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Sammanfattning/Abstract 

Det saknas en beskrivning i den svenska grammatiken över hur adjektiv förstärks med hjälp av förled. 

Forskning visar att fenomenet med förstärkningar, även kallade intensifierare, uppmärksammats mer i 

andra språk. Syftet med denna undersökning var att beskriva och kartlägga användandet av 

förledsförstärkningar, samt se om det fanns några hittills oskrivna regler och mönster. Här gjordes en 

kvantitativ undersöking där frågeställningarna analyserades utifrån statistiska data insamlade ur två 

korpusar bestående av bloggtext. Adjektiv inom sinnelag, stabila egenskaper, och sinnesstäming, 

temporära egenskaper, samt parametrarna positiva och negativa adjektiv undersöktes. Adjektiven 

visade sig vara olika förstärkningsbenägna. Temporära adjektiv förstärktes hellre än stabila, negativa 

adjektiv hellre än positiva, kortare ord hellre än längre, och högfrekventa ord hellre än lågfrekventa. 

De mest grammatikaliserade förstärkningarna går att använda på större delen adjektiv och de mer 

lexikalt bundna på ett mindre antal adjektiv. 

 

There is no description in the Swedish grammar regarding how adjectives can be reinforced with 

prefixes, also known as intensifiers. Research shows that this phenomenon have recieved greater 

attention in other languages. The purpose of this study was to describe and map the use of prefix 

reinforcements, and see if any patterns or rules could be found. The quantitative research is based on 

statistical data collected from informal blog texts in two Swedish corpora. Adjectives on two types of 

mood, solid and temporary, as well as positive and negative, were investigated. The results showed 

that some types were more inclined to take reinforcements than others. Temporary adjectives took on 

more than solid ones, negative more than positive, as well as the short and frequent adjectives where 

more often reinforced than the longer and uncommon ones. 
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1. Inledning 

Att vi i svenskan kan sätta samman ord med varandra och på så vis skapa nya konstruktioner med nya 

betydelser är väl känt, och det ger oss stora möjligheter till att vara kreativa i ordbildning och 

språkbruk. Det verkar dock finnas en lucka i beskrivningen av den svenska grammatiken, när det 

kommer till adjektiv och hur dessa kan (och inte kan) fogas samman med förled, och på så vis 

förstärkas. I Svenska Akademiens Grammatik (Teleman, 1999) finns avsnitt om adjektiv och om 

ordbilning, men inte så mycket mer om hur sammansättningar med just adjektiv kan modifiera 

adjektivens styrka.  

Förhållandet mellan stor och jättestor är inte svårt att begripa, men hur kommer det sig att jätteliten 

fungerar, men inte pyttestor? Och hur kommer det sig att vi förstår att någonting är skitgott, men 

kanske inte så gärna kräksgott? 

Det finns en hel del sammansättningar som nästan helt grammatikaliserats (i den mån att förledets 

egentliga betydelse bleknat, och istället fått en förstärkande funktion), men den svenska grammatiken 

har inte hunnit med att beskriva detta.  

Därför har jag velat undersöka hur intensifieringen av adjektiv med hjälp av förled går till, vilket har 

resulterat i aktuell studie och flera intressanta resultat. Innan utförandet och resultaten presenteras 

följer här en grund till hur problemet uppdagades.  

2. Bakgrund 

Kotsinas (2003) skriver om hur slang kan förnya och vitalisera språket. För det är ju så, att mycket 

som till exempel  i början på 1900-talet ansågs fel, idag är fullt vedertaget. Exempel på sådana 

slangord är bland andra tjej och kul. På den tiden var de otänkbara i många sammanhang, men med 

tiden har den kontroversiella klangen avtagit. Denna typ av ”försvagningar” sker när språket succesivt 

förändras, och så även med flera adjektivsammansättningar. Deras ursprungliga innehåll bleknar och 

blir vanligare, och det som lärarna förr i tiden ansåg helt omöjligt, som den kontroversiella 

sammansättningen jätteliten, är idag helt okej. Kotsinas (2003) menar att anledningen till detta 

fenomen är att vi hela tiden tar till nya uttryck och förstärkningar för att få den effekt vi vill ha.  För att 

riktigt kunna chocka åhörarna med ett kraftigt uttryck så kommer vi hela tiden med nya, värre sådana. 

I och med detta så bleknar de tidigare förstärkningarna och genomgår semantisk blekning eller 

grammatikalisering (Dahl, 2007:220) 

Vi känner ett behov av att förstärka våra adjektiv. Och inte heller bara de som är skalära och enligt 

logiken ”går att förstärka”, menar Paradis (2001) som har skrivit om adjektiv och bundenhet 

(adjectives and boundedness). Hon vill applicera begreppet bundenhet även på adjektiv, istället för att 

det ska vara ett begrepp endast för substantiv och verb. Bundenhet handlar i grund och botten om ifall 

en situation har en början och/eller ett slut, och vad gäller adjektiv så är bundenheten kopplad till 

adjektivets graderbarhet (Paradis, 2001).  Adjektivens graderbarhet defineras i SAG av Teleman et al: 
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”De flesta egenskaper som anges med adjektiv kan förefinnas hos den enkilda predikationsbasen i 

högre eller lägre grad. Att en referent har en hög grad av längd, dvs. är mycket lång, innebär att den 

ligger högt (=långt från noll) på längskalan.”  (Teleman et al, SAG 2, 1999:159) 

Det finns olika aspektuella skillnader inom de olika ordklasserna, men vad gäller adjektiv motsvarar 

alltså bundenheten adjektivets skaläritet och graderbarhet, det vill säga huruvida adjektivet kan flyttas 

fram och tillbaka längs en styrkeskala, beroende på hur det förstärks. Ett adjektiv behöver dock inte 

vara graderbart, för att vi ändå ska kunna gradera det. Ekberg (2007) förklarar att de komplementära 

adjektiven som egentligen varken kompareras eller graderas, trots allt kan förstärkas. Med dessa menar 

hon adjektiven som beskriver egenskaper som antingen råder till fullo, eller så råder de inte alls (till 

skillnad från de skalära adjektiven), och ger exemplen fyrkantig, död, färdig och fel. Att detta fungerar 

känns igen på konstruktioner som gravid och jättegravid, samt hel- och halvdöd. 

Paradis har även gjort en studie av bruket av så kallade gradmodifierare, eller ”degree modifiers” 

(Paradis, 2000)  där hon konstaterar att ord som dead och quite har fått en utvidgad användning, från 

att beteckna totalitet och modifiera avgränsade adjektiv (dead right) – till att beteckna skalaritet, och 

modifiera oavgränsade adjektiv (dead easy). 

Annan forskning visar att adjektivförstärkningar uppmärksammats mer i andra språk än svenska. 

Ascoop och Leuchner (2006) beskriver adjektivförstärkande förled i det tyska språket. Användningen 

förklaras och diskuteras och de gör en jämförande undersökning mellan förledsförstärkningar i tyska 

och svenska,  vilket verkar vara det närmsta man kommer en undersökning om dessa i svenskan. Här 

skrivs även att det i svenskan inte är så väl utforskat och att vi i svenskan inte ens har någon fastslagen 

term för dessa förstärkningsförled (Ascoop och Leuchner, 2006). En term som dock förekommit är 

prefixlikt förled (Ascoop och Leuchner, 2006, i enlighet med Sigurd, 1983). De introducerar termen 

affixoid, vilket är den fastslagna termen i tyskan (Ascoop och Leuchner, 2006). Mer om terminologin 

för denna studie tas upp under nästa rubrik. Exempel som Ascoop och Leuchner tar upp på de tyska 

affixoiderna är bland annat ”Affen-, Blitz-, Bomben-, Grund-, Haupt-, Heiden-, Höllen-, Mords-, 

Pfunds-, Riesen-, Scheiß-, Spitzen- etc.” (2006:3). Ett rikt urval, jämfört med att de i svenskan endast 

tar upp –jätte! 

Det finns alltså inte mycket skrivet om förstärkande förled i den svenska grammatiken. Det finns dock 

vissa "fasta" förstärkta adjektiv i ordlistan (SAOL, 2006). Ett exempel är asfull och aspackad. Det kan 

dock uppfattas felaktigt, då förledet as- inte alls bara används när det gäller berusningsgrad. 

Detsamma gäller prefixet svin-, som förekommer i ordlistan (SAOL, 2006) ihop med –dyr, -kall, och –

tur, men detta är ju inte heller alla användningsområden. Därför vill jag undersöka användningen av 

dessa och flera förledsförstärkningar! 

2.1. Terminologi 

I tyskan verkar alltså termen affixoid användas för förledsförstärkningar, en term som även finns med i 

Nordisk leksikografisk ordbok med förklaringen att en affixoid är som ett affix, men som även kan stå 

ensamt (Bergenholz, 1997). Jag har däremot inte träffat på uttrycket i vidare svensk litteratur, och då 

affixoid även verkar kunna hänvisa till andra typer av sammansättningar än bara förstärkningar, så 

kommer det inte att användas mer i denna studie.  

Det har diskuterats om förstärkningar är en vilseledande term i detta sammanhang. Bengt Sigurd 

(1983) använder termerna generella och speciella förstärkningsprefix och förstärkande förleder. Det 
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är ju inte alla adjektiv som faktiskt blir förstärkta och därigenom starkare ihop med sina förled (se till 

exempel jättesvag eller medelstark).  

Det kan väl dock vara så, att även terminologin med förstärkning- i sig genomgått en 

grammatikalisering (och inte bara förleden i sig, vilket kommer att visa sig). Det betyder inte att 

egenskapen nödvändigtvis stärks i och med att ordet så kallat förstärks, utan att innebörden 

intensifieras oavsett om stark blir starkare, och svag blir svagare. När det istället kommer till förled 

som medel-, normal-, semi-,och små-, etc. blir problemet det omvända, då det ju snarare handlar om en 

försvagning av ordens innebörd i de flesta fall. Men jämför man då istället medelstor, som blir 

försvagat, med medelsvag, som istället uttrycker att något inte är ens svagare än medel, så blir det 

svårt att hålla isär termerna. 

Recski (2004) använder flera olika  termer, som jag i detta stycke översatt fritt inom parentes. 

Termerna amplifiers och downtoners (förstärkare och nedtonare) anges som samlingstermer för flera 

undergrupper termer på en skala. Amplifiers innehåller maximizers (maximerare), som till exempel 

completely och boosters (förhöjare), som till exempel very much. Downtoners innehåller aproximators 

(ungefärare) som till exempel almost, compromisers (kompromissare) som till exempel more/less, 

diminishers (förminskare) som till exempel partly, och minimizers (minimerare) som till exempel 

hardly (Recski, 2004).  

Att ha så många termer kan också bli rörigt. Speciellt här, då detta inte är en undersökning som ämnar 

att skilja på alla dessa, utan snarare endast vill beskriva användningen av förleden i sig. Recski (2004) 

använder även termen intensifier (intensifierare), en term som ursprungligen myntats av, eller 

åtminstone använts av Quirk et.al (1985), som förklarar att intensifierare: 

”[do] not refer only to means whereby an increase in intensification is expressed […] [but] indicate a 

point on an abstractly conceived intensity scale; and the point indicated may be relatively low or 

relatively high”    (Quirk et. al, 1985: 589) 

Detta innebär att intensifierare är en term som innefattar både förstärkare och försvagare, och därmed 

är en mycket användbar term i dessa sammanhang.  Detsamma gäller Paradis (1997) termer 

gradmodifierare eller modifierare och huvudord, som också speglar vad detta handlar om väl. 

Ytterligare något som bör redas ut är vad som är skillnaden mellan prefix och förled. Precis som 

Bergenholz (1997) skrev om affixoider, att de är som prefix men även kan stå ensamma, kan förled 

ofta göra detsamma. Förled är dock en benämning på det första ordet i vilken sammansättning som 

helst. Det blir därför problematiskt, då här behövs en term för denna specifika förstärkande 

konstruktion. Det saknas en term för ett mellanting mellan prefix och förled, som inte bara har en 

grammatisk funktion men som inte heller alltid kan stå helt ensamt.  

Trots detta, kommer Sigurds (1983) termer förstärkningsförled, förstärkningsprefix och förstärkande 

förled att användas i denna undersökning, då dessa dels är vanligare förekommande termer i 

litteraturen, samt dels att de här fastlås vara så pass grammatikaliserade i sig, att de kan användas för 

att modifiera och intensifiera, oavsett ökning eller minskning i styrka, precis som intensifierare och 

gradmodifierare. 

I och med den oenighet som verkar råda kring hur fenomenen ska benämnas, ter sig området relativt 

outforskat och inte särskilt etablerat inom den svenska grammatiken, vilket är ytterligare en anledning 

att undersöka detta närmare. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att fylla i luckan som upptäckts i beskrivningen av den svenska 

grammatiken, att beskriva och kartlägga användandet av förledsförstärkningar i svenskan. Intentionen 

är att kartlägga dels hur fenomenet ter sig generellt för svenska adjektiv, dels hur vart och ett av 

studiens utvalda adjektiv förstärks. Målet är att se om det finns några hittills oskrivna regler och 

mönster som vi språkbrukare följer, och i så fall försöka analysera och förklara dem. 

 

För att strukturera upp det övergripande syftet kommer följande frågeställningar att besvaras. 

1. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden 

a. för de för studien utvalda adjektiven?  

b. inom kategorierna stabila, temporära, positiva, och negativa adjektiv? 

c. för korpusens totala mängd adjektiv? 

2. Är vissa adjektiv mer benägna att förstärkas med förled än andra? 

3. Finns det olika typer av förstärkningsförled ? 

4. Finns andra mönster att finna i hur adjektiven förstärks? 

3.1. Uppsatsens struktur 

Frågorna i frågeställningen går från att vara konkreta, till mer komplexa. De förstnämnda besvaras 

därför lättast med en överblick över datan i resultatet, och de senare behöver diskuteras mer för att nå 

fram till ett resultat. Därför besvaras de första frågorna (1) med listor direkt i början av resultatdelen 

där man lätt kan överblicka datan, varpå (2) besvaras längre ner i resultatdelen där vi finner 

sammanställningarna att jämföra emellan. Frågorna (3) och (4) diskuteras fram i diskussionsdelen, och 

slutligen sammanfattas svaren på alla frågeställningar i uppsatsens slutsats.  

Dessförinnan har bakgrunden gett en klarare bild av vad som tidigare undersökts och vad jag anser 

kvarstår att undersöka, för att ge ännu mer anledning till den aktuella studien. Härpå följer en 

beskrivning av hur undersökningen gjordes för att komma fram till resultaten. 

4. Material och metod 

I denna kvantitativa undersökning besvaras problemställningarna utifrån statistiska data, samt 

analyseras med hjälp av tidigare litteratur. Uppsatsen baseras på en korpusstudie. Ylva Berglund Prytz 

(2008: 208) beskriver lite närmre vad en korpus är: 
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En korpus brukar definieras som en mängd naturligt förekommande språk som valts ut för att spegla 

ett språk eller en språklig variant. Man kan se en korpus som ett språkligt stickprov, något som man 

tagit fram för att kunna studera och sedan basera slutsatser om språket som helhet på.  

   Berglund Prytz (2008: 208) 

 

För att kunna undersöka så spontant språk som möjligt (inte för formellt) så används texter ur 

personliga bloggar. Korpusarna som använts i denna undersökning är samlingen Bloggmix i 

Språkbankens Korp1 (hädanefter: Korp) från Göteborgs Universitet, och korpusen Swedish Blog 

Sentences2 (Hädanefter: SBS), utvecklad av Robert Östling och Mats Wirén på Stockholms 

Universitet. 

I Korp finns ett gränssnitt, en sökmotor, så att man lätt själv kan göra sökningar utan behov av större 

förkunskaper. I SBS däremot finns inget gränssnitt, utan man måste ta till programmering, kod och 

kommandon för att plocka fram sökresultat. Robert Östling, en av skaparna av SBS, har därför hjälpt 

till att extrahera listor ur den. 

SBS består av text ur svenska bloggar från Twingly från 2010 till 2012 (Östling och Wirén, 2013), för 

närvarande innehållande ungefär 6.16 miljarder tokens (Robert Östling, personlig kommunikation). 

Den svenska översättningen är löpord, vilket innebär förekomster av vanliga ord, men även inkluderar 

”interpunktion, sifferuttryck, e-postadresser och liknande som inte är ”ord” i gängse bemärkelse” 

(Mats Wiren, personlig kommunikation). Korps Bloggmix består av text ur svenska bloggar från 

Bloggportalen.se (Borin, Forsberg och Roxendal, 2012). I denna undersökning används texterna från 

1998 till 2014, som i skrivande stund innehåller ca 500 miljoner tokens (474 886 139, 2015-05-03). 

4.1. Procedur 

Den första uppgiften var att ta fram de adjektiv som denna undersökning skulle utgå ifrån. I Svenska 

Akademiens Grammatik (Teleman et al, 1999) görs en gruppering av adjektiv efter egenskapstyper. 

För undersökningen valdes två kategorier ut, dels för att begränsa datamängden och dels för att kunna 

undersöka huruvida respektive domäns förstärkningsmönster skiljde sig från varandra. De tio 

adjektivkategorierna i SAG (Teleman et al.,1999, del 2, s. 154) är dimension/form, ålder, färg, annan 

fysisk egenskap, hastighet, värde, sinnelag, sinnesstämning, och läge.  

4.1.1. Sinnelag och sinnesstämning 

Till denna undersökning valdes två av egenskapstyperna enligt SAG (Teleman et al, 1999) ut. 

Sinnelag, som beskriver stabila egenskaper, och sinnesstäming, som beskriver temporära egenskaper. 

Dessa två domäner med adjektiv beskriver människors (eller i alla fall till största del de animata 

substantivens) egenskaper, och de är intressanta att undersöka och jämföra på grund av att det finns en 

skillnad i varaktighet dem emellan.  

De stabila egenskaperna i kategorin sinnelag är till exempel gladlynt och argsint, medan de temporära 

egenskaperna i kategorin sinnesstämning är till exempel glad och arg. 

Nästa steg var att hitta lika många, likvärdiga och jämförelsebara, adjektiv ur de båda kategorierna. De 

behövde också vara någorlunda skalära (graderbara) så att det skulle finnas anledning och möjlighet 

                                                      
1 http://spraakbanken.gu.se/korp/ 

2 http://www.ling.su.se/english/nlp/corpora-and-resources/sbs/swedish-blog-sentences-sbs-1.105813 
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att förstärka dem. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort, då många utav de svenska adjektiven 

används i samma sammanhang, oavsett om de ämnar beskriva sinnelag eller sinnesstämning. Som man 

kan se i dessa något svårdefinerade exempel ur Korp: 

”Isa är en blyg tjej , men med ett hjärta av renaste guld !”  (Korp Bloggmix, 2006) 

”Jag ler lätt , plötsligt blyg , och tar din hand .”  (Korp Bloggmix, 2010) 

”Men jag är inte en nervös och stirrig person i övrigt”  (Korp Bloggmix, 2010) 

”är lite nervös ... Det är alltid speciellt att spela i Motala.” (Korp Bloggmix, 1999)  

Därför fick gränserna för dessa två kategorier emellan bli något godtyckliga. Hädanefter kommer 

termerna stabila och temporära (egenskaper) användas likvärdigt med och även istället för sinnelag 

och sinnesstämning, som även samlat kan kallas sinnesadjektiv. 

4.1.2. Adjektiv och participer 

Ytterligare ett problem var att ordklasstaggaren Stagger3 (Östling, 2013) i SBS missat vissa adjektiv. 

Detta visade sig med hjälp av jämförande sökningar i Korp, där dessa fanns med som adjektiv. Dels 

hade några feltaggats som participer i SBS, som till exempel  glad och nöjd, antagligen för att de slutar 

på bokstaven d, vilket är vanligt hos participer. Dels är det även ibland svårt att avgöra vad som är 

adjektiv och vad som är particip, då ju många adjektiv härstammar ur verb, och därför fanns till 

exempel  stressad och förvånad heller inte med bland de självklara adjektiven. Således fick en lista 

sammanställas med alla adjektiv och participer, innan urvalet kunde göras. 

4.1.3. Positiv och negativ 

Det var även spännande att lägga till ytterligare en punkt bland frågeställningarna, och välja ut 

adjektiv som dessutom hade ett antonymförhållande till varandra. Det gick dock inte att skapa ett 1:1 

antonymförhållande alla ord emellan (som i stark och svag), dels eftersom att till exempel dum har en 

antonym i både snäll och i intelligent, och dels för att alla adjektiv heller inte har en motsats. Detta 

blev därför snarare en riktlinje, och huvudsaken var att orden som valdes ut var lika många positiva 

som negativa. Vilka adjektiv som ansågs positiva och vilka som ansågs negativa avgjordes med 

referenssökningar i Korp för att se hur kontexterna till största del verkade, samt språklig intuition, en 

metod som diskuteras vidare i avsnittet metoddiskussion. Adjektiv med så klar positiv eller negativ 

klang som möjligt togs med. Detta gjordes för att sedan kunna undersöka om positiva och negativa 

egenskaper förstärks olika mycket och gärna. 

4.2. Slutligt urval av förled och adjektiv 

Med hjälp av ovan nämnda listor ur SBS med adjektiv och participer, sökningar i Korp, word2vec 

(Mikolov et al. 2013), ett verktyg som har tränats på data ur SBS (av Robert Östling) och som hittar 

ord som uppträder i liknande kontexter och därmed är semantiskt relaterade, samt en antonymordbok 

(Walter, 2002),  valdes 40 adjektiv ut. Av dessa 40 ord, kontrollerades att 20 stycken innehade 

temporära egenskaper, och de andra 20, stabila. Av dessa 20 i respektive kategori, kontrollerades även 

att 10 utav adjektiven beskrev negativa egenskaper, och 10 adjektiv positiva egenskaper. De för 

studien utvalda adjektiven visas nedan i tabell 4.1. 

                                                      
3 http://www.ling.su.se/english/nlp/tools/stagger 
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(Tabell 4.1.) De adjektiv som valdes ut för undersökningen. Här indelade efter kategorierna 

egenskapstyper: temporära (som beskriver sinnesstämning), stabila (som beskriver sinnelag), samt 

positiva, som markeras med grönt, och de negativa i rött. Den inbördes ordningen är alfabetisk. 

Temporära Stabila 

Positiva Negativa Positiva Negativa 

frisk arg intelligent  argsint  

förvånad besviken Gladlynt cynisk 

förväntansfull ledsen klok  deprimerad  

glad mesig snäll  dum  

nöjd nervös kärleksfull elak 

pigg osams stark  nonchalant 

rörd sjuk  lycklig olycklig  

sams  stressad vänlig pretentiös 

tacksam trött ordningssam  slarvig  

överraskad  upprörd Lugn svag  

 

Nästa steg var att ta fram de vanligaste förstärkningarna för varje adjektiv i Tabell 4.1. Detta gjordes 

genom att räkna ut hur många gånger varje förled förekom med varje utvalt adjektiv i korpusen. 

Förleden som listades tillsammans med adjektiven i listorna framtagna av Östling ur SBS, jämfördes 

med sökningar i Korp för att se att de verkligen var så kallade förstärkningar och inte feltaggningar. 

(det vill säga jätte-glad och super-glad, men inte utmär-glad eller akterse-glad) De adekvata 

adjektivsammansättningarna sammanställdes och fördes sedan in i olika topplistor, för att senare 

analyseras. 

För jämförelse togs även en lista fram över förled till det totala antalet adjektiv i SBS. Problemet med 

denna lista var att det var svårt att urskilja vad som var förstärkningar eller andra prefix och vad som 

var feltaggningar. Detta visas nedan i tabell 4.2 med en tydlig översikt över prefixen, som inte alls 

bara fungerar förstärkande, som till exempel under-, i underbar, och över-, i överraskad. 

Som tabell 4.2 visar så tas allt som taggaren Stagger (Östling, 2013)  trott är prefix med i listan. Detta 

görs med hjälp av ytterligare ett verktyg som sorterar ut förleden i sammansättningar där adjektiv 

förekommer som efterled4 (Robert Östling, personlig kommunikation). 

Att bestämma vad som är ett sådant förstärkningsförled som efterfrågas just i denna undersökning blir 

osäkert bland annat i fallen ut, väl, och över, eftersom detta kan betyda att ord som utmärkt, väldig och 

överraskad etc. räknats in. Eftersom de inleds likadant som de förstärkande förleden, men inte är 

förstäkta, kommer de med i listan som ”falska” förstärkningsförled (se tabell 4.2). 

                                                      
4 ”Stagger taggar hela ord, och sedan har jag [Robert Östling] skrivit ett separat program som: 

1. plockar ut alla adjektiv (och participer) baserat på Stagger 

2. kollar upp om dessa slutar som ett adjektiv eller en particip i SALDO 

3. i så fall förutsätter jag att allt före adjektivet/participen är ett 

förled” (Robert Östling, personlig kommunikation) 
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Tabell 4.2. Början på listan med rådata över de vanligaste förleden för SBS totala mängd adjektiv. 

Förled för alla SBS adjektiv 
adjektiv i SBS 
adjektiv i SBS 

Antal 
 mån- 3958483 

så- 2785523 

under- 2415087 

jätte- 1722801 

för- 1226958 

be- 844454 

in- 788165 

ny- 778624 

ga- 761084 

ut- 729228 

väl- 708697 

super- 673504 

led- 611085 

upp- 595180 

själv- 449190 

över- 401572 

av- 358534 

per- 352936 

skit- 295427 

 

Då det automatiska urvalet kunde vara missvisande, baserades topplistan som skulle sammanställas 

över de totalt populäraste förstärkande förleden (som hittas i resultatet, i tabell 5.5.) på flera underlag. 

Den automatiskt framställda listan kontrollerades manuellt, och i de fall då en förstärkning kom högt 

upp på den men inte kändes igen, så ströks den. Ur tabell 4.2 ovan ströks alla förled utom jätte-, super-

, över-, och skit-. Det gjordes med hjälp av dels språklig intuition, dels de listor över förstärkningar 

som hade visat sig populärast för vardera av de utvalda sinnesadjektiven, som även de kontrollerats 

manuellt (tabeller 5.1-5.4). Detta för att undvika falska förstärkningsförled.  

Därefter räknades medelvärden och relativa frekvenser ut (andelen förstärkta adjektiv av det totala 

antalet av samma adjektiv), för att få fram hur förstärkningsbenägna adjektiven var. Dessa värden 

sorterades sedan i olika tabeller, som finns att skåda i resultatavsnittet.  

5. Resultat 

Frågeställningarna besvaras i den ordningen de ställdes. I resultatets första avsnitt (5.1) visas de listor 

med resultat som besvarar frågeställning 1. Vidare i sektion 5.2 behandlas frågeställning 2. Frågorna 3 

och 4 diskuteras längre fram i avsnittet diskussion.  
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5.1. Topplistor 

Topplistor togs fram för varje adjektivs vanligaste förstärkningar för att svara på första frågan:  

1 a. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden för de för studien utvalda adjektiven?  

Listorna baserades på hur frekventa förleden var. Det drogs en undre gräns vid 0,1 promille (‰) eller 

0,01 procent (%) förekomster (förled+adjektiv, av det totala antalet förekomster av samma adjektiv). 

Alla förled vanligare än 0,1 ‰ förstärkningar av det aktuella adjektivet finns alltså med i listorna 

nedan, vilket gjort listorna olika långa. Listorna för varje individuellt adjektiv (tabellerna 5.1, 5.2, 5.3 

och 5.4) presenteras nedan i ordning efter kategoritillhörighet, för att tydliggöra svaret på studiens 

nästa fråga, 

1 b. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden inom kategorierna stabila, temporära, positiva och 

negativa sinnesadjektiv? 

För varje kategori undersöktes tio adjektiv, men på grund av platsbrist redogörs endast cirka halva 

antalet listor per kategori här i resultatdelen (sammanlagt 18 listor av totalt 40). Resterande listor finns 

i Bilaga A., (tabellerna A.1, A.2, A.3, och A.4. är fortsättningar på tabellerna 5.1, 5.2, 5.3 och 5.4.)  

Tabell 5.1, 1-4. De temporära, positiva adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) visas längst ned.  

1 glad antal andel 

 

2 pigg antal andel 

1 jätte 68 821 2,34% 

 

1 jätte 7 004 1,21% 

2 super  24 011 0,81% 

 

2 super 3 362 0,58% 

3 skit  5 571 0,19% 

 

3 över 536 0,09% 

4 as 3 051 0,10% 

 

4 as 191 0,03% 

5 över 1 811 0,06% 

 

5 halv 162 0,03% 

6 själa 1 766 0,06% 

 

6 skit 155 0,03% 

7 tok  1 060 0,04% 

 

7 tok 127 0,02% 

8 superduper  506 0,02% 

 

8 svin 81 0,01% 

9 svin 379 0,01% 

 

9 dunder 69 0,01% 

glad, totalt: 2 946 657 106 976  3,63% 

 

pigg, totalt: 579 173  11 687  2,02% 

         3 nöjd antal andel 

 

4 frisk antal andel 

1 jätte 44 080 2,66% 

 

1 kärn 1 023 0,18% 

2 super 33 985 2,05% 

 

2 jätte 212 0,04% 

3 hel 8 519 0,51% 

 

3 super 196 0,03% 

4 skit 1 640 0,10% 

 

4 halv 155 0,03% 

5 tok 903 0,05% 

 

5 hel 136 0,02% 

6 as 751 0,05% 

 

  581 053 1 722  0,30% 

7 halv 733 0,04% 

     8 superduper 346 0,02% 

     9 svin 252 0,02% 
 

    10 mega 201 0,01% 
 

    11 små 172 0,01% 
 

    12 ur 169 0,01% 
 

      1 656 424 91 751  5,54% 
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Tabellerna 5.1, 1-4 ovan, visar att Förledet jätte- är klart dominerande, och hamnar högst upp i tre av 

fyra tabeller, där undantaget är kärn- som är det vanligaste förledet hos frisk. 

Förstärkningbenägenheten är störst hos adjektiven glad (3,63%) och nöjd (5,54%). Glad och nöjd 

förekommer dessutom nästan dubbelt så många gånger totalt i SBS, jämfört med pigg och frisk, som 

också var mindre färstärkningsbenägna (2,02% respektive 0,30%).  

   

Tabell 5.2, 1-5. De temporära, negativa adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst visas ned. 

1  Sjuk antal andel 

 

2 arg antal andel 

1 Jätte 4 618 0,14% 

 

1 jätte 4 175 0,86% 

2 dö/d/s 4 392 0,13% 

 

 2 skit 476 0,10% 

3 Små 3 377 0,10% 

 

 3 super 247 0,05% 

4 Halv 3 282 0,10% 

 

 4 små 202 0,04% 

5 super 599 0,02% 

 

 5 tvär 197 0,04% 

6 Hel 487 0,01% 

 

 6 as 79 0,02% 

7 dunder 372 0,01% 

 

 7 svin 67 0,01% 

  3 398 186 17 127 0,50% 

 

 8 vrål 52 0,01% 

     

  487 988 5 495  1,13% 

     
 

   3 trött antal andel 

 

4 stressad antal andel 

1 jätte 36 800 1,33% 

 

1 sönder 2 898 1,32% 

2 döds 18 802 0,68% 

 

2 super 2 345 1,07% 

3 super 14 228 0,51% 

 

3 jätte 2 190 1,00% 

4 skit 9 370 0,34% 

 

4 små 1 422 0,65% 

5 as 6 825 0,25% 

 

5 skit  713 0,32% 

6 svin 5 770 0,21% 

 

6 över 462 0,21% 

7 dö 4 723 0,17% 

 

7 tok 536 0,24% 

8 små 2 170 0,08% 

 

8 halv 361 0,16% 

9 ap 1 749 0,06% 

 

9 hyper 317 0,14% 

10 halv 1 146 0,04% 

 

10 as 198 0,09% 

11 tok 1 141 0,04% 

 

11 ihjäl 151 0,07% 

12 mega 1 019 0,04% 

 

12 hel 113 0,05% 

13 dyng  628 0,02% 

 

13 dö 68 0,03% 

14 ur  554 0,02% 

 

14 ap 68 0,03% 

15 piss  546 0,02% 

 

15 über 67 0,03% 

16 cp 502 0,02% 

 

16 svin 66 0,03% 

17 sten 426 0,02% 

 

17 mega 61 0,03% 

18 dunder 356 0,01% 

 

18 genom 60 0,03% 

19 genom  334 0,01% 

 

19 ur 33 0,02% 

20 superduper 325 0,01% 

 

20 ut 31 0,01% 

  2 771 318 107 414  3,88% 

 

21 slut 30 0,01% 

     

22 panik 27 0,01% 

 5 upprörd antal andel 

 

23 total 26 0,01% 

1 jätte 166 0,98% 

 

  219 728 12 243  5,57% 

2 super 5 0,03% 

     3 storm 2 0,01% 

       16 963 173  1,02% 
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Tabellerna 5.2, 1-5 ovan, visar att förledet jätte- dominerar bland tabellerna, och endast i fallet sönder- 

och superstressad, är andra förled populärare. Adjektiven trött och stressad är de mest 

förstärkningsbenägna (3,88% respektive 5,57%), samt att de förekommer ihop med ett stort antal olika 

förled (20 respektive 23 förled).  

 

Tabell 5.3, 1-5. De stabila, positiva adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) visas längst ned.  

 1 snäll antal andel 

 

2 stark antal andel 

1 jätte 16 981 1,82% 

 

1 jätte 2 407 0,23% 

2 super 4 143 0,44% 

 

2 super 2 382 0,23% 

3 genom 1 691 0,18% 

 

3 ur 1 961 0,19% 

4 skit 240 0,03% 

 

4 medel 1 168 0,11% 

5 guda 161 0,02% 

 

5 skit 190 0,02% 

6 över 147 0,02% 

 

6 rå 186 0,02% 

7 ur 124 0,01% 

 

7 svin 136 0,01% 

8 as 101 0,01% 

 

  1 058 412 8 430  0,80% 

  934 943 23 487  2,54% 

     

          3 lycklig antal andel 

 

4 lugn antal andel 

1 jätte 2 537 0,35% 

 

1 jätte 1 846 0,22% 

2 super 2 197 0,30% 

 

2 ko 1 508 0,18% 

3 tok  321 0,04% 

 

3 super 648 0,08% 

4 skit 305 0,04% 

 

4 cool 212 0,03% 

5 genom 304 0,04% 

 

5 halv 157 0,02% 

6 små 217 0,03% 

 

6 hel 120 0,01% 

7 as 216 0,03% 

 

  828 645 4 491  0,54% 

8 cp 206 0,03% 

     9 hel 141 0,02% 

 

 5 vänlig antal andel 

10 über 116 0,02% 

 

1 jätte 119 0,07% 

11 ur 106 0,01% 

 

2 super 62 0,03% 

12 dö 77 0,01% 

 

3 över 26 0,01% 

  723 822 6 743  0,89% 

 

  179 373 207  0,12% 

 

Tabellerna 5.3, 1-5 visar att jätte- är det populäraste förledet hos alla adjektiv i tabellerna 5.3. 

Adjektivet snäll är det mest förstärkningsbenägna (2,54%), och vänlig det minst benägna (0,12%).  

 

Hos adjektivet lycklig förekom en förstärkning som exkluderades från topplistan; överlycklig. Denna 

konstruktion var så vanlig att den drog upp medelvärdena för de positiva och stabila adjektiven så pass 

mycket att de blev missvisande höga. Över- utgjorde nästan 12% av det totala antalet förekomster av 

lycklig. Det ströks då eftersom överlycklig snarare fungerar som en egen enhet, än en förstärkt form av 

lycklig. Detta styrktes då överlycklig i sin tur förekom med förled: super-, jätte-, över-, mega-, hyper-, 

skit-, cp-, dunder-, halv-, döds- och genom i SBS. 
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Tabell 5.4, 1 - 2. De stabila, negativa adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) visas längst ned. 

 1 dum antal andel 

 

2  cynisk antal andel 

1 jätte 2194 0,46% 

 

1 små 25 0,17% 

2 skit 276 0,06% 

 

2 genom 17 0,12% 

3 ur 227 0,05% 

 

3 halv 9 0,06% 

4 sten 176 0,04% 

 

4 rå 5 0,03% 

5 halv 133 0,03% 

 

5 ärke 4 0,03% 

6 super 118 0,02% 

 

6 ultra 4 0,03% 

7 små 115 0,02% 

 

7 jätte 3 0,02% 

8 hel 72 0,01% 

 

  14467 67  0,46% 

9 as 60 0,01% 

       480089 3371  0,70% 

     
 

3  pretentiös antal andel 

 

4 deprimerad antal andel 

1 över 107 1,98% 

 

1 jätte 161 0,24% 

2 halv 14 0,26% 

 

2 små 61 0,09% 

3 super 11 0,20% 

 

3 super 60 0,09% 

4 jätte 8 0,15% 

 

4 halv 53 0,08% 

5 små 8 0,15% 

 

5 skit 19 0,03% 

6 über 6 0,11% 

 

6 as 15 0,02% 

7 ultra 3 0,06% 

 

7 döds 15 0,02% 

8 kvasi 2 0,04% 

 

8 tok 12 0,02% 

9 rå 2 0,04% 

 

9 hel 10 0,02% 

10 ärke 2 0,04% 

 

10 total 8 0,01% 

11 genom 2 0,04% 

 

11 semi 7 0,01% 

12 äckel 1 0,02% 

 

12 över 7 0,01% 

13 as 1 0,02% 

 

  66086 428  0,65% 

14 hyper 1 0,02% 

       5412 168  3,10% 

     Tabellerna 5.4, 1-4 visar att det populäraste förledet är jätte-, trots att andra varianter förekommer. 

Pretentiös är det mest förstärkningsbenägna adjektivet (3,10%), men dess populäraste förled över-, 

halv- och super- bryter trenden med jätte- som det populäraste förledet.  

 

I 29 tabeller av totalt 40, (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 samt A.1, A.2, A.3, A.4) är förledet jätte- det mest 

frekventa. I 37 av 40 tabeller finns jätte- med bland de tre mest frekventa förleden, och inga spårbara 

skillnader mellan kategorierna hittades. En översiktlig matristabell (tabell B.1) har även sammanställts 

på en helsida, över undersökningens 20 totalt populäraste förled för alla adjektiv. Denna har med 

anledning av plats placerats i  Bilaga B.  

För att kunna jämföra studiens populäraste förled som visades i matristabellen (i bilaga B) med de 

populäraste förleden för alla SBS’ adjektiv, visas båda dessa listor över de 20 populäraste förleden 

nedan bredvid varandra (i tabell 5.5), vilket ger svar på studiens nästa fråga, 

1 c. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden för korpusens totala mängd adjektiv? 
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Det visade sig att de vanligaste förstärkningarna för studiens utvalda adjektiv inom de olika 

kategorierna inte skiljer sig avsevärt från de vanligaste förstärkningarna för Korpusens totala mängd 

adjektiv och därmed heller inte adjektiv generellt. I början är listorna nästan helt lika (markerade fält), 

men börjar sedan skilja sig åt mer och mer längre ned i listan. Detta beror på att antal förekomster 

minskar och förstärkningarna blir mer och mer individuella.  

Tabell 5.5. De 20 populäraste förledsförstärkningarna för SBS’ alla adjektiv till vänster, och de 20 

populäraste förledsförstärkningatna för studiens utvalda adjektiv till höger. 

De populäraste förleden i SBS   De populäraste förleden i aktuell studie  

1. jätte- 11. dö/ds- 
 

1. jätte- 11. tok- 

2. super- 12. genom- 
 

2. super- 12. ur- 

3. över- 13. kanon- 
 

3. över- 13. genom- 

4. skit 14. tok- 
 

4. dö/d/s- 14. ap- 

5. ur- 15. pytte- 
 

5. skit- 15. mega- 

6. as- 16. dyng- 
 

6. as- 16. medel- 

7. hel- 17. knall- 
 

7. hel- 17. superduper- 

8. små- 18. normal- 
 

8. små- 18. dunder- 

9. svin- 19. toppen- 
 

9. halv- 19. hyper- 

10. sten- 20. vrål- 
 

10. svin- 20. uber- 

5.2. Sammanställningar 

För att skapa översikt följer nedan ett antal tabeller med sammanställningar av de individuella 

tabellerna ovan, samt de som placerats i bilaga A. Efter sammanfattningar inom vardera kategori 

(tabell 5.6, 5.7, 5.8 och 5.9) följer även en översiktlig sammanställning av alla kategorier (tabell 5.10). 

Dessa visar hur förstärkningsbenägna vardera adjektiv och kategori är, och svarar på studiens andra 

fråga: 

2. Är vissa adjektiv mer benägna att förstärkas med förled än andra? 

Tabell 5.6. Sammanställning av förstärkningsbenägenheter (relativ frekvens) för varje enskilt adjektiv 

inom kategorierna temporära och positiva adjektiv. Adjektiven är sorterade efter 

förstärkningsbenägenhet. 

 
temporära 

Antal förstärknings- 

positiva totalt Förstärkningar benägenhet 

nöjd 1 656 424 91 751 5,54% 

glad 2 946 657 106 976 3,63% 

pigg 579 173 11 687 2,02% 

förvånad 188 652 1 663 0,88% 

tacksam 297 129 2 177 0,73% 

sams  1 776 9 0,51% 

överraskad  64 163 260 0,41% 

frisk 581 053 1 722 0,30% 

rörd 41 840 76 0,18% 

förväntansfull 40 356 64 0,16% 

summa  6 397 223 216 385 3,38% 

genomsnitt     1,44% 
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Tabellen (5.6) visar att nöjd var det mest förstärkningsbenägna adjektivet bland de som beskriver de 

positiva, temporära egenskaperna. Förväntansfull var det minst förstärkningsbenägna. 

 

Tabell 5.7. Sammanställning av förstärkningsbenägenheter (relativ frekvens) för varje enskilt adektiv 

inom kategorierna temporära och negativa adjektiv. Adjektiven är sorterade efter 

förstärkningsbenägenhet. 

temporära antal förstärknings- 

negativa totalt förstärkningar benägenhet 

stressad 219 728 12 243 5,57% 

trött 2 771 318 107 414 3,88% 

nervös 339 309 12 661 3,73% 

mesig 20 519 363 1,77% 

arg 487 988 5 495 1,13% 

upprörd 16 963 173 1,02% 

ledsen 614 848 5 098 0,83% 

sjuk  3 398 186 17 127 0,50% 

osams 13 489 19 0,14% 

besviken 251 930 279 0,11% 

 summa 8 134 278 160 872 1,98% 

genomsnitt     1,87% 

 

Tabellen (5.7) visar att stressad var det mest förstärkningsbenägna adjektivet bland de som beskriver 

de negativa, temporära egenskaperna. Besviken var det minst förstärkningsbenägna. 

 

Tabell 5.8. Sammanställning av förstärkningsbenägenheter (relativ frekvens) för varje enskilt adektiv 

inom kategorierna stabila och positiva adjektiv. Adjektiven är sorterade efter förstärkningsbenägenhet. 

stabila Antal förstärknings- 

positiva totalt Förstärkningar benägenhet 

snäll  934 943 23 734 2,54% 

intelligent  32 745 661 2,02% 

lycklig 723 822 6 743 0,93% 

stark  1 058 412 8 430 0,80% 

lugn 828 645 4 491 0,54% 

vänlig 179 373 207 0,12% 

ordningssam  2 967 3 0,10% 

klok  201 551 192 0,10% 

kärleksfull 45 271 28 0,06% 

gladlynt 1 203 0 0,00% 

 summa 4 008 932 128 535 3,21% 

genomsnitt     0,72% 

 

Tabell 5.8 visar att snäll var det mest förstärkningsbenägna adjektivet bland de som beskriver de 

stabila och positiva egenskaperna. De minst förstärkningsbenägna var kärleksfull och gladlynt, varav 

det sistnämna inte förekom ihop med några förled alls, och var bland undersökningens utvalda 

adjektiv ensam om detta.  
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Tabell 5.9. Sammanställning av förstärkningsbenägenheter (relativ frekvens) för varje enskilt adektiv 

inom kategorierna stabila och negativa adjektiv. Adjektiven är sorterade efter förstärkningsbenägenhet. 

stabila antal förstärknings- 

negativa totalt förstärkningar benägenhet 

pretentiös 5 412 168 3,10% 

slarvig  31 975 428 1,34% 

dum  480 089 3 371 0,70% 

deprimerad  66 086 428 0,65% 

elak 139 791 839 0,60% 

cynisk 14 467 67 0,46% 

nonchalant 5 153 23 0,45% 

svag  263 101 761 0,29% 

olycklig  47 924 65 0,14% 

argsint  2 661 1 0,04% 

 summa 1 056 659 6 151 0,58% 

genomsnitt     0,78% 

 

Tabell 5.9 visar att pretentiös var det mest förstärkningsbenägna adjektivet bland de som beskriver de 

stabila och negativa egenskaperna. Argsint var det minst förstärkningsbenägna, och även det minst 

frekventa. 

 

Tabell 5.10. Översikt över alla kategoriers förstärkningsbenägenhet. 

  temporära stabila total genomsnitt 

positiva 1,44% 0,72% 2,16% 1,08% 

negativa 1,87% 0,78% 2,64% 1,32% 

totalt 3,30% 1,50%     

genomsnitt 1,65% 0,75%     

Tabell 5.10 visar att kategorierna negativa och temporära adjektiv är mest förstärkningsbenägna. 

Kategoriernas motsatser, de positiva och stabila adjektiven, är minst förstärkningsbenägna.  

6. Diskussion 

6.1. Förleden 

I resultatavsnittet görs det tydligt vilka förstärkningar som är populärast för de flesta av studiens 

adjektiv. Nästan varje tabell innehåller jätte-, super-, över-, skit-, as-, hel-, små-, svin-, ur-, tok-, (se 

matristabellen i bilaga B).  

Dessa förstärkningar verkar vara de som gått allra längst i grammatikaliseringsprocessen och har 

semantiskt bleknat, för att sedan istället fungera som endast modifierare till sitt huvudord. Dessa typer 

av förstärkningar kallas av Sigurd (1983) för generella förstärkningsprefix, just för att de fungerar 

ihop med i princip alla adjektiv.  

Längre ned på listorna över de populära förstärkningarna (se vardera tabell i 5.1., 5.2., 5.3., och 5.4, 

samt i bilaga A), hittar vi förled som förefaller mer lexikalt bundna och som inte går i ihop med alla 

sorters adjektiv.  
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Alla förled verkar gå att dela in i fem typer, efter vilken domän de hör till. Dessa olika typer av 

förstärkningsförled tas upp nedan, vilka ger ett jakande svar på studiens tredje fråga, 

3. Finns det olika typer av förstärkningar ? 

 

6.1.1. Lexikala förled 

Detta är de förled, som av Sigurd (1983) benämns speciella förstärkningsprefix. I motsats till de 

generella förstärkningsprefixen, så är dessa förled mer lexikalt bundna till sitt huvudord, och kallas 

därför här för lexikala förled. Nedan följer några exempel på lexikala förled som stötts på i denna 

undersökning. Om ett förled dock var så speciellt och lexikalt bundet till sitt huvudord att det endast 

fanns med i en enda kombination, så beskrivs det istället längre ned under adjektiv och specialfall 

(avsnitt 6.2.3), då jag ansåg att det var adjektivet som bestämt detta förled. Förleden presenteras i 

bokstavsordning. 

Ko- förekommer i kombinationerna kolugn och kodum. Den förstnämnda är något vanligare än den 

senare, och man kan lätt förstå hur man vill intensifiera dessa adjektivs innebörd med den lugna, 

glosögda uppsynen som djuret förknippas med. En avvikande förstärkning som stöttes på i samma 

sammanhang var den ljudliknande cool-, som fonetiskt härstammar från samma förled, och dessutom 

har ungefär samma innebörd. Sådana fenomen kallas för nattuttryck (Ledin, 2013), när ord sägs på 

olika sätt, men låter så lika att det inte uppdagas att de är annorluna. På temat ko- och cool- skriver 

Ledin  ”I kolugn är ju inte ko obegripligt, bara udda i dagens urbana värld, där cool skjuter mitt i 

prick.”(Ledin, 2013).  

Andra animata och animala varianter av förled förutom ko-, är ap-, svin-, samt as- som ju är eller var 

animalt, om än nu avlidet. 

Sten- finns med i kombinationerna stentrött och stendum. Man kan hålla med om att inte heller stenar 

(precis som kor) verkar speciellt pigga eller smarta. Stenar är dessutom tunga, precis som ögonlocken, 

när man är stentrött. Dessutom hittades stentuff och stenhård, som ju härstammar från stenens karga 

yta, och som även lett till sammansättningen stencool. Ytterligare en kombination var stensäker, och 

man kan undra om detta kommer från att till exempel träffsäkert kasta en sten, eller om det kanske är 

en variant av bergssäker.   

Storm- träffas på i två kombinationer, varav en fanns med i denna undersökning, nämligen 

stormupprörd, men även stormrik träffades på vid jämförande sökningar. Trots att det förstnämnda  

förefaller något mer förståeligt, eftersom en storm kan rasa, och människor kan vara rasande,så är det 

sistnämnda vanligare förekommande.  

Tvär- förekommer här ihop med arg, som ju är förståeligt då man känner till begreppet sur och tvär. 

Detta härstammar ur att skarpt vända riktning (Lundbladh, 2002), vilket ju också kan hända med 

humöret. Vidare är sne en synonym till arg, vilket också påminner om något på tvären. 

Vrål- liknar det ovanstående förledet och kombineras vrålarg. Det är möjligt att vråla av ilska, och 

såsom ett vrål är ett högt och kraftigt skrik, verkar det som förled ge adjektiven samma effekt. Efter 

ytterligare sökningar i Korp hittas även vrålhungrig, som kan vara magens motsvarighet till att vråla 

av ilska och hunger. Dessutom hittas vrålsnygg. Vrål-, liksom storm-, är även kraftladdade förled, 

vilket gör att de nämns igen under laddade förled (6.1.3.) 
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6.1.2. Delbara förled 

En hel del(!) förled går ut på att beskriva en enhet eller del av en helhet, som till exempel  hel-, halv-, 

över-, medel-, och total-. Dessa förekommer ihop med många olika typer av adjektiv, där några 

exempel från topplistorna är; 

Hel- frisk, nöjd, mesig, sjuk, stressad, lugn, lycklig, deprimerad, dum 

Halv- frisk, nöjd, pigg, ledsen, mesig, nervös, sjuk, stressad, trött, intelligent, lugn, cynisk, 

deprimerad, dum, elak, nonchalant, pretentiös, slarvig, svag 

Medel- intelligent, stark, svag 

Total-  överraskad, mesig, deprimerad 

Över-  glad, pigg, intelligent, kärleksfull, lycklig, snäll, vänlig, deprimerad 

Dessa förled verkar vara ett sätt att uttrycka en modifierad grad i adjektivets intensitet, utan att lägga 

någon större och värre egen värdering eller alltför informell ton i det. Över- å andra sidan, verkar skilja 

sig från de andra förleden i och med att det beskriver styrkan hos en egenskap som inte bara stark, utan 

även starkare än vad som är normalt. Nu är visserligen datan hämtad ur personliga bloggar, men man 

kan tänka sig att dessa typer av förled skulle kunna vara vanligare i de typer av texter där det är viktigt 

att författaren håller sig mer formell och objektiv. Populärast här var definitivt förledet halv- som 

förekom tillsammans med hälften av undersökningens alla adjektiv! Eftersom halv- dock fungerar mer 

som en försvagning av adjektivet, tas det upp längre ned under kategorin försvagande förled (6.1.5).  

 

6.1.3. Laddade förled  

Att ta till kraftfulla ord för att få kraftiga reaktioner verkar logiskt. I undersökningen förekommer ord 

som dunder, vrål, tok, storm, panik och sönder. Dessa ord ger intrycket av att något stort och hemskt 

är på ingång, och utgör motsatsen till förstärkningarna i rubriken ovanför, som var så lite emotionellt 

laddade som möjligt. Däremot blir förledet lite motsägelsefullt när man stöter på sammansättningar 

som dundertrött, men det visar också att förledet är grammatikaliserat. 

En annan typ av laddning hittar man i förled som anspelar på osmakliga ting, såsom dynga, piss, äckel, 

bajs, as och död. Denna typ är vanlig redan bland barn på dagis, och verkar följa med oss upp i 

åldrarna. 

Ytterligare ett laddat förled är cp-. Detta är laddat på ett annorlunda sätt än förleden ovan. I och med 

att förledet är åkomman CP eller Cerebral Pares, hjärnskadan som ger muskelförlamning. 

Användandet av det blir tabu eftersom att det kränker de som är drabbade, och det används dessutom 

som skällsord. I undersökningen förekommer det ihop med både positivt och negativt laddade ord, 

cptrött och cplycklig (se tabeller 5.2.3. och 5.3.3.). Det är den enda förstärkningen som innehåller en 

benämning på en sjukdom, åkomma eller skada, förutom möjligen sär- och damp-, som hittats någon 

enstaka gång (se stressad nedan, i diskussionen om adjektiv). De som lever med skadan är så klart 

både trötta och lyckliga, men det gör dem inte unika. Kanske kan cptrött härledas till 

muskelförlamningen, men det är inte relevant att undersöka närmre här, och jag anser att en eufemism 

vore på sin plats. 
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6.1.4. Lånade förled 

Flera av förleden härstammar från andra språk, varav de flesta kommer från grekiskan och latinet. Att 

dessa används som förstärkande förled känns naturligt, då många av våra  prefix(!) härstammar 

därifrån. Några utav de som förekom i studien följer här, med definitioner direkt från 

Nationalencyklopedin5  

”hyper- (grekiska hypeʹr ’över’), förled: över, utöver, bortom; eller förhöjd, (alltför) stegrad (i 

sammansättning med adjektiv: i hög grad, överdrivet).  

kvaʹsi- (latin quaʹsi ’liksom (om)’, ’såsom (om)’, ’nästan’), förled i sammansättningar för att 

beteckna att något är skenbart eller oäkta; även en betydelse ’sämre’ föreligger ibland.  

mega- (av grekiska meʹgas ’stor’), måttenhetsprefix med beteckningen M, innebärande faktorn 106 

(miljon).  

semi- (latin), förled med betydelsen ’halv-’,  

super- (latin suʹper ’över’, ’ovanför’, ’ytterligare’), förled använd i betydelsen ’över-’, ’förbi-’, 

’extra-’, ’av högre kvalitet’.  

ultra- (latin uʹltra ’längre bort’, ’på andra sidan om’, ’ytterligare’, ’vidare’), förled som betecknar 

ytterlighet eller överdrift.”    (NE.se, 2015-05-04) 

Ytterligare en utländsk förstärkning är über- som kommer från tyskan och används likvärdigt med den 

svenska varianten över-, men är inte lika vanlig. Många tycker att tyskan är ett hårt språk, som låter 

kraftfullt (Dahleus, 2013), och det kan vara därför man tar till den tyska varianten av denna 

förstärkning. 

De utländska prefixen förekommer ihop med flera olika typer av adjektiv, varav ett är pretentiös (se 

tabell 5.4.3). Då pretentiös i grunden är ett franskt adjektiv, prétentieux, som i det långa loppet 

härstammar ur latinet (Bergman, 2007) så passar de kanske därför bra ihop. 

 

6.1.5. Försvagande förled 

Den sista kategorin kan diskuteras om den passar i denna studie eller ej, som ju handlar om 

förstärkande förled, men den är ändock intressant att redovisa. Det handlar om de förled som tvärtemot 

försvagar adjektivets innebörd. Här förekom exempel såsom halv-, medel-, små-, och så vidare, vilka 

verkar gå att kombinera med de flesta adjektiv. Dessa verkar fungera som en mått på adjektivets 

styrka, men verkar även uttrycka en viss osäkerhet eller önskan om att inte lägga så stor vikt vid dess 

betydelse, vilket kan avläsas i exemplen ur Korp:  

”Jag är förkyld och lite halvdeprimerad” (Bloggmix, 2009)  

”Lite halvnonchalant twittrade jag bara om det hela , för såg inte det som någon större sak” (Bloggmix, 2010). 

                                                      
5 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hyper-

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvasi-

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mega- 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semi- 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/super- 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ultra-  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hyper-http:/www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvasi-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hyper-http:/www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvasi-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mega-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/semi-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/super-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ultra-
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6.2. Adjektiven 

Nedan diskuteras vad som skulle kunna vara anledningen till att vissa adjektiv förstärks hellre än 

andra. Sammanfattningsvis blev det tydligt i tabellerna i resultatdelen att adjektiven som beskriver 

temporära egenskaper förstärktes hellre än de som beskriver stabila, och att adjektiven som beskriver 

negativa egenskaper förstärktes hellre än de som beskriver positiva (se tabell 5.10). 

Detta tyder alltså på att vi känner ett behov av att förstärka det som kommer över oss flyktigt och 

drabbar oss ofördelaktigt. Det märktes inte minst på de två adjektiv som förstärktes till störst del och 

med störst antal olika förstärkningar, vilka var stressad och trött (se tabell 5.2). Ett stort antal 

förstärkningar som förekom ihop med dessa ord kom inte med i topplistorna, men för att illustrera hur 

pass mycket dessa två adjektiv förstärks, så listas ett urval av de förstärkningar som inte kom med i 

topplistorna nedan. 

Stressad ihop-, döds-, superduper-, ner-, rå-, ned-, vrål-, cp-, dunder-, normal-, hög-, gör-, livs-, 

grund-, dyng-, tvär-, full-, fet-, bajs-, snor-, grad-, supermega-, superdupermega-, ultra-, cepe-, psyk-, 

idiot-, extrem-, turbo-, max-, sketa-, multi-, sjuk-, sär-, topp-, supersönder-, jämn-, ångest-, mikro-, 

semi-, megapanik-, akut-, cyber-, hysteri-, asamega-, äckel-, spy-, fitt-, räser-, magsårs-, 

skitsuperduper-, kanon-, dubbel-, strids-, dår-, hets-, chock-, hjärtklappnings-, piss-, precisöverytan-, 

dum-, damp-, med flera. 

Trött dunder-, livs-, krigs-, snor-, bajs-, über-, vrål-, genom-, tvär-, kanon-, supermega-, kalas-, gör-, 

sketa-, superdupermega-, hel-, spy-, rå-, kräk-, panik-, pisse-, gris-, stup-, äckel-, sket-, sinnes-, akut-, 

stört-, uber-, extrem-, monster-, världs-, hyper-. 

 

Visserligen förekommer många utav dessa förstärkningar endast mycket sällan, men det visar ändå hur 

pass gärna och kreativt vi förstärker dessa två exempel. Det kan även spekuleras vidare om hur detta 

speglar människorna bakom texterna, som skrivit om all denna stress och trötthet, och hur de mår.  

 

Två andra fall av adjektiv som förekommer ihop med väldigt många olika förled var vänlig (tabell 5) 

och deprimerad (tabell 6). Detta gjorde de av en annan anledning än stressad och trött ovan, och den 

var att de inte förstärktes ihop med sina förled, utan modifierades till att uttrycka olika slag av 

vänlighet och depression, som vanliga sammansättningar. Nedan följer ett urval av dessa, som gjorde 

det svårt att sortera ut de förstärkningar som faktiskt behövdes för studien.  

Deprimerad höst-, utmattnings-, vinter-, vår-, förlossnings-, pappa-, tonårs-, väder-, söndags-, hyper-

, årstids-, jul-, bakis-. Säsongs-, emo-, måndags-, mörker-, lätt-, morgon-, hobby-, höstvinter-, kärleks-

, skol-, ålders-, vardags-, fake-, fejk-, ljus-, smyg-, snö-, serie-, världs-, ny-, mat-, plugg-, rit-, funkis-, 

kläd-, ångest-, arbets-, glädje-, graviditets-, natt, feminism-, tisdags-, mikro-, februari-, dags-, 

postsommar-, akut-, själv-, november-, dubbel-, tråk-, period-, klimat-, semester-, heltids-, mars-,  

Vänlig miljö-, barn-, gäst-, ogäst-, kär-, djur-, familje-, dans-, lek-, klimat-, publik-, sverige-, hund-, 

amnings-, cykel-, lchf-, väst-, vegan-, kund-, natur-, puss-, kyss-, gay-, kram-, spel-, mat-, israel-, eu-, 

omiljö-, USA-, svensk-, tysk-, turist-, försvars-, hbtq-, mobil-, reform-, klapp-, ryss-, invandrar-, med 

flera.  

Dessutom är det svårt att avgöra vilka av de sammansatta versionerna av -vänlig som beskriver en 

animat eller animals sinnelag och sinnesstämning, då både en person och en plats kan vara till exempel 

ogästvänlig eller barnvänlig. Detta gäller även studien i stort, då även övriga adjektiv i undersökningen 

kan beskriva annat än animata och animala substanitiv. Mat kan till exempel vara stark, och vinden 
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frisk, men det går inte att kontrollera vad de ämnar att beskriva i denna undersökning, eftersom ingen 

kontext återges i SBS.  

Om detta hade varit en socialantropologisk undersökning så kunde nog en hel del sägas om dessa 

sammansättningar. Det verkar som att det finns mycket att bli deprimerad av, och samtidigt mycket att 

vara vänligt inställd till. 

6.2.1. Specialfall 

Ett fåtal adjektiv fanns med i kombination med ett förled som endast förekom med just det adjektivet. 

Dessa konstruktioner är äldre och inte längre produktiva (Lundbladh, 2002) 

Själa – förekom endast tilsammans med glad (tabell 5.1). Innebörden är att vara glad ända in i själen. 

Kärn – förekom endast tillsammans med adjektivet frisk (tabell 5.1.4), och härstammar ur liknelsen 

frisk som en nötkärna. Och innebär likt ovanstående att vara frisk ända in i kärnan. 

Guda – förekom endast tillsammans med snäll (tabell 5.3.1) och speglar en tidigare och mer troende 

tid, då gudar förlät, och att jämföra någons snällhet med Guds, var nog att mena att denne var ytterst 

snäll 

Ytterligare ett par andra specialfall påträffades och var värda att kommentera. 

Överlycklig. Denna konstruktion var så vanlig att den drog upp medelvärdena för de positiva och 

stabila adjektiven så pass mycket att de blev missvisande höga. Nästan 12% av det totala antalet 

förekomster av lycklig, var sammansättningar med över-. Förledet över- togs därför bort som 

förstärkning för lycklig, (se bilaga B) eftersom att överlycklig snarare fungerar som ett enda helt ord. 

Detta styrks när man i SBS kollar upp överlycklig- som i sin tur även det förstärks med bland andra 

följande  förled: super-, jätte-, över-, mega-, hyper-, skit-, cp-, dunder-, halv-, döds- och genom-. 

Dödssjuk- och vissa andra liknande konstruktioner skulle kunna innebära annat än en förstärkning av 

hur sjuk man är. Eftersom att sjuk även stod tillammans med olika specifikationer om vilken slags 

sjukdom det gällde, så kan även dödssjuk i de fallen betyda ”att ligga inför döden”. 

Förledsförstärkningar med dö och död förekommer ihop med flertalet andra adjektiv, men just döds- 

förekom endast ihop med sjuk, samt ett fåtal gånger ihop med deprimerad. Det skulle alltså kunna vara 

så att s:et utgör en skillnad mellan att vara dösjuk (till exempel jättesjuk i vinterkräksjukan), och att 

vara dödssjuk (i tillexempel cancer). Döds- räknades detta tilltrots inte bort, men det kan vara värt att 

ha i åtanke, då dö/d/s- hamnade högt upp på topplistan över förstärkningar till sjuk (tabell 6.2.1.).  

6.3. Övriga mönster 

Nedan kommer ytterligare mönster som upptäckts att diskuteras, för att svara på den sista 

frågeställningen (4), som lyder: 

4. Finns andra mönster att finna i hur adjektiven förstärks? 

6.3.1 Ordlängd spelar roll i förstärkningsbenägenhet 

Om man tittar på den genomsnittliga siffran för förstärkningsbenägenhet för varje adjektiv (tabellerna 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9), så kan man urskilja en svag benägenhet till att de kortare orden förstärks hellre än 

de längre. Nedan (i tabell 6.1) sammanställs de enstaviga respektive de tre-eller-flerstaviga adjektivens 

genomsnittliga förstärkningsbenägheter och dess genomsnitt för att de ska kunna jämföras. 
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Tabell 6.1. de enstaviga respektive de tre-eller-flerstaviga adjektivens genomsnittliga 

förstärkningsbenägheter och dess genomsnitt. 

1 nöjd 5,54%  1 Förvånad 0,88% 

2 glad 3,63%  2 överraskad  0,41% 

3 pigg 2,02%  3 förväntansfull 0,16% 

4 sams  0,51%  4 Besviken 0,11% 

5 frisk 0,30%  5 intelligent  2,02% 

6 rörd 0,18%  6 ordningssam  0,10% 

7 trött 3,88%  7 Kärleksfull 0,06% 

8 arg 1,13%  8 pretentiös 3,10% 

9 sjuk  0,50%  9 deprimerad  0,65% 

10 snäll  2,54%  10 nonchalant 0,45% 

11 stark  0,80%  11 olycklig  0,14% 

12 lugn 0,54%       

13 klok  0,10%       

14 dum  0,70%       

15 svag  0,29%       

 genomsnitt 1,51%  genomsnitt 0,73% 

 

I och med att vi är ekonomiska när vi skriver och talar så blir det mindre bekvämt för oss att förlänga 

de redan långa orden med ytterligare förled. Flera utav dessa redan är inledda med förled som för-, 

över-, be-, de-, och o-. De kortare adjektiven förlängs hellre, som har plats för förled. Det är även 

möjligt att de längre orden förstärks frekventare med adverb, men det har inte undersökts här. 

6.3.2. Ordfrekvens spelar roll i förstärkningsbenägenhet 

En liknande jämförelse som den i ordlängd ovan, kan göras med ordens frekvens i SBS. Tittar man på 

de ord som förekommer över en miljon gånger, och jämför med de som förekommer tusen gånger eller 

färre, så får man i listorna nedan i tabell 6.2. 

Tabell 6.2. De högfrekventa respektive de lågfrekventa ordens förstärkningsbenägenheter och genomsnitt 

  antal förstärknings- 

 
  antal förstärknings

-   totalt förstärkningar benägenhet 

 

  totalt förstärkningar benägenhet 

Nöjd 1 656 424 91751 5,54% 

 

sams  1 776 9 0,51% 

Glad 2 946 657 106976 3,63% 

 

ordningssam  2 967 3 0,10% 

trött 2 771 318 107414 3,88% 

 

gladlynt 1 203 0 0,00% 

sjuk  3 398 186 17127 0,50% 

 

pretentiös 5 412 168 3,10% 

snäll  934 943 23 734 2,54% 

 

nonchalant 5 153 23 0,45% 

stark  1 058 412 8430 0,80% 

 

argsint  2 661 1 0,04% 

      16,89% 

 

      4,20% 

genomsnitt 
  

  2,82% 

 

genomsnitt 
  

  0,70% 

 

De högfrekventa orden förstärks nästan 3%, och de ovanligare orden förstärks knappt 1%. Alltså är 

ytterligare en slutsats att högfrekventa ord förstärks hellre än lågfrekventa. Det blir här även tydligt att 

de frekventare orden är kortare än de mindre frekventa, vilket också visar på hur ekonomiska vi är i 

vårt språkbruk. 
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7. Metoddiskussion 

Metoden som valts för att besvara frågeställningarna i denna undersökning är behändig i och med att 

man kan extrahera statistisk information ur en oerhört stor mängd data (korpusarna) på kort tid. 

Historiskt sett så skulle det tagit otroligt lång tid att läsa igenom all text och extrahera den relevanta 

informationen. Dessutom skulle denna typ av texter varit mycket svåråtkomliga, då dagens personliga 

bloggar som är elektroniska och tillgängliga för nästan alla, väl närmast motsvarar handskrivna och i 

många fall inlåsta dagböcker från förr i tiden. 

Nackdelarna med metoden är att ju mindre mänsklig intuition som läggs ned i läsandet och 

extraherandet av data, desto fler datafel av vissa typer kan komma med. Som nämnt är det svårt att 

veta om adjektiven faktiskt beskriver animata och animala substantivs egenskaper i sinnelag och 

sinnesstämning, vilket var ändamålet, eftersom att kontexterna inte gåtts igenom. I Korp får man 

visserligen oftast tillgång till en så kallad konkordansrad och KWIC (key word in context) samt en 

ordbild som visar ord som har olika syntaktiska relationer till sökordet, och man kan då avgöra om det 

beskriver ett animat eller inanimat subjekt. I SBS däremot, där den största delen information till denna 

undersökning hämtats, finns ingen möjlighet att titta på kontexten. Här får man alltså räkna med en 

felmarginal. 

I och med att texterna är automatiskt taggade förekommer även fel på ordklassnivå. Detta blev tydligt 

när adjektiven skulle väljas ut, och det visade sig att många utav dem var taggade som participer 

(”klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett 

adjektiv”, NE 2015). Detta behöver inte vara fel rakt av, då definitionen av de respektive ordklasserna 

är omstridd och det inte alltid automatiskt går att avgöra om de är adjektiv eller particip, men 

dessutom förekom klara felaktigheter. Till exempel var glad i vissa fall taggat som particip, antagligen 

på grund av att det slutar på –ad, som många andra participer (till exempel respekterad, älskad). Här 

fick adjektivlistorna kompletteras med participlistor, som sedan visade sig innehålla även andra 

verbformer och därför krånglade till det hela ytterligare. Till slut lyckades relativt vattentäta listor tas 

fram, men det är ändå med en reservation för eventuella fel, eftersom varje fall inte har inspekterats 

manuellt. 

Ytterligare en källa till fel eller åtminstone felvinkling, är typen av texter som undersökts. SBS sägs 

innehålla personliga svenska bloggar, men vi vet inget mer om vilka som skrivit texterna och deras 

ålder, härkomst eller intressen. Detta kan innebära att urvalet endast speglar en viss grupps användning 

av adjektivförstärkningar, och inte så mycket på det stora hela. Ännu fler bloggtexter, från bland annat 

andra bloggdomäner än Twingly, skulle behöva undersökas för att få en bättre bild av den allmänna 

användningen av förstärkningar i svenska bloggar. 

Andra genrér än just bloggtexter skulle också behöva undersökas för att få en bättre bild av 

användningen i svenskan i stort. Det mesta av dagligt, spontant tal sker ju inte i bloggform, men är av 

flera anledningar svårt att kartlägga. Däremot kunde med fördel andra genrér av texter analyseras (till 

exempel tidningstexter och skönlitteratur) för att bredda resultaten. 

Annan vinkling kan förstås förekomma i och med att bland annat urvalet av adjektiv, indelningen i 

kategorier om stabil och teporär, postiv och negativ, och vissa förled som undersökningen sedan utgått 

ifrån, valts ut enväldigt av skribenten. Vid flera tillfällen utnyttjades ”magkänslan” vilken självklart är 
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en subjektiv uppfattning. Det är därför intressant om denna studie skulle reproduceras, för att se om 

liknande resultat skulle uppnås. 

En del bortfall bland de undersökta orden förekom, då bland annat stavfel, särskrivningar och andra 

former av adjektiven inte togs med. Det visade sig vara ganska vanligt att på ett annat sätt än med 

förled förstärka adjektiven och även förleden i någon mån, nämligen genom att öka antalet vokaler i 

orden. På så vis skapas antagligen en känsla av betoning och ljudstyrka i texten, vilket i sig kunde 

resultera i en annan undersökning. Detta innebär att flera former av många adjektiv fallit bort, som till 

exempel glaaaad, jätte-glad, jäteglad, tröööööött, aaaassss-, pretantiös, och så vidare. Hur stor andel av 

alla adjektiv som är felstavade och särskrivna är svårt att veta, och det är därför även svårt att veta om 

det hade påverkat resultatet om alla former hade tagits med i undersökningen.   

Dessutom kan adjektiv förstärkas ihop med adverb (väldigt stark) och i liknelsekonstruktioner (stark 

som en oxe), något som även det bör undersökas för att få en bättre bild av förstärkningsbenägenheten 

hos adjektiven. 

8. Sammanfattning 

Det visade sig att de vanligaste förstärkningarna för studiens utvalda adjektiv inom de olika 

kategorierna inte skiljer sig avsevärt från de vanligaste förstärkningarna för korpusens totala mängd 

adjektiv och därmed heller inte adjektiv generellt. De vanligaste förstärkningarna är så pass 

grammatikaliserade att de förekommer hos alla adjektiv, oavsett kategori, vilket gör dessa 

förstärkningar så pass bestående att de borde tas upp i beskrivningen av den svenska grammatiken. 

Det blev även tydligt att vissa adjektiv är mer förstärkningsbenägna än andra. Inom kategorierna 

adjektiv som beskriver stabila och temporära egenskaper, samt de som beskriver positiva och negativa 

egenskaper, så förstärktes de temporära och de negativa adjektiven helst.  

Dessutom kunde man se att kortare, enstaviga ord förstärktes hellre än längre, flerstaviga ord. Detta 

har att göra med språkets ekonomi, då det inte är lika ekonomiskt att förstärka redan långa ord. Långa 

ord över huvud taget är inte ekonomiska och därmed inte att föredra, vilket även visade sig i och med 

att de kortare orden var mycket frekventare än de längre, och därför dras även slutsatsen att de 

högfrekventa orden förstärks hellre än de lågfrekventa.  

Förstärkningarna som vi använder visade sig kunna delas in i fyra eller fem olika kategorier. Dessa var 

de lexikala, som innehöll enheter som härstammar från benämningar på djur eller andra ting, som 

betydelsemässigt kunde knytas till adjektivet och därigenom förstärka det. De delbara var de mer 

objektiva förleden som används för att skapa en neutral förstärkning, och som har sin motsats i de 

laddade, vilka utgör kraftiga, chockerande förled som förefaller mer subjektiva. De lånade förleden är 

de som härstammar från latinet och grekiskan, som verkar användas för att skapa en påläst framtoning. 

Den femte kategorin som inte riktigt platsar in under förstärkningar, är den försvagande. Här förekom 

exempel såsom halv-, medel-, små- och så vidare, och kan kopplas till vad Recski (2004) kallar 

downtoners. 

Vilken kategori av förled vi väljer att använda för att förstärka ett visst adjektiv bestäms av 

sammanhanget. De mycket laddade förleden blir till exempel populära i personliga texter som i denna 

studie, då där inte finns något behöv av formalitet.  
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9. Slutsatser 

Studiens syfte var att kartlägga användandet av förstärkningsförled hos svenska sinnesadjektiv. 

Frågeställningarna besvarades som följer. 

1. a. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden för de för studien utvalda adjektiven? 

Det övervägande populäraste förledet för alla adjektiv och kategorier är jätte-. Åtminstone 20 förled 

(bilaga B) ansågs så pass grammatikaliserade att de går att använda på alla adjektiv, och borde därför 

stå med i beskrivningen av den svenska grammatiken.   

 b.  inom kategorierna stabila, temporära, positiva, och negativa adjektiv? 

Inga skillnader upptäcktes i vilka förled som används för vilka kategorier. Vissa lexikala förled knöts 

endast till ett fåtal adjektiv, men det ansågs inte vara kategorianknutet. 

c. Vilka är de populäraste förstärkningsförleden för korpusens totala mängd adjektiv? 

Korpusens totala mängd adjektiv hade i stort samma populära förled som de utvalda adjektiven. 

Sinnesadjektiv förstärks alltså inte annorlunda än andra adjektiv. 

2.  Är vissa adjektiv mer benägna att förstärkas med förled än andra? 

Ja. Temporära adjektiv förstärks hellre än stabila. Negativa adjektiv förstärks hellre än positiva. 

3.  Finns det olika typer av förstärkningsförled ? 

Förleden kunde delas in i de lexikala, delbara, laddade, lånade och försvagande typerna. 

4.  Finns andra mönster att finna i hur adjektiven förstärks? 

Ja. Kortare ord förstärks hellre än längre, och högfrekventa ord förstärks hellre än lågfrekventa. De 

mest grammatikaliserade förstärkningarna går att använda på alla adjektiv och därefter finns mer 

lexikalt bundna förstärkningar som bara gäller för ett mindre antal adjektiv. 



25 

 

Bilagor 

Här redovisas de resterande tabellerna, topplistorna för varje adjektivs populäraste 

förledsförstärkningar följt av en överskådlig matristabell över de gemensamt populäraste förleden för 

alla studiens adjektiv, som på grund av platsbrist flyttades från resultatavsnittet. 

Bilaga A 

Tabell A.1, 1-6. fortsättning på tabell 5.1.).  

De resterande temporära, positiva adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned. 

1  förvånad antal andel 

 

2 förväntansfull antal andel 

1 Jätte 1408 0,75% 

 

1 jätte 53 0,13% 

2 super 124 0,07% 

 

2 super 11 0,03% 

3 Skit 63 0,03% 

 

  40356 64  0,16% 

4 As 44 0,02% 

     5 små 24 0,01% 

       188652 1663  0,88% 

     

         3  rörd antal andel 
 

4  sams antal andel 

1 jätte 76 0,18% 
 

1 jätte 8 0,45% 

  41840 76  0,18% 
 

2 tok 1 0,06% 

    
 

  1776 9  0,51% 

    
 

    5  tacksam antal andel 
 

6  överraskad antal andel 

1 jätte 1885 0,63% 

 

1 jätte 206 0,32% 

2 super 292 0,10% 

 

2 super 44 0,07% 

  297129 2177  0,73% 

 

3 total 10 0,02% 

     

  64163 260  0,41% 
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Tabell A.2, 1-5 (fortsättning på tabell 5.2)  

De resterande temporära, negativa adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned. 

 1 nervös antal andel 

 

 2 mesig antal andel 

1 jätte 5604 1,65% 

 

1 halv 120 0,58% 

2 skit 2304 0,68% 

 

2 jätte 92 0,45% 

3 super 1863 0,55% 

 

3 små 48 0,23% 

4 små 1138 0,34% 

 

4 super 30 0,15% 

5 as 394 0,12% 

 

5 skit 29 0,14% 

6 tok 250 0,07% 

 

6 as 14 0,07% 

7 hyper 233 0,07% 

 

7 ur 7 0,03% 

8 dö 177 0,05% 

 

8 hel  6 0,03% 

9 halv 144 0,04% 

 

9 total 5 0,02% 

10 svin 143 0,04% 

 

10 über 4 0,02% 

11 döds 126 0,04% 

 

11 dunder 4 0,02% 

12 ap 109 0,03% 

 

12 mega 4 0,02% 

13 piss 78 0,02% 

 

  20519 363  1,77% 

14 mega 60 0,02% 

 
 

   15 bajs 38 0,01% 

       339309 12661  3,73% 

     

          3 ledsen antal andel 

 

 4 osams antal andel 

1 jätte 4470 0,73% 

 

1 jätte 19 0,14% 

2 super 239 0,04% 

 

  13489 19  0,14% 

3 halv 209 0,03% 

     4 små 98 0,02% 

 

 5 besviken antal andel 

5 skit 82 0,01% 

 

1 jätte 279 0,11% 

  614848 5098  0,83% 

 

  251930 0  0,11% 

 

 

Tabell A.3, 1 och 2 (Fortsättning på tabell 5.3.)  

De stabila, positiva adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned. 

1  klok antal andel 

 

 2 kärleksfull antal andel 

1 genom 81 0,04% 

 

1 jätte 15 0,03% 

2 jätte 80 0,04% 

 

2 super 8 0,02% 

3 super 31 0,02% 

 

3 över 5 0,01% 

  201551 192  0,10% 

 

  45271 28  0,06% 
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Fortsättning på tabell A.3, nedan 3-5  

De stabila, positiva adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned. 

 3 intelligent antal andel 

 

4  ordningsam     

1 super 224 0,68% 

 

1 jätte 2 0,07% 

2 över 193 0,59% 

 

2 super 1 0,03% 

3 hyper 101 0,31% 

 

  2967 56  0,10% 

4 normal 76 0,23% 

     5 jätte 23 0,07% 

 

5  gladlynt antal andel 

6 über 13 0,04% 

 

1  - 0 0 

7 medel 11 0,03% 

 

  1203 0  0,00% 

8 halv 11 0,03% 

     9 kvasi 5 0,02% 

     10 semi 4 0,01% 

       32745 661  2,02% 

     
 

Tabell A.4, 1-4 (fortsättning på tabell 5.4.)  

De stabila, negativa adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned. 

 1 nonchalant antal andel 

 

2  elak antal andel 

1 halv 12 0,23% 

 

1 små 316 0,23% 

2 jätte 3 0,06% 

 

2 jätte 294 0,21% 

3 super 3 0,06% 

 

3 skit 62 0,04% 

4 små 2 0,04% 

 

4 super 57 0,04% 

5 tok 1 0,02% 

 

5 genom 56 0,04% 

6 total 1 0,02% 

 

6 halv 39 0,03% 

7 över 1 0,02% 

 

7 as 15 0,01% 

  5153 23  0,45% 

 

  139791 839  0,60% 

         3  slarvig antal andel 

 

4  svag antal andel 

1 halv 159 0,50% 

 

1 jätte 402 0,15% 

2 jätte 136 0,43% 

 

2 medel 87 0,03% 

3 små 63 0,20% 

 

3 super 86 0,03% 

4 super 38 0,12% 

 

4 halv 52 0,02% 

5 skit 11 0,03% 

 

5 skit 41 0,02% 

6 as 7 0,02% 

 

6 ur 35 0,01% 

7 ur 7 0,02% 

 

7 små 31 0,01% 

8 död 5 0,02% 

 

8 rekord 27 0,01% 

  31975 426  1,34% 

 

  263101 761  0,29% 
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Fortsättning på tabell A.4, nedan 5 och 6. 

De stabila, negativa adjektivens populäraste förledsförstärkningar. 

Förled i kolumn 1, antal förstärkta former i kolumn 2, andel förstärkta former (i %) i kolumn 3.  

Totalt antal gällande adjektiv, summa förstärkningar och förstärkningsbenägenhet (i %) längst ned 

 5 argsint antal andel 

 

6  olycklig antal andel 

1 jätte 1 0,04% 

 

1 jätte 54 0,11% 

  2661 1  0,04% 

 

2 super 11 0,02% 

     

  47924 0  0,14% 
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Bilaga B 
  jätte super dö/d/s skit as hel små halv svin tok över ur genom ap mega medel superduper dunder hyper uber  
glad 68821 24011   5571 3051       379 1060 1811           506       glad 
nöjd 44080 33985   1640 751 8519 172 733 252 903   169     201   346       nöjd 
pigg 7004 3362   155 191     162 81 127 536             69     pigg 
överraskad  206 44                                     överraskad  
frisk 212 196       136   155                         frisk 
rörd 76                                       rörd 
sams  8                 1                     sams  
förvånad 1408 124   63 44   24                           förvånad 
tacksam 1885 292                                     tacksam 
förväntansfull 53 11                                     förväntansfull 
ledsen 4470 239   82     98 209                         ledsen 
arg 4175 247   476 79   202   67                       arg 
trött 36800 14228 23525 9370 6825   2170 1146 5770 1141   554 334 1749 1019   325 356     trött 
besviken 279                                       besviken 
sjuk  4618 599 4392     487 3377 3282                   372     sjuk  
stressad 2190 2345 68 713 198 113 1422 361 66 536 462 33 60 68 61       317 67 stressad 
osams 19                                       osams 
mesig 92 30   29 14 6 48 120       7     4     4   4 mesig 
nervös 5604 1863 303 2304 394   1138 144 143 250       109 60       233   nervös 
upprörd 166 5                                     upprörd 
klok  80 31                     81               klok  
intelligent  23 224           11     193         11     101 13 intelligent  
ordningssam  2 1                                     ordningssam  
gladlynt                                         gladlynt 
lycklig 2537 2197 77 305 216 141 217     321 *6 106 304             116 lycklig 
vänlig 119 62                 26                   vänlig 
stark  2407 2382   190         136     1961       1168         stark  
snäll  16981 4143   240 101           147 124 1691               snäll  
kärleksfull 15 8                 5                   kärleksfull 
lugn 1846 648       120   157                         lugn 
dum  2194 118   276 60 72 115 133       227                 dum  
nonchalant 3 3         2 12   1 1                   nonchalant 
slarvig  136 38 5 11 7   63 159       7                 slarvig  
olycklig  54 11                                     olycklig  
deprimerad  161 60 15 19 15 10 61 53   12 7                   deprimerad  
argsint  1 0                                     argsint  
svag  402 86   41     31 52       35       87         svag  
elak 294 57   62 15   316 39         56               elak 
pretentiös 8 11     1   8 14     107   2           1 6 pretentiös 
cynisk 3 0         25 9         17               cynisk 
totalt 209432 91661 28385 21547 11962 9604 9489 6951 6894 4352 3295 3223 2545 1926 1345 1266 1177 801 652 206 totalt 
placering: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

                                                      
6 Förledet ”över-” räknades bort för adjektivet lycklig, då resultatet annars blev missvisade. S e förklaring i avsnitt 7.2.3 Specialfall. 

Matristabell över de populäraste förleden för alla studiens adjektiv. 
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