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Omöjlig, olycklig, oönskad  

O-prefigerade adjektiv och particip i svensk blogg- och nyhetstext 

Vilma Couturier Kaijser 

Sammanfattning 

Negationsaffigering av adjektiv förekommer i flera indoeuropeiska språk. Tidigare studier visar på 

tydliga mönster, som att den affigerade stammen ofta är avledd och har positivt värde. Affigeringen 

skapar en negativ antonym till det affigerade ordet. Syftet med denna korpusstudie är att undersöka o-

prefixet i dagens svenska. I första delen undersöks prefigerade stammars form och värde. Studiens 

resultat visar att 91,5 % av de 563 mest frekventa orden har en avledd stam, många av dessa är 

deverbala. Bland de 100 mest frekventa orden har stammen främst positivt värde. Det förekommer 

asymmetri i prefixets användning. 11,2 % av studiens prefigerade stammar har inte en icke-prefigerad 

form. 48 av de 100 mest frekventa orden tillhör den semantiska typen MÄNSKLIG BENÄGENHET.  

Studiens andra del undersöker antonymförhållanden mellan prefigerade och icke-prefigerade ord. I de 

få fall där det inte råder ett direkt antonymförhållande har det prefigerade ordet ofta en mer generell 

och abstrakt betydelse än det icke-prefigerade. Det prefigerade ordet kan också ha en äldre, inaktuell 

betydelse av stammen. Denna studie visar inga tydliga mönster i generalitet eller abstrakthet i 

betydelse mellan prefigerade ord och lexikala antonymer till den icke-prefigerade stammen. 
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Abstract 

Affixal negation of adjectives occur in several Indo-European languages. Previous studies show 

recurring patterns: the affixed stem is derived and has a positive value. The affixation creates a 

negative antonym. This corpus-based study examines the prefix o- in modern Swedish. The form and 

value of prefixed stems are investigated. The results of this study show that 91.5 % of the 563 most 

frequent prefixed words have a derived stem and many are deverbal. Among the 100 most frequent 

words, the stems have a positive value. Asymmetry in the use of the prefix occurs. 11.2 % of the 

study’s prefixed stems do not have a non-prefixed form. 48 of the 100 most frequent words belong to 

the semantic type HUMAN PROPENSITY.  

The second part of this study investigates the antonymic relationship between prefixed and non-

prefixed words. The prefixed word often has a more general and abstract meaning when there is no 

direct antonymic relationship. The prefixed word may also have an older meaning, which is no longer 

used today. This study shows no clear patterns in differences in generality and abstractness in meaning 

between the prefixed word and the lexical antonym to the non-prefixed word. 
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1. Inledning 

Ordpar som möjlig – omöjlig, säker – osäker eller lycklig – olycklig finns det flera exempel på i 

svenskan. Frågor om varför orolig inte är en antonym till rolig eller vad ofantlig egentligen negerar 

återkommer med jämna mellanrum i frågespalter om svenska. Trots att o-prefixet är vanligt i svenska 

har det inte ägnats stor uppmärksamhet. Noreen (1904) gick igenom ett urval för att se vilka 

avledningar som är vanligt förekommande bland de prefigerade stammarna. Utterström (1980) 

genomförde en kvalitativ undersökning av prefixets användning i nyhetstext. När Noreen och 

Utterström undersökte prefixet kom deras data från ordlistor och nyhetstext som de manuellt gått 

igenom för att hitta intressanta ord. Idag kan jag med datorlingvistikens utveckling enkelt få fram och 

analysera en större mängd prefigerade adjektiv och particip. Med bloggar kan jag dessutom undersöka 

prefixet i ett spontant språk som är närmare talad svenska. 

Detta är en korpusundersökning med syfte att kartlägga o-prefigerade adjektiv och particip i svenska. 

Den prefigerade stammens form och värde beskrivs. För att på ett mer systematiskt sätt undersöka 

stammens värde ombeds informanter värdera ord. Rollen som o-prefixet har i antonymförhållanden 

undersöks också. För att kunna se mönster i semantiken hos de prefigerade orden och deras icke-

prefigerade motparter används Dixons (1982, 2004) semantiska typer.  

I bakgrunden presenteras adjektiv och particip. En översikt ges av antonymibegreppet. Därefter ges en 

kort introduktion till negationsaffigerade adjektiv ur ett tvärspråkligt perspektiv. Dixons semantiska 

typer presenteras, och tidigare forskning om o-prefixet återges. Sedan beskrivs studiens syfte och 

frågeställningarna presenteras. I metoden presenteras studiens data och de språkresurser som har 

använts för förberedelse och analys av dessa. Analysprocessen för de olika frågeställningarna beskrivs. 

Studiens resultat presenteras i uppsatsens resultatdel. Först beskrivs den prefigerade stammens form 

och semantik. Därefter följer en genomgång av semantiska typer för de 100 mest frekventa prefigerade 

orden. Resultatdelen avslutas med ett avsnitt om antonymi. Resultat och metod diskuteras i uppsatsens 

diskussionsdel, där även förslag på fortsatt forskning i ämnet ges. 

2. Bakgrund 

2.1 Adjektiv och particip 

Den här studien handlar om o-prefigerade adjektiv och particip i svenska språket. Adjektiv anger 

egenskaper eller tillstånd hos en referent (Teleman, Hellberg, Andersson, & Holm 1999a: 152). 

Syntaktiskt kan en adjektivfras vara attribut i en nominalfras: en glad person, eller fungera som 

predikativ: personen är glad. Adjektiv kan bildas genom avledningar från andra ordklasser. Adjektiv 

avledda av verb kan ha två semantiska mönster, antingen kan de tillskriva referenten egenskaper som 

motsvarar verbhandlingens subjekt (till exempel pratsam eller hängig), eller så kan egenskaperna 

motsvara verbhandlingens objekt (läsbar, trolig) (Teleman et al. 1999a: 179). För denominala adjektiv 

kan referenten höra till den sfär som substantivet betecknar (medicinsk), ha substantivet som egenskap 

(stenig), eller likna substantivet (klumpig).  
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Particip är en verbform med adjektivliknande egenskaper. För dessa former är gränsen mellan verb 

och adjektiv inte helt klar. Ett particip kan ha samma funktion som ett adjektiv i en nominalfras, till 

exempel ett väntat resultat. Det kan även ha fungera som adjektiv i predikativ, till exempel räkningen 

är betald (Teleman et al. 1999a: 528). Många particip har en specialiserad betydelse, vilket annars 

brukar ske med avledningar (Teleman et al. 1999a: 583). Olika teorier behandlar particip som verb, 

adjektiv eller ibland en egen ordklass. Därför kan ordklasstaggning av dessa ord variera i olika 

korpusar.  

De egenskaper som adjektiv betecknar kan förekomma i högre eller lägre grad, man kan till exempel 

vara mer eller mindre glad. Många av dessa ord kan kompareras, glad, gladare, gladast. Sådana 

adjektiv har en karakteriserande funktion (Teleman et al. 1999a: 156). Det finns adjektiv som anger 

egenskaper vilka inte kan graderas. Dessa adjektiv har en klassificerande funktion. Adjektiv som 

främst används med klassificerande funktion placerar referenten i en avgränsad klass. De kan beteckna 

en tillhörighet, som geografisk (till exempel svensk) eller politisk (till exempel socialdemokratisk), 

eller beteckna en referentiell sfär (till exempel musikalisk eller kvalitativ) (Teleman et al.1999a:156). 

Även adjektiv som placerar referenten i en viss tid är klassificerande (till exempel forntida). 

De flesta adjektiv som har en primärt klassificerande funktion kan även användas i karakteriserande 

funktion. Då kan de graderas. Teleman et al (1999a: 157) visar hur ett adjektiv som refererar 

nationalitet, alltså ett tillhörighetsadjektiv, kan ha karakteriserande funktion i Han var så svensk. Dock 

kan det förekomma skillnader i betydelse när ett adjektiv används i klassificerande funktion, och när 

det används karakteriserande. Till exempel är gröna linser inte nödvändigtvis gröna när adjektivet har 

klassificerande funktion, men det är inte ovanligt med en situation där grön har en karakteriserande 

funktion (Teleman et al. 1999a: 158). Under avsnittet ”Karakteriserande och klassificerande 

antonymer” (2.2.2) tas detta upp mer. 

2.2 Antonymi 

2.2.1 Definitioner 

O-prefixet negerar ett ord och avleder därmed en negativ motsats, en antonym. Antonymi är ett 

begrepp vars definition varierar mycket mellan olika användare och över tid. Det kan användas för att 

beskriva alla lexikala par som utgör semantiska motsatser (verb som leda - följa eller substantiv som 

vind - källare) eller vara begränsat till att bara referera till kontrasten mellan två graderbara skalära 

predikativ (Murphy 2006: 314). Gemensamt för de olika definitionerna är att det ofta görs en 

uppdelning av logiska typer, som beskriver hur förhållandet mellan de två termerna är. Murphy återger 

tre ofta återkommande typer, konträra, komplementära/kontradiktoriska samt direktionella antonymer. 

I den sista gruppen finns verb som knyta - knyta upp eller komma - gå (Murphy 2006: 315). De två 

andra typerna, konträra och komplementära, beskriver adjektiv, och utgår från samma princip som 

karakteriserande och klassificerande funktion hos adjektiv. Motsatsförhållandet kan vara två poler på 

en skala med utrymme mellan dem eller ”antingen-eller”. Det förra förhållandet är graderbart, det 

senare är inte graderbart. Adjektiv som refererar till en graderbar egenskap är karakteriserande eller 

konträra antonymer (Teleman et al. 1999a: 192). Klassificerande adjektivpar refererar till en icke-

graderbar egenskap, och kallas klassificerande eller komplementära/kontradiktoriska antonymer 

(Teleman, Hellberg, Andersson, & Holm 1999a: 162). I den här uppsatsen kommer termerna 

karakteriserande och klassificerande att användas för att benämna detta. 
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Karakteriserande antonymer kan kompareras. De två termerna i ett antonympar går i motsatt riktning, 

intensifierad uttrycker den ena termen ett högre värde, och den andra ett lägre (Croft & Cruse 2004: 

169). Enligt den snäva definitionen Murphy återger är karakteriserande antonymer ”sanna” antonymer. 

Croft och Cruse använder en snäv definition, och kallar klassificerande antonymer för 

complementaries, ”komplementärer” (2004: 167). I den här studien syftar antonymer på både 

karakteriserande och klassificerande motsatsförhållanden. 

2.2.2 Karakteriserande och klassificerande antonymer 

Uppdelningen mellan karakteriserande och klassificerande antonymer är inte absolut. Vissa 

antonympar kan vara karakteriserande i vissa kontexter och klassificerande i andra, precis som vissa 

klassificerande adjektiv ibland även kan ha karakteriserande funktion. Ibland kan den ena termen i ett 

antonympar vara graderbar, och den andra absolut (Croft & Cruse 2004: 167,186; Teleman et al. 

1999a: 163). Croft och Cruse använder antonymparet ren - smutsig för att illusterara detta (2004: 185 

och vidare). I meningen Jag har lagt de rena skjortorna i lådan och de smutsiga i den här påsen 

används de båda termerna klassificerande, antingen är skjortorna rena eller så är de smutsiga. Men i 

Den här skjortan är renare än den där och Den där skjortan är smutsigare än den här är de 

graderbara, och anger dessutom att skjortan är i alla fall lite smutsig. De fall där den ena termen är 

graderbar och den andra absolut kallar Croft och Cruse för hybrid (2004: 186). Författarna ger följande 

exempel (min översättning): 

A: Hur går det med den väldigt smutsiga grytan? 

B: Den är nästan ren, ge mig tio minuter och den kommer vara ren. 

Smutsig används här karakteriserande, det beskriver en skala och kan graderas. Den andra termen i 

antonymparet, ren, är absolut. Antonymparet ren – smutsig är möjligt att använda på detta sätt, de två 

termerna visar en stor frihet i form av hur egenskaperna kan vara relaterade till varandra (Croft & 

Cruse 2004: 187). Exemplet här ovan skulle dock vara konstigt om man bytte plats på termerna.  

2.2.3 Kanoniska antonymer 

Kanoniska antonymer är konventionella antonympar som återkommer i språket och är djupt 

förankrade i talares minne (Paradis, Willners & Jones 2009: 381). De är en ändlig mängd par, ett 

exempel på dessa är rik - fattig. De uttrycker motsatta egenskaper i grundläggande dimension så som 

färg, rymd, eller rikedom, och kan användas i alla meningar eller domäner där dessa dimensioner är 

relevanta (van de Weijer, Paradis, Willners & Lindgren 2014: 2). Motsatser kan även uttryckas med 

icke-kanoniska antonymer. Exempel på sådana är fattig - välmående. Icke-kanoniska motsatser har en 

part som är starkt kopplad till en specifik domän eller kontext. De icke-kanoniska antonymerna är till 

skillnad från de kanoniska inte begränsade i antal. Kopplingen mellan parterna och motsatsen de två 

egenskaperna beskriver skapas i en explicit kontext (van de Weijer et al. 2014: 4).  

2.3 Negationsaffigerade adjektiv 

2.3.1 Generell introduktion 

Prefix vilka fogas till adjektiv för att skapa en negativ antonym förekommer i flera indoeuropeiska 

språk. Till exempel finns det ord som unpleasent (”obehaglig”) i engelska, desagréable (”obehaglig”) 

i franska, och uneben (”ojämn”) i tyska. Kjellmer (2005: 159) menar dock att sett till hur många 

adjektiv det finns i engelska språket är det endast en liten mängd av dem som kan negeras med prefix. 
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Av de drygt 1000 adjektiv som börjar på a i den engelska korpusen CobuildDirect, förekommer 

knappt 8% i negationsaffigerad form. Kjellmer påpekar att den skillnaden nog är ännu större, då till 

exempel unwritten (”oskriven”) är ordklasstaggad som adjektiv och den icke-prefigerade formen 

written (”skriven”) är taggad som verb i participform (Kjellmer 2005: 159).  

2.3.2 Restriktioner 

Kjellmer (2005) har i sin korpusundersökning av negationsaffigerade adjektiv i engelska identifierat 

flera restriktioner som hindrar processen. Han menar att de olika faktorerna kan inverka på varandra, 

vara mer eller mindre starka eller överlappa (Kjellmer 2005: 158). En faktor som påverkar negering 

med affigering är den icke-prefigerade stammens frekvens. Kjellmer ser i sina korpusdata att de ord 

som har en affigerad negativ form förekommer oftare än de ord som saknar affigerad form. Han tolkar 

detta som att skribenter och talare oftare behöver använda en negativ form av ord de är bekanta med 

än obekanta ord (Kjellmer 2005: 159).  

Emotionell/icke-emotionell dimension hos adjektiv verkar också ha en inverkan på 

negationsaffigering. Emotionella adjektiv som absurd (’absurd’), amazing (’fantastisk’) och annoying 

(’irriterande’) negeras inte med affix (Kjellmer 2005: 160). Kjellmer förklarar detta med att negation 

skulle tömma ordet på det emotionella innehållet, vilket skulle resultera att det inte blir mycket 

betydelse kvar. En relaterad faktor till detta är ”superlativ” funktion. Det är något som även Zimmer 

(1964) nämner i sin studie av indoeuropeiska och några språk från andra språkfamiljer. Till exempel 

låter undelicious (’outsökt’) och unsplendid (’outmärkt’) lite märkligt, menar Zimmer (1964: 44).  

Om det redan finns en lexikal antonym kan den ibland blockera negationsaffigering. Det finns inget 

ord som unabsent (’ofrånvarande’) eller unabstract (’oabstrakt’), vilket kan förklaras med att present 

(’närvarande’) och concrete (’konkret’) redan finns (Kjellmer 2005: 160). Kopplat till det här menar 

Zimmer att man kan finna en förklaring till varför negationsaffigering oftare sker på avledda än enkla 

grundord (Zimmer 1964: 32). Många enkla grundläggande adjektiv som small (’liten’) och long 

(’lång’) har redan enkla lexikala antonymer, och det finns ingen större tendens till att negera dessa. 

Även Kjellmer tar upp denna faktor, men lyfter fram att definitionen av antonymi varierar mycket. 

Dessutom menar han att i fall som aggressiv – lugn, är det svårt att bedöma om orden är antonymer 

(2005: 160). Med undantaget av prefixet non- så negeras adjektiv som beskriver grupptillhörighet eller 

klassificering sällan med negationsaffix (Kjellmer 2005: 161). 

En faktor som är relevant för negering är adjektivens värde, om de är positiva eller negativa. Zimmers 

(1964) studie visar att om ett språk har negationsaffix som är separata från partiklar som används för 

satsnegation, så avleder dessa affix i något större utsträckning positiva eller neutrala värderande 

skalära stammar (Zimmer 1964: 82). Han refererar bland annat till Noreen (1904), som beskriver hur 

svenska o-prefigerade ord ofta uttrycker klandrande eller neutrala egenskaper. O-prefixet beskrivs mer 

nedan, under rubriken ”O-prefixet” (2.5). Zimmers observationer är något Kjellmer ser tendenser till i 

sitt material, men menar att det kan vara svårt att bedöma om en adjektivstam är positiv eller negativ 

(Kjellmer 2005: 159). 

2.3.3 Mönster i engelska 

Nästan hälften, 47 %, av Kjellmers (2005: 161) undersökta negationsprefigerade adjektiv i engelska är 

deverbala. Bland de icke-negerade adjektiven är de deverbala adjektiven 14 %. Negerade adjektiv 

innehåller alltså ofta element från en verbhandling, unachievable (”ouppnåeligt”) betyder ”något som 

inte kan bli uppnått”. Detta mönster finns inte i samma utsträckning bland de adjektiv som inte 

negeras med prefix.  
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Olika negationsprefix kan uttrycka olika semantik. Adjektiv negerade med non- i engelska är nästan 

alltid klassificerande (Funk 1971: 372). Negationsprefixet un- däremot bildar främst karakteriserande 

antonymer. Kjellmer hittar även exempel när un- används med klassificerande funktion, som till 

exempel unconditional (”ovillkorlig”) och unadjusted (”ojusterad”). 

2.4 Dixons semantiska typer 

För att på ett systematiskt sätt kunna studera semantiken i studiens o-prefigerade ord klassificeras de 

enligt Dixons (1982, 2004) semantiska typer. Dessa semantiska typer är inte språkspecifika, utan 

Dixon visar tvärspråklig semantiska mönster för ord som hör till adjektivklassen (Dixon 1982: 16). 

Även om ett språk har en väldigt liten adjektivklass, med väldigt få medlemmar, finns det ett par 

egenskaper som brukar betecknas av adjektiv. Dixon menar att dessa är:  

1. DIMENSION (till exempel stor, liten, kort) 

2. ÅLDER (ny, gammal) 

3. VÄRDE (bra, dålig, perfekt, delikat) 

4. FÄRG (svart, vit, röd) 

Språk med lite större adjektivklasser uttrycker fler koncept med adjektiv. Dessa kallar Dixon för 

perifera klasser, och han anger följande: 

5. FYSISK EGENSKAP (hård, mjuk, len, kall, trött) 

6. MÄNSKLIG BENÄGENHET (glad, klok, avundsjuk, ärlig) 

7. HASTIGHET (snabb, långsam) 

Dixon lägger även till fler semantiska typer, för språk med ännu större adjektivklasser (Dixon 2004: 

5). Dessa är: 

8. SVÅRIGHET (enkel, lätt, svår) 

9. LIKHET (lika, olik, annorlunda) 

10. KVALIFICERING (sann, trolig, normal, vanlig, lämplig) 

11. KVANTIFIERING (alla, hel, många, nog) 

12. POSITION (hög, nära, vänster, norr) 

13. GRUND- OCH ORDINGSTAL (ett, först) 

Kanoniska antonymer och semantiska typer interagerar och kan påverka om ett ord kan 

negationsaffigeras. Vissa semantiska typer har en stor andel medlemmar vilka har en lexikal kanonisk 

antonym och då är behovet av en negationsaffigerad antonym mindre. Ord som tillhör typerna 

DIMENSION, ÅLDER och SVÅRIGHET har ofta en kanonisk antonym (Dixon 2014: 88), som till 

exempel lång – kort, eller lätt – svår. I sin undersökning av prefixet un- i engelska ser Dixon (1982: 

20) att adjektiv med detta prefix inte förekommer i dessa typer, samt inte heller i FÄRG eller 

HASTIGHET. 

För ord som hör till typerna FYSISK EGENSKAP och VÄRDE finns det ofta redan kanoniska 

antonymer (mjuk – hård, bra – dålig). Dock ser Dixon att det finns en del adjektiv som kan 

negationsaffigeras i engelska (1982: 20). För värde återger han bland annat improper (’opassande’, 
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’olämplig’) eller impure (’oren’). Det finns även några få adjektiv från den semantiska typen FYSISK 

EGENSKAP som kan avledas med prefixen, till exempel unclean (’oren’, ’smutsig’) och unripe 

(’omogen’). 

Ord som hör till MÄNSKLIG BENÄGENHET skapar sällan semantiska antonymer, menar Dixon (2014: 

90). Vissa av dem verkar ha en antonymrelation med ett annat lexikalt ord, som till exempel happy – 

sad (’glad’ – ’ledsen’) . Men Dixon (1982: 20) menar att man snarare ska se dem som enskilda skalära 

egenskaper, och de antonymförhållanden som finns är inte perfekta antonymer. Med exemplet happy – 

sad – unhappy (’glad/lycklig’ – ’ledsen’ – ’olycklig’) menar han att då de två negativa termerna i 

triaden inte är perfekta synonymer, kan inte sad vara en antonym till happy. Många ord som tillhör 

MÄNSKLIG BENÄGENHET negationsaffigeras i engelska, speciellt om de har ett positivt värde. Ord 

som tillhör KVALIFICERING har inga kanoniska antonymer eller komplementärer (Dixon 2014: 89), 

och de skapar många negativa prefigerade former: unobvious (’ouppenbar’), unsure (’osäker’), 

uncertain (’osäker’). 

2.5 O-prefixet 

Det svenska negationsaffixet o- kan användas med tre olika betydelser (Utterström 1980: 2). 

 betydelse 1: vid avledning av ett adjektiv återger det prefigerade ordet en klassificerande eller 

karakteriserande motsats till stammen, ohanterlig, opassande 

 betydelse 2: vid avledning av substantiv har det en pejorativ betydelse och det prefigerade 

ordet blir en negativ variant av stammen, ogräs, odjur, ogärning  

 betydelse 3: förstärkande betydelse, ett fåtal exempel i svenska som otal och oväsen. Det kan 

ha utvecklats från betydelse 2, från det fornsvenska prefixet of- (Utterström 1980: 6).  

Den här studien behandlar prefixet när det avleder adjektiv, betydelse 1. Detta är den vanligaste 

användningen. O-prefixet bildar avledningar med främst karakteriserande adjektiv och anger oftast 

motsatt betydelse mot avledningsstammen (Teleman et al. 1999a: 184). Det används ofta pejorativt. 

Prefixet verkar ha varit vanligare i fornsvenska än i modern svenska (Rosell 1942: 65). Då uttryckte 

det snarare klassificerande antonymi än karakteriserande (Rosell 1942: 64).  

2.5.1 Stammens form 

Den prefigerade stammen är ofta avledd. O-prefigering av enkla grundord som lång eller stor är 

ovanliga. Enligt Noreen (1904: 564-566) är suffixavledningar med -bar, -lig, -ig, -isk vanliga, -som är 

ganska vanlig. Avledningar med suffixen -mässig har Noreen aldrig sett, och han har bara hittat en 

säker avledning med suffixet -abel, odisputabel. O-prefixet förekommer även med perfektparticip. 

Utterström (1980) gör i sin studie en genomgång av de o-prefigerade adjektiv som finns i Svenska 

Akademiens Ordlista (SAOL), och jämför innehållet mellan utgåvorna från 1900 och 1973. Hennes 

resultat bekräftar till stor del Noreens påståenden. Utterström (1980: 8) menar att suffixen -lig och       

-bar ofta avleder samma stam. De två adjektiven uttrycker då samma eller liknande betydelse, till 

exempel oavsättlig – oavsättbar. I den senare utgåvan av SAOL finner Utterström båda varianterna, i 

den tidigare förekommer främst avledningar med -lig (Utterström 1980: 8).  

För avledningar med -bar i SAOL från 1973 märker Utterström att flera av orden inte har någon icke-

prefigerad form, och nämner oavvisbar och obestridbar som exempel. Det handlar dock om att de 

icke-prefigerade formerna saknar uppslagsord, de finns i språket och anges som förklaring till den 

prefigerade formen (Utterström 1980: 8). Det visar snarare på att man har gjort ett urval för ordlistan 

och inte strävar efter en komplett förteckning. Utterström finner flera avledningar med suffixet -isk i 
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de båda ordlistorna (Utterström 1980: 9). Även den icke-prefigerade formen förekommer som 

uppslagsord. Utterström hittar två o-prefigerade ord med suffixet -mässig, oregelmässig, samt den 

militära facktermen ofältmässig. Utterström hittar även ett litet antal adjektiv med suffixet -abel i den 

senare utgåvan av SAOL (1980: 9). 

I sin jämförelse mellan de två utgåvorna av SAOL ser Utterström att flera o-prefigerade 

perfektparticip tillfördes till den senare, från 1973 (Utterström 1980: 7). Hon menar att det snarare 

handlar om hur mycket material de olika versionerna innehåller, än att det skulle skett en ökning i 

användning av o-prefigerade perfektparticip. 

2.5.2 O-prefixets restriktioner 

Cedershiöld (1914: 22) identifierar ett antal betydelsekategorier som inte kan negeras med o-prefixet. 

Bland annat nämns färgord, antal och ordningsföljd. Utterströms studie av o-prefigering i nyhetstext 

visar samma mönster. Utterström ser hur färger negeras med icke, och hur presensparticip undviker att 

negationsaffigeras (Utterström 1980: 17). Hon ser även att adjektiv och participformer med 

substantiviska förled inte affigeras. Hon återger ett exempel som kan förklara den restriktionen: icke 

vanebildande morfinliknande läkemedlen. Användning av prefixet och ordet ovanebildande hade 

syftat på bildande av ovanor. I det senare fallet blir det snarare o-prefixet med betydelse 2, pejorativ 

avledning av substantiv. 

2.5.3 Prefixets användning 

Många av de restriktioner som nämns under ”Negationsaffigerade adjektiv” (2.3.2) gäller för o-

prefixet. Noreen (1904: 566) observerar att prefixet ofta negerar en bra egenskap och har en 

klandrande betydelse. I hans studie av 209 ord är 129 (62%) av dem klandrande. Det förekommer även 

prefigerade ord som uttrycker berömmande egenskaper, i sitt material hittade Noreen ungefär 40 

exempel på detta (1904: 567). Noreen ser även en betydande mängd neutrala ord med prefixet. Han 

menar att en studie av fler ord förmodligen skulle öka andelen neutrala ord, medan förhållandet mellan 

positiva och negativa värden inte skulle förändras mycket (1904: 567). 

O-prefixet kan användas som stilmedel, och Utterström ser många exempel på det i tidningars 

kultursidor (Utterström 1980: 11). Det används ofta stilistiskt för att uttrycka en underdrift i en redan 

negerad sats. I meningen havsörnsbeståndet lever inte helt ohotat illustreras denna litotetiska effekt 

(Utterström 1980: 12). Prefixet kan även kopplas till förväntningar. I satsen han anser att domaren 

inte var opartisk uttrycker adjektivet förväntningar, man förväntar sig att en domare ska vara opartisk, 

inte partisk. Även i satser som inte är negerade kan o-prefigering ibland förklaras utifrån 

förväntningar. Till exempel förväntar man sig att spel ska vara överblickbara, menar Utterström och 

ger exemplet spelets komplexitet är så omfattande och oöverblickbar. 

O-prefixet används ibland för att uttrycka gradering (Utterström 1980: 12). Satsen han är inte ovänligt 

inställd till Franco är svagare än han är vänligt inställd till Franco. Graderingar med o-prefixet kan 

kombineras med andra ord, och förekommer ofta med en till negation i satsen, till exempel denne är 

en inte alls oäven kompositör (Utterström 1980: 13).  

Prefixets används även skrivartekniskt för samordning av satser eller i syfte att komprimera en sats. 

Utterström ser flera förekomster av detta i sin studie av tidningstexter. I följande sats har skribenten 

samordnat adjektiv och particip: berättelsen verkar kanske i förstone entydig och oproblematisk 

(Utterström 1980: 13). Det används också i kombination med adjektiv som uttrycker brist på något, en 

lugn, ojäktad och avstressad person. I satsen vidare låg det ännu oupplösta dimbankar utanför Tanger 
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över havet hade man kunnat ersätta det prefigerade attributet oupplösta med en relativsats eller kanske 

ännu inte upplösta (Utterström 1980: 15). 

Negering med o-prefixet antyder ofta värderingar medan negering med orden inte eller icke är mer 

neutral. Utterström menar att för participformer blir ”det verbala draget mer påfallande” (1980: 18) vid 

negering med icke eller inte än med negering med o-prefixet. 

Cederschiöld (1914: 21) observerar att det finns en skillnad mellan nybildningar och lexikaliserade 

avledningar med prefixet. Han återger ett exempel med ordet oskarp, som använts för att beskriva ett 

foto där det saknas skärpa. Det handlar just om att den inte är skarp, medan ord som suddig och dunkel 

skulle tillskriva fler egenskaper och säga mer än vad som skulle bli sagt. 

2.5.4 Asymmetri 

Prefixet skapar en negativ motpart till stammen. Men det förekommer undantag. Det finns o-

prefigerade adjektiv där avledningsstammen inte förekommer utan prefix. Exempel på detta är 

orubblig eller osviklig, där de två stammarna är regelbundna suffixavledningar av verb (Utterström 

1980: 18). Det kan även finnas en asymmetri i betydelsen hos stammen mellan de o-prefigerade och 

icke-prefigerade adjektiven. Prefixet kan negera en betydelse hos en stam som idag inte stämmer 

överens med det prefigerade adjektivets betydelse. Utterström tar upp exempel som oförmögen och 

odygdig (1980: 18). 

3. Syfte och frågeställningar 

Som framgår i uppsatsens bakgrund finns det återkommande typologiska mönster och tendenser för 

hur och när negationsprefix kan användas. Faktorer som stammens form, värde och eventuella lexikala 

antonymer nämns i litteraturen (Noreen 1904, Zimmer 1964, Kjellmer 2005). 

Syftet med denna studie är att kartlägga o-prefigerade ord i svenska. Prefigerade adjektiv och particip 

hämtas från naturligt språk i korpusar. Dessa ska undersökas utifrån form och semantik på stammen. 

Även antonymirelationer mellan prefigerade och icke-prefigerade ord ska studeras. Med hjälp av 

Dixons (1982, 2004) semantiska typer kan semantiken beskrivas och jämföras på ett systematiskt sätt. 

Studiens frågeställningar om den prefigerade stammen är dessa: 

1. den prefigerade stammen: 

a) är stammen enkel eller avledd? 

b) vad är formen och semantiken på de stammar som endast förekommer prefigerade? 

c) har stammen ett positivt, negativt eller neutralt värde? 

Frågeställningarna som berör antonymförhållandena presenteras nedan.  

2. antonymi: 

a) är det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet antonymer? 

b) hur är förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell lexikal antonym till den icke-

prefigerade motsvarigheten? 
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För varje prefigerat ord kan frågeställningarna om antonymi handla om tre olika ord, det prefigerade 

ordet, det icke-prefigerade ordet, och en eventuell lexikal antonym till det icke-prefigerade ordet. 

Figur 1 visar hur de hänger ihop. Frågorna om antonymi kan exemplifieras med det prefigerade ordet 

osäker. För 2a är svaret ja, säker och osäker är antonymer. Den icke-prefigerade stammen säker har en 

lexikal antonym, nervös. Fråga 2b handlar om att jämföra det prefigerade ordet osäker med den 

lexikala antonymen nervös. 

 

Figur 1. Förhållandet mellan det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet samt en eventuell lexikal 

antonym visas med heldragna linjer. Förhållandet mellan en eventuell lexikal antonym och det prefigerade 

ordet visas med en streckad linje. 

4. Metod 

4.1 Data 

Detta är en korpusbaserad undersökning. Studiens data samlades in från Korp1, Språkbankens 

konkordansverktyg (Borin, Forsberg & Roxendal, 2012). Språkbanken är en forskningsenhet vid 

Göteborgs universitet, och har språkresurser tillgängliga på sin hemsida. Materialet består av naturligt 

språk från bloggar från Bloggportalen.se samt nyhetstext publicerad i Göteborgsposten. Materialet är 

avgränsat till fem år, från 2009 till 2013. Dessa år valdes eftersom de är de senaste år som finns 

tillgängliga i Korp för Göteborgsposten.  

Studiens data är språk från två genrer, bloggtext och tidningstext. Språket i bloggar är ofta mer 

informellt och direkt än språk i tidningar. Det är även relativt spontant, då skribenterna lätt och snabbt 

kan publicera sina texter. Språket i nyhetstexter är mer formellt. Tidningar har riktlinjer för språket 

och skribenterna ska följa normer för skriven svenska. Det finns sällan utrymme för kreativitet. Den 

här studien beskriver användningen av o-prefixet i de här två genrerna, och resultaten behöver inte 

vara generaliserbara för svenska språket i allmänhet. Det är dock rimligt att tro att språket i dessa 

genrer stämmer överens med språket i stort. 

Vid studiens genomförande fanns det sammanlagt 485 017 337 tokens i de tio korpusarna. Antalet 

tokens i varje korpus framgår i tabell 1. Som framgår i tabellen är det ganska många fler ord i 

bloggkorpusarna än i korpusarna för nyhetstext. Materialet är annoterat, med bland annat 

ordklasstaggning och grundform (Borin, Forsberg & Roxendal 2012: 474). Annoteringen har ofta 

gjorts automatiskt, och kan innehålla fel. För att inte överträda skribenternas upphovsrätt är 

meningarna i texterna oordnade. 

 

                                                      
1 http://spraakbanken.gu.se/korp/#?cqp=[] , Språkbanken 
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Tabell 1. Antal tokens i varje korpus. 

Blogg Antal tokens 

bloggmix 2009 71 438 496 

bloggmix 2010 94 397 903 

bloggmix 2011 96 701 466 

bloggmix 2012 75 958 318 

bloggmix 2013 57 901 653 

GP 2009 17 384 287 

GP 2010 17 236 302 

GP 2011 19 935 692 

GP 2012 17 192 005 

GP 2013 16 871 215 

totalt 485 017 337 

 

4.2 Procedur 

4.2.1 Sökning 

Under ”utökad sökning” i Korps användargränssnitt skrev jag en söksträng i form av ett reguljärt 

uttryck, ”o[a-ö]+”. Det angavs även att ordet skulle vara ett adjektiv. Detta generade alla o-initiala 

adjektiv i alla olika former som förekommer i de valda korpusarna. Statistiken sammanställdes på 

lemgram, så att förekomster som omöjlig och omöjligt slogs ihop. Totalt blev det 1137 lemgram från 

denna sökning. En skärmdump som visar sökningen i KORP visas i figur 2. 
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Figur 2. Skärmdump från sökning i Språkbankens konkordansverktyg KORP. För sökningen skrevs ett 

reguljärt uttryck, och resultaten sammanställdes på lemgram. 

4.2.2 Sållning  

Jag skrev ett script för att automatisera delar av sållningen av de o-initiala adjektiv som sökningen 

resulterat i. Det kan ses i Bilaga 1. Adjektiv som ont eller orange, vilka inleds med ett lexikalt o och 

inte det aktuella prefixet, skulle sållas bort. Till hjälp användes en elektronisk lexikonresurs, SALDO 

(Borin, Forsberg & Lönngren, 2013)2. SALDO är ett svenskt associationslexikon från Språkbanken. 

För scriptet användes adjektiv från SALDO v.2.3, hämtad 19/2-16. En rad från SALDO innehåller, 

förutom information om ordklass, även semantisk information. Ord taggade med ”motsats”, ”inte”, 

”omöjlig”, ”utan”, ”aldrig”, ”förbjuden” antas vara ord med o-prefixet.  

Scriptet för sållning jämförde o-adjektiv hämtade från KORP med uppslagna adjektiv i SALDO. Ett o-

initialt adjektiv från KORP kan förekomma i SALDO på fyra olika sätt: 

1. ordet finns varken med eller utan o. Ordet finns inte överhuvudtaget i SALDO, vilket kan bero 

på felstavningar/alternativa stavningar eller att det i KORP-sökningen kommit med ord som 

inte är adjektiv (till exempel göra_ont). 

2. ordet finns både med och utan o. Detta antas vara ”normal” användning av o-prefixet, alltså 

fall då stammen förekommer både prefigerad och icke-prefigerad. 

                                                      
2 http://spraakbanken.gu.se/resurs/saldo, Språkbanken 
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3. ord som endast finns i o-initial form. Här är samma problematik som fanns innan sållningen, 

att dessa ord kan ha antingen ett lexikalt o eller ett morfologiskt o men sakna icke-prefigerad 

form. För dessa genomförs en automatisk jämförelse med den semantiska informationen som 

SALDO erbjuder, vilket gav uppdelningen a) ordet har en negativ semantisk taggning eller b) 

ordet har inte en negativ semantisk taggning. 

4. ord som endast förekommer utan o i SALDO. Dessa är olönt och omottaglig. 

Adjektiven sorterades i olika listor enligt kategorierna ovan. Eftersom orden i kategori 2 antas 

innehålla adjektiv med ”normal” prefixanvändning bedömdes det inte vara nödvändigt med en 

manuell sållning. Listorna för kategori 1, 3, och 4 gicks igenom manuellt. Ord som togs bort manuellt 

från kategori 3a var till exempel orkeslös eller ordfri. Dessa ord har i SALDO den semantiska taggen 

”utan”, men har negering i form av suffixen -lös eller -fri. Även ord som otursförföljd sållades bort. 

Dessa ord har o-prefixet i betydelse 2, då det avleder ett substantiv. Kategori 3b innehöll främst ord 

med lexikalt o, som okej eller ond, men även prefigerade ord som otalig och oerhörd, vilka saknar 

icke-prefigerad form. Även prefigerade participformer, som oväntad, fanns i denna kategori. Det 

betyder inte att ordet väntad inte finns i det svenska språket, utan att SALDO klassificerar det som en 

verbform. Verbformen particip undersöks i denna studie. Antalet ord i respektive kategori före och 

efter manuella sållningarna framgår i tabell 2. De fyra kategorierna slogs ihop till en lista, med 

kodnamn angivna för vilken kategori de hör till.  

Tabell 2. Antalet ord i de olika kategorierna för hur o-initiala ord kan förekomma i SALDO, före och efter 

manuell sållning. Kategori 2, normal prefixanvändning, genomgick ingen manuell sållning. 

Kategori Antal ord innan 

manuell sållning 

Antal ord efter  

manuell sållning 

1, okänt ord 52 9 

2, normal prefixanvändning 552 552 

3a, o-initialt negativt ord 282 274 

3b, o-initialt icke negativt ord 249 91 

4, ord som endast förekommer 

icke-prefigerat 

2 2 

totalt 1137 928 

 

Sammanlagt resulterade detta i 928 ord. Varje ord i materialet hade nu en mängd information. Hämtat 

från Korp fanns information om antalet förekomster i de tio korpusarna sammanslaget, samt antalet 

förekomster i varje korpus för sig. Vid sållningen hämtades från SALDO de eventuella uppslagsord, 

både prefigerade samt icke-prefigerade, som fanns. Vid dataanalysen hittades två ord som hade 

missats i sållningen, omkommen och omständlig. 

4.2.3 Analysresurser 

Vid analys och besvarandet av vissa frågeställningar användes ett par språkresurser. Deras roll i 

analysproceduren redogörs under rubriken ”Analysprocedur”. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) 

är ett historiskt uppslagsverk över svenskt skriftspråk och ges ut av Svenska Akademien. Arbetet med 

ordboken började sent 1700-tal, och därför saknas det vissa modernare ord. Svenska Akademiens 
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ordlista (SAOL) är en ordlista över svenska språket, med information om bland annat stavning, 

böjning och stil. I många fall ges även ordets betydelse. Även den ges ut av Svenska Akademien.  

Hemsidan antonym.se3 är baserad på Göran Walters motsatsordbok ”Ord och motsatsord” (Walter 

2002). Orden på hemsidan ändras och korrigeras med hjälp av användarna (antonym.se: Om 

motsatsordboken). Det finns inga namn på personer eller någon organisation som ligger bakom 

hemsidan, detta diskuteras i uppsatsens metoddiskussion. 

4.2.4 Analysprocedur 

De olika frågeställningarna formulerade i studiens syfte frågar efter olika typer av svar. Deras svar 

hämtas från olika stora mängder data. För att besvara frågeställningarna 1a ”Är stammen enkel eller 

avledd?” och 1b ”Kan stammen stå icke-prefigerad?” skrev jag ett script, vilket kan ses i Bilaga 2. 

Detta kördes på de 563 mest frekventa o-prefigerade orden. Dessa ord kan ses i Bilaga 3. Just det 

antalet valdes då var och en av dessa ord hade sammanlagt minst tio absoluta förekomster i de valda 

korpusarna. För att besvara fråga 1b jämfördes stammen i icke-prefigerad form med SALDO. I vissa 

fall har dock resultaten från den jämförelsen frångåtts. Detta gäller o-prefigerade perfektparticip som 

otränad och osminkad, då de icke-prefigerade stammarna inte finns som egna uppslagsord utan räknas 

som former av verben träna och sminka. Att dock säga att ord som tränad och sminkad inte finns i 

svenska är felaktigt, och i fallen med particip har stammen angetts kunna stå icke-prefigerad. De 

prefigerade stammar som är enkla och de stammar som inte kan stå icke-prefigerade presenteras i 

tabellformat i uppsatsens resultatdel. De suffix som förekommer presenteras i tabell och diagram. 

 Frågeställning 1c ”Har stammen positivt, negativt eller neutralt värde?” besvarades med hjälp av 

formulär ifyllda av informanter. Ursprungligen hade ett polaritetslexikon över svenska språket (Rosell 

& Kann 2010) tänkts ligga till grund för att kunna besvara frågan för samtliga av de 563 mest 

frekventa o-prefigerade orden. Den resursen visade sig dock vara svår att få tillgång till. Istället 

ombads 11 studenter på Stockholms universitet och Karolinska institutet att värdera stammar i ett 

formulär. Informanterna var mellan 20 och 36 år. Stammarna presenterades i icke-prefigerad form, och 

informanterna fick ange värdena ”positiv”, ”negativ” eller ”neutral” för de 100 mest frekventa orden. 

Informanterna kunde även svara att de inte visste värdet på stammen, eller att det inte var relevant. 

Formuläret de fyllde i kan ses i Bilaga 4. På grund av att en felaktig version delades ut till en del av 

informanterna ströks tre av orden innan resultaten sammanställdes. De värderade orden samt deras 

värden presenteras i tabeller. Ett diagram visar fördelningen mellan de olika värdena. Ett urval av 

studiens ord har även klassificerats efter vilka semantiska klasser (Dixon 1982, 2004) de hör till. De 

100 mest frekventa utgjorde data för denna klassificering. De semantiska typerna som förekommer 

och vilka ord de innehåller presenteras i tabeller. 

För att besvara frågeställning 2a ”Är det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet antonymer?” 

undersöktes återigen de 563 mest frekventa orden. I de fall då mina egna språkkunskaper inte har räckt 

till har orden slagits upp i SAOB eller SAOL. Kriterierna för att två ord ska klassas som antonymer är 

här att deras motsatsförhållande inte ska vara kontextberoende, utan fungera i flera kontexter. De fall 

där det inte råder ett direkt antonymförhållande mellan prefigerat och icke-prefigerat ord presenteras i 

tabell. 

För frågeställning 2b ”Hur är förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell lexikal 

antonym till den icke-prefigerade stammen?” valde jag först ut några icke-prefigerade stammar bland 

                                                      
3 http://antonym.se/, Antonym.se 
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de 100 mest frekventa orden, och tog fram förslag på lexikala antonymer till dem. För att ett ordpar 

ska räknas som lexikala antonymer så gäller att de två termerna ska vara motsatser i flera kontexter. 

Orden klassificerades enligt Dixons semantiska klasser. Kollokationer hämtades genom KORPs 

ordbildsverktyg. Resultaten presenteras och jämförs. 

5. Resultat 

5.1 Frågeställningar 1 – stammen 

Frågeställningarna under punkt 1 handlar om stammen i de o-prefigerade orden. Först beskrivs 

stammens form, huruvida den är enkel eller avledd. Sedan besvaras frågan om det finns en icke-

prefigerad form, alltså om stammen kan stå för sig själv. Den sista frågan handlar om stammens värde. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta stammarna är avledda, förekommer i icke-prefigerad form 

och har ett positivt värde.  

5.1.1 Stammens form i studiens data 

Frågeställning 1a lyder ”Är stammen enkel eller avledd?”. 48 av de 563 mest frekventa orden har en 

enkel stam. 515 är följaktligen avledda. Uttryckt i procent har 8,5 % en enkel stam och 91,5 % en 

avledd stam. De enkla stammarna och deras relativa frekvens visas i tabell 3. Relativ frekvens är antal 

förekomster per en miljon ord. Nästan alla stammar är svenska ord. Två ord med prefixet be- tas med 

här. Dessa är obekväm och obenägen. Be- är ett prefix som fogas till verbstammar, för att skärpa 

betydelsen och ibland göra verbet transitivt. Dessa sammansättningar är från fornsvenska, och idag är 

det svårt att se stammarna -kväm och -nägen som egna ord i svenskan.  

De flesta av stammarna har varit i svenskan länge, den yngsta stammen är pretentiös som började 

användas på 1800-talet. De allra flesta stammar finns det belägg för att de har använts i svenska sedan 

1500-talet. Majoriteten av dessa ord hör till den semantiska typen MÄNSKLIG BENÄGENHET. 

Tabell 3. De 48 prefigerade orden som har en enkel stam. 

Ord Relativ 

frekvens 

Ord Relativ 

frekvens 

Ord Relativ 

frekvens 

olik 485,70 osams 1,94 ogin 0,23 

osäker 39,64 onykter 1,47 ojust (-e) 0,21 (0,07) 

oklar 37,96 oren 1,23 omild 0,21 

obekväm 9,36 osann 1,16 oprecis 0,19 

olaga 8,28 omaka 0,78 ogill 0,19 

ojämn 7,82 oskarp 0,77 ohemul 0,18 

otäck 7,16 opretentiös 0,77 otät 0,15 

ovan 5,45 oäkta 0,70 oangenäm 0,14 

oseriös 4,78 oklok 0,61 obenägen 0,13 
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oviss 4,47 oskön 0,57 oortodox 0,12 

otrygg 4,05 oblyg 0,47 oblid 0,11 

orädd 3,16 ofri 0,44 ofrälse 0,07 

osund 2,50 ofin 0,37 ovis 0,06 

omogen 2,42 orätt 0,33 odryg 0,06 

oense 2,01 oöm 0,30 oför 0,05 

omodern 2,00 osnygg 0,23 okär 0,02 

 

Den allra största majoriteten av orden är avledda. De avledningssuffix som förekommer samt deras 

frekvens visas i tabell 4. Bland studiens o-prefigerade ord förekommer det inte bara adjektiv utan även 

många particip. Suffix för att bilda participformer är vanliga. Perfektparticip förekommer betydligt 

mer än presensparticip.  

Som framgår i tabell 4 är avledningen -lig mycket frekvent. Suffixet avleder främst adjektiv från verb 

och uttrycker antingen att referenten har egenskapen verbet beskriver eller att referenten kan utsättas 

för verbhandlingen. Avledningssuffixet -bar fogas precis som -lig till verbstammar, för att skapa ett 

adjektiv som uttrycker att referenten kan utsättas för verbhandlingen. Även -abel uttrycker att 

referenten kan utsättas för verbhandlingen.  

-sam bildar adjektiv av substantiv, och uttrycker att referenten har egenskapen substantivet uttrycker. 

Bland o-prefigerade ord verkar det oftare avleda verb. -ig är ett vanligt suffix för adjektiv, som avleder 

adjektiv från substantiv. I det här materialet förekommer även avledningar från en del verb med detta 

suffix. De avledda adjektiven uttrycker att referenten har egenskapen det avledda ordet uttrycker. 

Tabell 4. De mest frekventa suffixen, deras frekvens samt ordklassen stammen kommer från. 

Suffix Absolut 

frekvens 

Frekvens i 

procent 

Ordklass på 

stammen 

Exempel 

-ad/-d/-t/-en 

(perfekt 

particip) 

176 35,1% verb begränsa – obegränsad 

röra – orörd 

lösa – olöst 

binda - obunden 

-lig 164 32,7% 

 

verb och 

substantiv 

bota – obotlig (deverbal) 

person – opersonlig 

(denominal) 

-ig 50 10% främst substantiv, 

ibland verb 

värde – ovärdig (denominal) 

kunna – okunnig (deverbal) 

-bar 50 10% verb fatta – ofattbar 

-isk/-sk 29 5,8% substantiv demokrati – odemokratisk 

-sam 15 3% främst verb i 

dessa data, men 

även substantiv 

tacka – otacksam 

(deverbal) 

hälsa – ohälsosam 

(denominal) 

-ell/-al 9 1,8% substantiv konvention – okonventionell 

-ande/-ende(s) 

(presens 

particip) 

7 1,4% verb veta – ovetande  
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-abel 2 0,4% verb presentera – opresentabel  

 

Figur 3 visar fördelningen av avlednings- och participsuffixen. Suffixens absoluta frekvens samt 

fördelningen i procent visades i tabell 4. I figuren nedan blir det tydligt hur vanliga particip är bland de 

o-prefigerade orden. Det framgår även att de deverbala stammarna är fler än de denominala. 

 

Figur 3. Suffixens fördelning. Perfekt particip, -bar, presens particip och -abel fogas till deverbala 

stammar. -isk/-sk och -all/-al fogas till denominala stammar. -lig, -sam och -ig kan fogas till både 

denominala och deverbala stammar. I det här materialet förekommer -lig och –sam främst på deverbala 

stammar, och -ig främst på denominala stammar. 

5.1.2 Stammens status som ord 

Frågeställning 1b lyder ”Finns det en icke-prefigerad form?”. 63 (11,2 %) av undersökningens 563 o-

prefigerade ord saknar en icke-prefigerad form. Dessa redovisas ordnade efter deras relativa frekvens i 

tabell 5. 

Tabell 5. De 63 o-prefigerade ord som inte har en icke-prefigerad form, ordnade enligt relativ frekvens. 

Ord Relativ 

frekvens 

Ord Relativ 

frekvens 

Ord Relativ 

frekvens 

oerhörd 5,92 obeveklig 0,70 okrossbar 0,19 

otalig 5,53 omutlig 0,63 ohemul 0,18 

oslagbar 4,44 oåterkallelig 0,60 oförvitlig 0,18 

oundviklig 3,94 omättlig 0,52 oupphörlig 0,16 

oklanderlig 2,62 obönhörlig 0,51 ovedersäglig 0,16 

obestridlig 2,52 omisskännlig 0,50 oövervinnlig 0,13 
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otagbar 2,51 ofelbar 0,47 ohejdbar 0,12 

ovärderlig 2,51 outsinlig 0,39 outsäglig 0,12 

outtömlig 2,41 obändig 0,39 outslitlig 0,11 

oförglömlig 2,40 oövervinnerlig 0,32 oförstörbar 0,10 

obeskrivlig 2,16 oförtröttlig 0,32 oförliknelig 0,09 

oskadd 2,08 okuvlig 0,32 oförtruten 0,07 

ofrånkomlig 1,83 okränkbar 0,30 oemottaglig 0,07 

oemotståndlig 1,72 oemotsagd 0,29 obetvinglig 0,06 

outgrundlig 1,57 ostyrig 0,28 omätlig 0,06 

ofantlig 1,46 oefterhärmlig 0,27 oomkullrunkelig 0,05 

olidlig 1,42 oländig 0,25 oför 0,05 

orubblig 1,13 oantastlig 0,25 oavlåtlig 0,04 

oräknelig 1,12 outplånlig 0,23 oemotsäglig 0,03 

ointaglig 0,83 ogin 0,23 oförytterlig 0,02 

outtröttlig 0,70 oskattbar 0,22 orörbar 0,01 

 

Det förekommer tre enkla stammar som inte har en icke-prefigerad form. Dessa är ogin, ohemul, oför. 

-gin kommer från det fornsvenska ordet -gen, vilket betyder villig eller snar. -hemul kommer inte från 

Mumindalen utan från fornsvenska och handlar om att ägandet till en egendom är laglig. Även -för 

kommer från fornsvenska, och betyder att referenten är i stånd att utföra något. Gemensamt för dessa 

tre är alltså att de är mycket gamla, både stammarna och de prefigerade formerna av dem. 

32,7 % av samtliga prefigerade adjektiv är verb avledda med suffixet -lig, vilket visats i tabell 4 och 

figur 3 under rubriken ”Stammens form”. Bland de stammar som inte kan stå icke-prefigerade är 

andelen -lig-avledningar ännu högre, 68,2 % (43 stycken). Suffixet kan som nämnts användas med två 

betydelser, båda förekommer bland de stammar som inte förekommer icke-prefigerade. Suffixet kan 

uttrycka att referenten har en egenskap verbet beskriver, ett exempel från tabell 5 är verbet undvika, 

adjektivet oundviklig. Suffixet kan också uttrycka att referenten kan utsättas för verbhandlingen, vilket 

verbet klandra och adjektivet oklanderlig, även de från tabell 5, illustrerar.  

Flera av stammarna i tabell 5 har samma morfologiska mönster, med formen: 

prefix (o-)-preposition-verbstam-ändelse (-lig) 

Ett par exempel på detta mönster är oundviklig, ofrånkomlig, outgrundlig, ointaglig och outtröttlig. En 

del av dessa verb finns i SAOL med preposition som förled, som till exempel undvika och uttrötta. De 

verbstammar som inte finns med preposition i SAOL är *frånkomma, *utsina, *efterhärma, *förvita 

och *vedersäga, Ett par av dem finns som en fras med verb och verbpartikel, komma (i)från, sina ut, 

och kanske även ?härma efter. Det är ett tydligt mönster på att verbpartiklarna blir prefix i avledda 

adjektiv. 
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Det förekommer två participformer bland de stammar som inte kan stå icke-prefigerade. Dessa är 

oerhörd och oemotsagd. Verben erhöra och emotsäga finns inte i SAOL. Verbfrasen säga emot 

förekommer dock. Även adjektiv avledda med -bar förekommer, ord som oslagbar och otagbar.  

För några av orden ovan är det svårt att förstå varifrån de är avledda. Otalig betyder tallös, och det är 

ett exempel på när suffixet -ig avleder adjektiv från substantiv. Tal har avletts till talig, och sedan har 

ordet avletts en gång till med prefixet o-. För ofantlig finns det belägg sedan 1600-talet. Även om vi 

idag kopplar den till förstärkning, ofantligt stor, så är det förmodligen besläktat med ord som egentlig 

och ordentlig. Stammen -fantlig sägs vara besläktad med den dialektala stammen fannig, vilket 

kommer från finna. Omisskännlig, som har två negationsprefix, har använts sedan 1800-talet. Oländig 

har två betydelser enligt SAOB, båda från 1600-talet. Den första handlar om mark och skog som är 

olämplig för odling eller svår att ta sig fram på. Den andra syftar på en plats där det är svårt att landa. 

Ländig finns i SAOB, men inte längre i SAOL 2006. 

5.1.3 Stammens värde 

Frågeställning 1c lyder ”Är stammens värde positivt, negativt eller neutralt?”. När negerade adjektiv 

beskrivs brukar man tala om positiv eller negativ orientering som en viktig aspekt för om ordet kan 

negationsaffigeras eller inte. Det förekommer få kriterier i litteraturen för hur värdet på ett ord ska 

avgöras. För den här studien har värdet på stammarna samlats in genom att låta informanter värdera de 

100 mest frekventa stammarna som kan stå icke-prefigerade. Informanterna är överens om värdet på 

20 av de 97 ord som slutligen blev resultatet från formulären. Dessa listas i tabell 6. 18 av dessa 20 

ansågs ha positivt värde, 1 hade negativt värde och 1 neutralt värde. Ytterligare 55 ord är 

informanterna någorlunda överens om, minst 7 av de 11 informanterna hade angett samma värde. 

Dessa listas i tabell 7. Av dessa är 31 positiva, 4 negativa, och 20 neutrala.  

Sammanlagt är 49 stammar positiva, 5 negativa och 21 neutrala. 25 av stammarna har för stor 

variation i värde hos informanterna för att tas med. Flera av de neutrala stammarna är particip, som 

sminkad, väntad och förändrad. Det förekommer en negativ particip, förminskad.  

Tabell 6. Stammar och värden som alla 11 informanter är överens om. 

Värde Stam 

positivt värde rolig, behaglig, lycklig, begriplig, trevlig, 

intressant, nyttig, hållbar, trygg, intresserad, 

kunnig, gästvänlig, hygienisk uppmärksam, 

förstående, sams, hälsosam, botlig (18 stycken) 

negativt värde skyldig 

neutralt värde sminkad 

 

Tabell 7. Stammar och värden som nästan alla informanterna är överens om (7 eller fler av de 11 

informanterna gav samma värde). 

Värde Stam 

positivt värde möjlig, säker, rättvis, bekväm, rimlig, trevlig, 

lämplig, trogen, lovlig, frivillig, tydlig, önskad, 

bestämd, medveten, tålig, ansvarig, viktig, 
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vetande, demokratisk, fördelaktig, turlig, nåbar, 

sund, mogen, naturlig, berörd, ense, smaklig, 

enig, logisk, modern (31 stycken) 

negativt värde farlig, rädd, förminskad, dödlig 

neutralt värde lik, vanlig, väntad, jämn, synlig, ändlig, 

förändrad, befintlig, van, viss, tänkbar, betald, 

avgjord, löslig, klippt, normal, använd, förutsedd, 

partisk, måttlig (20 stycken) 

 

Informanternas skattning av stammarnas värde har kvantifierats. Resultatet presenteras i figur 4. 

Figuren visar samtliga värderingar som de elva informanterna gör på 97 stammar. Det ger 1076 

datapunkter. 606 av dessa är positiva stammar, 338 neutrala stammar och 98 negativa stammar. 23 

datapunkter är från när informanterna inte vet värdet på stammen, och 14 datapunkter är när 

informanterna inte tycker det är relevant att värdera en stam.  

 

Figur 4. Fördelning av informanterans skattningar av stammarnas värde. 

5.2 Semantiska typer i studiens data 

De 100 mest frekventa orden klassificerades enligt Dixons (1982, 2004) semantiska typer. I det här 

urvalet av materialet finns det inga prefigerade ord som handlar om DIMENSION, ÅLDER eller FÄRG. 

Det finns två som tillhör typen VÄRDE, dessa är oviktig och ovärderlig. Sammanfattningsvis hör 

väldigt få o-prefigerade ord till de grundläggande semantiska typerna. 

Majoriteten av de 100 mest frekventa prefigerade orden hör till de perifera typerna, då tillhör de främst 

typerna MÄNSKLIG BENÄGENHET eller FYSISK EGENSKAP. Det finns i det här materialet inga 
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prefigerade ord som hör till typen HASTIGHET. 23 ord tillhör FYSISK EGENSKAP. Dessa kan ses i 

tabell 8. 40 ord hör till den semantiska typen MÄNSKLIG BENÄGENHET. Dessa visas i tabell 9. 

Tabell 8. De 23 prefigerade ord som hör till den perifera semantiska typen FYSISK EGENSKAP. 

oklar obefintlig otagbar otränad 

obekväm osminkad oätlig omodern 

ojämn otydlig oklippt ohållbar 

osynlig orörd ohygienisk ofixad 

oförändrad olöslig outtömlig omogen 

onyttig oförminskad obeskrivlig  

 

Tabell 9. De 40 prefigerade ord som hör till den perifera semantiska typen MÄNSKLIG BENÄGENHET. 

orolig otrogen otålig oförglömlig 

osäker ofarlig oansvarig oekonomisk 

obehaglig oseriös ovetande oberörd 

olycklig oslagbar obetydlig oskadd 

orättvis otänkbar oklanderlig oförmögen 

obegriplig otrygg oturlig oense 

otrevlig ointresserad onåbar okänd 

ointressant okunnig osund oskyldig 

otäck orädd ogästvänlig ofrivillig 

ovan omedveten ouppmärksam orealistisk 

 

Det finns ord som hör till de övriga semantiska typerna. Inga ord som hör till typerna POSITION och 

KARDINALNUMMER har hittats i urvalet. Typen KVALIFICERING kan beskriva flera av orden, dessa 

visas i tabell 10. Tabell 11 visar de resterande orden och typerna. 

Tabell 10. De 30 prefigerade ord som hör till den semantiska typen KVALIFICERING. 

omöjlig otillräcklig oavgjord onaturlig 

otrolig obestridlig odemokratisk onödig 

oväntad onormal osökt ofattbar 

orimlig ovanlig olaglig oönskad 

osannolik olämplig olaga ofördelaktig 

overklig oacceptabel olovlig oförutsägbar 

oviss omedelbar obestämd  
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oundviklig obetald omänsklig  

 

Tabell 11. De prefigerade ord som klassificerats till de övriga semantiska typerna. 

semantisk typ SVÅRIGHET LIKHET KVANTIFIERING 

ord okomplicerad olik oändlig, otalig, oerhörd 

5.3 Frågeställningar 2 – antonymi 

Denna del ämnar besvara frågorna om antonymi. Först presenteras de ord som inte har ett direkt 

antonymförhållande mellan prefigerat och icke-prefigerat ord. Sedan följer en jämförelse mellan ett 

litet urval av prefigerade ord och lexikala antonymer till de icke-prefigerade orden. Slutligen 

presenteras semantiska typer och kollokationer för de valda prefigerade orden och lexikala antonymer. 

5.3.1 O-prefixet i antonymförhållanden 

Frågeställning 2a gäller för de ord som har en icke-prefigerad form, alltså att stammen kan stå som ett 

eget ord. De ord som inte kan stå icke-prefigerade redovisades under fråga 1b. Frågeställning 2a lyder 

”Är det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet antonymer?”. Av studiens 563 o-prefigerade 

ord har 500 en icke-prefigerad form (88,8 %).  

487 av de 500 o-prefigerade orden har ett antonymförhållande med den icke-prefigerade formen (97, 4 

%). För de resterande 13 orden som har en icke-prefigerad form råder det inget antonymiförhållande 

mellan dem och den prefigerade formen. Dessa 13 ord visas i tabell 12. Ordens betydelser har hämtats 

från SAOB. Dessa ges nedan. En sammanfattning av skillnaderna mellan prefigerat och icke-prefigerat 

ord ges i tabellen. 

Tabell 12. De o-prefigerade ord som inte har ett antonymförhållande med det icke-prefigerade ordet. 

Ord Relativ frekvens Semantisk skillnad mellan orden 

orolig 52,25 prefixet negerar en äldre betydelse 

onödig 28,34 prefixet negerar en äldre betydelse, och den prefigerade 

formen har en mer abstrakt betydelse 

omedelbar 10,66 prefigerad form har en snävare betydelser 

otäck 7,16 prefigerad form har en mer generell betydelse 

otålig 2,90 prefigerad form har en mer abstrakt betydelse 

oförmögen 2,05 prefigerad form har en mer abstrakt betydelse 

ohygglig 0,96 prefigerad form har en mer generell betydelse 

omistlig 0,86 prefigerad form har en mer generell betydelse 

ovidkommande 0,81 prefigerad form har en mer generell betydelse 

osviklig 0,76 prefigerad form har en mer generell och abstrakt betydelse 

oförskämd 0,61 prefigerad forn har en mer abstrakt betydelse 
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omärklig 0,20 prefigerad form har en mer konkret betydelse 

ostridig 0,06 prefigerad form har en mer abstrakt betydelse 

 

Rolig har tidigare använts med betydelsen ’lugn’, och det är den betydelsen som negeras med prefixet. 

Det skulle även kunna vara en avledning av substantivet oro. I det senare fallet behöver inte handla om 

ett adjektiv prefigerat med o- i betydelse 1, utan om ett substantiv prefigerat med o- i betydelse 2, 

pejorativ eller negativ förstärkning av ett substantiv. Onödig kan ses som en prefigerad form av 

nödvändig, medan den icke-prefigerade formen nödig idag betyder ’behov av att kissa eller bajsa’. 

Tidigare har dock nödig haft liknande betydelse som nödvändig. Idag används omedelbar om tid, att 

något ska ske genast. Medelbar handlar om att något inte görs direkt utan via medel. Det kan innebära 

att något inte sker genast. Den behöver inte gälla varje gång ordet används. 

Otäck är en prefigerad form av täck. Täck används inte mycket idag, förutom i vissa åldrade uttryck. 

Medan täck betyder att något är vackert eller behagligt, har otäck en vidare betydelse och kan 

användas om mycket som är obehagligt eller väcker negativa känslor. Tålig syftar på att referenten tål 

mycket, kan vara i ett hållbart material eller inte vara ömtålig, medan det prefigerade ordet otålig idag 

främst används om någon som är ivrig och inte vill vänta. Oförmögen är kanske ett av de mer typiska 

exemplen på hur det inte råder ett antonymförhållande mellan det prefigerade och det icke-prefigerade 

ordet. Förmögen handlar om att referenten har en förmögenhet, är rik på något, medan oförmögen 

betyder att referenten inte kan utföra en handling. Tidigare har dock förmögen haft liknande betydelse 

som ordet förmå, och då blir betydelsen av oförmögen mindre mystisk. 

Ohygglig kan användas som ett ganska brett negativt ord, ibland som förstärkare men då kanske utan 

negativ betydelse, ohyggligt stor. Det icke-prefigerade ordet hygglig har en betydligt snävare betydelse 

och handlar om att referenten är snäll eller trevlig. Mistlig används knappt idag, men det betyder att 

referenten går att undvara, att den inte är oumbärlig. Omistlig använda kanske inte heller så mycket 

idag. Det kan betyda att referenten inte går att undvara, men den främsta betydelsen är att något inte 

gör att missa, att man inte kan ta miste på referenten. Ovidkommande betyder att något inte är viktigt, 

medan vidkommande främst används i frasen för mitt vidkommande, och betyder ’för vad mig 

beträffar’. Det handlar alltså om en viss persons angelägenhet. Ovidkommande har alltså en mer 

generell betydelse, även om man lätt kan se hur orden är relaterade. 

Osviklig betyder något som aldrig slår fel. Sviklig används knappt idag. Det har en mer begränsad 

betydelse och kan jämföras med svekfull. En oförskämd person är otrevlig eller oartig, medan 

förskämd är besläktat med skämd och handlar om frukt eller annan mat som har blivit dålig eller 

rutten. Märklig betyder att referenten är underlig, medan det prefigerade ordet omärklig betyder att 

referenten är knappt märkbar. Här verkar det som om det är det icke-prefigerade ordet som har rört sig 

bort från verbstammen märka, medan det prefigerade ordet har en närmare betydelserelation till 

verbstammen. Ostridig betyder att referenten är obestridlig eller omtvistad. Det icke-prefigerade ordet 

stridig betyder att referenten har en benägenhet att strida. 

De semantiska typerna som finns representerade bland de negerade orden är MÄNSKLIG 

BENÄGENHET eller KVALIFICERING. Bland de icke-prefigerade tillhör ett par av orden den 

semantiska typen FYSISK EGENSKAP (täck, tålig, förskämd). När orden prefigeras beskriver de 

istället MÄNSKLIG BENÄGENHET, och betecknar egenskaper som är lite mer abstrakta (otäck, otålig, 

oförskämd). 
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Det är möjligt att se kopplingen mellan betydelsen hos det prefigerade och icke-prefigerade ordet. Det 

är lätt att föreställa sig att det har varit en direkt negering en gång i tiden, men att användningen och 

betydelsen har under åren glidit ifrån varandra. Ett annat mönster som framkommer är att de 

prefigerade orden har en mer generell betydelse. Medan det icke-prefigerade ordet ofta har en 

betydelse starkt kopplad till verbstammen (i de fall då de är avledda från verb), har den prefigerade 

formen en vidare betydelse. Undantaget för detta är märklig – omärklig. 

5.3.2 Lexikala antonymer 

Frågeställning 2b lyder ” Hur är förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell lexikal 

antonym till den icke-prefigerade motsvarigheten?”. För att besvara detta behöver man först identifiera 

lexikala antonymer. De 100 mest frekventa stammar vilka kan stå icke-prefigerade slogs upp i ett 

antonymlexikon (antonym.se). Bland dessa kunde få sägas ha lexikala antonymer. De som bedöms 

vara starka eller någorlunda starka icke-kanoniska antonymer är jämn – udda (från det o-prefigerade 

ordet ojämn), samt rimlig – absurd (från orimlig). Några av de undersökta stammarna utmärker sig 

genom att inte ha någon lexikal antonym överhuvudtaget, utan bara olika morfologiskt negerade 

former. Detta gäller till exempel stammen bekväm, där de antonymer som ges i antonymordboken är 

obekväm, opraktisk och okomfortabel. Stammen behaglig hade ett par angivna lexikala motsatser, men 

de är för ospecifika för att jag ska räkna dem som antonymer. Dessa är hemsk, förfärlig, gräslig och 

frånstötande. De mer specifika negationsprefigerade antonymerna som ges är obehaglig, oangenäm 

och misshaglig. Det förekommer även negationsaffigerade motsatser som är inte är nog specifika, som 

otrevlig, olustig och otäck. 

Nio av de icke-prefigerade formerna har valts ut, och förslag på antonymer till dem visas i tabell 13. 

De har valts ut för att representera mer eller mindre starka icke-kanoniska antonymiska förhållanden. 

Ordens betydelser ges också. Dessa är sammanställningar från ordens uppslagsartiklar i SAOB och 

SAOL. 

Tabell 13. Icke-prefigerade stammar och förslag på lexikala antonymer till dem, samt deras betydelse. 

Icke-prefigerat ord O-prefigerat ord Lexikal antonym 

jämn: ’lika i struktur eller färdighet’ ojämn: ’varierande i struktur, 

eller inte lika i färdighet’ 

udda: ’som inte passar (in), 

ovanlig eller originell’ 

rimlig: ’sannolik eller trolig, 

befogad’ 

orimlig: ’osannolik, inte trolig 

eller felaktig’ 

absurd: ’mot förnuftigt 

tänkande’ 

demokratisk: ’folkstyrd, lättgänglig’ odemokratisk: ’inte 

demokratisk’ 

diktatorisk: ’styrd av en 

diktator’ 

dödlig: ’medför döden eller är 

förgänglig/ändlig’ 

odödlig: ’kommer aldrig dö 

eller glömmas’ 

evig: ’finnas/gälla för alltid’ 

frivillig: ’av egen vilja, utan tvång’ ofrivillig: ’utan avsikt, eller 

tvingad till’ 

obligatorisk: ’måste ingå i ett 

skeende eller tillstånd’ 

klar: ’tydlig, både abstrakt och 

konkret’ 

oklar: ’mindre klar eller synlig, 

även beskrivning av abstrakta 

fenomen’ 

grumlig: ’små partiklar gör 

något svårt att se igenom, 

konkret fysisk egenskap’ 

verklig: ’i verkligheten/sanning’ overklig: ’inte stämmer med fiktiv: ’inte verklig men tänks 
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vanlig erfarenhet’  vara det’ 

ändlig: ’har en gräns eller slut, gäller 

för rum och tid’ 

oändlig: ’saknar bortre 

begränsning, gäller för rum och 

tid’ 

evig: ’saknar begränsning, 

ska gälla för alltid’ 

normal: ’regelrätt, följer typ eller 

genomsnitt’ 

onormal: ’liknar inte den 

grundläggande typen’ 

extrem: ’för långt i någon 

riktning’ 

 

I dessa fall skapar o-prefixet ordentliga antonymförhållanden. För dessa utvalda ord är de prefigerade i 

flera fall mer abstrakta än de icke-prefigerade. Även de lexikala antonymerna är lika konkreta eller 

abstrakta som den icke-prefigerade stammen, i de kontexter där de bedöms vara antonymer. Eftersom 

de inte är kanoniska antonymer, och inte gäller samtliga kontexter, kan skillnader i abstrakthet handla 

om andra betydelser som orden kan ha.  

5.3.3 Prefigerat ord och lexikalt ord 

De prefigerade orden och de lexikala antonymerna klassificeras enligt Dixons semantiska klasser, 

vilket presenteras i tabell 14. Bland de o-prefigerade hör de flesta till KVALIFICERING, men tre hör 

till FYSISK EGENSKAP. Bland de lexikala antonymerna hör alla utom en till KVALIFICERING. I dessa 

fall verkar det lexikala ordet ha en mer abstrakt betydelse än det prefigerade. 

Tabell 14. Semantiska klasser för det o-prefigerade ordet och den lexikala antonymen till det icke-

prefigerade ordet. 

O-prefigerat ord  Lexikal antonym  

ojämn: FYSISK EGENSKAP udda: KVALIFICERING 

orimlig: KVALIFICERING absurd: KVALIFICERING 

odemokratisk: KVALIFICERING diktatorisk: KVALIFICERING 

odödlig: FYSISK EGENSKAP evig: KVALIFICERING 

ofrivillig: KVALIFICERING obligatorisk: KVALIFICERING 

oklar: KVALIFICERING grumlig: FYSISK EGENSKAP 

overklig: KVALIFICERING fiktiv: KVALIFICERING 

oändlig: FYSISK EGENSKAP evig: KVALIFICERING 

onormal: KVALIFICERING extrem: KVALIFICERING 

 

Kollokationer för de prefigerade orden och de lexikala antonymerna visas i tabell 15. Dessa hämtades 

från studiens bloggtext- och nyhetstextkorpusar med hjälp av kollokationsfunktionen ”Ordbild” i 

Språkbankens KORP. Flera av adjektiven har både abstrakta och konkreta betydelser, och de 

referenter som ofta förekommer i kollokation med dem är både abstrakta och konkreta. Till exempel 

för ojämn finns både den konkreta betydelsen ojämnt underlag och den abstrakta ojämn kvalitet, och 

för udda förekommer både den konkreta udda fågel och den abstrakta udda existens.  
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Det verkar inte finnas någon skillnad i värde mellan kollokationernas referenter. Man skulle kunna 

tänka sig att den pejorativa betydelsen hos o-prefigerade ord skulle leda till att de ord de beskriver har 

en mer negativ betydelse. Detta är dock inget mönster som framgår i studiens kollokationer. 

Tabell 15. O-prefigerade ord och deras kollokationer, samt förslag på de icke-prefigerade stammarnas 

antonymer och deras kollokationer.  

O-prefigerat ord och dess mest frekventa 

kollokationer 

Lexikal antonym till icke-prefigerad stam och 

dess mest frekventa kollokationer 

ojämn: underlag, mellanrum, kamp, kvalitet udda: fågel, inslag, existens, figur 

orimlig: krav, konsekvens, proportion, 

förväntning, arbetsbörda, tanke, mål, 

hyreshöjning, nivå, situation 

absurd: situation, konsekvens, touch, mängd, 

släktförhållanden, påstående, humor, komik, 

proportion 

odemokratisk: metod, institution, land, regim, 

monarki, parti, system, demokratidag, 

statsskick, värdering 

diktatorisk: regim, planhushållning, styre, makt, 

land, stat, styrning 

odödlig: klassiker, 80-talsklassiker, klassik, 

kärlek, citat, hjälte, själ 

evig: liv, tjat, kärlek, väntan, fråga, tillväxt, kamp, 

trohet, ungdom 

ofrivillig: barnlöshet, deltid, bloggpaus, 

monark, vila, vilodag, utanförskap, paus, 

komik, sovmorgon 

obligatorisk: a-kassa, e-post, läsning, sommarskola, 

läkarundersökning, arbetslöshetsförsäkring, 

hemsida, närvaro, kurs, förskoleklass 

oklar: anledning, omständighet, rättsläge, 

skadeläge, grund, ansvarsförhållanden, skäl, 

läge, ursprung, betydelse 

grumlig: vatten, demokratisyn, bottensats, 

argument, mobilbilder, vätska, konsultidé, 

resonemang, färg, öga 

overklig: känsla, glädje, värld, film, überblankt, 

dröm, syn, ändå, magi 

fiktiv: karaktär, berättelse, person, figur, stad, 

biografi, historia, värld, gestalt 

oändlig: antal, mängd, historia, möjlighet, 

kärlek, tålamod, rad, källa, resurs, vidd 

evig: liv, tjat, kärlek, väntan, fråga, tillväxt, kamp, 

trohet, ungdom 

onormal: trötthet, spelmönster, beteende, 

punktslitage, mediereaktioner, rädsla, 

hormonnivåer, långtidssocker, slitage, reflex 

extrem: trötthet, fattigdom, makeover, huvudvärk, 

väderförhållande, lenght, islamist, väderhändelse, 

åsikt 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Den prefigerade stammen 

Studiens första frågeställning handlar om stammen, om den är enkel eller avledd. Denna studies 

resultat stämmer väl överens med de observationer som Noreen (1904) och Utterström (1980) har 
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gjort. De avledningar som Noreen visade var vanliga är vanliga även i mina data. Mina data visar att 

endast 8,5 % av de 563 mest frekventa o-prefigerade orden har en enkel stam, ett mönster som Noreen 

ser i sina data. De enkla stammarna tillhör främst Dixons (1982, 2004) semantiska typ MÄNSKLIG 

BENÄGENHET. Detta stämmer väl överens med de iakttagelser Dixon (1982: 20) gör om engelska 

adjektiv prefigerade med negationsprefixet un-. Kjellmer (2005: 161) ser att en stor andel av 

negationsaffigerade adjektiv i engelska har deverbala stammar, detta gäller även för denna studies 

svenska o-prefigerade ord. 

Den andra frågeställningen handlar om de stammar som endast förekommer i prefigerad form. I några 

av dessa fall kan man se hur prefixet o- uttrycker förväntningar, något som Utterström ser i sin studie 

(1980: 12). I denna studies data finns till exempel ordet okrossbart, vilket saknar en icke-prefigerad 

form. Vi har kanske ett större behov av att tala om okrossbart glas än krossbart glas. Det finns 

förväntningar på att glas ska gå att krossa, så det är ingen egenskap som är relevant att kunna uttrycka. 

Det som däremot behövs är att kunna beskriva de fall då ett glas inte har de egenskaper vi förväntar 

oss. 

Den sista frågeställningen om den prefigerade stammen handlar om stammens värde. Noreens 

observation om att prefixet negerar främst positiva stammar, men även många neutrala, bekräftas. Den 

pejorativa klang som är kopplad till prefixet och den negativa värderingen som Utterström (1980: 18) 

ser i sin studie blir en naturlig följd då prefixet genom negerande av positiva egenskaper ofta inleder 

ord med negativ innebörd.  

All litteratur som handlar om negationsaffigerade adjektiv talar om värdet på de avledda orden, och 

om hur stammen som affigeras oftare har ett positivt än ett negativt värde (Noreen 1904, Zimmer 

1964, Utterström 1980, Kjellmer 2005). Det finns dock inga kriterier för hur stammens värde ska 

bedömas, något Kjellmer ändå nämner (2005: 159). Svaren för 22 av studiens ord varierade så mycket 

mellan informanterna att det inte gick att säga vilket värde orden har. Detta visar att ett ords värde inte 

alltid är självklart, och att för att kunna säga något säkert om ett ords värde borde flera talare värdera 

det. Samtidigt finns det genomgående mönster som visar hur många ord är positiva. 

6.1.2 Semantiska typer  

De 100 mest frekventa orden är klassificerade enligt Dixons (1982, 2004) semantiska typer. Som 

nämnts vid diskussionen om stammar ovan, så stämmer denna studie bra med de mönster som Dixon 

beskriver för det engelska prefixet un-. De flesta orden hör till typen MÄNSKLIG BENÄGENHET. I 

dessa data förekommer det även många ord som tillhör typen FYSISK EGENSKAP och 

KVALIFICERING, vilket det även är för engelskas un-.  

De ord som hör till MÄNSKLIG BENÄGENHET har en mer abstrakt betydelse än ord som hör till den 

semantiska typen FYSISK EGENSKAP. Även de ord som hör till typen KVALIFICERING är abstrakta 

fenomen. 

6.1.3 Antonymrelationer 

Studies första fråga om antonymi handlar om huruvida det finns ett antonymförhållande mellan den 

prefigerade och den icke-prefigerade stammen. Den asymmetri som kan finnas i betydelsen mellan 

dem blir förståelig när man tittar närmare på betydelseskillnaden mellan de två orden. I mina data ser 

jag tendenser till att den prefigerade formen har en mer generell betydelse än den icke-prefigerade. 

Detta blir tydligt med de två orden otäck och ohygglig. Deras icke-prefigerade motsvarigheter 

uttrycker, om än föråldrat, positiva egenskaper som behaglig, vacker, snäll. De prefigerade formerna 
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däremot är båda mer generella ord som kan användas för obehagliga saker, utan att referenten behöver 

vara ful eller ha ett direkt otrevligt sätt. Att den prefigerade formen har en mer abstrakt betydelse 

kanske inte är så konstigt. Negering av egenskaper är i sig en abstrakt företeelse, vad är det ordet 

egentligen beskriver om det uttrycker en egenskap som inte finns? Man kan även tänka sig att fler 

avledningar och andra morfologiska processer på ett ord gör det mer avlägset från grundordet, och 

bidrar till att skapa mer abstrakta begrepp. 

Studiens sista frågeställning undersöker förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell 

lexikal antonym till den icke-prefigerade motsvarigheten. Den visade sig vara svår att ge svar på. De 

flesta av de undersökta orden har ingen lexikal antonym. Bland de mindre frekventa orden i studiens 

data förekommer det ett par o-prefigerade kanoniska antonymer, men för denna fråga undersöktes 

endast de 100 mest frekventa. Det är troligt att det finns skillnader i ett mer medvetet urval än det som 

användes i denna studie. Förutom prefigerade kanoniska antonymer skulle en jämförelse mellan de 

enkla stammarna och lexikala antonymer kunna ge spännande resultat. Skillnaden mellan ordpar som 

oren och smutsig, eller osund och sjuk skulle nog vara mer spännande att undersöka.  

När de prefigerade orden och de lexikala antonymerna skulle klassificeras enligt Dixons semantiska 

typer blev det tydligt att uppdelningen är svår. Dessa ord hade jag gett definitioner till i tabellen 11 

ovan. Där framgick det att orden ofta kan användas med flera betydelser, ofta en mer abstrakt och en 

mer konkret användning. Med mina data hämtad från korpusar kan jag inte veta i vilken betydelse 

skribenterna använder orden. Klassificeringen sker då efter den vanligaste användningen jag uppfattar 

att ordet har. Därför blir även skillnader mellan prefigerat ord och lexikal antonym något osäkra. De 

olika orden har flera användningar och betydelser som kan spela in på valet av semantisk typ. 

Kanske skulle det ändå gå att se mer intressanta mönster i studiens ord om jag hade tittat på mer 

kontext än bara enstaka kollokationer. En mer kvalitativ undersökning av orden och meningarna de 

används i, som Utterström (1980) gör med nyhetstext, skulle berätta mer om orden. Det är möjligt att 

det skulle bli tydligare att orden har olika värderingar eller hur abstrakta fenomen de beskriver. 

6.1.4 Graderbarhet 

Noreen (1904) och Teleman et al. (1999a) menar att o-prefigerade adjektiv har en karakteriserande 

funktion. Rosell (1942) menar att prefixet i fornsvenska uttryckte klassificerande antonymi. I studiens 

data är många av de prefigerade adjektiven karakteriserande, och antonymförhållandet som skapas vid 

prefigeringen är även det karakteriserande. Det förekommer dock fall där det inte är så.  

Detta gäller till exempel obotlig. Adjektivet botlig är graderbart, men att säga att en sjukdom är 

obotligare än en annan låter konstigt. Här verkar det som om prefixet skapar en nollpunkt, en absolut 

punkt, för egenskapen botlig. Dessa fall, där den ena termen är graderbar och den andra absolut, kallar 

Croft & Cruse (2004) för hybrider. Andra exempel där den prefigerade stammen verkar ha absolut 

betydelse är omöjlig eller ovillkorlig. Möjligare kan jag möjligtvis tänka mig att använda, men jag är 

inte lika säker på om jag skulle använda mer villkorlig. Det senare adjektivet har kanske en 

klassificerande betydelse. 

Andra exempel på prefigerade ord som inte har karakteriserande betydelse är oblekt, opåverkbar, 

okrönt och osaltad. Gemensamt för dessa är kopplingen till verbhandlingen de uttrycker. Det icke-

prefigerade blekt är ett resultat av en process som beskrivs av verbet blekna. Negeringen med prefixet 

o- verkar negera att den här processen har skett. Att då gradera avsaknad av en process blir semantiskt 

konstigt. Samma sak gäller för de andra orden, krönt är ett resultat av att krönas, en negering av den 
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händelsen borde betyda att det inte har hänt. Även här blir det konstigt att gradera resultatet av en 

händelse som inte har skett. 

Men det finns particip där gradering av det negerade ordet fungerar. Som till exempel omålad och 

ostädad, det går att föreställa sig att ett hus är lite omålat eller ett rum är lite ostädat. Verbhandlingen 

kan vara lite påbörjad, men inte avslutad. I dessa fall fungerar det dock för man kan tänka sig att 

resultatet av verbhandlingen inte är en absolut punkt (ett blekt papper, en krönt drottning) utan att 

resultatet kan nås i olika etapper (målade långsidor, städat förutom bakom bordet). Att oblekt i det här 

fallet uppfattas som klassificerande handlar då snarare om att det är en kategori när man talar om 

pappersvaror. 

6.1.5 Fortsatt forskning i ämnet 

På grund av studiens tidsbegränsningar kunde inte frågorna om antonymi behandlas djupare. En 

fortsatt studie skulle kunna fortsätta det arbete som jag har påbörjat här. Man kan utveckla hur orden 

och deras antonymer ska väljas. Ett mer motiverat och medvetet sätt än att undersöka de 100 mest 

frekventa hade varit att utgå från deras tillhörighet till semantiska typer för att kunna hitta flera icke-

prefigerade stammar som har en kanonisk antonym, eller kanske koncentrera sig på enkla stammar. 

Man hade kunnat göra en djupare jämförelse för fler kollokationer och titta mer på kontext. Det skulle 

också vara spännande att titta mer på de deverbala adjektiven och prefigerade particip, för att se hur 

egenskaper hos verbstammen, som till exempel aktionsart eller om den uttrycker en mental handling, 

påverkar betydelsen hos det avledda adjektivet.  

Datorlingvistiska metoder ger mig visserligen tillgång till fler ord att undersöka, men det enskilda 

ordets roll i det sammanhang de förekommer i blir osynlig för mig. Den närhet till ordens naturliga 

kontext, som Utterström får när hon tittar på meningarna och artiklarna de används i, saknas här. En 

mer kvalitativ studie i form av en undersökning av orden i kontext tar lång tid, men skulle kunna ge 

mer kunskap om semantiken prefixets negering skapar.  

Idag skulle man med hjälp av korpusar kunna hitta nya kreativa användningar av prefixet med få 

förekomster. Det skulle vara intressant att se om nya tillfälliga prefigeringar följer de mönster som 

beskrivits ovan.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens data har extraherats ur korpusar. Stora delar av sållningen gjordes automatiskt av script jag 

har skrivit. Det förekom ett par fall där vissa ord tagits bort i en manuell genomgång efter den 

automatiska sållningen.  

För dessa frågor ses reliabiliteten som hög: 

 1a) är stammen enkel eller avledd?  

 1b) vad är formen och semantiken på de stammar som endast förekommer prefigerade? 

 2a) är det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet antonymer? 

Svaren på dessa frågor kommer från jämförelse med SALDO, samt sökande i SAOB och SAOL. Detta 

bidrar till studiens reliabilitet, men kan även ses som en begräsning. SALDO är ett deskriptivt lexikon 

snarare än en preskriptivt, men det har skett ett urval för vilka ord som ska tas med. Ett annat problem 

är att det finns olika teorier om hur particip ska klassificeras i en ordklasstaggning. I SALDO är de 
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taggade som verb, och jag har varit tvungen att gå ifrån SALDOs taggning i dessa fall. SAOB och 

SAOL är mer preskriptiva, och något äldre, så de ord som förekommer i bloggar sedan 2009 finns inte 

nödvändigtvis med i dem. 

För följande frågor har språklig intuition och tolkning varit viktiga analysverktyg: 

 1c) har stammen ett positivt, negativt eller neutralt värde? 

 klassificering enligt Dixons semantiska typer 

 2b) hur är förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell lexikal antonym till den 

icke-prefigerade motsvarigheten? 

För fråga 1c är det inte bara min språkliga intuition som ligger till grund för resultatet. Formuläret för 

stammens värde kunde ha gett annorlunda resultat om det fyllts i av andra informanter. Stammens 

värde är många gånger en subjektiv tolkning, och vissa ord kan förekomma med olika betydelser i 

olika genrer. Även om informanterna var studenter i olika ämnen på Stockholms universitet och 

Karolinska institutet, så var majoriteten studenter på Institutionen för lingvistik. Talare med en annan 

bakgrund, från andra ämnesområden eller en annan utbildningsnivå, kan ha andra konnotationer till 

ord. ”Värde” definierades inte heller i formuläret, för att inte hämma informanternas första svar. Detta 

innebär att olika informanter kan ha uppfattat och tolkat ”värde” på lite olika sätt. Därför togs bara de 

ord där flera informanter var överens om värdena med i studien. Dock ses reliabiliteten som betydligt 

högre i detta fall, än om jag ensam hade satt värden på stammar. 

Klassificerandet av Dixons semantiska typer (1982, 2004) utgick från mina egna intuitioner, och vissa 

ord skulle kanske klassificeras annorlunda av en annan person. Dixon har inte gett noggranna 

beskrivningar av alla typer, och vissa av studiens ord var svåra att tilldela en typ.  

Det uppkom flera problem vid arbetet med frågeställningarna som berör antonymiförhållandena. Det 

var svårt att fastställa en definition av antonymi för denna studie som sedan gick att följa. Även om jag 

kan sitta med en definition av antonymi, så betyder inte det att antonymordboken följer denna. Jag var 

själv tvungen att vid varje ord bedöma om de givna orden är antonymer eller inte. Därför ska de ord 

som presenteras i uppsatsen ses som förslag på icke-kanoniska antonymer. För att få antonymer 

användes hemsidan antonym.se. Det är svårt att se vem eller vilken organisation som ligger bakom. 

Att de dessutom kallar Göran Walter för Gunner Walter ger inget seriöst intryck. Detta är ingen 

optimal resurs, men den användes främst som ett hjälpmedel och stöd för att hitta på antonymer, sedan 

fick min språkliga intuition avgöra hur bra antonymerna var. 

7. Slutsatser 

Syftet med studien var att kartlägga o-prefigerade adjektiv och particip i svenska utifrån form och 

semantik. Min studie skiljer sig från tidigare studier av prefixet eftersom jag tittar på fler prefigerade 

adjektiv och particip. Med bloggande som ny språkproducerande företeelse är delar av mina data även 

närmare talspråk än de ordlistor och nyhetstexter som tidigare legat till grund för studier av o-prefixet. 

Jag har även undersökt semantiken hos de prefigerade orden och deras icke-prefigerade motparter 

genom att klassificera dem enligt semantiska typer. Slutligen har jag gjort en översiktlig jämförelse av 

mina resultat med det motsvarande engelska prefixet un-. Först besvaras frågorna om stammen: 
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 är stammen enkel eller avledd? (1a) 

8,5 % av studiens 563 o-prefigerade ord har en enkel stam. De flesta av dem har funnits i 

svenskan länge, och hör till den semantiska typen MÄNSKLIG BENÄGENHET. Bland de 

avledda stammarna är de flesta deverbala. 35,1 % är particip. Det vanligaste 

avledningssuffixet är -lig, det avleder 32,7 % av orden. 

 hur är formen och semantiken på de stammar som endast förekommer prefigerade? (1b) 

11,2 % (63) av undersökningen 563 ord har inte en icke-prefigerad form. Andelen adjektiv 

avledda med –lig är högre bland dessa, 68,2 %. Flera av de deverbala adjektiven har ett 

mönster där en verbpartikel fogas till verbstammen som ett prefix, som sedan avleds med o-

prefixet. De enkla stammarna är fornsvenska ord, som inte används i modern svenska. 

 är stammen positiv, negativ eller neutral? (1c) 

Bland 97 av de 100 mest frekventa stammarna som kan stå icke-prefigerade är 49 stammar 

positiva, 5 negativa, och 21 neutrala. Informanternas värderingar av 22 stammar varierade för 

mycket för att tas med. En sammanställning av samtliga datapunkter från formulären visar att 

mer än hälften är positiva, och nästan en tredjedel är neutrala. 

Sedan undersöks semantiken utifrån Dixons semantiska typer. De 100 mest frekventa o-prefigerade 

orden klassificeras. Endast två ord hör till de grundläggande semantiska typerna, till VÄRDE. 

Majoriteten av orden hör till de perifera typerna, 40 tillhör MÄNSKLIG BENÄGENHET och 23 tillhör 

FYSISK EGENSKAP. 37 ord hör till de övriga semantiska typerna, 30 av dessa hör till 

KVALIFICERING. 

Frågeställningarna om antonymi undersöktes till sist. Resultaten sammanfattas nedan: 

 är det icke-prefigerade ordet och det prefigerade ordet antonymer? (2a) 

Bland studiens 563 o-prefigerade ord förekommer 13 ord som inte har ett direkt 

antonymförhållande med det icke-prefigerade ordet. En genomgång av dessa visar att det 

prefigerade ordet många gånger har en mer generell och abstrakt betydelse. Det prefigerar i 

vissa fall en äldre inaktuell betydelse av ordet. 

 hur är förhållandet mellan det prefigerade ordet och en eventuell lexikal antonym till den icke-

prefigerade motsvarigheten? (2b) 

För de 100 mest frekventa orden är det få ord som har lexikala antonymer. Några av dessa 

valdes ut och förslag på mer eller mindre starka lexikala antonymer gavs. I dessa fall är det 

ordentliga antonymförhållanden, och det finns ingen skillnad i abstrakthet eller generalitet. För 

9 prefigerade ord, deras icke-prefigerade motsvarigheter och lexikala antonymer till de icke-

prefigerade orden jämförs semantiska typer. Det framgår inga uppenbara mönster eller 

tendenser här.  

Det typiska o-prefigerade ordet har en avledd, deverbal, positiv stam. Det tillhör den semantiska typen 

MÄNSKLIG BENÄGENHET. I vissa fall har det o-prefigerade ordet en mer generell och abstrakt 

betydelse, men det skulle behövas en mer djupgående och strukturerad studie för att se om det är ett 

genomgående mönster. 
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Bilaga 1 

Sållningsscript skrivet i Python 3.44.  

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
from test_files import tuple_list, to_file 
 
""" 19/2 
    adjektiv från korp och adjektiv från saldo 
    jämför om korp-adjektiv finns både prefigerat och icke-prefigerat 
    skriv ut i fil 
 
    in: 
    adj_absfrek_grundform.txt 
    saldo20v03_av.txt 
    saldo20v03_oav.txt 
 
    ut: 
    o_unknown.txt (ex. göra_ont) 
    ord som varken finns prefigerade eller icke_prefigerade i saldo 
    saldo: prefix nej, non_prefix nej 
     
    o_normal_use.txt (ex. olik) 
    ord som finns både med och utan prefix i saldo 
    saldo: prefix ja, non_prefix ja 
     
    o_just_prefix.txt (ex. olönt) 
    ord som bara finns icke-prefigerade i saldo, men prefigerade i korp, 
    hoppades på nybildnignar 
    saldo: prefix nej, non_prefix ja 
     
    o_inital.txt (ex. ond, oväntad) 
    ord som inte finns utan o i saldo 
    saldo: prefix ja, non_prefix nej 
    - o_initial_neg.txt (ex. oväntad) 
        o-initiala ord som är negativa enl. saldos kolumn 3, alltså "oord" 
    - o_initial_not_neg.txt (ex. ond, ovärderlig) 
        o-initiala ord som inte är negativ enl. saldo kolumn 3 
 
    21 sekunder 
    """ 
 
## listan från korp 
corpora_file = open("adj_absfrek_grundform.txt","r",encoding="utf-8") 
corpora_list = [] 
tuple_list(corpora_file, corpora_list, ",") 
corpora_file.close() 
print("KORP") 
 
## sen behöver jag saldo 
saldo_file = open("saldo20v03_av.txt","r",encoding="utf-8") 
saldo_list = [] 
tuple_list(saldo_file,saldo_list, "\t") 
saldo_file.close() 
print("SALDO") 
 

                                                      
4 https://www.python.org/, Python Software Foundation 
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## "normal" prefixanvändning, och antonymfråga 1 (1 1) 
with_and_without = [] 
## ord ej i saldo (0 0) 
unknown_word = [] 
## oord, eller bara med prefix i saldo, (1 0) 
with_o = [] 
## nybildning?, bara utan prefix i saldo, (0 1) 
without_o = [] 
 
""" DEL ETT 
    att dela upp mina korp-adjektiv i de fyra relationerna 
    av prefigerad - icke-prefigerad efter vad som finns i SALDO 
    jämför med hela SALDO, och skriver till fyra filer 
    """ 
 
for corpora_line in corpora_list[2:]:     
    prefix = 0 
    no_prefix = 0 
    saldo_words_pre = [] 
    saldo_words_nonpre = [] 
    for saldo_line in saldo_list: 
        ## finns det prefigerade ordet?     
        if corpora_line[0] == saldo_line[0][:-3]: 
            prefix = 2 
            saldo_words_pre.append(saldo_line) 
        ## finns det icke-prefigerade ordet? 
        if corpora_line[0][1:] == saldo_line[0][:-3]: 
            no_prefix = 1 
            saldo_words_nonpre.append(saldo_line) 
    lines = [corpora_line, (saldo_words_pre,saldo_words_nonpre)]    
    if prefix+no_prefix == 3: 
        with_and_without.append(lines) 
    if prefix+no_prefix == 0: 
        unknown_word.append(lines) 
    if prefix+no_prefix == 2: 
        with_o.append(lines) 
    if prefix+no_prefix == 1: 
        without_o.append(lines) 
 
print("\"normal\" prefixanvändning:\n", len(with_and_without)) 
print("ord ej i SALDO:\n",len(unknown_word)) 
print("o-initiala utan o-lös motsvarighet:\n", len(with_o)) 
print("nytt ord?:\n", len(without_o)) 
 
to_file("test_o_normal_use.txt",with_and_without,"with_without") 
to_file("test_o_unknown.txt",unknown_word,"unknown") 
to_file("test_just_prefix.txt", without_o,"without") 
to_file("test_initial.txt",with_o,"initial_o") 
 
""" DEL TVÅ 
    att titta på de o-initiala adjektiven som inte finns utan o 
    för att de inte är prefigerade(orange) eller är oord (olidlig) 
    jämför med o-initiala adjektiv i SALDO, och skriver till två filer 
    """ 
 
saldo_o_file = open("saldo20v03_oav.txt","r",encoding="utf-8") 
saldo_o = [] 
tuple_list(saldo_o_file,saldo_o, "\t") 
saldo_o_file.close() 
print("\nSALDO o-initiala ord") 
 
## lista för ord som börjar på o och har negativ info i kolumn 3 
neg_o = [] 
## ord på o som inte har negativ info i kolumn 3 
not_neg_o = [] 
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column_3 = ["motsats..1","inte..1","omöjlig..1", "utan..1","aldrig..1", 
            "förbjuden..1"] 
 
for line in with_o: 
    #print("---",line) 
    for saldo_line in saldo_o: 
        ## jämför adjektiven 
        if line[0][0] == saldo_line[0][:-3]: 
            ## och tittar i kolumn3 
            if saldo_line[2] in column_3: 
                if line not in neg_o: 
                    line.append(saldo_line[2]) 
                    if line not in neg_o: 
                        neg_o.append(line) 
            else: 
                if line not in not_neg_o: 
                    line.append(saldo_line[2]) 
                    if line not in not_neg_o: 
                        not_neg_o.append(line) 
 
print("negativa:") 
print(len(neg_o)) 
print("inte negativa:") 
print(len(not_neg_o)) 
 
## två textfiler till 
to_file("test_o_initial_neg.txt",neg_o,"initial_with") 
to_file("test_o_initial_not_neg.txt",not_neg_o,"initial_not_neg") 
 
""" $ time python3 main.py 
KORP 
SALDO 
 
"normal" prefixanvändning: 
 552 
ord ej i SALDO: 
 52 
o-initiala utan o-lös motsvarighet: 
 531 
nytt ord?: 
 2 
 
SALDO o-initiala ord 
negativa: 
282 
inte negativa: 
249 
 
real    0m20.994s 
user    0m20.936s 
sys     0m0.046s  """ 
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Bilaga 2 

Script för att hitta avledningar, skrivet i Python 3.4. 

 

class adjectives(object): 
 
    def __init__(self): 
        self.rows = [] 
        self.suffix_list = ["lig","ig","bar","vis", "abel","ibel","isk","sk","tiv", 
                            "aktig","ad","sam","mässig","artad","il","iv","al", 
                            "ell"] 
 
    def read_from_file(self,file_name): 
        file = open(file_name, "r", encoding="utf-8") 
        for line in file: 
            line = list(line.strip().split(",")) 
            self.rows.append(line) 
 
    def print_to_file(self,file_name): 
        file = open(file_name, "w", newline="\r\n", encoding="utf-8") 
        for line in self.rows: 
            sträng = line[0] 
            for elem in line[1:]: 
                sträng += "\t"+str(elem) 
            sträng += "\n" 
            file.write(sträng) 
        file.close() 
 
    def visa(self): 
        print(len(self.rows)) 
 
    def find_suffix(self): 
         
        for line in self.rows: 
            for suffix in self.suffix_list: 
                if line[2].endswith(suffix): 
                    #print(line) 
                    if line[4]== "_": 
                        print(line) 
                        if len(line)==11: 
                            line.insert(4,suffix) 
                            print(line) 
                            line.remove("_") 
 
        for line in self.rows: 
            if line[4]=="_": 
                line.insert(4,"-") 
                line.remove("_") 
 
 
A = adjectives() 
A.read_from_file("adjektiv_2.txt") 
A.visa() 
A.find_suffix() 
A.print_to_file("adjektiv_3.txt") 
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Bilaga 3 

Nedan visas studiens 563 o-prefigerade adjekten, samt deras relativa och absoluta frekvens. 

Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord Rel. fr. Abs. fr. 

olik 485,70 218781  oseriös 4,78 2239 

omöjlig 53,04 23251  osminkad 4,67 3484 

orolig 52,26 22377  ohållbar 4,66 1488 

osäker 39,64 16779  oviss 4,47 1226 

okänd 38,83 13799  oslagbar 4,44 2204 

oklar 37,96 10114  otänkbar 4,37 1620 

ovanlig 34,67 13380  otrygg 4,05 1266 

onödig 28,33 15746  ointresserad 3,98 1807 

otrolig 24,01 13829  ofrivillig 3,96 1589 

oväntad 20,66 7380  oundviklig 3,94 1579 

obehaglig 17,95 8839  otydlig 3,88 1314 

olaglig 16,28 6276  okunnig 3,76 1788 

olycklig 14,53 5139  otillräcklig 3,73 1175 

oskyldig 13,31 6527  obetald 3,59 934 

omedelbar 10,66 3316  oönskad 3,43 1297 

orättvis 10,66 4877  oavgjord 3,27 888 

obegriplig 9,81 3704  orörd 3,24 1258 

obekväm 9,36 4632  orädd 3,16 1133 

orimlig 9,14 3054  orealistisk 3,08 1128 

olaga 8,28 1842  obestämd 3,01 1092 

oacceptabel 8,12 2407  omedveten 3,00 1315 

otrevlig 7,92 4805  otålig 2,90 1580 

osannolik 7,85 2697  oansvarig 2,87 1187 

ojämn 7,82 3082  oviktig 2,82 1417 

osynlig 7,79 3427  omänsklig 2,73 1073 

ointressant 7,18 3753  ovetande 2,70 1134 

otäck 7,16 3318  obetydlig 2,63 1060 

oändlig 7,12 3091  olöslig 2,63 143 

olämplig 7,03 2543  oklanderlig 2,62 152 

oförändrad 6,46 1678  oförminskad 2,59 151 

onyttig 6,35 4464  odemokratisk 2,58 1212 

oerhörd 5,92 2261  ofördelaktig 2,54 151 

obefintlig 5,84 2588  oturlig 2,52 156 

otalig 5,53 2155  onåbar 2,52 142 

ovan 5,45 2689  obestridlig 2,52 156 

otrogen 5,42 3481  otagbar 2,51 139 

overklig 5,31 2833  ovärderlig 2,51 974 

olovlig 4,86 1007  osund 2,50 1027 
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Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord  Rel. fr. Abs. fr. 

ofarlig 4,84 2054  oätlig 2,45 141 

ofattbar 4,82 1967  oklippt 2,44 147 

ogästvänlig 2,44 152  ogift 1,54 553 

oförutsägbar 2,44 795  opassande 1,51 812 

ohygienisk 2,43 150  oplanerad 1,51 919 

omogen 2,42 1551  obekant 1,51 506 

onormal 2,42 1190  ovärdig 1,50 558 

ouppmärksam 2,42 149  ojämlik 1,49 508 

osökt 2,41 156  oanad 1,49 603 

outtömlig 2,41 155  onykter 1,47 764 

oförglömlig 2,40 1023  outnyttjad 1,46 369 

oekonomisk 2,39 143  ofantlig 1,46 583 

onaturlig 2,33 1252  opraktisk 1,42 688 

ofixad 2,30 148  olidlig 1,42 829 

oberörd 2,22 908  ovillig 1,40 519 

obeskrivlig 2,16 1355  outhärdlig 1,38 578 

otränad 2,14 1267  otacksam 1,36 619 

oskadd 2,08 588  omoralisk 1,35 552 

okomplicerad 2,05 776  opålitlig 1,33 571 

oförmögen 2,05 813  oumbärlig 1,32 554 

oense 2,01 703  oväsentlig 1,31 615 

omodern 2,00 727  oetisk 1,27 444 

osmaklig 1,99 1048  ovälkommen 1,25 458 

oförstående 1,97 823  oberäknelig 1,25 429 

oenig 1,97 468  otillgänglig 1,25 382 

osams 1,94 1100  oskyddad 1,24 481 

oanvänd 1,93 1130  oren 1,23 678 

odödlig 1,92 855  otidsenlig 1,23 352 

ologisk 1,91 870  okänslig 1,21 549 

ohälsosam 1,90 1001  oprövad 1,20 339 

ofrånkomlig 1,83 596  okonventionell 1,19 340 

oförutsedd 1,74 563  ogiltig 1,18 345 

obotlig 1,73 735  osann 1,16 354 

oemotståndlig 1,72 680  orubblig 1,13 359 

olöst 1,72 467  oräknelig 1,12 415 

opartisk 1,71 648  obemannad 1,12 280 

omåttlig 1,71 722  oskälig 1,11 243 

obehörig 1,70 481  odramatisk 1,10 348 

olönsam 1,68 415  ohotad 1,09 307 

opersonlig 1,67 618  ofullständig 1,03 342 

obegränsad 1,64 663  osammanhängande 1,01 559 

oregelbunden 1,64 750  ofärdig 1,00 389 

otillbörlig 1,63 416  oansenlig 1,00 282 

obesvarad 1,62 629  obruten 0,99 302 

oförklarlig 1,59 689  ohygglig 0,96 361 
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Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord Rel. fr. Abs. fr. 

outgrundlig 1,57 760  orörlig 0,95 421 

olustig 1,55 754  obrukbar 0,94 301 

oduglig 0,94 493  ogjord 0,63 316 

oförenlig 0,92 368  omyndig 0,61 229 

outtalad 0,91 303  oengagerad 0,61 278 

oproblematisk 0,91 241  oklok 0,61 204 

osentimental 0,89 240  oöverskådlig 0,61 171 

odräglig 0,88 409  oförskämd 0,61 315 

ofödd 0,87 410  ohelig 0,60 212 

omistlig 0,86 213  oåterkallelig 0,60 209 

obefogad 0,85 332  olåst 0,60 285 

opåverkad 0,85 284  oöverstiglig 0,59 200 

ointaglig 0,83 217  oanmäld 0,58 168 

opolitisk 0,82 258  oförsvarlig 0,57 174 

ovidkommande 0,81 283  oskön 0,57 360 

okontroversiell 0,81 224  oläglig 0,56 229 

ostadig 0,81 392  oreglerad 0,56 135 

oläst 0,80 560  oförsonlig 0,56 136 

obeväpnad 0,80 234  osportslig 0,55 186 

orättfärdig 0,79 331  ogenomtränglig 0,55 195 

oanständig 0,79 298  oprofessionell 0,55 185 

oärlig 0,79 399  otröstlig 0,55 353 

omaka 0,78 266  okontrollerbar 0,54 247 

obunden 0,78 276  obarmhärtig 0,54 172 

oskarp 0,77 493  obetalbar 0,54 241 

opretentiös 0,77 192  omotiverad 0,54 209 

oriktig 0,76 226  ovetandes 0,54 340 

osocial 0,76 536  ovetenskaplig 0,53 256 

osvensk 0,76 345  outbildad 0,53 214 

osviklig 0,76 210  omättlig 0,52 182 

okritisk 0,74 256  oersättlig 0,52 200 

oanvändbar 0,72 312  outforskad 0,51 196 

osaklig 0,72 282  obönhörlig 0,51 126 

odiskutabel 0,71 183  osalig 0,51 135 

oäkta 0,70 321  oartig 0,50 244 

outtröttlig 0,70 260  orutinerad 0,50 180 

obevakad 0,70 262  osagd 0,50 280 

obeveklig 0,70 189  omisskännlig 0,50 128 

obalanserad 0,68 321  oinvigd 0,49 198 

otillåten 0,67 167  ovillkorlig 0,49 215 

osympatisk 0,67 300  oförlåtlig 0,48 208 

obebyggd 0,67 136  oslipad 0,48 197 

ostörd 0,67 319  obekymrad 0,48 162 

odelad 0,66 235  osmidig 0,48 316 

ohederlig 0,66 264  oåtkomlig 0,48 176 
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Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord  Rel. fr. Abs. fr. 

ohederlig 0,63 368  ouppnåelig 0,47 185 

olydig 0,63 133  ofelbar 0,47 213 

oblyg 0,47 195  omanlig 0,28 166 

oförsiktig 0,47 223  ohämmad 0,28 98 

oförarglig 0,46 160  ostyrig 0,28 115 

osjälvisk 0,45 229  onämnbar 0,28 125 

otillfredsställande 0,45 117  oresonlig 0,28 123 

oöverträffad 0,45 130  otillräknelig 0,27 65 

ofri 0,44 160  oavlönad 0,27 84 

ovårdad 0,43 243  oförlöst 0,27 65 

okonstlad 0,42 119  oavbruten 0,27 103 

oskiljaktig 0,40 193  oefterhärmlig 0,27 74 

oaktsam 0,40 96  oföränderlig 0,26 102 

olycksalig 0,40 133  osedd 0,26 110 

outsinlig 0,39 130  obehandlad 0,26 98 

otjänlig 0,39 97  oanträffbar 0,26 84 

obändig 0,39 115  okvinnlig 0,26 200 

ojämställd 0,37 181  obemärkt 0,25 112 

ofin 0,37 193  osaltad 0,25 117 

okristlig 0,37 245  oländig 0,25 59 

ogynnsam 0,34 111  overksam 0,25 94 

oförståelig 0,34 198  oantastlig 0,25 87 

otvättad 0,33 224  ogripbar 0,25 66 

orätt 0,33 99  oformlig 0,24 115 

ospelbar 0,33 74  obestämbar 0,24 87 

oteknisk 0,33 203  obeslutsam 0,24 79 

oövervinnerlig 0,32 173  oprovocerad 0,24 114 

obildad 0,32 163  osnygg 0,23 127 

outvecklad 0,32 138  ospecificerad 0,23 77 

okrönt 0,32 130  oglamorös 0,23 76 

oförtröttlig 0,32 79  outplånlig 0,23 63 

oläslig 0,32 124  ohörbar 0,23 105 

onyanserad 0,32 95  okvalificerad 0,23 83 

okuvlig 0,32 93  ogin 0,23 72 

oerfaren 0,31 104  obeboelig 0,23 79 

oupptäckt 0,31 129  omättad 0,22 95 

orakad 0,31 186  oförsvarbar 0,22 84 

oavsiktlig 0,31 120  oskattbar 0,22 54 

osårbar 0,31 93  ouppklarad 0,21 61 

oblodig 0,30 82  ojust 0,21 65 

oöm 0,30 123  odefinierbar 0,21 92 

okränkbar 0,30 121  omild 0,21 71 

obebodd 0,30 104  oidentifierbar 0,21 92 

oemotsagd 0,29 122  oaptitlig 0,20 73 

ohanterlig 0,29 110  otvungen 0,20 52 
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Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord  Rel. fr. Abs. fr. 

oproportionerlig 0,29 126  otraditionell 0,20 61 

ointelligent 0,29 164  osedvanlig 0,20 54 

omärklig 0,20 59  oorganisk 0,14 60 

oframkomlig 0,20 51  oangenäm 0,14 62 

omutbar 0,20 46  osedlig 0,13 36 

otvetydig 0,20 64  obenägen 0,13 32 

oskicklig 0,19 44  otippad 0,13 56 

ogenomtänkt 0,19 87  obeskrivbar 0,13 84 

oprecis 0,19 47  ospecifik 0,13 56 

okrossbar 0,19 72  oräknad 0,13 35 

ogill 0,19 108  oavvislig 0,13 31 

odelbar 0,18 65  omusikalisk 0,13 59 

ohemul 0,18 74  oövervinnlig 0,13 53 

oförvitlig 0,18 44  osänkbar 0,12 36 

osolidarisk 0,17 78  obanad 0,12 38 

ofullkomlig 0,17 59  ohejdbar 0,12 29 

obeskattad 0,17 39  oupplyst 0,12 43 

oregerlig 0,17 61  outsäglig 0,12 48 

opublicerad 0,17 63  oortodox 0,12 59 

ostämd 0,17 67  oövervinnelig 0,12 54 

oförnuftig 0,16 56  opedagogisk 0,12 66 

ofullbordad 0,16 46  oomstridd 0,12 28 

osäljbar 0,16 57  oomtvistad 0,12 30 

obetänksam 0,16 63  oförstörd 0,12 46 

osjälvständig 0,16 69  ofärgad 0,12 68 

ogörlig 0,16 46  ostraffad 0,12 32 

ogenomförbar 0,16 57  oförrättad 0,12 32 

oupphörlig 0,16 51  opåverkbar 0,11 52 

oförställd 0,16 50  omedgörlig 0,11 40 

outhyrd 0,16 37  oläsbar 0,11 48 

otrendig 0,16 70  oöverkomlig 0,11 43 

osötad 0,16 76  oegennyttig 0,11 26 

oundgänglig 0,16 47  ovarsam 0,11 50 

olikartad 0,16 42  oblid 0,11 29 

obevisad 0,16 82  outslitlig 0,11 28 

ovedersäglig 0,16 66  oombedd 0,11 57 

otillförlitlig 0,16 55  obegåvad 0,11 47 

ovig 0,15 106  oborstad 0,11 51 

ovänlig 0,15 58  oamerikansk 0,11 30 

ojämförlig 0,15 38  outgiven 0,10 35 

obäddad 0,15 102  oreserverad 0,10 32 

otät 0,15 57  oförstörbar 0,10 52 

oredlig 0,14 41  oförbätterlig 0,10 28 

odrickbar 0,14 57  otillständig 0,10 33 

ohövlig 0,14 61  omålad 0,10 55 
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Ord Rel. fr. Abs. fr.  Ord  Rel. fr. Abs. fr. 

otypisk 0,14 53  ostädad 0,10 59 

obesegrad 0,14 36  oavkortad 0,09 44 

omarkerad 0,09 26  okammad 0,06 36 

oegentlig 0,09 26  obestridd 0,06 27 

otillfredsställd 0,09 38  ovis 0,06 23 

ogudaktig 0,09 54  odryg 0,06 35 

ofullgången 0,09 23  obildbar 0,06 21 

oförliknelig 0,09 29  osignad 0,06 13 

osymmetrisk 0,09 39  oannonserad 0,06 12 

ovettig 0,09 65  oavhängig 0,06 17 

ohejdad 0,09 37  ofruktsam 0,06 18 

oglamourös 0,09 47  obehindrad 0,06 20 

otrivsam 0,09 30  opolerad 0,06 20 

oigenkännlig 0,09 48  ostridig 0,06 16 

ofruktbar 0,09 41  oväldig 0,06 12 

orytmisk 0,09 37  okokt 0,06 33 

obesvärad 0,09 26  oproportionell 0,05 25 

ovederhäftig 0,09 34  oomkullrunkelig 0,05 20 

oberörbar 0,09 35  oplogad 0,05 38 

orättmätig 0,08 25  osåld 0,05 15 

oinskränkt 0,08 33  oförblommerad 0,05 13 

obearbetad 0,08 29  oseedad 0,05 11 

ohanterbar 0,08 44  oläkt 0,05 12 

ogenomskinlig 0,08 34  oförtjänt 0,05 26 

oordnad 0,08 28  oföretagsam 0,05 19 

obehövlig 0,08 28  oklädd 0,05 18 

oblekt 0,08 44  otämjd 0,05 17 

oätbar 0,08 55  oförberedd 0,05 17 

ofrälse 0,07 25  oförutsebar 0,05 13 

oförtruten 0,07 23  obrytbar 0,05 22 

ohyfsad 0,07 38  oför 0,05 28 

olösbar 0,07 21  oavlåtlig 0,04 10 

oursäktlig 0,07 14  oomtvistlig 0,04 20 

obrottslig 0,07 20  ogiftig 0,04 22 

oharmonisk 0,07 23  ojämförbar 0,04 14 

oemottaglig 0,07 28  oöverlagd 0,04 17 

oböjlig 0,07 23  otämjbar 0,04 16 

otvivelaktig 0,07 24  okysst 0,04 32 

oskadlig 0,07 29  osorterad 0,04 11 

ojuste 0,07 22  ogrundad 0,04 20 

ohörd 0,07 24  oplockad 0,04 17 

obetvinglig 0,06 22  otursam 0,04 15 

omätlig 0,06 19  oförståndig 0,04 19 

orationell 0,06 21  opatriotisk 0,04 13 

oavslutad 0,06 16  omätbar 0,04 29 
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Ord  Rel. fr. Abs. fr. 

obekräftad 0,04 17 

obeständig 0,03 12 

oknäppt 0,03 13 

oredig 0,03 16 

oberättigad 0,03 19 

okamratlig 0,03 11 

obesläktad 0,03 22 

oeftergivlig 0,03 12 

oövertänkt 0,03 10 

otillfreds 0,03 19 

odiplomatisk 0,03 17 

oemotsäglig 0,03 10 

ofodrad 0,03 13 

otörstig 0,02 15 

oinspirerad 0,02 12 

osmord 0,02 15 

oöppnad 0,02 18 

oestetisk 0,02 15 

oallmänbildad 0,02 19 

oherrans 0,02 11 

ouppfostrad 0,02 14 

okryddad 0,02 10 

omärkbar 0,02 17 

otuktig 0,02 18 

oälskad 0,02 13 

osnuten 0,02 10 

otaggad 0,02 16 

obelyst 0,02 17 

oförytterlig 0,02 11 

onämnd 0,02 14 

okär 0,02 11 

ocensurerad 0,02 11 

ostrukturerad 0,02 10 

oledad 0,02 14 

orörbar 0,01 12 

ouppackad 0,01 10 

ohjälpsam 0,01 10 
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Bilaga 4 

Vilket värde har ordet? Markera det första svar du kommer på och gå inte tillbaka och ändra 
tidigare ord. 

         Jag går med på att mina svar används anonymt i en studie av  o-prefigerade adjektiv:    ja   nej 

Din ålder: 
        

          

 

  

positiv negativ neutral 
 

vet inte inte relevant 

1 lik       
 

    
 2 möjlig       

 
    

 3 rolig       
 

    
 4 säker       

 
    

 5 känd       
 

    
 6 klar       

 
    

 7 vanlig       
 

    
 8 trolig       

 
    

 9 väntad       
 

    
 10 behaglig       

 
    

 11 laglig       
 

    
 12 lycklig       

 
    

 13 skyldig       
 

    
 14 medelbar       

 
    

 15 rättvis       
 

    
 16 begriplig       

 
    

 17 bekväm       
 

    
 18 rimlig       

 
    

 19 laga       
 

    
 20 acceptabel       

 
    

 21 trevlig       
 

    
 22 sannolik       

 
    

 23 jämn       
 

    
 24 synlig       

 
    

 25 intressant       
 

    
 26 täck       

 
    

 27 ändlig       
 

    
 28 lämplig       

 
    

 29 förändrad       
 

    
 30 nyttig       

 
    

 31 befintlig       
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  positiv negativ neutral  vet inte inte relevant  

32 van       
 

    
 33 trogen       

 
    

 34 verklig       
 

    
 35 lovlig       

 
    

 36 farlig       
 

    
 37 seriös       

 
    

 38 sminkad       
 

    
 39 hållbar       

 
    

 40 viss       
 

    
 41 tänkbar       

 
    

 42 trygg       
 

    
 43 intresserad       

 
    

 44 frivillig       
 

    
 45 tydlig       

 
    

 46 kunnig       
 

    
 47 tillräcklig       

 
    

 48 betald       
 

    
 49 önskad       

 
    

 50 avgjord       
 

    
 51 rörd       

 
    

52 rädd       
 

    

53 realistisk       
 

    

54 bestämd       
 

    

55 medveten       
 

    

56 tålig       
 

    

57 ansvarig       
 

    

58 viktig       
 

    

59 mänsklig       
 

    

60 vetande       
 

    

61 betydlig       
 

    

62 löslig       
 

    

63 förminskad       
 

    

64 demokratisk       
 

    

65 fördelaktig       
 

    

66 turlig       
 

    

67 nåbar       
 

    

68 sund       
 

    

69 ätlig       
 

    

70 klippt       
 

    

71 gästvänlig       
 

    

72 förutsägbar       
 

    

73 hygienisk       
 

    

74 mogen       
 

    

75 normal       
 

    

76 uppmärksam       
 

    

77 sökt       
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  positiv negativ neutral  vet inte inte relevant 

78 ekonomisk       
 

    

79 naturlig       
 

    

80 fixad       
 

    

81 berörd       
 

    

82 tränad       
 

    

83 komplicerad       
 

    

84 förmögen       
 

    

85 ense       
 

    

86 modern       
 

    

87 smaklig       
 

    

88 förstående       
 

    

89 enig       
 

    

90 sams       
 

    

91 använd       
 

    

92 dödlig       
 

    

93 logisk       
 

    

94 hälsosam       
 

    

95 förutsedd       
 

    

96 botlig       
 

    

97 löst       
 

    

98 partisk       
 

    

99 måttlig       
 

    

100 behörig       
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