulle jag vilja få igång mer bollrull på samtliga fem spelare på 

planen.”  

4.3 Vilken funktion har den nybildade sammansättningen? 
 
I tabell 2 nedan redovisas resultaten för vilka funktioner som förekommer i 

idrottsjournalistiken angående nybildade sammansättningar och i vilken utsträckning de 

förekommer.  

Resultatet visar att beteckna en ny företeelse (25ggr) dominerar nybildade sammansättningens 

funktion. Även uttrycka en värdering (4gr) är återkommande funktion till nybildade 

sammansättningar. 

 

 

 

Tabell 2: Vilken funktion har den nybildade sammansättningen? 

 

Syfte     Antal 

 

Beteckna ny företeelse    25  

Variera     0 

Uttrycka en värdering    4 

Ge en komisk effekt    1 

Markera identitet    1 
 

Totalt     31 

 

Exempel på när en nybildad sammansättning uppkommer för att beteckna en ny företeelse 

kan vara följande ”Jätteskönt. Jag hade ett bra skott i andra perioden som träffade målvaktens 

klubbknopp.” andra exempel på detta är ” Hockeyns Jonas Fransson till en demonmålvakt som 

fick omgivningen att blekna.” och ” Men herr och fru Fixell vann sin klass. - Det är en 

pustaut-känsla, säger kartläsaren Ingrid Veiret Fixell nöjt. ” 

 

När det gäller nybildade sammansättningar som skapas och uttrycker en värdering så kan det 

handla om följande ”Sågade laget efter målfiasko.”.  
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Resultaten i tabell 3 och 4 handlar också om funktionen med den nybildade 

sammansättningen, men nu baserade på orsak förlaga på annat språk. I detta fall helt 

baserade på engelska nybildade sammansättningar som är helt översatta som exempelvis 

hockeyfighter och prince charming eller delvis översatta som autosikte och lockouthotet. 

 

Tabell 3: Vilken funktion har den nybildade sammansättningen med förlaga på annat språk 

(delvis översatt) 

Syfte                      Antal 

Beteckna en ny företeelse                        5 

Variera                                              2 

Uttrycka en värdering                                             0 

Ge en komisk effekt                                                                                                0 

Markera identitet                                                                                                     0 

 

Totalt      7 

 

Tabell 4: Vilken funktion har den nybildade sammansättningen med förlaga på annat språk 

(fullständig översättning)? 

 

Syfte      Antal 

Beteckna en ny företeelse     1 

Variera      0 

Uttrycka en värdering     0 

Ge en komisk effekt     1 

Markera identitet     0 

 

Totalt      2 
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I tabell 3 är att beteckna en ny företeelse det främsta skälet till att skapa en nybildad 

sammansättning. Även resultatet i tabell 4 rör funktionen med den nybildade 

sammansättningen och är baserade på orsak förlaga på annat språk. Denna gång handlar det 

dock om nybildade sammansättningar som är delvisa översättningar. 

Exempel på detta är autosikte. Dessa ord användes i min undersökning enligt min tolkning för 

att variera språket. När det gällde att variera kan man se detta alternativ ”Och ABB Arena Syd 

lockade med upprustning och diverse småevents”. Eller ”Igår kunde vlt.se avslöja att det 

brann till när två av de lokala topplagen genomförde en tränarrockad”. 
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5. Diskussion   
 
Jag kommer i detta avsnitt dela upp min diskussion i en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer jag att diskutera det resultat som min studie 

har gett och i metoddiskussionen kommer jag diskutera den metod och det material jag använt 

i min studie. Avslutningsvis diskuterar jag hur en fortsatt studie skulle kunna se ut. Jag 

diskuterar även om jag anser att min studie har uppfyllt sitt syfte och om jag fått svar på mina 

tidigare ställda frågeställningar.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga nybildade sammansättningar inom 

sportjournalistiken och få ett svar på varför dessa nybildade sammansättningar skapas, vilka 

som skapar dessa nybildade sammansättningar och vilken funktion de har. Jag har undersökt 

nybildade sammansättningar och kunde konstatera att det förekom 40 nybildade 

sammansättningar under en period som sträcker sig över 9 månader fördelade över 3 år. Det 

är även övervägande journalisten som skapar de nybildade sammansättningarna. Det har visat 

sig att funktionen med dessa nybildade sammansättningar främst har varit att beteckna en ny 

företeelse. Av 40 var det 9 av de nybildade sammansättningarna som hade delvis eller helt 

påverkan av det engelska språket. Jag kommer att diskutera dessa primärresultat i de följande 

avsnitten. 

Vilka nybildade sammansättningar förekommer? 

Liljestrand (1993) nämner att sammansättningar är det vanligaste sättet att skapa nya ord i det 

svenska språket. Detta kan även jag konstatera eftersom 40 stycken av de undersökta orden 

utgörs av sammansättningar. Som exempelvis galler-lag som blir gallerlag och demon- 

målvakt som blir demonmålvakt. Visserligen undersöker jag i denna studie enbart 

sammansättningar, men en förstudie visade att övriga nybildningar, d v s nybildningar som 

inte utgjorde sammansättningar, inte alls förekom i lika stor utsträckning. Därmed bekräftas 

Liljestrands tes att sammansättningar är det vanligaste sättet att skapa nya ord. 

 

Einarsson (2009) som jag har diskuterat innan tar upp elliptisk ordbildning vilket innebär att 

man förkortar en hel mening eller enstaka ord. Detta förekommer även i min studie som i 

exempelvis ordet blockerklungan istället för blockeradeklungan. Dessa nybildade 
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sammansättningar tror jag kan bero på tidningens brist på utrymme vilket leder till att man 

kortar ner orden, men det skulle även kunna bero på att samhället ständigt förändras.  

 

Det engelska språket har som jag tidigare nämnt haft en stor inverkan på det svenska språket 

på grund av att det blir ett mer utbrett språk och vi möter språket mer och mer. I min studie 

förekommer även nybildade sammansättningar som är delvis/fullständigt översatta och tagna 

från sitt ursprungsspråk, i detta fall engelskan. Detta kan vara fallet då det är ord som kanske 

inte är så lätta att hitta på ett nytt svenskt ord för. Detta kan kanske bero på att det finns ett ord 

på engelska men man vill försvenska det och få det att passa in mer i det svenska språket. 

Exempelvis kan man se ord som kan vara så kallade direktlån där de är tagna som det 

engelska ordet men omgjort till ett mer svenskklingande ord, antingen genom stavning, uttal 

eller böjning. Detta förekommer en del i de nybildade sammansättningar jag analyserat som är 

delvis översatta från ursprungsspråket. Exempel på detta är ord som småevent. Jag har även 

tagit upp så kallade översättningslån där man översätter en hel fras, i mitt fall kan detta dock 

ledas till enskilda ord som är helt översatta, som hockeyfighter. Det stämmer dock inte helt 

överens med bedömningen Einarsson gjorde med helfrasinlåning. Det kan kanske bero på att vi 

lånar in orden från utländska sporter och då ersätter ett ord en hel handling vilket då även spar 

plats i tidningen. Sen kan det kanske vara så att journalisten, för att underlätta för läsaren, när 

den intervjuar en utländsk idrottare använder sig av originalspråket för att vi inte har en bra 

svensk motsvarighet. Som jag även tagit upp lever vi i ett mångkulturellt samhälle vilket gör 

att vi har en bra grund inom olika språk och alla ord behöver inte översättas och förklaras. 

Men om vi tar exempelvis en sport som basket som har kommit till Sverige och fått ett fäste 

så kan det finnas en vits med att ta de engelska orden och göra dem mer försvenskade som i 

ett direktlån och få det mer anpassat till det svenska språket. Exempelvis ordet autosikte. 

 

Gällande medieperspektivet i denna studie kan jag hålla med om det som Liljstrand (1993) 

skriver om att det förekommer engelskt språk, talspråk och klichéartade uttryck. Detta kan jag 

se i min studie, dels genom tidigare exempel med engelska ord, och dels med användandet av 

ord som blivit mer talspråkligt formade. Jag kan även se att de finns vissa uttryck som 

kommer igen som har en värdering i sig, som gallerlag som kan uppfattas som nedsättande 

som några som är sämre. Eller tabelljumbo och seriejumbo som kan ses som de sämsta i 

tabellen eller serien. Detta kan nog hänga ihop med det som Hamqvist (2009) skriver att det 

gäller för journalisterna att sälja sin tidning. Detta kan vara ett exempel för att dra till sig 

läsare genom att uttrycka känslor och inte alltid vara så objektiva i sina artiklar.  
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Men jag måste också tänka in aspekten som Sjöbergh & Kann (2006) belyste innan nämligen 

att det kan vara svårt att skapa statistik på något som är svårtolkat. Detta kan ha lett till att jag 

fick färre resultat att arbeta med en tidigare förmodat. 

 

Vilka skapar de nybildade sammansättningarna, journalisten eller idrottsutövaren? 

Min studie visar att det övervägande är journalisten som skapar de nybildade 

sammansättningarna som tillexempel pyspunkterade, lagledarrollen och derbyfebern. Med 

detta menar jag att det handlar om själva reportagen då journalisten skriver termer som de har 

tolkat av utövaren. Dock blir det utövarens ord när journalisten i sin tur citerar utövaren. En 

anledning till detta resultat anser jag kan vara att det är journalisten som ska förmedla det som 

har skett och denne kanske då använder sig av ord som den hört inom samma sport förut. 

Detta kan vara för att journalisterna ska täcka många sporter och därför måste skapa egna ord. 

Jag tror också att de skapar nybildade sammansättningar för att ge slagkraftiga formuleringar 

till deras artiklar som kanske ökar läsarantalet. Om man försöker skapa nya sammansatta ord 

så kan man också få uppmärksamhet av läsare. 

 

Av de nybildade sammansättningarna som idrottsutövaren har skapat, framstår det att de är 

influerade av den sport som de utövar och gärna vill skapa en identitet och en känsla av 

samhörighet med sin sport. De nybildade sammansättningarna som idrottsutövarna har skapat 

så handlar dessa oftast om att ge ett perspektiv inifrån och beskriver en identitet. Medan orden 

som journalisterna skapar mer är för att beskriva en matchbild och på så vis skapa en 

refererande sammansatt nybildning. 

 

Jag har tidigare nämnt att Liljestrand (1993:130) menar att talspråk kan ha en enklare 

meningsuppbyggnad än textspråk. Det tror jag kan leda till att journalisten skriver ordet som att 

det är de som skapat det fast det egentligen är utövaren men på grund utav bristande utrymme 

för texten i tidningen och behovet av förenkling kanske de får det till sina egna ord. Dock kan 

det vara så att denna fördelning av nybildade sammansättningar skulle sett annorlunda ut 

mellan journalist och utövare om jag hade undersökt en längre tid. Exempel på detta kan vara 

” Hockeys Jonas Fransson till en demonmålvakt som fick omgivningen att blekna”. Samt ” 

Syrianska blickar redan nu framåt – trots att mardrömssäsongen inte är över än.”  
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Vilken funktion har de nybildade sammansättningarna? 

Syftet med de nybildade sammansättningarna som vanligast var att beteckna en ny företeelse 

verkar påverkas av det faktum att många ord inom sporter kan komma från sportens 

ursprungsland. Då sport är en global företeelse måste vi ta in nya ord och termer som vi måste 

skapa egna ord för. Exempelvis kommer många ord från engelskan och därför måste man 

skapa ett nytt ord för företeelsen på svenska för att förstå det exempelvis lockouthotet. Detta 

kan jag även koppla samman med Svanlund (2009) som i sin studie ser att förklaringar har en 

högre frekvens av orsak till nybildningarna. Ett annat ofta förekommande syfte visar sig vara 

att variera. Om journalisten skriver om olika sporter flera gånger i veckan gäller det att 

variera språket i texten även om det handlar om samma sport för att bibehålla intresset hos 

läsaren till exempel småevent.  

 

Ytterligare ett syfte som förekom en hel del var att uttrycka en värdering. Det kan mycket väl 

vara så att uttrycka en värdering används i texterna för att få en mer slagkraftig text 

exempelvis gallerlag . Detta var även något som Svanlund (2009) diskuterade i sin studie, han 

menade att en del ord väcker en del associationer hos oss och kan väcka starka känslor. Detta 

kan jag känna igen i min studie men genom att uttrycka en värdering. Men jag tror att det 

även kan bero på att en journalist kan vara mer subjektiv i sportjournalistik, att journalisten 

har mer utrymme att uttrycka åsikter i en sportartikel än i en nyhetsartikel. Men det kan även 

vara i syfte att få en reaktion av läsarna och därmed skapa en läslust dem engagerar läsaren. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag anser att min metod att samla in material var funktionell. Jag använde mig av 

mediedatabasen Retriver för att hitta tidigare publicerat tidningsmaterial. Som jag tidigare har 

presenterat så menade även Sjöbergh & Kann (2006) samt Svanlund (2009) att det är 

problematiskt att undersöka en så stor sfär som internet. Jag menar därför att det var bra att 

jag valde att rikta in mig på en tidning och en sådan i tryckt form, alltså inte deras 

internetversion av tidningen. Detta var dock vissa gånger lite problematiskt då sidan inte alltid 

fungerade korrekt. Detta hade ibland lite bromsande effekt på mitt insamlingsarbete. Dock var 

det en fördel (då sidan fungerade) att det gav mig möjlighet att komma åt material när som 

helst oavsett var jag befann mig. Jag har även använt mig av SAOL för att se om orden fanns 

med där. För att sedan komplettera detta så har jag använt mig av databasen Korp. Fördelen 

med detta för min studie är att det är en bra databas då du får en samlad träfflista över olika 
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medier även på internet. Det material jag hade räckte då Retriver gav mig chans att söka långt 

tillbaka i tiden.  

5.3 Avslutning 

Jag anser att jag med min studie har uppfyllt mitt syfte och fått svar på mina frågeställningar. 

Jag har tagit fram en lista på nybildade sammansättningar jag hittat i tidningen under en 

utvald tid. Jag har från dessa nybildade sammansättningar tittat på vem det är som utrycker 

den nybildade sammansättningen om det är journalisten eller idrottaren och skapat en tabell 

för detta och undersökt vad syftet är med dessa nybildade sammansättningar.  

Fortsatta studier skulle kunna inkludera intervjuer med journalister detta fenomen och få deras 

bild av detta. Det skulle även kunna vara av intresse att göra en till studie under en annan 

tidsperiod för att se om resultatet skulle skilja sig från nu. Men för att kunna undersöka detta 

måste man nog ha i åtanke som Svanlund (2009) säger att tryckta medier börjar anses som 

gammalmodiga. Detta kanske leder till att man inte längre kan undersöka tryckta medier på 

samma vis utan får använda andra angreppssätt. Ett sätt kan vara att intervjua personer om ord 

de använder dagligen eller undersöka tv-sändningarnas nybildade sammansättningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Nybildade sammansättningar med orsak luckor i språket 

1. Ge komisk effekt – kalkonlag, fotboll, utövare 

2. Beteckna ny företeelse – mardrömssäsongen, fotboll, journalist 

3. Beteckna ny företeelse – demonmålvakt, ishockey, journalist 

4. Beteckna ny företeelse – klubbknopp, ishockey, utövare 

5. Uttrycka en värdering  - målfiasko, fotboll, journalist 

6. Uttrycka en värdering – seriejumbo, fotboll, journalist 

7. Uttrycka en värdering – gallerlag, ishockey, utövare 

8. Beteckna en ny företeelse – pustaut-känsla , rally, utövare 

9. Beteckna en ny företeelse – rallytrippmätare, rally, utövare 

10. Beteckna en ny företeelse – analysmästare, motorsport, journalist 

11. Beteckna en ny företeelse – lagledarrollen, Innebandy, journalist 

12. Beteckna en ny företeelse, markera identitet – Bernadottebibliotekets, motorsport, journalist 

13. Beteckna en ny företeelse – tränarbakgrund, innebandy, journalist 

14. Beteckna en ny företeelse – innebandykunskaper, innebandy, utövare 

15. Beteckna en ny företeelse – bollrull, innebandy, utövare 

16. Beteckna en ny företeelse – elitseriekonkurrenterna, innebandy, journalist 

17. Beteckna en ny företeelse – bilspaningen, motorsport, journalist 

18. Beteckna en ny företeelse –bilhavet, utövare, motorsport 

19. Beteckna en ny företeelse – Västeråspiruetten, konståkning, journalist 

20. Beteckna en ny företeelse– pyspunkterade, ishockey, journalist 

21. Beteckna en ny företeelse– puckgeni, ishockey, journalist 

22. Beteckna en ny företeelse– skräckmatcherna, ishockey, journalist 

23. Utrycka en värdering – kvinnosport, rollerderby, journalist 

24. Markera identitet – Strömsholmsryttaren, ridsport, journalist 

25. Beteckna en ny företeelse – ridsportshatet, ridsport, journalist 

26. Beteckna en ny företeelse – uppvärmningstävling, ridsport, utövare 

27. Beteckna en ny företeelse – plockhand, ishockey, journalist 

28. Beteckna en ny företeelse – målvaktsskolningen, ishockey, journalist 

http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201112220CAD9E91B5DB89464DF0B4259C3C5255&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201112220CAD9E91B5DB89464DF0B4259C3C5255&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201112220CAD9E91B5DB89464DF0B4259C3C5255&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201111297E0DB53851F948248E1F06F472527ABD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201111297E0DB53851F948248E1F06F472527ABD&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.ep.bib.mdh.se/services/archive/displayDocument?documentId=057353201111297E0DB53851F948248E1F06F472527ABD&serviceId=2
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29. Beteckna en ny företeelse – julbandyrekord, bandy, journalist 

30. Beteckna en ny företeelse – derbyfebern, bandy, journalist 

31. Beteckna en ny företeelse – drömförening, bandy, utövare 
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