
Sammansättningar i svenska spr̊aket
“Engelska är i jämförelse med svenska ett litet struntspr̊ak med
bara n̊agra hundra tusen ord. Det är sammansättningarna som

gör svenskan s̊a oändlig.” (Spr̊aktidningen)



Definitioner av grundläggande termer
Sammansättning har tv̊a betydelser:
I Sammansättning — ett sätt att bilda ord med hjälp av minst tv̊a led som kan fungera

som självständiga ord.
I Sammansättning — ett ord som inneh̊aller minst tv̊a led som kan fungera som

självständiga ord.

Sammansättningar best̊ar av ett förled och ett efterled.
I Förled är det första ledet av ett sammansatt ord.
I Efterled är det andra ledet av ett sammansatt ord.

Exempel: skriv-regler, skol-bokhylla, skolboks-hylla



Funktioner av sammansättningar
I ett sätt att bli av med betydelsetomma formord (t.ex. märkning som talar om att en

vara är miljövänlig — en miljömärkning);
I gör meningar kortare (komprimerande funktion);
I gör spr̊aket rikare;
I gör texter mer formella.



Sammansättningstyper
I determinativa sammansättningar (det första ledet är en bestämning eller en beskrivning

av det andra, t.ex. växthus);
I kopulativa sammansättningar (relationen mellan leden kan betecknas med konjunktionen

’och’, t.ex. svensk-norsk);
I possessiva sammansättningar (betecknar ett karaktärsdrag hos referenten, t.ex. trefot);
I imperativiska sammansättningar (t.ex. suput).



Allmänna kännetecken för sammansättningar
I att efterleden avgör betydelsen: en barnmatsburk (= burk) — burkbarnmat (= barnmat)
I att alla ordklasser kan ing̊a som förled: spr̊ak-val (substantiv), röd-vin (adjektiv),

flyg-plan (verb), inne-grej (adverb), ni-tilltal (pronomen), tre-tal (räkneord), till-bedjan
(preposition), när-bisats och ja-sägare (interjektion).

I att olika inneh̊allsordklasser kan ing̊a som efterled: hus-tak (substantiv), gul-grön
(adjektiv), buk-tala (verb) och jätte-fort (adverb).

I att b̊ade för- och efterled kan vara egna sammansättningar: sjukhus-matsal,
reservdel-s-kullager och leksak-s-träbil

I att b̊ade för- och efterled kan vara avledningar: försäkring-s-anbud, samtal-s-debitering
och r̊adgivning-s-enhet

I att betydelsesambandet mellan för- och efterled kan variera. Pröva att med flera ord
skriva om t.ex. hustak, träfasad, fönsterglas och övriga exempel ovan och jämför
resultaten, t.ex. tak p̊a hus, fasad av trä . . .



Fogen mellan för- och efterled
I oftast använder man fogemorfem -s- (t.ex. livsmedel);
I man använder fogemorfem -s- om förled är en sammansättning (t.ex.

mödrav̊ardscentral);
I man använder fogemorfem -s- om förled slutar p̊a -ning, -het eller -tion (t.ex.

pensionsförsäkring);
I andra markeringar av fogen är vokalförändringar eller vokalbortfall (t.ex. vargavinter,

pojkbyxor).



Sv̊arigheter för spr̊akinlärning
I felaktiga särskrivningar;
I användning av fogemorfem;
I användning av fraser i stället för sammansättningar (t.ex. Dagar av svensk kultur i

stället för Svenska kulturdagar).


