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Sammanfattning/Abstract 
Privativa adjektiv är adjektiv som används för att uttrycka avsaknad av något, genom suffigering av 
adjektivens huvudord med suffixen -lös och -fri. Vissa stammar, men inte alla, kan istället suffigeras 
med -full, för att uttrycka närvaro. Denna studie är en kartläggning över varför vissa ord är möjliga att 
suffigera med givna suffix och andra inte (ex. ordet hopp tenderar att suffigeras med -lös och -full, 
men inte -fri). Studien ämnar undersöka detta språkliga fenomen, vilka mönster svenska skribenter 
följer, och varför. Denna korpusundersökning är ett försök till att kartlägga hur privativa adjektiv och 
deras motsatsord används: de 60 mest använda adjektiven med respektive suffix extraherades 
automatiskt från Språkbankens Korp, från tre olika genrer. Skönlitterära verk, bloggtexter och 
tidningstexter utgör studiens språkregister, och bildar på så sätt en varierad språkdata. Resultaten 
visade att avledningsstammarnas betydelse är avgörande för vilket suffix som används, samt att 
tidigare antaganden i engelsk forskning kunde appliceras på svensk sådan, suffixen -lös och -fri 
används olika beroende på om frånvaron är önskad eller oönskad. De typer av stammar som är möjliga 
att suffigera för att uttrycka både frånvaro och närvaro (med -lös/-fri och -full) är vanligtvis ord som 
uttrycker mentala representationer.  
 
 
Privative adjectives are adjectives used to express an absence of something, through suffixation of the 
adjectives nominal stem (with the endings –lös (“-less”) and –fri (“-free”). Some nominal stems, 
though not all, can take a suffix to express presence (with the suffix –full (“-ful”).  
This study is an attempt to explain why some words, with a given suffix, make semantically correct 
adjectives, and others not, in the Swedish language. On premises of English research, the purpose of 
this study is to examine this language phenomena, what ideals Swedish speakers follows, and why. 
This corpus-based study is an attempt to investigate how the privative adjectives and their counterparts 
usually occurs: the 60 most frequently used adjectives with respective suffix were automatically 
extracted from the corpus Språkbankens Korp, from three different genres. Literary works, blog texts 
and newspaper texts constitutes the language register of this study. The results showed that the 
meaning of the nominal stems used is decisive in the application of suffix and that earlier research 
done in English linguistics concerning privative adjectives are applicable to Swedish language 
research as well. The suffixes –lös and –fri are used differently, whether the absence of the nominal 
stem is preferable or not, and the nominal stems which are possible to take suffixes to express both 
absence and presence (with the suffix –lös/-fri and –full) are usually words used to express mental 
representations.  
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Inledning 
Ordbildning i svenskan är produktiv, vi skapar vid behov nya ord i syfte att uttrycka känslor och 
erfarenheter. Om vårt syfte är att uttrycka en frånvaro eller närvaro av något, kan substantivet som 
syftar på det givna föremålet eller känslan ligga till grund för adjektiv avledda med suffixen -lös eller 
-fri (ex. trådlös, sorgfri). Denna typ av konstruktion kallas privativa adjektiv. På liknande sätt kan 
vissa ord suffigeras med suffixet -full och då bilda ord som uttrycker närvaro (ex. hoppfull). Bildandet 
av dessa ord verkar dock vara begränsat, och talare följer bestämda språkliga mönster. Varför 
suffigeras vissa avledningsstammar enbart med -lös och andra enbart med -fri? Jämför exempelvis 
orden hopplös och hoppfri, eller laktosfri och laktoslös. Varför anses inte de senare adjektiven i 
ordparen semantiskt korrekta? Motsatsen till hopplös kan uttryckas med hoppfull, men det är inte alltid 
en avledningsstam kan suffigeras med både –lös och -full och på så sätt bilda motsatsord. Orden 
barnfri och barnlös refererar båda till ett tillstånd där barn är frånvarande, men dess motsats heter inte 
barnfull. Förhoppningen är att denna uppsats kan ge en något tydligare bild över varför talare av 
svenska suffigerar vissa ord på nämnda sätt, men inte alla ord. Genom en korpusundersökning ämnar 
denna studie undersöka och förklara skillnaderna i hur svenska skribenter använder suffixen -lös, -fri 
och -full. Så vitt jag förstår, verkar inte privativa adjektiv vara en särskilt vedertagen term i svensk 
språkforskning. Denna uppsats är således ett försök att befästa termen och väcka ett större intresse för 
denna typ av adjektiv.  

Bakgrund 

Privativa adjektiv i svenska 
Privativa adjektiv är adjektiv som används i syfte att uttrycka avsaknad av något (Noreen, 1906:126). I 
svenska bildas de när ett substantiv sammansätts med suffixen –lös eller –fri, exempelvis hopplös, 
sorgfri. Det är efterledet i en sammansättning som avgör vilken ordklass ett ord tillhör (Bolander, 
2012:94). De privativa adjektivens motsatsord, ord som används i syfte att uttrycka närvaro av något, 
kan bildas genom sammansättning med –full (ex. hoppfull).  
Teleman, Hellberg, Andersson och Holm (1999:187) beskriver hur adjektiv (som ex. lös, fri), när de 
används som efterled, har en tendens till generaliserad betydelse, dvs. ”till att semantiskt erinra om 
avledningssuffix” (1999:187). Adjektiv med suffixen –lös och –fri fungerar således som 
sammansättningar men liknar avledningar. Substantivet har blivit avlett med ett suffix, men både 
sammansättningar och avledningar diskuteras i denna studie då det är morfemen –lös, -fri och –full i 
sig som är av intresse.  
Teleman et al. (1999:187) menar att efterledet –lös vanligtvis betecknar en oavsiktlig frånvaro av 
stammens betydelse, och –fri en avsiktlig frånvaro av stammens betydelse (1999:188).  
 
Enligt Sigurd (1972: 55) används suffixet –lös till naturligt positiva ord, och ord som är naturligt 
negativa används med suffixet –fri. Sigurd (1972: 55) listar substantiv som tar suffixen –lös inom 
följande kategorier:  
 

1.   Berömvärda mänskliga egenskaper: 
 talanglös, håglös, stillös, hämningslös, vettlös, mållös, svarslös, kritiklös, modlös, smaklös, 
fantasilös, charmlös, själlös, respektlös, viljelös, glädjelös, tanklös, idélös, måttlös, taktlös, 
omdömeslös, hänsynslös, karaktärslös, urskillningslös, kraftlös, orkeslös, besinningslös, 
anspråkslös, hutlös och färglös. 
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2.   Effekt, betydelse: 
 effektlös, betydelselös, verkningslös, värdelös, intresselös, uddlös, poänglös, meningslös, 
sammanhangslös, maktlös, fruktlös, innehållslös, händelselös, intriglös. 

3.   Självklara, nära och nyttiga ting:  
roderlös, hemlös, faderlös, bostadslös, byxlös, arvlös, huvudlös.   

4.   Önskvärda förmåner som hjälp, vård:  
hjälplös, medellös, skyddslös, vårdslös, fredlös, laglös, rättslös, tröstlös, hopplös, värnlös, 
försvarslös.  

 
Sigurd listar substantiv som suffigeras med –fri inom följande kategorier:  
 

1.   Avgifter, tvång, arbete:  
tullfri, kostnadsfri, alliansfri, avgiftsfri, skuldfri, räntefri, straffri, läxfri, licensfri, 
gravationsfri, fraktfri, portofri. 

2.   Skadliga ämnen, obehag, icke önskvärd väderlek:  
isfri, molnfri, snöfri, rostfri, blyfri, rökfri, dragfri, tjälfri, osfri, benfri, alkoholfri, skrynkelfri, 
giftfri, regnfri, problemfri, feberfri, smärtfri, bekymmerfri, symptomfri, kvistfri. 

3.   Klandervärda mänskliga egenskaper:  
lidelsefri, komplexfri, fördomsfri, flärdfri, chosefri, skrupelfri, affektfri, dialektfri.  

4.   Kritik, motsägelser:  
klanderfri, tadelfri, prickfri, invändningsfri, motsägelsefri.  

 
Sigurd (1972) menar att substantiv som är möjliga att suffigera med både –lös och –fri är ord som 
dröm, hämning, arbete, ansvar, sorg och bekymmer. Dessa ord används varierat då en människa kan 
uppleva en frånvaro av dessa som både positiv och negativ, beroende på inställning (1972: 56). 
Drömfri är naturligt att kalla en natt om någon vill slippa drömmar, likväl kan en natt vara drömlös om 
någon saknar drömmar. Gillar någon måttfullhet kan denne kallas hämningslös, men någon som är 
”mot inskränkningar i personlighetens rörelsefrihet är hämningsfri ordet” (Sigurd, 1972: 56). Även 
inställningen till arbete kan variera, arbetslös är någon som saknar arbete men inte har något, för 
någon som gillar ledighet kan denne betraktas vara arbetsfri. Sorger och bekymmer vill någon helst 
vara utan.   

Privativa adjektiv i engelska  
Det finns flera undersökningar om adjektiv med suffixen –less, -free (och –ful) som är direkt relevanta 
för svenska, de listar många konkreta ord och används därför i denna studie. 
Slotkin (1990) förklarar att engelska adjektiv med suffixen –less (”-lös”) och –free (”-fri”), används 
olika beroende på suffix. Slotkin menar, precis som Teleman et al. och Sigurd att adjektiv med suffixet 
–free mer ofta används för att för att uttrycka en positiv och avsiktlig frånvaro, i förhållande till –less, 
som snarare signalerar en negativ och oavsiktlig frånvaro eller förlust av adjektivets stam. Detta 
innebär alltså att adjektiven, beroende på deras suffix, har olika konnotationer, positiva eller negativa.  
Górska (1994, 2001), beskriver en liknande konkurrens mellan användningarna av de engelska 
suffixen –less och –free: att de används beroende på om någon vill uttrycka positiv eller negativ 
frånvaro. Hon beskriver hur de privativa adjektivens konnotationer grundas i metaforerna att 
kroppsdelar och familjemedlemmar är ägodelar, och att en eventuell förlust av dessa prototypiskt sett 
är negativa, och därför motiverar en användning av suffixet –less (1994: 419).  
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Undersökningar i engelska  
Slotkin (1990:34) menar att engelska adjektiv som uttrycker frånvaro används i olika kontexter med 
anledning av deras olika konnotationer - positiv respektive negativ. Han menar också, att adjektivens 
avledningsstam och dess betydelse förstärker skillnaden i hur suffixen används.  
Han beskriver hur adjektivens stammar och deras betydelse förstärker skillnaden i hur suffixen (-less 
och –free) används. Den högst positiva konnotationen av den senare formen verkar ha betydande 
effekt i tillämpningen, suffixet –free används för att betona en mer positiv och avsiktlig frånvaro. Han 
kategoriserar adjektiven med de ovan nämnda suffixen för att kontrastera och tydliggöra hur 
avledningstammarnas betydelse är avgörande för vilka suffix som kommer att tillämpas. 
Adjektivens stam, som förekommer i avledningar med suffixet –less menar Slotkin tillhör de följande 
huvudsakliga kategorierna (a) - (e) (1990:34). De engelska exempelorden är Slotkins och de åtföljande 
översättningarna är mina egna. Flera av Slotkins exempelord är direkt relevanta för svenska, dock inte 
alla.  
 

a)   mänskliga kroppsdelar eller motsvarande: bloodless (’blodlös’), brainless (’hjärnlös’), 
spineless (’ryggradslösa’), footless (’fotlös’), handless (’handlös’) 

b)   positivt mänskligt attribut, känsla eller ägande: childless (’barnlös’), homeless (’hemlös’), 
hopeless (’hopplös’) 

c)   negativt mänskligt attribut: harmless (’harmlös’);  
d)   konnotativt positivt/önskad icke-mänsklig kvalité: winless (’vinstlös’) 
e)   konnotativt negativ/oönskad icke-mänsklig kvalité: noiseless (’ljudlös’) 

 
Adjektivens huvudord som suffigeras med –free (”-fri”) faller inom samma kategorier, (1990:35): 

a)   mänskliga kroppsdelar eller liknande: hand(s)-free (’handfri’, i sv. trådlös) 
b)   positivt mänskligt attribut, känslor eller ägande: child-free (’barnfri’), taste-free (’smakfri’) 
c)   negativt mänskligt attribut, känslor eller ägande: blame-free (’skuldfri’), pain-free (’smärtfri’) 
d)   konnotativt positiv/önskad icke-mänsklig kvalitet eller substans: sugar-free (’sockerfri’), star-

free (’stjärnfri’) 
e)   konnotativt negativ/icke oönskad icke-mänsklig kvalité eller substans: dust-free (’dammfri’), 

seed-free (’kärnfri’).  
 

Gällande adjektiv vars suffix är –less (”-lös”), hävdar Slotkin (1990) att den konnotativa effekten kan 
förändras med anledning av en skiftande kontext. Exempelvis är ord tillhörande kategori a) och b) 
konnotativt negativa i en normativ (mänsklig) kontext men möjligen positivt konnotativa i en annan 
kontext. En smaklös medicin kan vara önskvärd för små barn, men en smaklös designer är sällan 
åtråvärd (1990: 34). Orden tillhörande kategori c) indikerar en frånvaro av ett normalt oönskat 
element, men kan ”signalera ironi” när kontexten växlas till exempelvis ett harmlöst gift (1990: 34) 
Vidare, är kategorierna d) och e) mer beroende av den sammantagna kontexten än de andra 
kategorierna, då deras konnotationer kan vara såväl positiva som negativa. Emellertid, för de ord som 
tillhör kategori e) är konnotationen positiv eller negativ beroende på kontext: en ljudlös mobiltelefon 
är förmodligen följdriktig i ett bibliotek, men jämförelsevis kan en ljudlös mobiltelefon ställa till med 
bekymmer för den ouppmärksamme som väntar ett samtal.  
Effekten av ord vars suffix är –free är enligt Slotkin att när det används med en avledningsstam (ex. 
pain ”smärta”), vars frånvaro är positiv, intensifieras den positiva frånvaron, som i pain-free  
(’smärtfri’). När –free används med en stam vars konnotation är positiv, som i child-free (’barnfri’), 
förblir effekten positiv.  
Slotkin (1990: 35) påpekar att kontexten är avgörande för huruvida stammen har en positiv eller 
negativ konnotation: när (child, ”barn”) används med suffixet –less som i a childless hotel (’ett 
barnlöst hotell’) verkar uttrycket enbart uppmärksamma frånvaron av barn, vare sig den är positiv eller 
inte. A chilfree hotel (’ett barnfritt hotell’), betonar jämförelsevis en positiv frånvaro av barn. 
Frånvaron har uppnåtts genom en aktiv handling, kanske genom att beskriva hotellet som vuxenvänligt 
och på så sätt locka par utan barn.  
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Górska (1994, 2001) beskriver privativa adjektiv i engelska med ändelserna –less och –free, ord som 
ex. careless (’vårdslös’) och smoke-free (’rökfri’). Hon menar att privativa adjektiv är ord som 
frammanar idén att en serie händelser lett till en situation av något som frånvarande. Górska (1996: 
419) beskriver adjektiven med ändelsen –less som prototypiskt negativa, då de uttrycker att stammens 
betydelse är förlorad. Frånvaro av stammens betydelse aktiverar den kognitiva domänen av ägande 
(’possession’), och adjektiven refererar på så sätt till stammens betydelse som en gång närvarande. 
Privativa adjektiv utgör en typ av språklig konstruktion som ”konceptualiserar” metaforer. Dessa 
metaforer är kroppsdelar är ägodelar; familjemedlemmar är ägodelar; attribut är ägodelar. 
Kroppsdelar, familjemedlemmar och attribut betraktas vanligtvis inte som ägodelar på det sätt objekt 
gör, men metaforerna frammanar ändock bilden av att en serie händelser ledde till ett slutgiltiga 
resultat: ex. en benlös soldat, en moderlös flicka, eller en livlös kropp. Górska menar vidare, att den 
negativa värdering som ex. en benlös soldat innebär, är sådan i och med att händelserna troligen låg 
utanför soldatens kontroll: utan ben upphör soldaten att vara hel. I kontrast till privativa adjektiv med 
ändelsen –less, frammanar adjektiv med ändelsen –free (”-fri”) bilden av det initiala tillståndet av 
närvaro som negativt, och det slutgiltiga tillståndet av frånvaro som positivt. Det slutgiltiga tillståndet 
har uppnåtts genom aktiva handlingar, och därför uttrycks sällan frånvaron av kroppsdelar som 
positiv. Även familjemedlemmars närvaro är av naturen positiv, och sällan är en flicka moderlös 
genom en serie avsiktliga händelser. Frånvaron av dessa är istället negativ. Dock kan även 
familjemedlemmar, enligt mig, om deras frånvaro uttrycks med ändelsen –fri innebära ett positivt 
tillstånd. En föräldrafri situation kan vara positiv, om det handlar om en fest anordnad av ungdomar. 
 
Górska (1996:423) hävdar att adjektiv med ändelsen –free alltså istället uttrycker det slutgiltiga 
resultatet som positivt. A child-free weekend (’en barnfri helg’), är uppnådd genom aktiva handlingar. 
Uttrycket används huvudsakligen till att beskriva det initial tillstånd där stammens betydelse (barn) 
var oönskad, till det slutgiltiga tillstånd där deras frånvaro är positiv. Kroppsdelar och 
släktskapstermer är vanligen högt värderade, och förlusten av dem frammanar bilden av en serie 
händelser som ligger utanför mänsklig kontroll. Attribut, å andra sidan, kan beskrivas som negativa 
eller oönskade (smoke-free ’rökfri’, fur-free ’pälsfri’), oväsentliga (moonless ’månfri’), eller positiva 
och önskade (rainless ’regnlös’).  
 
Som nämndes ovan är det enligt Slotkins (1990) mening stammarnas betydelse som är avgörande för 
hur de suffigeras. Både Slotkin och Górska (1994) menar att en talares bakgrundsinformation 
(intuitioner och kunskap) och kontext avgör vilka stammars frånvaro de vill värdera som positiv eller 
negativ.  

De privativa adjektivens motsatsord 
Adjektiv avledda med –full bildar i vissa fall motsatsord när den givna stammen blivit avlett med –lös 
eller –fri, men det blir inte alltid semantiskt korrekt: ansvarslös, (men inte *ansvarsfri), är motsatsord 
till ansvarsfull, smärtfri (men inte smärtlös) är motsatsord till smärtfull.  
Holmqvist och Pluciennik (1996: 3) undersökte förhållandet mellan de engelska suffixen –less och –
full, och mer specifikt varför vissa engelska stammar kan ta båda suffix, men andra stammar bara det 
ena: jämför ex. hur de engelska adjektiven meaningless (’betydelselös’) och meaningful 
(’betydelsefull’) bildar motsatsord, men inte endless (’ändlös’) och *endful (’ändfull’). 
Frånvaron av avledningsstammens betydelse som privativa adjektiv uttrycker kan kontrasteras och 
beskrivas som närvarande med adjektiv med suffixet –full (ex. hopplös respektive hoppfull). 
Holmqvist och Pluciennik (1996) undersökte huruvida det fanns någon symmetri mellan engelska 
adjektiv, med både –ful (”-full”) och –less (”-lös”) som suffix. De exempelord som följer i avsnittet är 
hämtade och direktöversatta från Holmqvist och Plucienniks studie. Holmqvist och Pluciennik fann att 
den grupp av adjektiv vars avledningsstammar som kan suffigeras med båda suffixen i första hand 
tillhör en gemensam grupp: ord som vad Holmqvist och Pluciennik kallar mentala representationer, 
ex. remorseful (’ångerfull’) och remorseless (’obarmhärtig’). Holmqvist och Pluciennik presenterar i 
sin studie inga kriterier för vad en mental representation innebär. Det är dock enligt min uppfattning, 
ord som beskriver perceptuella upplevelser och känslor. De innebär huvudsakligen ett tillstånd eller 
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känsla (ex. ånger, bekymmer eller ansvar). Holmqvist och Pluciennik menar att ord som beskriver 
mentala representationer kan suffigeras med både –ful och –less då mentala representationer sett till 
den grad de förekommer, är så oförutsägbar att de kräver variation. Hur mycket känslor någon har 
behov att uttrycka är för nyanserat och därför är sådana adjektiv kompatibla med båda suffix. Andra 
adjektiv som suffigeras med båda suffix, är enligt Holmqvist och Pluciennik (1996: 4) en liten grupp 
ord som uttrycker ”ämnesord, med en icke mental betydelse”, som ex. colorful (’färgfull’) och 
colorless (’färglös’).  
De adjektiv vars avledningsstam enbart suffigeras med –less, kan enligt Holmqvist och Pluciennik 
(1996: 6) grupperas som ord vilka uttrycker att ”en specifik del saknas”, rootless (’rotlös’) eller 
toothless (’tandlös’), eller ”ord som avlägsnar gränser”: endless (’ändlös’) och timeless (’tidlös’). Om 
dessa avledningsstammar suffigeras med –ful, ex. timeful (’tidfull’), bildar de semantiskt okorrekta 
uttryck, av den orsak att ex. tid aldrig är frånvarande att uttrycka närvaro av tid är därför inte 
väsentligt. 
De engelska adjektiv vars suffix enbart är –ful, menar Holmqvist och Pluciennik, är ord som 
företrädesvis tillhör två kategorier: ord uttrycker mängd, samt adjektiv med en social eller mental 
betydelse: handful (’handfull’) respektive playful (’lekfull’).  
Då full även har en lexikal betydelse i svenska är adjektiv vars suffix är –full, även adjektiv som 
uttrycker grad av berusning (ex. stupfull och bakfull). Adjektiv som uttycker berusningsgrad i svenska 
är dock inte avledda adjektiv, utan sammansättningar, i och med att det förstärkande förledet (ex. jätte) 
och full båda är lexikala ord i svenska. Dessa ord nämner Holmqvist och Pluciennik naturligtvis inte i 
sin engelska undersökning, men då de är så pass vanliga i svenska att de även bör nämnas i detta 
avsnitt.  

Syfte och frågeställningar 
Forskningen kring privativa adjektiv och deras motsatsord är således förankrad i den 
engelska språkforskningen, men inte i den svenska. Med utgångspunkt i Slotkins (1990), Górskas 
(1994, 2001) och Holmqvist och Plucienniks (1996) tidigare studier om adjektiv vars syfte är att 
uttrycka frånvaro, eller närvaro, ämnar denna studie att undersöka huruvida den engelska forskningen 
är applicerbar på svenska adjektiv. Har adjektivens avledningsstam betydelse för vilka suffix som 
används, och är det på grund av dessa betydelser som enbart vissa substantivstammar bildar 
adjektiviska motsatsord? 
Denna studie syftar till att undersöka hur adjektiv med suffixen –lös, -fri och –full används i svenska. 
Studiens data baseras på resultatdata från en korpusundersökning, med texter från tre genrer: 
skönlitterära verk, bloggtexter samt tidningstexter. Vad som är av intresse är: varför vissa ord 
suffigeras med både –lös och –fri, andra bara med ena av suffixen; vilken betydelse har adjektivens 
avledningsstammar vid avledningarna? Denna studie är en kartläggning av de avledningsstammar som 
verkar suffigeras olika beroende på deras betydelser: kan Sigurds (1972) påståenden bekräftas? Utifrån 
Slotkins undersökning (1990) gällande engelska adjektiv vars ändelse är –less och –free undersöker 
denna studie huruvida kategorierna är applicerbara även på svenska adjektiv. Med utgångspunkt i 
Holmqvist och Plucienniks studie (1996) undersöks adjektiv vars suffix är –lös och –full, och huruvida 
vilken betydelse adjektivens stammar kräver för att suffigeras med båda suffix, och på så sätt bilda 
motsatsord. 
 
 
 
Studiens frågeställningar är:  
 

1.   Vilka är de mest förekommande adjektiven med suffix a) –lös, b) –fri samt c) –full i de 
utvalda korpusarna? 
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2.   Vilka betydelser har avledningsstammarna som suffigeras med -lös respektive -fri? 
 

3.   Vilka avledningsstammar förekommer med –full: och vilka av dessa avledningsstammar kan 
kategoriseras enligt Holmqvist och Plucienniks kategorier (1996) och vilka av 
avledningsstammarna kan suffigeras med –lös eller -fri och på så sätt bilda motsatsord? 

 
Med en korpusundersökning listas de mest förekommande varianter av adjektiv med suffixen –lös, -fri 
samt -full. Även förekomster av adjektiv vars stammar blivit sammansatta med det lexikala ordet full 
presenteras, de är av intresse då sammansatta ord som uttrycker mängd, beskrivs i Holmqvist och 
Plucienniks (1996) studie.  
Hur orden används beroende på genre, skönlitterära verk, blogg- och tidningstexter är inte studiens 
huvudsakliga syfte att undersöka. Adjektiven listas snarare för att bilda en mängd språkdata i syfte att 
användas som underlag. Genrerna används ändock för att skapa ett varierat språkregister. I bloggar 
tillåts skribenter vara fantasifulla och språket är ofta spontant. Mer tydliga språkliga normer och 
riktlinjer följs i tidningstexter. Språket i skönlitterära verk kan antas vara fantasifullt men 
välformulerat.  
Studien syftar till att undersöka vilka mönster det svenska språkets skribenter följer och varför. 
Förhoppningen är att resultatet utgör en grund till vidare forskning om exempelvis det semantiska 
förhållandet mellan vissa avledningsstammar och ovan nämnda suffix. 
Studiens frågeställningar besvaras dels kvantitativt, när korpusarnas vanligaste adjektiv listas, dels 
kvalitativt när frågeställningarna besvaras och sedan analyseras i studiens diskussion.  
De förstnämnda frågeställningarna besvaras lättast med en överblick av resultatets data, när de senare 
kräver diskussion. Samtliga frågeställningar besvaras dels med diagram som presenterar de mest 
frekvent förekommande adjektiven, dels med en efterföljande resultatdiskussion.  

Metod  
Jag har valt att besvara studiens frågeställningar med en korpusundersökning. En korpus kan beskrivas 
som en stor samling språkdata. Den korpus som användes i denna studie var Språkbankens Korp 
(Borin, Forsberg och Roxendal, 2012) från Göteborgs universitet (hädanefter kallad Korp). För att ha 
flera språkregister representerade i studien valdes skönlitterära texter, tidningstexter och bloggar ut, 
där bloggar är den närmsta approximationen till naturligt språk. De skönlitterära verken bestod av 
Bonnierromaner, Norstedtsromaner, SUC romaner och Äldre svenska romaner. Bloggtexter och 
tidningstexter (från Göteborgsposten) avgränsades till åren 2009-2013.  
Språkbankens Korp tillhandahåller ett gränssnitt, en sökmotor, vilken kräver ytterst lite förkunskaper.  

Data  
De variablar som var av intresse för studien var de mest använda adjektiven med suffixen a) –lös, b) -
fri och c) –full samt hur dessa varierar med avseende på frekvens.  
Från vardera korpussamling samlades de 60 mest förekommande adjektiven med suffixen –lös, -fri 
och –full in. Valet av antal adjektiv baserades på att göra mängden data överskådlig.  
 
 

Tabell 1. Korpussamlingen Skönlitteratur, dess underkategorier och antal tokens.  

Skönlitteratur År Antal tokens 
Bonnierromaner  1976-1977 6 579 220 
Bonnierromaner  1980-1981 4 305 575 
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Norstedsromaner  1999 2 534 307 
SUC romaner 1990-talet 4 653 784 
Äldre svenska romaner 1900-1950 4 347 253 
Totalt   22 420 139 
 

Tabell 2. Korpussamlingen Bloggmix, år och antal tokens. 

Bloggmix År Antal tokens 
Bloggmix 2009 73 160 432 
Bloggmix 2010 94 397 903 
Bloggmix 2011 96 701 466 
Bloggmix 2012 75 958 318 
Bloggmix 2013 57 901 653 
Totalt   398 119 772  
 
Tabell 3. Korpussamlingen ”Tidningstexter” med underkategorin GP (Göteborgsposten) och antal tokens.  

Tidningstexter  År Antal tokens 
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  88 619 501 
 
 
När studien genomfördes innehöll de tre korpusarna totalt drygt en halv miljard tokens. Det framgår i 
tabellerna 1, 2 och 3 att korpussamlingen ”Bloggmix” innehåller betydligt fler tokens än de andra 
korpussamlingarna ”Skönlitteratur” och ”Tidningstexter”. Sökresultatet som används i studien ska inte 
beskrivas som generaliserande för det svenska språket, men kan ge en ledtråd till hur adjektiven 
används i språket i stort.  

Procedur  
Studiens korpusundersökning ämnar att studera hur användandet av adjektiven varierar med avseende 
på frekvens. I syfte att returnera frekvensdata konstruerades ett antal söksträngar. I Korps gränssnitt 
valdes utökad sökning, där en sökning genom ett reguljärt uttryck är möjligt. Därefter valdes ordklass 
adjektiv. Det reguljära uttrycker löd i sin helhet [a-ö]+* där [a-ö] innebär vilken bokstavskombination 
som helst, och asterisken efterledet lös, fri eller full. Bild 1 illustrerar en skärmbild som föreställer 
sökkonstruktionen i Korp.   
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Bild 1. Skärmbild på den sökkonstruktion som användes i korpusundersökningen, från Språkbankens Korp 

 
Då Korps data inte är annoterad med en morfologisk distinktion gällande prefix eller suffix, 
returnerade söksträngen även ord som innehöll morfemet lös men för den delen inte var en 
sammansättning. Returnerad data krävde således en manuell kontrollering för att utesluta oönskad 
data.  
Önskad data var för frågeställning 1 gällande suffix 

a)   Alla adjektiv vars suffix var –lös i syfte att uttrycka frånvaro av stammens betydelse: ex. 
hopplös, sömnlös, föräldralös.	  

b)   Alla adjektiv vars suffix var –fri i syfte att uttrycka frånvaro av stammens betydelse: ex. 
sorgfri, molnfri, valfri. 	  

c)   Alla adjektiv vars suffix var –full i syfte att uttrycka närvaro av stammens betydelse: ex. 
hoppfull, bekymmerfull, kärleksfull. Adjektiv vars stam var sammansatt med full för att 
uttrycka mängd eller grad av berusning: ex. halvfull, stupfull. 	  
	  

Oönskad data var för frågeställning 1 gällande suffix 
a)   Adjektiv som slutar på –lös men emellertid inte var ett resultat av en sammansättning av ett 

adjektiv och lös ex.:  
Makalös (ordet är ett adjektiv men enligt min mening är det så pass lexikaliserat att det inte 
längre fungerar som en sammansättning, dagens talare av svenska påstår sig sällan vara fria 
från make vid användning av dessa ord), muskulös och fabulös (då fabulös är ett låneord från 
franska, jmf. fabuleux), samt alla förekomster av felstavade adjektiv (ex. *förväntaslös) 

b)   Adjektiv som slutar på –fri men där ordet fri används som ett eget lexem som avletts, ex:  
ofri (då detta är en prefigerad form av rotmorfemet fri) 

c)   Adjektiv som slutar på  –full men emellertid inte var ett resultat av en sammansättning av 
adjektiv och –full, eller när full används som ett eget lexem som blivit avlett, ex:  
handfull (substantiv) ofull (då detta är en prefigerad form av rotmorfemet full) samt alla 
förekomster av ”felstavade” adjektiv (ex. *förväntasfull) 

 
Frågeställning 1 besvarades med en kvantitativ metod, där enbart numeriska värden var av intresse. 
Frågeställning 2, och 3, å andra sidan, besvarades med en kvalitativ analys. De mest förekommande 
adjektiven med ovan nämnda suffix fick utgöra underlaget för analysen. Överskådliga frekvenstabeller 
ställdes upp. För att besvara frågeställning 2, vilken betydelse adjektivens avledningsstammar har, 
analyserades vart och ett av adjektiven. Med utgångspunkt i Sigurds (1972) och Slotkins (1990) 
undersökning av svenska respektive engelska adjektiv grupperades de svenska adjektiven beroende på 
deras avledningsstammars betydelse. För att besvara frågeställning 3, huruvida avledningsstammarnas 
betydelse tillhör en viss kategori för att även suffixeras med –full, grupperades adjektiven enligt de 
kategorier beskrivna av Holmqvist och Pluciennik (1996), och ovan i avsnittet Bakgrund. Min 



9 
 

språkliga intuition är att flera adjektiv som suffigeras med –full är förekomster av ord där suffixet har 
en annan betydelse än att uttrycka närvaro av avledningsstammen. Full används istället i många fall 
för att å enda sidan referera till mängd (som i proppfull eller halvfull) å andra sidan för att referera till 
berusning, alltså att ändelsen har sin egen betydelse (som i stupfull eller bakfull). De ord som uttrycker 
mängd är av intresse för denna studie, då de kategoriseras utifrån Holmqvist och Plucienniks (1996) 
studie. De ord som uttrycker berusning, å andra sidan, är inte direkt relevanta för denna studie. Dessa 
kategoriseras därför inte. De är ändock bevarade i resultatdatan då jag anser att förekomsten av dessa 
är relevanta att diskutera. 
När frågeställning 2 och 3 besvaras är det totala antalet typer av adjektiv som är av intresse. Adjektivet 
värdefull förekommer i två korpusar (vilket alltså ger två förekomster) men antas i frågeställning 2 och 
3 vara en typ.  

Resultat 
Antal adjektiv vars suffix är –lös, -fri och –full listas i tabell 4.  
Tabell 4. Varje suffix relativa frekvens per korpussamling 

 Skönlitteratur Bloggmix Tidningstexter 
-lös 172 76,4 94,2 
-fri  173 45,6 34,2 
-full  111 42,1 73,1 
 
 
Studiens frågeställningar besvaras i den ordning de presenterades i avsnittet Syfte och frågeställningar.  
Resultatet av frågeställning 2 och 3 följs av en kortare resultatdiskussion.  
När de 60 mest frekventa adjektiven med respektive suffix hade valts ut efter manuell sållning, 
återfanns 180 adjektiv. För att besvara frågeställning 2 och 3 slogs dessa ihop för att skapa ett 
sammanlagt resultat.  
 
Tabell 5. Antal typer per suffix för samtliga korpusar.  

Suffix Antal typer efter sammanslagning 
-lös  86 
-fri  110 
-full  80  
 

Frågeställning 1 
”Vilka är de mest förekommande adjektiven med suffix a) –lös, b) –fri och c) –full i de utvalda 
korpusarna?” 

Fråga 1 a)  
I tabell 6 listas samtliga förekomster av adjektiv med suffixet –lös. Totalt genererade 
korpussökningarna av suffixet –lös 42664 förekomster, 929 olika typer. När de 60 mest frekventa 
adjektiven med suffixet –lös hade plockats ut från samtliga korpusar återfanns 86 typer.  
Då adjektiven makalös, muskulös och fabulös tillhör oönskad data (se avsnitt Syfte och 
frågeställningar angående oönskad data) har dessa sållats bort ur sökningens resultatdata. I Appendix 
A presenteras de mest förekommande adjektiven med suffixet –lös per korpussamling.  
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Totalt 86 adjektiv listas i tabell 6. Tabellens första kolumn visar adjektiv, den andra kolumnen antal 
förekomster. Tabellens tredje kolumn redogör förekomsternas relativa frekvens, hur många gånger per 
miljoner ord adjektivet förekommer, baserat på samtliga korpusars antal tokens.  
 
Tabell 6. Samtliga förekomster av ord vars ändelse är –lös i samtliga korpussamlingar använda i 

studien.Tabellens vänstra kolumn visar adjektivet, mittenkolumnen visar antal förekomster och tabellens 

tredje kolumn redogör förekomsternas relativa frekvens, hur många gånger per miljoner ord adjektivet 

förekommer, baserat på samtliga korpusars antal tokens. 

rastlös 4575  8,985398074 
arbetslös 3996 7,84823E-06 
värdelös 3857 7,575230682 
medvetslös 1629 3,199390921 
hopplös 1283 2,519839504 
meningslös 1250 2,455026796 
sömnlös 1069 2,099538916 
mållös 1031 2,024906102 
hjälplös 975 1,914920901 
hemlös 924 1,814755808 
maktlös 858 1,685130393 
orkeslös 826 1,622281707 
chanslös 559 1,097887983 
livlös 559 1,097887983 
trådlös 553 1,086103855 
tidlös 541 1,062535597 
gränslös 481 0,944694311 
smaklös 460 0,903449861 
hänsynslös 427 0,838637154 
sysslolös 410 0,805248789 
tandlös 383 0,75222021 
sanslös 358 0,703119674 
färglös 316 0,620630774 
respektlös 299 0,58724241 
ordlös 292 0,57349426 
ljudlös 282 0,553854045 
betydelselös 277 0,544033938 
skoningslös 276 0,542069917 
anspråkslös 251 0,492969381 
händelselös 248 0,487077316 
barnlös 237 0,465473081 
harmlös 235 0,461545038 
menlös 233 0,457616995 
ändlös 216 0,42422863 
kraftlös 211 0,542069917 
namnlös 211 0,414408523 
kompromisslös 204 0,400660373 
villkorslös 183 0,359415923 
håglös 181 0,35548788 
försvarslös 178 0,349595816 
ansvarslös 169 0,331919623 
bottenlös 166 0,326027559 
föräldralös 165 0,324063537 
kravlös 162 0,318171473 
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hjärtlös 152 0,298531258 
poänglös 146 0,28674713 
energilös 141 0,276927023 
vårdslös 138 0,271034958 
axelbandslös 134 0,263178873 
klubblös 126 0,247466701 
lottlös 126 0,247466701 
redlös 122 0,239610615 
ärmlös 115 0,225862465 
fantasilös 103 0,202294208 
inspirationslös 88 0,172833886 
andlös 76 0,149265629 
planlös 76 0,149265629 
innehållslös 74 0,145337586 
verkningslös 70 0,137481501 
skamlös 62 0,121769329 
kontraktslös 57 0,111949222 
prestigelös 53 0,104093136 
förutsättningslös 51 0,100165093 
uttryckslös 50 0,098201072 
hejdlös 49 0,09623705 
bostadslös 47 0,092309008 
värnlös 44 0,086416943 
rättslös 42 0,0824889 
modlös 40 0,078560857 
huvudlös 38 0,074632815 
papperslös 35 0,06874075 
rotlös 33 0,064812707 
rådlös 33 0,064812707 
svarslös 33 0,064812707 
uddlös 33 0,064812707 
känslolös 31 0,060884665 
sorglös 28 0,0549926 
tonlös 27 0,053028579 
vettlös 27 0,053028579 
formlös 26 0,051064557 
tröstlös 26 0,051064557 
bekymmerslös 24 0,047136514 
viljelös 24 0,047136514 
medellös 22 0,043208472 
besinningslös 18 0,035352386 
trolös 17 0,033388364 
Totalt 35779 7,02707E-05 
 

Fråga 1 b)  
I tabell 7 listas de mest använda adjektiven vars suffix är –fri i samtliga korpussamlingar. 
Korpussökningarna för suffixet –fri resulterade i 21501 adjektiv med 866 olika typer. När de 60 mest 
frekventa adjektiven hade plockats ut från samtliga korpusar återfanns 110 olika typer av adjektiv med 
suffixet –fri.  
I Appendix B presenteras de 60 mest förekommande adjektiven med suffixet –fri från respektive 
korpussamling.  
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Tabell 7. Samtliga förekomster av ord vars ändelse är –fri i samtliga korpussamlingar använda i studien. 

Tabellens vänstra kolumn visar adjektivet, mittenkolumnen visar antal förekomster och tabellens tredje 

kolumn redogör förekomsternas relativa frekvens, hur många gånger per miljoner ord adjektivet 

förekommer, baserat på samtliga korpusars antal tokens. 

valfri 6876 13,5046114 
felfri 1268 2,490379182 
feberfri 920 1,806899722 
laktosfri 810 1,590857364 
alkoholfri 687 1,349282727 
skadefri 566 1,111636133 
glutenfri 491 0,964334526 
rökfri 433 0,850421282 
smärtfri 418 0,820960961 
barnfri 397 0,77971651 
sockerfri 373 0,732579996 
benfri 364 0,714903803 
kostnadsfri 316 0,620630774 
bloggfri 216 0,42422863 
rostfri 196 0,384948202 
blöjfri 192 0,377092116 
skuldfri 182 0,357451902 
avgiftsfri 177 0,347631794 
molnfri 177 0,347631794 
mjölkfri 176 0,345667773 
problemfri 164 0,322099516 
träningsfri 148 0,290675173 
drogfri 144 0,282819087 
fördomsfri 136 0,267106915 
giftfri 130 0,255322787 
fläckfri 111 0,21800638 
bilfri 110 0,216042358 
datorfri 105 0,206222251 
stressfri 96 0,188546058 
fettfri 94 0,184618015 
oljefri 94 0,184618015 
snöfri 91 0,178725951 
riskfri 90 0,176761929 
köttfri 88 0,172833886 
luktfri 74 0,145337586 
prickfri 74 0,145337586 
kemikaliefri 73 0,143373565 
parfymfri 73 0,143373565 
kärnvapenfri 69 0,135517479 
hårfri 64 0,125697372 
klumpfri 64 0,125697372 
pluggfri 64 0,125697372 
reklamfri 63 0,123733351 
bekymmerfri 62 0,121769329 
äggfri 57 0,111949222 
symptomfri 53 0,104093136 
regnfri 52 0,102129115 
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receptfri 51 0,100165093 
isfri 49 0,09623705 
fläsckfri 48 0,094273029 
hästfri 45 0,088380965 
sminkfri 45 0,088380965 
fossilfri 44 0,086416943 
klanderfri 44 0,086416943 
smittfri 43 0,084452922 
köpfri 40 0,078560857 
skattefri 40 0,078560857 
chosefri 39 0,076596836 
doftfri 37 0,072668793 
ångestfri 33 0,064812707 
datafri 31 0,060884665 
stallfri 31 0,060884665 
parabenfri 29 0,056956622 
godisfri 27 0,053028579 
segelfri 26 0,051064557 
gästfri 22 0,043208472 
pälsfri 22 0,043208472 
koldioxidfri 20 0,039280429 
förlustfri 17 0,033388364 
mötesfri 17 0,033388364 
flygfri 15 0,029460322 
planfri 15 0,029460322 
underhållsfri 15 0,029460322 
friktionsfri 14 0,0274963 
arbetsfri 13 0,025532279 
avgasfri 13 0,025532279 
konfliktfri 13 0,025532279 
skrupelfri 13 0,025532279 
tullfri 13 0,025532279 
dragfri 9 0,017676193 
köfri 9 0,017676193 
räntefri 8 0,015712171 
vinstfri 8 0,015712171 
halkfri 7 0,01374815 
syndfri 7 0,01374815 
vapenfri 7 0,01374815 
sorgfri 6 0,011784129 
fågelfri 4 0,007856086 
lidelsefri 4 0,007856086 
flärdfri 3 0,005892064 
rynkfri 3 0,005892064 
tadelfri 3 0,005892064 
besvärsfri 2 0,003928043 
invändningsfri 2 0,003928043 
vindfri 2 0,003928043 
värderingsfri 2 0,003928043 
arsenikfri 1 0,001964021 
bröstvårtefri 1 0,001964021 
dammfri 1 0,001964021 
genusfri 1 0,001964021 
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illusionsfri 1 0,001964021 
kärnkraftsfri 1 0,001964021 
neurosfri 1 0,001964021 
passionsfri 1 0,001964021 
personlighet 1 0,001964021 
skolfri 1 0,001964021 
skuggfri 1 0,001964021 
sommarfri 1 0,001964021 
stormfri 1 0,001964021 
straffri 1 0,001964021 
Totalt  18785 36,89414269 
 

Fråga 1 c)  
Korpussökningarna genererade 28754 adjektiv med totalt 81 olika typer. I. När de 60 mest frekventa 
adjektiven hade plockats ut från samtliga korpusar återfanns 80 olika typer av adjektiv med suffixet –
full.. Från resultatdatan har tre förekomster sållats bort: handfull då det tillhör ordklassen substantiv, 
förväntasfull, då det är felstavat, samt wonderfull då det är ett felstavat ord på engelska (jmf. 
wonderful). I Appendix C listas samtliga förekomster av adjektiv med suffixet –full, från samtliga 
korpussamlingar. 
 
Tabell 8. Samtliga förekomster av ord vars ändelse är –full i samtliga korpussamlingar använda i studien. 

Tabellens vänstra kolumn visar adjektivet, mittenkolumnen visar antal förekomster och tabellens tredje 

kolumn redogör förekomsternas relativa frekvens, hur många gånger per miljoner ord adjektivet 

förekommer, baserat på samtliga korpusars antal tokens. 

värdefull 2055 4,036064053 
förväntansfull 1767 3,470425879 
kraftfull 1583 3,109045935 
kärleksfull 1576 3,095297785 
betydelsefull 1112 2,183991838 
bakfull 991 1,946345244 
hoppfull 902 1,771547336 
ansvarsfull 752 1,476944121 
hotfull 702 1,378743049 
lekfull 680 1,335534577 
överfull 657 1,290362084 
proppfull 549 1,078247769 
meningsfull 507 0,995758869 
fridfull 460 0,903449861 
hemlighetsfull 435 0,854349325 
talangfull 413 0,811140853 
fördomsfull 383 0,75222021 
fantasifull 333 0,654019139 
halvfull 318 0,624558817 
ångerfull 242 0,475293188 
fasansfull 236 0,463509059 
stämningsfull 233 0,457616995 
tankfull 215 0,422264609 
ondskefull 210 0,412444502 
gåtfull 204 0,400660373 
insiktsfull 200 0,392804287 
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smakfull 191 0,375128094 
motsägelsefull 174 0,34173973 
oskuldsfull 174 0,34173973 
respektfull 168 0,329955601 
nyckfull 163 0,320135494 
praktfull 157 0,308351366 
rattfull 155 0,304423323 
stupfull 153 0,30049528 
effektfull 152 0,298531258 
stilfull 151 0,296567237 
hånfull 147 0,288711151 
livfull 144 0,282819087 
skrockfull 141 0,276927023 
föraktfull 138 0,271034958 
omsorgsfull 128 0,251394744 
förhoppningsfull 124 0,243538658 
knökfull 119 0,233718551 
uttrycksfull 114 0,223898444 
skitfull 98 0,192474101 
smockfull 93 0,182653994 
hänsynsfull 80 0,157121715 
fröjdefull 78 0,153193672 
jättefull 78 0,153193672 
temperamentsfull 60 0,117841286 
lidelsefull 59 0,115877265 
verkningsfull 58 0,113913243 
underfull 42 0,0824889 
småfull 40 0,078560857 
pruttfull 36 0,070704772 
energifull 34 0,066776729 
vördnadsfull 34 0,066776729 
andaktsfull 33 0,064812707 
längtansfull 28 0,0549926 
händelsefull 27 0,053028579 
måttfull 27 0,053028579 
behagfull 26 0,051064557 
förtroendefull 25 0,049100536 
ångestfull 24 0,047136514 
spefull 23 0,045172493 
charmfull 21 0,04124445 
klangfull 18 0,035352386 
själfull 17 0,033388364 
lättjefull 16 0,031424343 
förtjänstfull 15 0,029460322 
taktfull 15 0,029460322 
ärofull 14 0,0274963 
tillitsfull 13 0,025532279 
bräddfull 12 0,023568257 
glädjefull 11 0,021604236 
kärnfull 11 0,021604236 
svekfull 11 0,021604236 
aktningsfull 9 0,017676193 
känslofull 9 0,017676193 
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Totalt 24100 47,33291663 
 

Frågeställning 2  

”Vilka betydelser har avledningsstammarna som suffigeras med -lös respektive -fri?” 
 
Utifrån de kategorier som beskrevs i avsnittet ”Bakgrund” samt ”Metod” grupperas adjektivens 
stammar med suffixen –lös respektive –fri. Adjektiven presenteras per kategori nedan. Adjektiven 
kategoriseras efter Sigurds svenska beskrivningar  (1972) och Slotkins (1990) engelska studie.  
 
De för studien utvalda adjektiven listas enligt Sigurds beskrivningar. Först presenteras de adjektiv som 
även förekommer i Sigurds (1972) beskrivningar. Därefter listas de adjektiv som förekommer i denna 
studies resultatdata, vars betydelse jag kan anta tillhör de beskrivna kategorierna.  
 
Substantiv som blivit avledda med suffixet –lös: 
 

Berömvärda mänskliga egenskaper: 
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
besinningslös, färglös, håglös, hänsynslös, kraftlös, menlös, modlös, mållös, vettlös och viljelös. 
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
 ansvarslös, energilös, fantasilös, harmlös, inspirationslös, kompromisslös, känslolös, livlös, 
medvetslös, orkeslös, prestigelös, respektlös, rådlös, sanslös, skoningslös och tonlös.  
Totalt 27 stycken. 

 
Effekt, betydelse: 
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Betydelselös, händelselös, maktlös, meningslös, uddlös, värdelös, ändlös.  
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
Anspråkslös, bekymmerslös, formlös, förutsättningslös, kravlös, ljudlös, planlös, redlös, rotlös, 
skamlös, smaklös, sorglös, svarslös, sömnlös, tidlös, trolös, uttryckslös, verkningslös och 
villkorslös.  
Totalt 25 stycken.  

 
Självklara, nära och nyttiga ting: 
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Arbetslös, bostadslös, hemlös och huvudlös.  
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
axelbandslös, barnlös, föräldralös, hjärtlös, klubblös, kontraktlös, namnlös, ordlös, papperslös, 
tandlös och ärmlös.  
Totalt 15 stycken. 

 
Önskvärda förmåner som hjälp, vård:  
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Försvarslös, hjälplös, hopplös, medellös, rättslös, tröstlös, vårdslös och värnlös. 
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
Inga förekomster. 
Totalt 8 stycken.  
 

Substantiv som blivit avledda med suffixet –fri:  
 

Avgifter, tvång, arbete:  
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Avgiftsfri, kostnadsfri, räntefri, skuldfri, tullfri. 
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
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arbetsfri, köpfri och skattefri.  
Totalt 8 stycken. 
 
Skadliga ämnen, obehag, icke önskvärd väderlek:  
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Alkoholfri, arsenikfri, bilfri, dammfri, dragfri, feberfri, friktionsfri, halkfri, isfri, molnfri, rostfri, 
rökfri, skuggfri, smärtfri, snöfri, stormfri, symptomfri, syndfri och vindfri.  
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
avgasfri, drogfri, fettfri, fläckfri, fossilfri, förlustfri, giftfri, kemikaliefri, klumpfri, koldioxidfri, 
kärnkraftsfri, kärnvapenfri, luktfri, neurosfri, parabenfri, prickfri, regnfri, riskfri, skadefri, 
smittfri, vapenfri och ångestfri.  
Totalt 41 stycken. 
 
Klandervärda mänskliga egenskaper:  
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Chosefri, flärdfri och skrupelfri 
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
Lidelsefri, passionsfri, personlighetsfri och värderingsfri. 
Totalt 7 stycken. 
 
Kritik, motsägelser:  
Ord som förekommer bland studiens utvalda adjektiv gemensamt med Sigurds beskrivningar: 
Invändningsfri, klanderfri, prickfri och tadelfri  
Övriga ord som förekommer i studiens utvalda adjektiv och kategoriseras likadant: 
Bekymmersfri, besvärsfri, felfri, fördomsfri, invändningsfri, konfliktfri, problemfri, sorgfri, straffri 
och stressfri.  
Totalt 14 stycken.  

 
Ett antal avledningsstammar i de för studien utvalda adjektiven är inte möjliga att direkt kategorisera 
utifrån de kategorier beskrivna av Sigurd (1972). Flera av orden, som exempelvis ben, bröstvårtor, 
doft och personlighet är ord som används i syfte att referera till animata ting. Dessa kan därför inte 
kategoriseras som avgifter, skadliga ämnen, egenskaper eller kritik. Ord som blöjor, kött, gluten och 
segel är ord som sällan har en särskild negativ konnotation, och därför inte tillskrivs som ex. avgifter 
eller kritik. Orden gäst, blogg, och dator är exempel på ord vars stam har en neutral betydelse. De 
anses sällan vara märkvärt positiva eller negativa. Gäster, bloggar och datorer är önskade eller 
oönskade beroende på kontext.  
Avledningsstammarna som suffigerats med -fri är följande: 
Barnfri, benfri, bloggfri, blöjfri, bröstvårtefri, datafri, datorfri, doftfri, flygfri, fågelfri, genusfri, 
glutenfri, gästfri, hårfri, hästfri, illusionsfri, köttfri, laktosfri, mjölkfri, mötesfri, parfymfri, planfri, 
pluggfri, pälsfri, receptfri, reklamfri, rynkfri, segelfri, skolfri, sminkfri, sockerfri, sommarfri, stallfri, 
träningsfri, underhållsfri, valfri, vinstfri samt äggfri.  
 
Sigurds (1972) påståenden om vilka substantiv som suffigeras med –lös respektive –fri kan appliceras 
på de för studien utvalda adjektiven.   
 
Efter Slotkins studie undersöks huruvida de engelska avledningsstammarnas betydelse är applicerbar 
även på svenska adjektiv.  

Ord med suffixet –lös:  

Kategori 1. Avledningsstammar som uttrycker mänskliga kroppsdelar: huvudlös, tandlös, hjärtlös.  
 
Kategori 2. Avledningsstammar som uttrycker positivt mänskligt attribut, känsla eller ägodel: 
värdelös, medvetslös, hopplös, meningslös, sömnlös, hjälplös, maktlös, orkeslös, chanslös, livlös, 
sanslös, smaklös, hänsynslös, respektlös, betydelselös, skoningslös, barnlös, kraftlös, namnlös, 
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kompromisslös, villkorslös, håglös, försvarslös, ansvarslös, föräldralös, energilös, vårdslös, 
fantasilös, planlös, prestigelös, uttryckslös, modlös, rådlös, svarslös, känslolös, vettlös, tröstlös, 
viljelös,  trolös, rättslös, arbetslös, hemlös, sysslolös, händelselös, inspirationslös, andlös, 
förutsättningslös, bostadslös 
Totalt 48 stycken.  
 
Kategori 3. Avledningsstammar som uttrycker negativt mänskligt attribut, känsla eller ägodel: rastlös, 
harmlös, menlös, kravlös, redlös, skamlös, sorglös, bekymmerslös, besinningslös.  
Totalt 9 stycken.  
 
Kategori 4. Avledningsstammar som uttrycker ett positivt icke mänskligt önskat attribut: trådlös, 
färglös, ordlös, anspråkslös, verkningslös, kontraktslös, hejdlös, papperslös, medellös, poänglös, 
axelbandslös, klubblös, lottlös, ärmlös, innehållslös, rotlös, uddlös, ljudlös.  
Totalt 17 stycken.  
 
Kategori 5. Avledningsstammar som uttrycker ett negativt icke mänskligt oönskat attribut: inga 
förekomster. 
Totalt 0 stycken.  
    
Kategori 6. Avledningsstammar som uttrycker abstrakta former: mållös, tidlös, gränslös, ändlös, 
bottenlös, värnlös, tonlös, formlös.  
 Totalt 8 stycken.  
 
Ord med suffixet –fri: 
Kategori 1. Avledningsstammar som uttrycker mänskliga kroppsdelar: benfri, hårfri, rynkfri, 
bröstvårtefri.  
Totalt 4 stycken.  
 
Kategori 2. Avledningsstammar som uttrycker positivt mänskligt attribut, känsla eller ägodel: valfri, 
barnfri, underhållsfri, planfri, flärdfri, genusfri, passionsfri, personlighetsfri, lidelsefri. 
Totalt 9 stycken.  
 
Kategori 3. Avledningsstammar som uttrycker negativt mänskligt attribut, känsla eller ägodel: felfri, 
feberfri, smärtfri, skuldfri, problemfri, fördomsfri, stressfri, riskfri, luktfri, bekymmersfri, symptomfri, 
klanderfri, smittfri ,chosefri, ångestfri, förlustfri, konfliktfri, skrupelfri, syndfri, sorgfri, tadelfri, 
besvärsfri, invändningsfri, värderingsfri, illusionsfri.  
Totalt 25 stycken.  
 
Kategori 4. Avledningsstammar som uttrycker ett positivt icke mänskligt önskat attribut: laktosfri, 
glutenfri, sockerfri, bloggfri, mjölkfri, blöjfri, arbetsfri, träningsfri, bilfri, datorfri, snöfri, reklamfri, 
äggfri, receptfri, isfri, hästfri, datafri, stallfri, segelfri, parfymfri, pluggfri, sminkfri, köpfri, doftfri, 
godisfri, gästfri, flygfri, vinstfri, fågelfri, skolfri, sommarfri.  
Totalt 31 stycken.  
 
Kategori 5. Avledningsstammar som uttrycker ett negativt icke mänskligt oönskat attribut:: alkoholfri, 
skadefri, rökfri, kostnadsfri, rostfri, avgiftsfri, drogfri, giftfri, fläckfri, fettfri, oljefri, köttfri, prickfri, 
kemikaliefri, kärnvapenfri, klumpfri, regnfri, fossilfri, skattefri, parabenfri, pälsfri, koldioxidfri, 
mötesfri, friktionsfri, avgasfri, dragfri, köfri, räntefri, halkfri, vapenfri, vindfri, arsenikfri, dammfri, 
kärnkraftsfri, neurosfri, stormfri, straffri.  
Totalt 37 stycken.  
 
Kategori 6. Avledningsstammar som uttrycker abstrakta former: inga förekomster.   
Totalt 0 stycken.  
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Flest förekomster av ord med suffixet –lös är ord som kategoriserats som ”berömvärda mänskliga 
egenskaper” utifrån Sigurd (1972) och ”positivt mänskligt attribut, känsla eller ägodel” utifrån Slotkin 
(1990).  
Flest förekomster av ord med suffixet –fri är ord som kategoriserats som ”skadliga ämnen, obehag, 
icke önskvärd väderlek” utifrån Sigurd (1972) och ”negativt icke mänskligt attribut” utifrån Slotkin 
(1990).  
 
Resultatet för fråga 2 visar att suffixen –lös respektive –fri används på olika stammar beroende på vad 
stammarna uttrycker. Antal förekomster för varje kategori listade av Slotkin (1990) återges i tabell 7.  
Tabell 7. Studiens utvalda adjektiv grupperas i kategori 1-6 beroende på avledningsstammarnas  

tillhörighet.  

 Suffix -lös Suffix -fri  
Kategori 1 3 4 
Kategori 2 48 9 
Kategori 3 9 25 
Kategori 4 18 31 
Kategori 5 0 37 
Kategori 6  8 0 
 
Av intresse för studien är också vilka avledningsstammar som kan suffigeras med både –lös och –fri, 
för att uttrycka olika typer av frånvaro. De för studien utvalda adjektiv vars avledningsstammar är 
möjliga att suffigera med båda suffix, -lös och –fri presenteras i tabell 8. Dessa diskuteras i 
”Resultatdiskussionen” nedan.  
Tabell 9. De för studien utvalda adjektiv vars avledningsstammar är möjliga att suffigera med –lös och –

fri.  

Avledningsstam Suffix –lös Suffix –fri  
bekymmer(s) bekymmerslös bekymmersfri 
barn barnlös barnfri 
fördom(s) fördomslös fördomsfri 
lidelse lidelselös lidelsefri 
arbete arbetslös arbetsfri 
plan planlös planfri 
 

Resultatdiskussion fråga 2 

Kategorisering enligt Sigurd (1972) 

Gällande adjektiv vars avledningsstam blivit avlett med –lös, återfanns flera av orden listade av Sigurd 
(1972) i studiens resultatdata. Hur de ord som endast förekommer i studiens data och inte listas av 
Sigurd kategoriserar jag utifrån min egna intuition. Hur avledningsstammarna ska kategoriseras är inte 
alltid självklart. Energilös har jag exempelvis kategoriserat inom gruppen ”Effekt, betydelse”, och 
ansvarslös som ”Berömvärda mänskliga egenskaper”. Ansvar är något någon eller några tar, och 
därför är det en berömvärd egenskap. Att ha mycket energi är egentligen också en berömvärd 
egenskap. Men att vara energilös är enligt mig ett resultat av att gjort något utmattande, därav 
kategoriseringen ”Effekt”. Mållös kategoriserar Sigurd som ”Berömvärda mänskliga egenskaper”, och 
att ha mål i livet är givetvis berömvärt. Men ordet mål i sig, är det en egenskap eller är det en 
betydelse, beroende på hur abstrakt tolkning någon gör.  

Kategorisering enligt Slotkin (1990)  

Kategori 1 representerar de adjektiv som representerar mänskliga kroppsdelar. Inom denna kategori är 
det fler ord vars suffix är –fri (ex. rynkfri). Kategori 2 innehåller adjektiv vars avledningsstam 
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uttrycker ett mänskligt attribut, känsla eller ägodel vars konnotation är positiv. Ett mänskligt attribut  i 
denna kategori är adjektiv med suffixet –lös dominerande i antal (ex. värdelös och hopplös). 
Adjektiven uttrycker en frånvaro av ett positivt attribut, och innebär således en negativ betydelse.  
I kategori 3, adjektiv vars avledningsstam uttrycker ett konnotativt negativt mänskligt attribut, känsla 
eller ägodel, grupperas fler adjektiv med ändelsen –fri. Orden förmedlar på så sätt en positiv frånvaro 
av en negativ egenskap (ex. stressfri). Kategori 4 innehåller, i sin tur, nästan lika många förekomster 
av ord med suffixet –lös respektive –full: endast två fler adjektiv med suffixet –fri har grupperats inom 
den givna kategorin. Avledningsstammar inom denna kategori refererar till icke mänskliga önskade 
attribut. Frånvaron som uttrycks med hjälp av suffixet är således positiv eller negativ, till stor del 
beroende av kontexten: beroende på eventuell intolerans beskrivs möjligtvis en laktosfri mjölk som 
positiv.  
Huruvida något anses ha positiv eller negativ konnotation beroende på kontext kan sägas stämma även 
för de huvudord som grupperats i kategori 5. De benämner negativt konnotativt icke mänskliga 
attribut. Inom denna kategori tillfaller 37 ord, samtliga av dessa är huvudord som suffigerats med –fri. 
Adjektiven uttrycker följaktligen en frånvaro av ett negativt attribut, och förmedlar på så sätt en 
positiv betydelse (ex. en frånvaro av kärnvapen i kärnvapenfri). Slutligen grupperas 8 av de utvalda  
adjektivens avledningsstammar som abstrakta fenomen (som ex. mål och tid). Alla adjektiv med 
avledningsstammar som kategoriseras som abstrakta fenomenen, suffigeras med –lös.  
Av den tillgängliga data som presenteras i tabell 2 framgår det att suffixet –lös oftast förekommer med 
ord som uttrycker ett positivt mänskligt attribut, känsla eller ägodel (37 stycken). –fri förekommer 
oftast med ord som uttrycker ett negativt icke mänskligt oönskat attribut, en kvalité eller substans (39 
stycken).  
 
De för studien utvalda adjektiven vars avledningsstammar är möjliga att suffigera med både –lös och –
fri återgavs i tabell 5 ovan. Vad de 7 avledningsstammarna verkar ha gemensamt, om något mönster är 
av intresse att studera, är att de alla är referenter till människor. En person kan ha bekymmer, lidelser, 
ta ansvar och ha fördomar och barn. Frånvaron av planer, däremot, verkar vara referenter till både 
mänskliga och omänskliga ting, beroende på vilket suffix det används med. Möjligtvis har någon en 
planfri helg, utan några aktiviteter planerade. Även vägar kan beskrivas som planfria. Planlös är 
någon ometodisk eller ogenomtänkt.  

Frågeställning 3  

Studiens tredje frågeställning lyder ”vilka avledningsstammar förekommer med –full: kan dessa 
kategoriseras enligt Holmqvist och Plucienniks kategorier (1996) och vilka av deras huvudord kan 
sammansättas med –lös eller -fri och på så sätt bilda motsatsord?” 
 
Utifrån de kategorier som beskrivs i avsnitt avsnittet Bakgrund grupperades de ord som enbart 
förekommer med –full i tre kategorier:  
Kategori 1: ”adjektiv där –full är ett lexikalt ord som uttrycker mängd” 
Kategori 2: ”adjektiv vars avledningsstam uttrycker en mental representation” 
Katgori 3: ”adjektiv där full förekommer med ett förstärkande förled och uttrycker berusning”. 
De adjektiv som grupperas till kategori 1 är (i sin totala mängd): överfull, proppfull, halvfull, knökfull, 
smockfull, måttfull och bräddfull.  
Exempel på avledningsstammar som faller inom kategori 2 är: värdefull, förväntansfull, kraftfull, 
kärleksfull, betydelsefull, hoppfull, ansvarsfull, hotfull, lekfull samt meningsfull.  
Det totala antalet adjektiv i kategori 1, 2 och 3 listas i tabell 9. I tabell 10 listas förekomsternas antal. 
 
Tabell 10. De för studien utvalda adjektiv vars ändelse är –full, kategoriseras beroende på huruvida de 

uttrycker mängd eller mental representation.  

Kategori 1. Adjektiv där –full är ett lexikalt 
ord som uttrycker mängd 

Överfull, proppfull, halvfull, knökfull, smockfull, 
måttfull och bräddfull 
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Kategori 2. Adjektiv vars avledningsstam 
uttrycker en mental representation 

Värdefull, förväntansfull, kraftfull, kärleksfull, 
betydelsefull, hoppfull, ansvarsfull, hotfull, 
lekfull, meningsfull, fridfull, hemlighetsfull, 
talangfull, fördomsfull, fantasifull, ångerfull, 
fasansfull, stämningsfull, tankfull, ondskefull, 
gåtfull, insiktsfull, smakfull, motsägelsefull, 
oskuldsfull, respektfull, nyckfull, praktfull, 
effektfull, stilfull, hånfull, livfull, skrockfull, 
föraktfull, omsorgsfull, förhoppningsfull, 
uttrycksfull, hänsynsfull, fröjdefull, 
temperamentsfull, lidelsefull, verkningsfull, 
energifull, vördnadsfull, andaktsfull, längtansfull, 
händelsefull, behagfull, förtroendefull, ångestfull, 
spefull, charmfull, klangfull, själfull, lättjefull, 
förtjänstfull, taktfull, ärofull, tillitsfull, glädjefull, 
kärnfull, svekfull, och känslofull 

Kategori 3. Adjektiv som uttrycker grad av 
berusning 

Bakfull, rattfull, stupfull, jättefull och pruttfull 

 

Tabell 11. Adjektiven med ändelsen –full kategoriseras utifrån huvudordens representationer.  

 Antal  
Kategori 1 7 
Kategori 2  63 
Totalt  70 
 
Av korpussökningarna som genererade totalt 283 förekomster, kunde 19 stycken avledningsstammar 
suffigeras med –lös och/eller –fri samt –full. Avledningsstammarna, samt vilka ordpar de bildar 
presenteras i tabell 11. 
 
Tabell 12. De för studien utvalda adjektivens huvudord, suffixerat med –lös eller –fri samt –full.  

Avledningsstam  suffix –lös/-fri  suffix –full  
ansvar(s) ansvarslös  ansvarsfull  
betydelse  betydelselös betydelsefull 
energi energilös energifull 
fantasi fantasilös fantasifull 
fördom fördomsfri fördomsfull 
hopp hopplös hoppfull 
händelse händelselös händelsefull 
hänsyn(s) hänsynslös hänsynsfull 
kraft kraftlös kraftfull 
känsla känslolös känslofull 
lidelse lidelsefri lidelsefull  
liv livlös livfull 
mening meningslös meningsfull 
respekt  respektlös respektfull 
smak smaklös smakfull 
uttryck uttryckslös uttrycksfull 
verkning(s) verkningslös verkningsfull 
värde  värdelös värdefull  
ångest ångestfri  ångestfull  
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Resultatdiskussion fråga 3  

De avledningsstammar i studiens utvalda adjektiv som är möjliga att suffigera med –lös/-fri och –full 
presenteras i tabell 8. Sammanlagt utgör resultatet 19 ordpar och de refererar samtliga till mentala 
representationer (utifrån Holmqvist och Plucienniks studie, 1996).  
Som resultattabellen visar förekommer endast suffixet –fri med tre avledningsstammar, 9,09 % av 
förekomsterna. Det framträder följaktligen av resultatet att döma, mer förekommande att de huvudord 
som bildar motsatspar genom att suffigera -full för att uttrycka närvaro, suffigeras med –lös i syfte att 
uttrycka frånvaro. Inga avledningsstammar i de för studien utvalda adjektiv är ord som uttrycker så 
kallade abstrakta fenomen, som tid eller gränser.  

Diskussion och slutsatser 

Resultatanalys 
Frågan om vilka adjektiv med suffixen –lös, -fri och –full som används mest av svenska blogg-, 
tidning och skönlitterära skribenter har besvarats, och presenterats i resultatavsnittet. För att besvara 
vilka avledningsstammar som suffigeras med vilka suffix och huruvida stammarna kan bilda 
motsatsord när de suffigeras med –full, krävde en semantisk analys. Diagrammet med de 60 vanligaste 
adjektiven inom respektive suffixkategori visar att några få adjektiv används mycket frekvent, och 
andra mindre ofta. För suffixet -lös: jämför exempelvis rastlös, det mest använda adjektivet med 8,9 
förekomster per miljon ord, med hänsynslös: 0,8 förekomster per miljon ord). För suffixet –fri: det 
mest använda ordet valfri förekommer 13,5 gånger per miljoner ord, och det näst mest använda ordet 
felfri 2,4 gånger per miljoner ord. Användandet av adjektiv med suffixet –full är fördelningen mer 
jämn bland de mest använda orden: det mest använda ordet värdefull förekommer 4,03 gånger per 
miljoner ord, och det näst mest använda ordet förväntansfull förekommer 3,4 gånger per miljoner ord.  
 
Gällande de för studien utvalda adjektiven och hur dessa suffigeras beroende på stammens betydelse, 
kunde frågan vilka kategorier adjektivens stammar tillhör besvaras. Det framstår av studiens 
tillgängliga resultatdata att de stammar som suffigeras med –lös kan beskrivas som referenter till 
”berömvärda mänskliga egenskaper” enligt Sigurd (1972) och till ”positiva mänskliga attribut, känslor 
eller ägodelar” enligt Slotkin (1990) Dessa är ord som ex. hopplös och värdelös. På så sätt uttrycks ett 
negativt tillstånd i och med frånvaron. Stammar som suffigeras med–fri, däremot, verkar oftare vara 
ord som uttrycker ”skadliga ämnen, obehag, icke önskvärd väderlek” enligt Sigurd (1972) och 
”negativt mänskligt attribut, känsla eller ägodel” enligt Slotkin (1990). På så sätt uttrycks en positiv 
frånvaro av det negativa attributet, som ex. bekymmersfri eller sorgfri. Om suffixet –fri används med 
huvudord som uttrycker ett negativt attribut (ex. rynkor eller alkohol), verkar intuitionen vara att 
förstärka en positiv frånvaro. Exempelvis är en kostnad vanligtvis ett otrevligt attribut (kanske 
framförallt om det är en hög sådan) och att suffigera ett sådant ord med –fri förstärker alltså effekten 
av dess frånvaro, som i kostnadsfri.  
”Skadliga ämnen, obehag och icke önskvärda väderlekar” är en väldigt snäv definition på ord, och 
täcker många egenskaper i ett ords betydelser. Hit kan både kemikalier, feber och moln höra, vilket 
skapar en tacksam kategori att använda i en undersökning. Dock är samtliga ord i den kategorin, 
referenter till ting de flesta vill vara utan, och bevisar på så sätt att suffixet –fri oftare används med 
negativa ord. Flera av substantiven som förekom i studiens resultatdata kunde inte kategoriseras enligt 
Sigurds (1972) antaganden. Dessa var ord som blogg, päls och dator. Förekomsterna ger en antydan 
till produktiviteten som verkar råda när det gäller stammar som suffigerats med –fri. De är referenter 
till vad jag vill kalla neutrala ting, och kunde istället kategoriseras enligt Slotkins (1990) 
undersökning.  
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Angående orden i tabell 9 i avsnittet Resultat (se Resultatavsnitt, frågeställning 3), är enbart 6 av de 
för studien utvalda adjektiven möjliga att suffigera med både –lös och –fri: bekymmer, fördom, lidelse, 
arbete, plan och barn. De tre huvudorden bekymmer, fördom, och lidelse har suffigerats med båda 
suffix, och uttrycker en någorlunda likartad typ av frånvaro. Frånvaro av arbete, å andra sidan, innebär 
semantiskt två skilda typer av frånvaro beroende på suffix. Att vara arbetslös innebär i en livsstil som 
kräver en inkomst, en oönskad situation. Arbetsfri, däremot, indikerar en önskvärd situation, där 
närvaron av arbete är normal och frånvaron är önskad. Någon är befriad från arbete under en viss 
period. Liknande scenario innebär frånvaron av plan: ordet planlös indikerar en något vilsen situation 
(”att vandra planlöst”). En planfri väg, syftar på en plan yta. Orden är två olika lexem och 
homonymer i detta fall, det syftar på två olika betydelser, när det suffigeras med suffixen –lös eller –
fri, Även en frånvaro av barn innebär olika konnotationer. Skillnaden exemplifieras tydligt i Górskas 
(1994) exempel barnlös respektive barnfri, när hon beskriver metaforen familjemedlemmar är 
ägodelar. Till följd av att förlusten av familjemedlemmar är negativ, är frånvaron av dem ett resultat 
av oavsiktliga och okontrollerade händelser. En barnlös familj ger således tydligt negativa 
konnotationer, i kontrast mot en barnfri helg.  
De metaforer som Górska bygger sina slutsatser på, är en anledning till att talare inte benämner 
närvaron av kroppsdelar eller familjemedlemmar genom att suffigera en motsvarande avledningsstam 
med –full. En soldat som inte förlorat några ben benämns inte som benfull. En helg spenderad med 
barnen uttrycks inte som barnfull. En frånvaro av dessa attribut är inte förväntad; att uttrycka en 
närvaro av dem anses därför omotiverad.  
Även om denna studie enbart presenterar 6 stycken adjektiv som är möjliga att suffigera med såväl –
lös som –fri, säger min språkliga intuition att fler ord än så uttrycks med båda suffix för att referera till 
en önskad eller oönskad frånvaro av något. Inget barn önskar sig en föräldralös uppväxt, men många 
vill gärna ha en föräldrafri fest, även om detta uttrycks i motsats till Górskas tidigare nämnda 
metaforer. I livsmedelsbutik konsumeras, vad jag antar är, stora mängder benfri fisk, även om vi inte 
refererar till en person som mist sina ben på sådant vis. En kurs på universitetet vars beskrivning och 
undervisningsmaterial enbart ges ut digitalt kan beskrivas som en pappersfri sådan, men ordet 
papperslös används för att beskriva en person som söker asyl i ett land, utan ID-handlingar.  

Metoddiskussion  
Mina egna uppfattningar och åsikter om det svenska språket har avgjort studiens validitet. Det 
språkregister bloggar, tidningstexter och skönlitterära verk utgör får för studiens skull antas spegla det 
språkliga samhället i stort. Då de frekvenser av data som ligger till grund för svaren kunde erhållas 
genom automatiska funktioner i Korp, anses studiens reliabilitet vara hög. Studiens metod i sin helhet 
kan benämnas som begränsad på grund av min kvantitativa kompetens. Framtida studier inom samma 
ämne kan tänkas förbättras dels genom större mängd data för att täcka ett större urval språkanvändare, 
dels genom djupare kvantitativa och statistiska förmågor. Författarna till de skönlitterära verk, 
bloggtexter och tidningstexter som används i studien får alltså innebära en representation för det 
svenska språkets talare. Detta är givetvis inte helt problemfritt. De tusentals texter som 
korpussamlingarna genererar är menade att representera miljoner talare, vilket inte är helt godtyckligt. 
Det är inte heller rätt att påstå att 60 adjektiv per suffix per korpus utgör ett tillräckligt stort urval 
språkdata. En uttömmande studie skulle idealiskt sett kräva att samtliga adjektiv med respektive suffix 
undersöktes, samt att de kriterier som benämner vad orden uttrycker semantiskt skulle befästas och 
valideras. Även studiens resultatpresentation kan benämnas som något som inför kommande forskning 
skulle kräva en förbättring. Då de mest förekommande adjektiven i sig inte var av intresse för studien, 
annat än att skapa ett språkregister att utgå ifrån, kan visualisering av dem diskuteras. Adjektiven 
kräver en presentation för att ge studien hög reliabilitet, men kan när de presenteras med antal 
förekomster uppfattas som intetsägande.  
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Slutsatser 
Flest förekomster av ord med suffixet –lös är ord som kategoriserats som ”berömvärda mänskliga 
egenskaper” utifrån Sigurd (1972) och ”positivt mänskligt attribut, känsla eller ägodel” utifrån Slotkin 
(1990). Flest förekomster av ord med suffixet –fri är ord som kategoriserats som ”skadliga ämnen, 
obehag, icke önskvärd väderlek” utifrån Sigurd (1972) och ”negativt icke mänskligt attribut” utifrån 
Slotkin (1990). Kategorierna har gemensamt att de för suffixet –lös innebär stammar med positiv 
betydelse och för suffixet –fri stammar med negativ betydelse.  
-lös används alltså mest ofta som suffix avledningsstammar som uttrycker ett ”positivt mänskligt 
attribut, känsla eller ägodel” och ”berömvärda mänskliga egenskaper”, och –full verkar oftast 
användas på ord som refererar till mentala representationer. Orden, ex. hopplös och hoppfull är till 
synes antonymiskt relaterade ord, men det har ofta skett en semantisk förskjutning. Orden har blivit 
lexikaliserade och används ofta som olika typer av referenter. Hopplös används ofta som referent till 
något mer abstrakta begrepp som en hopplös romantiker. Hoppfull används mer ofta som en referent 
till en mänsklig egenskap.  
 
Det är därmed mest vanligt att, enligt studiens tillgängliga data, motsatspar bildas när huvudorden 
kontrasteras med suffixen -lös respektive -full.  Som Holmqvist och Pluciennik observerade för 
engelska adjektiv, verkar behovet av variation i uttryck vara störst vad gäller känslor. I och med 
variationen i mänskliga attribut, och den oförutsägbarhet de föreligger, kan de uttryckas med suffix 
som refererar till frånvaro såväl som närvaro. Adjektivets stam, och dess betydelse, är avgörande för 
huruvida de kontrasteras med hjälp av båda suffix (-lös och –full). I svenska uttrycks inte ord som 
familjemedlemmar eller kroppsdelar som närvarande med hjälp av suffixet –full, då deras närvaro är 
beständig och därför inte kräver att uttryckas som närvarande. I och med detta förekommer inte ord 
som *barnfull, *tidfull och *benfull.  
17 förekomster av adjektiv där full uttrycker mängd återfanns i de tre utvalda korpusarna (ex. halvfull, 
överfull och proppfull). Dessa ord kan således inte kontrasteras genom att suffigeras med –lös eller –
fri.  
 
Frågeställningarna löd som följer och besvaras kortfattat nedan: 
 

1.   Vilka är de mest förekommande adjektiven med suffix a) –lös, b) –fri samt c) –full i de utvalda 
korpusarna? 
Fråga 1 besvarades med enbart numeriska värden och presenterades i avsnittet Resultat med 
diagram samt i Appendix där de listades i tabeller.  
 

2.   Vilka betydelser har avledningsstammarna som suffigeras med -lös respektive –fri? 
Med min egen språkliga intuition grupperades de för studien utvalda adjektiv utifrån Sigurds 
(1972) och Slotkins (1990) kategorier. De stammar som suffigerades med –lös var mest ofta 
ord som uttryckte en ”berömvärd mänsklig egenskap” eller ”positivt mänskligt attribut, känsla 
eller ägodel”. De huvudord som suffigerades med –fri var mest ofta ord som uttryckte 
”skadliga ämnen, obehag eller icke önskvärd väderlek” eller ”negativt icke mänskligt oönskat 
attribut”.  
 

3.   Vilka avledningsstammar förekommer med –full: kan dessa kategoriseras enligt Holmqvist 
och Plucienniks kategorier (1996) och vilka av deras huvudord kan sammansättas med –lös 
eller -fri och på så sätt bilda motsatsord? 
Ett antal av de för studien utvalda adjektiven uttrycker i svenska berusning eller mängd när 
full har en egen lexikal betydelse. Samtliga andra adjektiv var möjliga att efter min språkliga 
intuition gruppera enligt kategorier beskrivna av Holmqvist och Pluciennik (1996). 19 stycken 
av de för studien utvalda adjektiv var möjliga att även suffigera med –lös eller –fri för att på så 
sätt kontrastera dem och bilda motsatspar.  
 

Privativa adjektiv, om deras avledningsstammar refererar till mentala representationer, kan 
kontrasteras och bilda motsatsord, när suffixet –lös eller –fri ersätts med suffixet –full. Frånvaron av 
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kroppsdelar, familjemedlemmar och icke mänskliga attribut uttrycks med olika suffix beroende på 
huruvida frånvaron är önskad eller oönskad. Närvaron av kroppsdelar och familjemedlemmar uttrycks 
inte med suffixet –full, eftersom frånvaron av dem inte är förväntad. Svenska skribenter verkar således 
följa vissa mönster i valet av suffix för att uttrycka frånvaro, och engelsk forskning är applicerbar även 
på svenska adjektiv.   
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Bilagor 

Appendix A 

 

Figur 1. De 60 mest förekommande adjektiven med suffix –lös i korpussamlingen ”Skönlitteratur” 
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Figur 2. De 60 mest använda adjektiven med suffix –lös i korpussamlingen ”Bloggmix” 
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Figur 3. De 60 mest använda adjektiven med suffix –lös i korpussamlingen ”Tidningstexter” 
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Appendix B 

 
Figur 4. De 60 mest använda adjektiven med suffix –fri i korpussamlingen ”Skönlitteratur” 
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Figur 5. De 60 mest använda adjektiven med suffix –fri i korpussamlingen ”Bloggmix” 
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Figur 6. De 60 mest använda adjektiven med suffix –fri i korpussamlingen ”Tidningstexter” 
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Appendix C 
 

 
Figur 7. De 60 mest använda adjektiven med suffix –full i korpussamlingen ”Skönlitteratur” 
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Figur 8. De 60 mest använda adjektiven med suffix –full i korpussamlingen ”Bloggmix” 
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Figur 9. De 60 mest förekommande adjektiven med suffix –full i korpussamlingen ”Tidningstexter”
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