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Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) kom ut i bokform 2009 och som app 2015. 
SO är en deskriptiv definitionsordbok som enligt förordet ska ge så fullständiga uppgifter som 
möjligt om alla viktiga ord i samtida svenskt allmänspråk. Just nu pågår arbetet med att revidera 
SO-databasen, och inte minst listan med uppslagsord, inför en andra upplaga. Inom traditionellt 
lexikografiskt arbete, där målet varit en tryckt ordbok, har införlivandet av nya uppslagsord krävt 
att andra mönstrats ut – annars blir ordboken för stor. Dagens möjlighet till digital publicering har 
ändrat dessa förutsättningar – det finns ju plats! Detta är kärnan i vårt föredrag.  

I vår presentation redovisas resultaten av en mindre undersökning kring just utmönstring och 
införlivande av nya uppslagsordord i SO. Som utgångspunkt tjänar ordförrådet i den senaste 
(14:e) upplagan av SAOL (2015) med fokus på avsnittet a–d. Undersökningen visar bl.a. att SO 
innehåller ca 1 000 uppslagsord som har funnits i SAOL, men som strukits inför den 14:e 
upplagan (t.ex. blankettskåp, bröstsimmare, datorspel och desktoppare). Med tanke på att SAOL 
också ska spegla samtida allmänspråk kan man tänka sig att dessa också ska strykas i SO. Men är 
det så självklart? Behöver ord strykas över huvud taget? Vad ska till för att ett ord inte (längre) 
ska anses vara bland de viktiga orden i modern svenska? Och hur hantera det faktum att SAOL är 
en normativ ordlista med fokus på ordens böjning och stavning och SO en deskriptiv ordbok med 
fokus på definitioner?  

Undersökningen visar också att det i det aktuella avsnittet i SAOL har tillkommit ca 2 000 
uppslagsord som inte redan finns i SO. Bland dessa finns ord som tveklöst hör hemma i en 
svensk definitionsordbok, t.ex. ALS, app, blåmögelost, burrito och brainstorma, men där finns 
också ett stort antal genomskinliga sammansättningar och hel del egennamn. Bör också sådana 
ord inkluderas i framtida SO? Enligt vilka kriterier? Och vad är bäst ur ett användarperspektiv?  

Undersökningen antyder också att SAOL, som i hög grad bygger på texter i svensk dagspress, 
inte behandlar en rad – ofta – vardagliga och talspråkliga ord som tillhör modern svenska, t.ex. 
adda, aggro, apskaft, bitchslapp, blingbling, cykelmoj, detoxa och dramaqueen. Ord som dessa är 
kanske mer självklara i en deskriptiv definitionsordbok än i en normativ ordlista, men hur dra 
gränsen? Detta är ännu en principiell fråga som kommer att behandlas i föredraget.  
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