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1 . Inledning

Syftet med denna delrapport i ORDAT-projektet �r att beskriva och i
m�jlig m�n f�rklara betydelse- och bruklighetsf�r�ndringar under de
200 senaste �ren hos adjektiv f�r inre personliga egenskaper, allts�
adjektiv som beskriver karakteristiska, sj�lsliga eller intellektuella
beskaffenheter hos personer. Tanken bakom att v�lja just den delen av
ordf�rr�det, t.ex. ord som artig, sn�ll och r�ttskaffens, �r att en av de
faktorer som kan spela roll vid betydelsef�r�ndring, n�mligen en
f�r�ndring av ordens referenter, i det h�r fallet normalt inte �r att
r�kna med. Personer kan f�ruts�ttas vara �rliga, sn�lla respektive
r�ttskaffens under hela beskrivningsperioden och egenskaperna i sig
vara desamma. Inga uppfinningar, inga ekonomiska eller samh�lleliga
omdaningar har gjort �rlighet, sn�llhet eller r�ttskaffenhet till n�got
annat �n vad det tidigare var. Det �r allts� normalt inte n�gon yttre
f�r�ndring i omv�rlden som omedelbart inverkar p� ord som
beskriver inre personliga egenskaper. Om orden har �ndrat sin
betydelse eller �kat eller minskat i anv�ndning torde det i st�llet bero
p� n�got som kan beskrivas som tillf�lligheter men kanske �r mentali-
tetsf�r�ndringar hos spr�kbrukarna, sannolikt med koppling till
samh�lleliga f�r�ndringar. Skiftningar i ordf�rr�det kan spegla
f�r�ndringar i spr�kanv�ndarnas uppfattning och v�rdering. Vilka
egenskaper har spr�kgemenskapen inte l�ngre behov att beskriva, vilka
egenskaper finner man i st�llet intressanta och vilken inst�llning r�js
av ordens betydelsef�r�ndringar?
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2 . Teoretisk bakgrund

Den teori som unders�kningen n�rmast ansluter till beskrivs i Keller
(1994). D�r ses spr�kf�r�ndring som en oundviklig sociokulturell
utveckling och varje spr�kligt tillst�nd som en icke avsedd sidoeffekt
av enskilda spr�kanv�ndares val f�r att n� kommunikativa m�l. Spr�ket
f�rklaras som ett Óosynliga handenÓ-fenomen, en funktion av
m�nniskors avsiktliga str�van att uppn� ett resultat n�r de var och en
anv�nder spr�ket som kommunikationsmedel. Spr�ket �r ett kollektivt
fenomen, uppkommet som en icke avsiktlig f�ljd av individuella talares
eller skribenters spr�kanv�ndning.

Teorin st�mmer �verens med Teleman (1985) genom att f�rl�gga
spelrummet f�r spr�klig f�r�ndring till sambandet mellan
spr�kanv�ndarna i enskilda kommunikationssituationer. Teleman
betonar att kommunikationen har ett funktionellt syfte (Ódet g�ller att
s� s�kert och ekonomiskt som m�jligt f� lyssnaren/l�saren dit man
villÓ). Han r�knar med tre krafter i spr�kf�r�ndring: dels
funktionalitet, dels makt och prestige, dels novationsben�genhet kontra
f�rsvagad social kontroll. Funktionalitetsprincipen kan f�rklara hur
spr�kliga normer etableras, men det som Teleman fr�mst riktar
uppm�rksamheten p� �r hur spr�ket �ndras av samh�lleliga
f�rh�llanden i fr�ga om makt och kontroll samt novationsben�genhet
kontra social kontroll. Det �r intressanta fr�gor som d� st�lls, t.ex.:
vilka spr�kliga f�r�ndringar kan ha orsakats av samh�llets �kade
integration, hierarkisering, maktf�rskjutning, specialisering, tekno-
logisering och utbildning? Intresset inriktas allts� p� vissa samh�lleliga
fenomens inverkan p� den spr�kliga normen.

Keller po�ngterar funktionaliteten vid varje speciellt tillf�lle d�
spr�ket anv�nds och kopplar d�rifr�n till det konventionaliserade
spr�ket (normen), d�r f�r�ndringar ses som ett osynliga handen-feno-
men, ett resultat som inte har avsetts av n�gon men v�xt fram
organiskt som f�ljd av spr�kanv�ndarnas avsiktliga val vid enskilda
tillf�llen. Den �verordnade drivkraften anser Keller vara m�nniskans
str�van efter social framg�ng (jfr Keller 1994:120). Kellers perspektiv
utesluter inte att spr�kliga f�r�ndringar orsakas av samh�lleliga
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maktf�rh�llanden osv., men v�gen g�r alltid via individuella
spr�kanv�ndare. Kopplingen i form av den osynliga handen mellan
talarens/skribentens funktionella val och f�r�ndringar i det
konventionaliserade spr�ket �r �vertygande och rimlig. D�rf�r
f�ruts�tts det i denna studie som normalfall att iakttagna f�r�ndringar i
det lexikaliserade spr�ket �r icke avsedda resultat men ytterst orsakade
av intentioner hos talare/skribenter vid enskilda kommunikationstill-
f�llen. Kan det dessutom utl�sas hur samh�lleliga f�rh�llanden d�rvid
har spelat en roll, �r detta synnerligen intressant och ska naturligtvis
beskrivas.

Det �r sv�rt p� grund av den spr�kliga verklighetens komplexitet att
se sambanden mellan enskilda ords betydelsef�r�ndringar och f�rh�ll-
anden hos en stor grupp m�nniskor, t.ex. samh�llet eller nationen. N�r
professor S�derwall i sin installationsf�rel�sning 1892 (S�derwall
1895) talar om de nordiska spr�kens uttryck f�r sedliga begrepp
f�ruts�tter han att folkkarakt�ren avspeglas i ordf�rr�det, att folkets
eller folkens uppfattning av tingen har gett sig till k�nna vid
ordbildning och i betydelseutveckling. �vertygelsen �r stark och
S�derwall r�knar omutligt med det direkta sambandet mellan
betydelseutveckling och folkkarakt�r �ven om iakttagelser han tvingas
g�ra �r mindre hedrande. Det ses t.ex. som ett utslag av folkens
f�rtr�fflighet n�r bra, ett ord som enligt S�derwall ursprungligen
betyder ÕkrigiskÕ, ÕtapperÕ, kommer att anv�ndas i betydelsen Õsedligt
godÕ (jfr dock Widmark 2000:196, som �vertygande visar hur en
annan betydelse �n ÕtapperÕ �r den i svenskan ursprungliga, n�mligen
den allm�nnare Õbra utan krusidullerÕ, Õbra p� ett s�tt som man v�ntar
sig att n�gon/n�got skall varaÕ, ÕschysstÕ). D�remot �r det med beklagan
som S�derwall noterar hur en f�ga human �sk�dning har f�tt sitt
uttryck i spr�ket n�r den oansenlige, den som inte h�jer sig �ver
m�ngden, betecknas s�som d�lig, t.ex. n�r nedrig med en ursprunglig
betydelse Õl�gÕ har f�tt betydelsen Õmoraliskt l�gÕ. Dock p�st�r han att
s�dan betydelseutveckling egentligen �r fr�mmande f�r de nordiska
medeltidsspr�ken och �r att tillskriva utvecklingen i l�ngivande spr�k
s�som tyska och franska. S�derwalls teoretiska f�ruts�ttning �r
tvivelaktig men har inte hindrat riktiga iakttagelser av ords betydelse-
f�r�ndring. N�gra av hans noteringar har tacksamt tagits emot och
inf�rts i f�religgande beskrivning, fast hans flesta iakttagelser r�r
tidigare skeden.

Fenomenet betydelsef�r�ndring har efter S�derwall varit f�rem�l
f�r systematisk beskrivning av forskare inom olika skolor, i Sverige
fr�mst Wellander (1917) och Stern (1931) (se Warren 1992 f�r en
presenterande genomg�ng). Warren (1992) unders�ker nya betydelser
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i engelskan. Hennes arbete har verkat inspirerande i f�religgande
unders�kning fr�mst f�r att urskilja f�r�ndringstyper.
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3 . Material och metod

De ord som unders�ks har vaskats fram p� f�ljande s�tt: Adjektiven i
s�dana begreppsklasser i Bring (1930) som kan antas inneh�lla ord f�r
personliga inre egenskaper samlades i en databas. S�v�l under inskriv-
ningen som efter�t rensades ord bort som bed�mdes inte h�ra hemma
bland egenskapsbeteckningar av det avsedda slaget. M�let var att bara
ha kvar beskrivningar av mer eller mindre fast, sj�lslig eller intellek-
tuell karakt�rsegenskap, s�dan egenskap som konstituerar en person.
Det har allts� inte tagits med ord som beskriver n�got yttre f�rh�llande
eller relation (tjock, lam , betydelsefull, framg�ngsrik, betrodd) ,
tillf�llig egenskap (besviken) eller ord som beskriver iakttagares
inst�llning eller upplevelse (bisarr, h�rresande, aktningsv�rd, dr�glig,
kul). Ord f�r beskrivning av ideologisk st�ndpunkt eller tillh�righet
o.d. tas inte heller med (nationalistisk, religi�s).

De s.k. egenskapsord som har samlats inbegriper allts� ord beteck-
nande mer permanenta egenskaper (hederlig) men inte tillst�nd eller
sinnesst�mning (olycklig), omd�me, intryck eller uppfattning hos
n�gon om n�gon (avskyv�rd), inte heller ord som beskriver egenskap
vid tillf�lligt handlande (pockande) eller i tillf�llig funktion (fadd
�lskare). Beskrivningsmodifierande adjektiv har uteslutits, t.ex. el�ndig
i en el�ndig poet. Det �r emellertid sv�rt eller om�jligt att h�lla dessa
typer klart �tskilda fr�n ord som beskriver karakteriserande
egenskaper. Vid tveksamhet om ett adjektiv beskriver ett tillf�lligt
tillst�nd eller en mera fast egenskap har det till�mpats ett test med
numera eller nu insatt i en fras med adjektivet (enligt Malmgren
1990:33). En beteckning f�r fast egenskap kombineras hellre med
numera �n med nu och omv�nt f�r beteckning f�r tillf�llig egenskap Ð
Han �r arg nu (*numera), Han �r numera (*nu) illasinnad.

Bland de insamlade orden valdes s�dana ut f�r beskrivning som vid
direkt betraktande kunde misst�nkas ha �ndrat sin betydelse eller
bruklighet. N�gra ord fick utg�ra s�kbas f�r vidare jakt p� ord som
genomg�tt betydelsef�r�ndring, fallit ur bruk eller introducerats under
de senaste 200 �ren (beskrivningsperioden). Denna s�kbas bestod av
ord (se kapitel 9) som p� grund av en antagen central st�llning i
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ordf�rr�det misst�nktes ha anv�nts f�r att beskriva synomymer i
ordb�cker. I jakt p� �ldre adjektiv eller adjektiv med f�r�ldrade
betydelser anv�ndes s�korden f�r att finna synonymer i en datorlagrad
thesaurus sammanst�lld av Dahlgrens Glossarium. S�kningen utf�rdes
av korpusens upphovsman (jfr Lange 1992). Yngre adjektiv var
enklast att f� tag p� via NEO, varur adjektiv introducerade i svenskan
efter 1800 datamaskinellt plockades ut av Yvonne Cederholm och
sammanst�lldes i en lista d�r egenskapsbeskrivningar senare urskiljdes.
Dessutom har Nyord och Nyordsboken excerperats. Det har �ven
gjorts en traditionell excerpering av litteratur. Egenskapsbeskrivande
adjektiv har noterats om de numera haft inskr�nkt bruklighet, om de
misst�nkts vara eller k�nts igen s�som introducerade under
beskrivningsperioden eller om de anv�nts med en betydelse som
numera antingen �r f�r�ldrad eller modern hos ordet. Moderniserad
stavning i sena utg�vor har beh�llits. Den excerperade litteraturen
f�rtecknas i kapitel 10.

Antalet ord som s�lunda insamlats och slutligen beskrivits uppg�r till
208 stycken (se kapitel 11 Ð Register). Det kan ha lyckats mer eller
mindre bra att enligt redog�relsen ovan avgr�nsa adjektiv f�r
personliga inre egenskaper fr�n andra egenskapsbetecknande adjektiv.
Observera ocks� att bara s�dan ord som r�kat iakttas s�som f�r�ndrade
under perioden har medtagits; det stabila ordf�rr�det har inte
f�rtecknats eller beskrivits. Det hade sannolikt varit v�rdefullt att
kunna unders�ka �ven de ord som funnits under hela 200-�rsperioden
och vars betydelse inte �ndrats. Anledningen till att bara det
f�r�ndrade har beskrivits �r behovet att begr�nsa materialet och g�ra
det hanterligt. Det blir allts� tyv�rr inte m�jligt att visa hur stor andel
av ordf�rr�det som �ndras, inte ens hur stor andel �ndrade ord det
finns inom viss del av det unders�kta ordf�rr�det, t.ex. ord f�r egen-
skaper i fr�ga om sexualmoral, men f�rhoppningsvis ska de iakttagna
f�r�ndringarna kunna p�visa n�gra intressanta, generella fenomen i
spr�kutvecklingen. De slutsatser som dras kan kompletteras och
modifieras, och det vore gl�djande om ordanalyserna kunde inspirera
till andra fr�gor �n dem som st�lls i denna unders�kning.
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4 . Iakttagna f�r�ndringar hos enskilda ord

De hopsamlade orden har analyserats i fr�ga om deras personbeskri-
vande betydelse. Dessutom har det noterats om ordet har l�nats in i
svenskan eller nybildats under beskrivningsperioden, om ordet har f�tt
�kad eller minskad bruklighet eller helt kommit ur bruk, om ordet har
utvecklat sin personbeskrivning och vilken typ av betydelsef�r�ndring
det i s� fall �r fr�ga om. F�ljande noteringar har allts� gjorts:

Nytt ord (inl�n eller nybildning)
Minskad anv�ndning (ordet anv�nds inte l�ngre eller �r mindre

vanligt �ver huvud taget eller i aktuell betydelse)
Ny betydelse (ordet har f�tt betydelsen under beskrivningsperioden)
�kad anv�ndning (ordet har i den aktuella betydelsen blivit

vanligare under beskrivningsperioden)

Vid nytt ord upplyses om ordet �r inl�nat och varifr�n. H�rvid
r�knas inte bara utl�ndska spr�k utan ocks� svensk dialekt och slang
som l�ngivare. N�r det �r en inhemsk nybildning uppges om ordet �r
sammans�ttning eller avledning och i det senare fallet till vilket ord.
Alla nya ord och nya betydelser dateras med �rtal f�r �ldsta bel�gg
eller f�rmodad tidpunkt f�r uppdykande i svenskan. Uppgifter har
h�mtats fr�n SAOB/OSA, NEO, Nyord eller SAOS. I n�got fall har en
gissning gjorts med st�d av egen spr�klig erfarenhet.

Markeringen minskad anv�ndning �tf�ljs antingen av mindre br.,
f�ga br. eller d�tt och den senare angivelsen av �rtal f�r senast belagda
f�rekomst, en uppgift som oftast har h�mtats fr�n SAOB/OSA eller
SAOS.

Noteringen ny betydelse beskrivs n�rmare s�som metafor, meto-
nymi , specialisering , implikation , analogi  eller vidgning .
Termerna �r desamma som i Warren (1992), med undantag av
specialisering, som Warren kallar particularization, och vidgning, som
kommenteras nedan. Eftersom upps�ttningen inte �r helt identisk och
eftersom min och Warrens analys av likartade exempel kan vara olika,
s� l�mpar sig de b�da studierna knappast f�r direkta j�mf�relser. Inte
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heller unders�ks ett direkt motsvarande spr�kmaterial. Emellertid �r
det nog trots det v�rdefullt att anknyta till en tidigare s� omfattande
semantisk unders�kning som Warren (1992) f�r att diskutera och
utveckla analysredskapen.

Betydelsef�r�ndring hos ett ord klassificeras allts� som metafor
osv. Inneb�rden hos de olika typerna kan f�rklaras p� f�ljande s�tt:

Metafor, en aktuell, bildlig betydelse som framg�r genom j�mf�relse
med en annan, bokstavlig betydelse som p�visar likhet mellan refe-
renterna. Exempel: in�tv�nd.

Metonymi, en ny betydelse (metonymen) som skapas genom n�ra
samband (av annat slag �n likhet eller implikation) med en annan
betydelse. Exempel: rationell.

Specialisering (Warren: particularization), en ny betydelse som st�r
i hyponymt f�rh�llande till �ldre betydelse. Exempel: bussig.

Implikation, en ny betydelse som impliceras av annan betydelse hos
ordet. Exempel: fr�ck.

Analogi, en ny betydelse som uppst�tt genom analogi med annat ord.
Exempel: sj�lvcentrering Õsj�lvupptagenhetÕ som bildats i analogi
med l�nordet (och metaforen) sj�lvcentrerad, d�r betydelsen Õmed
inriktning p� det egna jagetÕ f�rst utvecklats, eller, f�r att ta ett
exempel i det unders�kta materialet, sm�sint i analogi med storsint.

Vidgning, en ny betydelse med vidare omf�ng �n eller omf�ng i
omedelbar anslutning till en �ldre betydelse varur den utvecklats.
Exempel: solidarisk.

Typ av betydelsef�r�ndring anges efter uppgift om ny betydelse f�r att
precisera denna, t.ex. Óny betydelse/specialisering (1805)Ó. Det kan
ocks� upplysas om typ av betydelsef�r�ndring inom parentes f�re
uppgift om minskad anv�ndning, t.ex. p� liderlig: Ó(specialisering)
minskad anv./mindre br.Ó. I s� fall avses en f�r�ndring som intr�ffat
f�re beskrivningsperioden, allts� f�re 1800.

Med metafor  avses som oftast numera s�dan betydelse som
utnyttjar en bildlighet utan att ett j�mf�relseled �r utsatt, t.ex. svin i
han �r ett svin men inte han �r som ett svin.

Betydelsef�r�ndringen metonymi ges s� bred definition att den
kanske f�rlorar i beskrivningskraft, men kategorin �r motiverad
eftersom detta att s�tta i samband med en betydelse sannolikt �r flitigt
verksamt vid betydelsef�r�ndring, �tminstone enligt iakttagelser av
substantiv. Talaren/skribenten tar ofta hj�lp av ett icke n�dv�ndigtvis
strikt eller regelm�ssigt samband med en betydelse f�r att uttrycka
n�got som av lyssnaren/l�saren f�rhoppningsvis uppfattas s�som avsett
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att f�rmedla, allts� en betydelse (jfr Keller 1995:109). Sambandet
mellan det som betecknas med ordet i den �ldre respektive den nya
betydelsen kan vara av olika slag: tidsm�ssigt, rumsligt, kausalt,
possessivt eller ett del-helhetsf�rh�llande. Ordet i en utvecklad
betydelse kan beskriva ett inherent eller givet f�rh�llande hos det som
betecknas av ordet i utg�ngsbetydelsen. Om man t.ex. s�ger sillrumpa
och menar ÕsillÕ aktiveras ett givet del-helhetsf�rh�llande. Om man
anv�nder staden i ett yttrande som staden vaknar aktiveras betydelsen
Õm�nniskorna i stadenÕ tack vare att det �r sj�lvklart att det finns folk i
en stad. En bok kan betecknas med f�rfattarnamnet eftersom vi r�knar
med att en bok har en f�rfattare (ta Hellquist [dvs. Svensk etymologisk
ordbok av Elof Hellquist] i bokhyllan till v�nster). Spr�kbrukare ser
emellertid samband �ven mellan tillf�lliga f�reteelser, s�dana d�r den
ena inte �r inherent hos den andra och deras f�rknippning inte �r
absolut given. Den senare f�reteelsen beh�ver allts� inte finnas fr�n
b�rjan. Spr�kbrukare �r d�rf�r villiga att t.ex. l�ta beteckning f�r
beh�llare st� f�r inneh�llet i beh�llaren, som n�r glas betecknar
Õinneh�llet i glasetÕ (han h�llde ut hela glaset p� golvet).

Med specialisering avses en betydelse som dels utg�r fr�n en bety-
delse hos ordet, dels betecknar en del av det som den ursprungliga
betydelsen beskriver. Se vidare om vidgning nedan, d�r f�rh�llandet
mellan specialisering och allm�nnare anv�ndning ber�rs.

Implikation �r en betydelse som har utvecklats ur en betydelse hos
ordet i form av slutsats som spr�kanv�ndaren drar. B�gge betydelserna
kan vara giltiga samtidigt. Om det t.ex. ofta anses att den som �r
v�luppfostrad �r opersonlig och viljel�s d�rav, s� kan detta i form av
en implikation ge en ny betydelse �t ordet v�luppfostrad, och b�gge
betydelserna �r normalt giltiga i samma yttrande. Vidare kan b�de
betydelsen Õyrkesm�ssigÕ och implikationen ÕskickligÕ hos professionell
f�religga i ett yttrande som hon �r ju professionell. Men det �r ocks�
t�nkbart att endast implikationen �r giltig (eller naturligtvis bara
ursprungsbetydelsen Õyrkesm�ssigÕ). Man kan exempelvis t�nka sig de
�r verkligen professionella yttrat om n�gra som �r skickliga utan att
vara yrkesut�vare.

Det finns ocks� fall av d�d implikation. D� har den ursprungliga
betydelsen helt fallit bort och ordet finns bara i den betydelse som en
g�ng uppstod s�som en implikation. Ett exempel �r oansvarig som f�rr
betydde Õsom inte har n�got ansvarÕ (allts� en negering av ansvarig
Õsom har ansvarÕ). Numera lever bara betydelsen Õsom saknar
ansvarsk�nslaÕ.

En speciell utvecklingstyp med utarbetad implikation �r v�rd att
uppm�rksamma, n�mligen fall d�r draget Õi egna �gonÕ tillfogas en
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betydelse. Ett exempel �r viktig med utg�ngsbetydelsen ÕbetydelsefullÕ.
N�r n�gon beskrivs som viktig i denna bem�rkelse kan betydelsen Õsom
�r s� som man �r n�r man �r betydelsefullÕ impliceras. I ett ytterligare
steg kan draget Õi egna �gonÕ impliceras; personen beskrivs allts� som
ÕdrygÕ eller ÕskitviktigÕ (Var inte s� viktig!). Betydelsen har kanske
vuxit fram med st�d av s�dana uttryck som g�ra sig viktig, g�ra sig
m�rkv�rdig o.d. Denna implikation med betydelsedraget Õi egna �gonÕ
�r en tillr�ckligt vanlig och regelm�ssig betydelsef�r�ndring f�r att
f�rtj�na uppm�rksamhet. Andra exempel �r mallig och r�ttf�rdig (jfr
�ven f�rklok, f�rn�m och s�ker).

Typen vidgning m�ste diskuteras eftersom den t�cker vad som
ibland beskrivs som tv� olika typer, vilka dessutom av Warren inte
r�knas som regelr�tta betydelseutvecklingar. Med vidgning avses h�r
b�de en allm�nnare anv�ndning (Warren: generalization) och en
utvidgad anv�ndning (Warren: substitution).

Allm�nnare anv�ndning utg�r motsatsen till specialisering genom att
st� i hyperonymt f�rh�llande till en annan och �ldre betydelse. Warren
(1992) h�vdar att generalization �r mindre vanlig �n particularization
(allts� specialisering) och att fenomenet inte �r rakt �ver j�mf�rbart
med particularization. Som st�d i resonemanget anv�nder hon en text
d�r ordet metal �r specialiserat i sammanhanget, koreferentiellt med
iron:

In engineering it is rare to find iron used in its pure form. Generally the
metal is alloyed with carbon and other elements to form wrought iron,
steels and cast iron.

F�r att visa hur en kontextuell specialisering inte motsvaras av n�gon
kontextuell generalisering (allm�nnare anv�ndning) l�ter Warren iron
och metal i ovanst�ende exempel byta plats:

In engineering it is rare to find metal used in its pure form. Generally the
iron is alloyed with carbon and other elements to form wrought iron,
steels and cast iron.

L�saren f�rs�ker g�ra the iron koreferentiellt med metal, men det
misslyckas eftersom betydelsen hos iron inte kan vidgas och g�ras
mindre specifik �n den lexikaliserade betydelse vi utg�r ifr�n. Det
finns ingen m�jlighet att tolka iron som en allm�nnare anv�ndning,
koreferentiellt med metal. Warren tycks se exemplet som ett st�d f�r
tanken att generalisering, allts� en �verg�ng till en allm�nnare
anv�ndning, inte �r en betydelsef�r�ndrande process med direkt
motsvarighet i specialisering. Det �r visserligen uppenbart att en
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kontextuell referentidentifiering som inneb�r specialisering inte direkt
motsvaras av en generalisering (allm�nnare anv�ndning), men
exemplet �r inte �vertygande som st�d f�r den mer l�ngtg�ende
slutsatsen att generalisering inte �r en betydelsef�r�ndrande process.
Det framg�r inte klart om Warren verkligen menar det. Hursomhelst
kan ord f� en allm�nnare anv�ndning utan bakgrund och ovillkorlig
f�ruts�ttning i form av kontextuell betydelse genom anaforisk syftning
som i exemplen. En allm�nnare anv�ndning, t.ex. den hos godtemplare
(ursprungligen Õmedlem av godtemplarordenÕ men anv�nt i betydelsen
ÕabsolutistÕ, ÕnykteristÕ), kan f�rklaras som fall av betydelsef�r�ndring,
och den allm�nnare inneb�rden har rimligtvis vuxit fram med
kontextuellt st�d. Ordet har genomg�tt en f�r�ndring till en
allm�nnare anv�ndning och har som i princip vid all betydelse-
f�r�ndring haft st�d i kontext. Ett annat exempel �r n�r verbet piska
(Õsl� med piskaÕ) har den allm�nnare anv�ndningen Õge strykÕ. Det
f�refaller allts� rimligt att r�kna med en betydelsef�r�ndring till
allm�nnare anv�ndning. Termen passar f�r att beskriva en �verordnad,
vidare betydelse i s�dana fall d�r det r�kar finnas en mer eller mindre
klar hierarkisering i ordf�rr�det. Annars skulle utvidgad anv�ndning
(se nedan) ha passat.

Vidgning innefattar �ven s�dan betydelsef�r�ndring som i SAOB
kan anf�ras med beteckningen utvidgad anv�ndning. H�rmed �syftas
s�dan betydelsef�r�ndring som p�minner om allm�nnare anv�ndning
men d�r den nya anv�ndningen inte betecknar ett �verordnat begrepp.
Skillnaden �r fin och uppr�tth�lls inte konsekvent i v�ra ordb�cker.
F�r�ndringen inneb�r en t�njning av en betydelse s� att fler betydelse-
drag inbegrips medan andra f�rsvinner, utan att t�njningen baseras p�
bildlighet som i fallet metafor eller utnyttjar s�dana tidsliga, rumsliga,
orsaksm�ssiga e.d. samband som i fallet metonymi. Inte heller �r
t�njningen s�dan att ordanv�ndningen k�nns fel men acceptabel i sam-
manhanget, som n�r ett ord anv�nds oegentligt om n�got annat �n vad
det i grunden betecknar, t.ex. n�r sm�r anv�nds om bordsmargarin Ð
vi vet att sm�r egentligen inte betecknar bordsmargarin i allm�nhet
men bryr oss inte. Utvidgad anv�ndning ger allts� en ny betydelse som
st�r p� egna ben. Ett exempel �r segla, vars egentliga betydelse �r
Õf�rdas p� vatten med farkost som framdrivs av segelÕ. Utvidgat kan
ordet betyda Õf�rdas (p� skridskor el. med isjakt el. annat fordon) p� is
el. �ver land med hj�lp av segel e.d.Õ. Den senare betydelsen har
utvecklats ur den f�rra genom att liksom ploppa upp bredvid, allts�
inte utg�ra en allm�nnare betydelse d�r den ursprungliga innesluts utan
i st�llet en utbuktning, s�som en bula p� en uppbl�st ballong d�r denna
varit f�rh�llandevis svag och d�rf�r utvidgats.
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Den term hos Warren som ligger n�rmast det som h�r har beteck-
ningen utvidgad anv�ndning �r substitution (Warren 1992:113 ff.).
Hon beskriver substitution som en process skild fr�n de flesta
betydelsef�r�ndringsprocesser genom att emanera fr�n en f�r�ndring
av ordets referenter och prim�rt inte vara kontextberoende. Annan
betydelsef�r�ndring utg�r normalt fr�n talaren/skribenten som
f�rbinder ett ord med en referentm�ngd som det inte har f�rknippats
med f�rr, f�rlitande sig p� att lyssnaren/l�saren ska identifiera denna
nya referentm�ngd med hj�lp av kontexten. Substitution skulle allts�
tv�rtom inneb�ra att referentm�ngden blivit annorlunda, att andra
enheter har lagts till den kategori som referentm�ngden utg�r eller att
de ing�ende enheternas identitet f�r�ndrats s� att associationerna med
vilka vi f�rbinder ordet och enheterna har blivit annorlunda. Warren
exemplifierar bl.a. med wig (peruk), en konstgjord h�rbekl�dnad,
ursprungligen buren som prydnad, numera �ven f�r att d�lja h�rbrist
genom att den liknar eget h�r. Detta konstgjorda h�r har kommit i sen
tid. Trots skillnad i funktion och utseende innesluts moderna
h�rers�ttningar i samma kategori som �ldre h�rbekl�dnader och kallas
peruker. Referentm�ngden har allts� �ndrats, vi l�ter numera
kategorin inneh�lla fler slags referenter �n f�rr. Beteckningen �r den-
samma (peruk), men de f�rbindande associationerna �r med
n�dv�ndighet annorlunda. Warren betecknar s�dan betydelsef�r�nd-
ring som sense modification och g�r skillnad gentemot sense develop-
ment, t.ex. metafor, metonymi, implikation eller specialisering, d�r en
ny betydelse v�xer fram ur en gammal. I fall av betydelsemodifiering
d�remot l�ggs en ny betydelse p� en gammal.

Skillnaden mellan betydelseutveckling och -modifiering enligt
beskrivningen ovan saknar relevans f�r denna unders�kning. Den �r
dessutom tvivelaktig genom att utg�ngspunkten f�r bety-
delsemodifiering f�rl�ggs hos storheten kategori, allts� utanf�r
spr�ket. Kategorisering och spr�klig beskrivning g�r visserligen hand i
hand men �r �nd� olika verksamheter eller fenomen. Den
kategorisering av omv�rlden som spr�ket beskriver g�rs oftast i
samma tillf�lle som beskrivningen. N�r t.ex. en h�rers�ttning av
modernt slag f�rs till samma kategori som peruker s� kallas saken
peruk . D�rvid, allts� n�r saken ben�mns peruk , sker en bety-
delsef�r�ndring eller tas ett steg till en s�dan Ð det visar sig senare om
ordanv�ndningen anammas i en spr�kgemenskap. Denna betydelse-
f�r�ndring �r inte principiellt annorlunda �n d� ett helt nytt fenomen
dyker upp i v�rlden och beskrivs med ett ord som tidigare anv�nts om
n�got annat, t.ex. n�got som liknar det nya. Betydelsef�r�ndringen i
fr�ga om peruk kan �vergripande beskrivas p� samma s�tt som t.ex.
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metaforisk betydelsef�r�ndring. Man kan n�mligen beskriva den t.ex.
som en f�r�ndring av betydelsedrag, ett s�tt som har f�rdelen att man
l�tt kan precisera betydelseskillnader. (S� beskriver Warren betydelse-
utveckling. Beskrivning med �ndring av betydelsedrag st�mmer
emellertid d�ligt med vad som sannolikt h�nder hos spr�kbrukaren;
detta att Ó�ndra betydelsedragÓ �r nog inget som egentligen sker hos
talaren/skribenten och l�saren/lyssnaren, men detta spelar ingen roll
om avsikten bara �r att klarg�ra betydelseskillnader.) Ordet peruk har
f�tt delvis andra betydelsedrag, vilket ocks� sker n�r t.ex. m u s
metaforiskt anv�nds om en apparat med vilken man styr pekaren p�
datorsk�rmen eller d� verbet piska  anv�nds i den allm�nnare
betydelsen Õge strykÕ; n�gra betydelsedrag hos ordet har f�rsvunnit,
andra har tillkommit. Och kontexten b�r i fallet peruk som oftast vid
betydelsef�r�ndring spela stor roll f�r att lyssnaren/l�saren ska f�rst�
vad talaren/skribenten avser att beteckna med ordet, att
talaren/skribenten l�ter moderna h�rers�ttare ing� i ordets refe-
rentm�ngd. I och med f�rst�elsen har den utvidgade anv�ndningen
lyckats. Om man vill beskriva med hj�lp av betydelsedrag:
F�r�ndringen best�r i �ndrad upps�ttning betydelsedrag och har m�j-
liggjorts med kontextuellt st�d. S�dan �r i princip all betydelse-
f�r�ndring.

Den beskrivning av betydelsef�r�ndringar som getts ovan ansluter
allts� till Warrens unders�kning med modifikationer. Grova
j�mf�relser mellan unders�kningarna skulle kunna g�ras. Den
intressantaste fr�gan att f� besvarad �r emellertid varf�r
betydelsef�r�ndringar sker. Metafor, metonymi osv. �r fenomen som
det nog �r sv�rt att s�tta i samband med n�gon intention hos
talaren/skribenten i kommunikationen. D�remot torde t.ex. ett faktum
som att ett ord blivit �lderdomligt eller specialiserats till en moraliskt
mer laddad inneb�rd ligga n�rmare vad en talare/skribent har velat
uppn� i kommunikationen. D�rf�r ska inte bara de spr�kliga redskapen
metafor osv. iakttas utan orden ska ocks� granskas n�rmare f�r att man
f�rhoppningsvis i n�gra fall ska kunna sk�nja en orsak till
f�r�ndringen. S�v�l allm�n som s�rskild redovisning ges i f�ljande
kapitel.
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5 . Redovisning

Registret (kapitel 11) best�r av 208 ord. P� h�nvisade st�llen nedan
beskrivs totalt 240 betydelser. Av dessa �r 61 betydelser nya f�r
respektive ord, medan 31 betydelser helt har fallit bort under 1800-
och 1900-talet.

42 betydelser har konstaterats vara numera f�ga brukliga och 58
mindre brukliga. Det �r inte s�kert att dessa ord med inskr�nkt bruk-
lighet har genomg�tt n�gon f�r�ndring, t.ex. fr�n att ha varit fullt
brukliga. Oftast �r v�l s� fallet (t.ex. r�ttskaffens, of�rvitlig), men det
�r ingen sj�lvklart enkel uppgift att bed�ma vilken bruklighet ett ord
har haft i �ldre tid. D�rf�r l�mnas s�dana fr�gor obesvarade.

Ordf�rr�det har ocks� f�rnyats genom l�n (46 fall) eller nybildning
(24 fall). Bland dessa sammans�ttningar eller avledningar finns tv� fall
av analogibildning.

N�gra betydelser har b�de kommit och g�tt. Dessa f�rtecknas under
rubriken Nyhet > Minskning i redovisningen i begreppssf�rer nedan
(avsnitt 5.3 osv.).

Om en ny betydelse utg�r fr�n ord som inte beskriver personlig inre
egenskap �r den sannolikt en metafor (22 fall). Den borde ocks� kunna
vara en metonym, som har p�tr�ffats i 4 fall.

Specialisering (10 fall), implikation (10 fall) och vidgning (4 fall)
bygger ofta p� ord som redan anv�nds f�r att beskriva person eller
persons handlande eller verksamhet o.d.

5 .1 . Beskrivning av enskilda ord

Varje ordartikel nedan i avsnitt 5.3 osv. inneh�ller f�rutom
uppslagsordet i fetstil minst en punktad (¥) betydelsebeskrivning.
Denna �r ofta en (modifierad) SAOB-definition men har ibland l�nats
fr�n NEO, Nyord  eller Dalin (1850Ð55). Efter definitionen
exemplifieras betydelsen med minst ett autentiskt spr�kprov i kursiv
och dess k�lla. M�nga spr�kprov har h�mtats fr�n SAOB/OSA och
n�gra fr�n SAOS. Dessa anges med SAOB respektive SAOS och
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tillkomst�r inom parentes. M�nga har ocks� tagits ur Spr�kbankens
konkordanser, fr�mst Bonniersromaner 1976 eller 1981, men ocks�
pressmaterialet, konkordanserna �ver �ldre svenska romaner eller
Strindbergs brev. K�llan anges s� att konkordansen l�tt kan identifieras
p� Spr�kbankens hemsida, <http://spraakbanken.gu.se/>. Citat ur syste-
matiskt excerperad litteratur anges s� att k�llan k�nns igen under
rubriken Excerperad litteratur (kapitel 10).

Efter citat och k�llh�nvisning anges vad slags f�r�ndring ordet i den
beskrivna betydelsen har genomg�tt (metafor, metonymi etc. Ð se
kapitlet Iakttagna f�r�ndringar). Eventuellt avslutas artikeln av en
kommentar som ytterligare belyser ordet.

Som l�tt inses beskrivs inte ordens alla betydelser, bara de som
h�nf�r sig till personliga inre egenskaper, inte heller betydelser som
befunnits vara of�r�ndrade under de senaste 200 �ren. Om gemen t.ex.
s�gs inte att ordet ocks� har betydelsen ÕelakÕ, eftersom denna betydelse
�r belagd f�re 1800. Men s�dan information kan ges i
kommentardelen.

Det finns fall d�r en betydelse eller betydelsenyans bara har noterats
i kommentardelen men inte uppf�rts som en egen betydelse, redovisad
efter ¥. Det r�r sig ofta om fall av implikation, d�r os�kerhet har r�tt
om det verkligen f�religger en lexikaliserad betydelse (se t.ex.
pr�ktig).

N�gon g�ng vid os�kerhet har betydelseutvecklingen beskrivits med
alternativ, t.ex. Óvidgning el. implikationÓ.

De flesta spr�kproven inneh�ller uppslagsordet i direkt beskrivning
av person men n�gon g�ng av n�got sakligt (t.ex. lynne, sj�l eller
f�rs�k utf�rt av person). N�gon g�ng upptr�der ordet s�som adverb.
Se t.ex. dolsk, adj.1, tr�ngsint, �delmodig. Sk�let till dessa undantag �r
att det inte funnits (tydliga) spr�kprov d�r ordet anv�nds direkt om
person. De extra exemplen har allts� n�dtorftigt anlitats, men bara om
de styrker en tanke att ordet sannolikt har kunnat eller kan anv�ndas
�ven om person eller kollektiv av personer.

5 .2 . Beskrivning i begreppssf�rer

Eftersom spr�kf�r�ndring �r ett osynliga handen-fenomen �r den i
princip of�ruts�gbar. Det �r ocks� =sv�rt att i efterhand f�rklara
f�r�ndringar i det etablerade ordf�rr�det eftersom v�gen fr�n den
enskilda talaren/skribenten, d�r det oftast omedvetna valet att anv�nda
ett ord i en viss betydelse g�rs, till den spr�kliga normen eller en
spr�kgemenskaps lexikon best�r av m�nga steg som inte �r m�jliga att
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analysera. Men genom att studera enskilda ords eller mindre
ordgruppers �den kan i b�sta fall den tanke- och f�rest�llningsv�rld
vari spr�ket anv�nds ses speglad. D�rf�r pr�vas nedan att urskilja
n�gra grupper av ord vars f�r�ndring m�jligen kan f�rklaras
tillsammans, t.ex. genom att s�ttas i sammanhang med en viss
spr�kbrukargrupps verklighet eller en verklighet som kan antas ha r�tt
i samh�llet vid viss tid. Gruppernas gr�nser �r oklara men
f�rhoppningsvis med en n�gorlunda tydlig k�rna. Indelningen �r utan
anspr�k att vara den enda rimliga f�r att s�ka eller belysa spr�kf�r-
�ndringar. F�ljande grupper urskiljs:

Grupp 1. Ord f�r allm�n duglighet och dess motsats
Grupp 2. Ord f�r egenskap med speciell tanke p� umg�nge med

andra
Grupp 3. Ord f�r egenskap med speciell tanke p� arbets- och

samh�llsliv
Grupp 4. Ord f�r egenskap med speciell tanke p� vad som �r r�tt

eller fel i moralisk mening
Grupp 5. Ord i fr�ga om intelligens och f�rnuft
Grupp 6. Ord f�r v�nlighet och motsatsen
Grupp 7. Ord i fr�ga om speciellt sinnelag eller upptr�dande

Dessutom urskiljs en grupp 8 med ord som utvecklats till en delvis
motsatt betydelse, oftast genom att f� annan v�rdeladdning.

Orden med sina betydelser rubriceras s�som nyheter eller fall av
minskning utan n�rmare precisering vad det �r f�r slags nyhet (t.ex.
nytt ord som har inl�nats, nybildning, betydelseutveckling s�som
metafor etc.) eller p� vilket s�tt ordet �r exempel p� minskning (d�d
betydelse, f�ga eller mindre brukligt ord i beskriven betydelse).
Precisering ges dock p� raden efter spr�kproven.

Den sammanfattande, grova grupperingen av orden nedan ska f�r-
hoppningsvis underl�tta att urskilja tendenser i ordf�rr�dets utveck-
ling. Observera att det �r f�r�ndringar som beskrivs. S�ledes kan t.ex.
ord som h�r anf�rs under rubriken Minskning mycket v�l i en annan
betydelse vara fullt brukliga sedan flera hundra �r.

Eftersom inte all information om ett och samma ord st�r p� ett enda
st�lle h�nvisas efter uppslagsordet i f�rekommande fall till annan
grupp eller rubrik d�r ytterligare information finns. I registret
(kapitel 11) anges vid varje ord den sida eller de sidor d�r ordet
behandlas.
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5 .3 . Grupp 1. Ord f�r allm�n duglighet och dess motsats

Det finns en t�mligen i�gonenfallande grupp ord som anv�nds f�r att
beskriva en person som allm�nt bra eller utrustad med s�dana allm�nna
inre egenskaper som g�r att han accepteras eller �r omtyckt. Det finns
fem nya ord f�r allm�n duglighet. Fyra anv�nds �n i den aktuella
betydelsen, och ett har kommit och g�tt under perioden.

5.3 .1 . Nyheter

pr�ktig
¥ som har el. utm�rks av en gedigen el. god karakt�r; redlig, p�litlig,

(genom)hederlig.
Bolla, den pr�ktiga Takeneflickan. SAOB (1891).
[Hon] s�ges vara en mycket pr�ktig och arbetsam kvinna. SAOB (1913).
ÓDet �r bara det att jag st�r inte ut med den h�r j�vla pr�ktigheten vaÓ, sa Leo. ÓHenry
f�rs�ker vara s� j�vla pr�ktig och duktig och du f�rs�ker vara s� j�vla pr�ktig och
duktig. Jag gillar inte det.Ó ÓVad� pr�ktig?Ó Bonniersromaner 1981.
ny betydelse/specialisering (1805).

Kommentar
Anv�ndningen om person utg�r en specialisering av en mer allm�n betydelse Õav god
kvalitet el. beskaffenhet, utm�rkt, f�rtr�fflig, gedigenÕ, som i sin tur �r en vidgning av
en �ldre betydelse Õpraktfull; storlslagen, magnifikÕ. Numera har ordet ofta en bibety-
delse av tr�kighet (implikation; jfr spr�kprovet 1981), och har ibland ocks� betydelse-
nyansen Õsom i egna �gon har god karakt�rÕ (jfr mallig, r�ttf�rdig, viktig). Jfr rekor-
derlig.

reko
¥ bra, fin, p�litlig.
Ja gillar Evy f�r hon e en reko b�na. SAOB (1949).
nytt ord/l�n; svensk slang, kortform f�r rekorderlig (1949).

rekorderlig
¥ dugande, duktig, p�litlig.
Ja, det var en rekorderlig skeppare, det �r sanning det. SAOB (1936).
Tv� rekorderliga fruntimmer. SAOB (1937).
nytt ord/l�n; svensk dialekt, sannolikt bildat till l�gtyska regarderen
och med anslutning till rekord (1927).

Kommentar
Anv�ndning om person �r �ldst belagt fr�n 1936. Numera anv�nds ordet med bibety-
delse av �ppelkind och av lite tr�kig uppm�rksamhet p� det nyttiga (Vad �r Holland
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ber�mt f�r? Rena gator, rekorderliga husm�drar, god choklad, knark och diamanter.
Bonniersromaner 1981. S�rskilt komisk blir kulturkrocken mellan de l�ttjefulla
strandkvinnorna och det rekorderliga fruntimret Maj Johansson. Hon manifesterar det
sj�lvuppoffrande kvinnoliv som handlar om sparsamhet, byk och storst�dning och
hon f�rs�ker tuta vett i de gr�lla grannkvinnorna som tror att livet handlar om sus och
dus. Press 95). Denna betydelsenyans �r en implikation. Jfr pr�ktig.

schysst (sjyst, juste, just)
¥ bra, fin.
Reine gillade Nora. Hon verkade juste fast hon mest sov. Bonniersromaner 1976.
Man kan vara schysst och rolig, och folk kan skratta och vara schyssta tillbaks. Men
hur kan man veta att det �r �kta? Skantze (1993:53).
ny betydelse/vidgning el. l�n; engelska (1960-talet).

Kommentar
Ordet �r ursprungligen l�n fr�n franska och anv�nds fortfarande i en �ldre betydelse
Õr�ttvis; hederlig (i sin handel och vandel, s�rsk. i aff�rer el. t�vlingssport); korrektÕ
(Hon sa nej f�r att hon ville vara schysst mot dig. Bonniersromaner 1981).

5.3 .2 . Nyhet > Minskning

F�ljande ord bussig har introducerats under 1800-talets senare del men
mist sin betydelse Õutm�rkt, f�rtr�ffligÕ. Dock har ordet idag en specia-
liserad betydelse (se grupp 6).

bussig Ð Jfr grupp 6, s.Ê51.
¥ utm�rkt, f�rtr�fflig.
Nu [sedan hon k�pt ny kappa, hatt m.m.] sa Willy, att tant Lova var s� bussig, att
hon kunde visas f�r p�ngar. SAOS (1892).
D� jag kom hem var jag tr�tt och tom, men m�ttes av pojkarna, glada och bussiga, de
ville g� med p� teatern Ð ja, varf�r inte? Alice och Hj�rdis (1912Ð13:326).
nytt ord/l�n; sv. dialekt, bildat till buss (1858) > minskad anv./d�tt
(1936).

Kommentar
Betydelsen Õutm�rkt, f�rtr�ffligÕ har �ven kunnat anv�ndas med sakligt huvudord (En
v�ldigt bussig fiskf�rs. SAOS (1898)).

�rtalet 1936 (sista bel�gget) �r tryck�r f�r SAOB spalt KÊ1494, d�r bussig anv�nts
i betydelsebeskrivningen s�som synonym till kl�mmig.
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5.3 .3 . Minskning

De ord f�r allm�n duglighet samt motsatsordet usel som har drabbats
av att anv�ndas mindre ofta eller inte alls �r fler �n dubbelt s� m�nga
som nyheterna i gruppen. N�gra ord anv�nds �n men med annan, oftast
mer specialiserad betydelse, t.ex. god, hederlig, �rlig. Dessa ord har
numera huvudsakligen en moralisk betydelse. F�rklaringen till detta �r
nog inte att egenskaperna godhet, hederlighet och �rlighet var mer
allm�nna f�rr och numera betraktas som moraliskt mer laddade.
Betydelsef�r�ndringen beror sannolikt inte p� f�r�ndring av den
verklighet som orden beskriver. I st�llet beror den troligen p� talares
och skribenters f�rs�k att vara precisa i uttrycket, sv�rt bara att veta
p� vilket s�tt. Kanske har nya och i m�nga situationer f�redragna ord
f�r allm�n duglighet gjort att de �ldre huvudsakligen har kommit att
anv�ndas i n�gon av sina andra betydelser och etablerats fastare d�r.
Eller s� har man beh�vt nya ord d�rf�r att de �ldre blivit
specialiserade, som god, hederlig och �rlig. Specialisering kanske har
p�skyndats genom att orden ofta ansetts l�mpliga i en pregnant eller
betydelsetung anv�ndning, t.ex. f�r att ge ny information. I exempelvis
han �r hederlig eller han �r en hederlig m�nniska �r ordet hederlig
normalt mer betydelsetungt �n n�r det anv�nds f�r att referera till
n�got redan bekant (den hederlige Justus, vilket kan betyda ÕJustus,
som ni vet �r en hederlig personÕ). Inneb�rden Õsom inte bedrarÕ
kanske har utvecklats hos hederlig p.g.a. att talare flitigt har anv�nt
hederlig i betydelsen Õutm�rktÕ, ÕbraÕ med betydelsetyngd. D�rigenom
kan m�jligheten ha �ppnats f�r talare att Óg� vidareÓ och anv�nda
hederl ig  f�r att uttrycka specialiseringen Õsom inte bedrarÕ.
Utvecklingen i andra fall �r ibland den motsatta; av n�gon anledning
har ett ord kommit att anv�ndas flitigt n�r man refererar till n�got
redan bekant och d�rigenom f�rlorat i pregnans. Det �r sv�rt eller
om�jligt att med s�kerhet f�rklara str�mningarna i det kaotiska
virrvarr som spr�ket �r.

Ofta �r det ingen stor skillnad mellan den betydelse som minskat i
bruklighet och en ny eller kvarvarande (se t.ex. f�rn�m, god, hederlig,
hygglig, �rlig). Hos skicklig �r emellertid skillnaden st�rre mellan de
h�r aktuella betydelserna Õl�mpligÕ respektive ÕordentligÕ och den nu
g�llande Õsom har god f�rm�gaÕ. I spr�kprovet fr�n 1916 ser man dock
att beroende p� kontext kunde ordet vara tvetydigt, vilket naturligtvis
underl�ttar betydelse�verg�ng.

f�rn�m
¥ v�rdig, fin.
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Den ringaste [Ékan] vara att skatta s�som ganska �del och till sj�len f�rn�m. SAOB
(1839).
Man tog allts� farv�l af den f�rn�ma skepparen. Almqvist (1839:178).
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Ordet �r fullt brukligt om sak (ett f�rn�mt halvfranskt band) eller om person i n�gon
egenskap eller funktion Ð en f�rn�m fotbollsspelare (SAOB FÊ3028, moment 1 b: om
person: genom egenskaper, t.ex. duglighet el. l�rdom o.d., �vertr�ffande andra,
framst�ende).

OBS hur �ldre betydelse Õav h�g b�rd el. samh�llsst�llningÕ genom implikation har
givit betydelsen Õh�gdragenâ Õh�gmodigÕâ ÕdrygÕ, som finns under hela beskrivnings-
perioden. Jfr mallig, r�ttf�rdig, viktig.

god Ð Jfr grupp 4, s.Ê39 och grupp 6, s.Ê55.
¥ s�dan som han (hon) b�r vara, bra; i fr�ga om ut�vandet av ett yrke

el. en verksamhet o.d. �verg�ende i bet.: skicklig, duglig, kunnig.
En duktig, femtio�rig fru, s�rdeles lik en av v�ra goda svenska borgarehustrur, mot-
tog oss v�nligt. Bremer (1861:72).
minskad anv./f�ga br.

hederlig Ð Jfr grupp 4, s.Ê37.
¥ utm�rkt, bra, r�ttskaffens, r�ttr�dig.
Jag m�ste se min inspector st� der insolvendo framf�r min hederliga Pelle och min
hederlige Justus. Almqvist (1839:36).
Intet hederligt fruntimmer, lika litet som n�gon aktningsv�rd karl, skall kunna [É].
Almqvist (1839:220).
Det var sonens f�rn�jelse att sitta hos mig, d� den hederliga pratsamma gumman b�d-
dade och sysslade i mitt rum. de Geer (1892:31).
Helbr�gda lyftes jag av h�sten av den hederlige Abhul. Bremer (1861:33).
minskad anv./mindre br.

hygglig Ð �ven grupp 2, 27; Jfr grupp 6, s.Ê52.
¥ bra, utm�rkt, v�lartad, anst�ndig, �rbar.
Umg�nge �dla och hyggliga menniskor emellan. Almqvist (1839:24).
Hon fann festen r�tt lyckad samt att kronprinsen varit hygglig och lagom [Sic] hela
dagen utom vid middagsbordet, d� han satt midt emot henne och s�g oupph�rligt p�
henne. de Geer (1892:123).
minskad anv./mindre br.
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Kommentar
�ven om n�got sakligt: passabel, som g�r an, ganska bra; ett hyggligt f�rs�k (�ldsta
bel�gg 1780).

katig Ð Jfr grupp 7, s.Ê68.
¥ rask, duktig; kavat.
Nog �Õ Lena ena dugtig och katig mennÕska. SAOB (1843).
minskad anv./f�ga br.

manlig Ð Se grupp 7, s.Ê70.
¥ som �r el. beter sig som en riktig man; i sht f�rr ofta �verg�ende i

bet.: of�rskr�ckt, modig, tapper; f�rr �v.: som duger ngt till,
duglig.

rask Ð �ven grupp 5, s.Ê49.
¥ sp�nstig till lynnet (och som handlar med friskt mod utan att tveka

d� det g�ller); �v.: duglig, f�retagsam.
Han �nskade blott till Gud, att det vore m�jligt f�r honom att kunna f�rvandlas till en
s� rask karl, som han s�g sin sv�ger vara. Almqvist (1839:122).
(metafor) minskad anv./mindre br.

Kommentar
Metafor av ordet i betydelsen ÕsnabbÕ.

skicklig
¥ som har de r�tta egenskaperna el. f�ruts�ttningarna f�r el. duger till

ngt visst; l�mplig.
F�ga skicklig till studier. Svensk handordbok (1966).
minskad anv./mindre br.
¥ som uppf�r el. beter sig el. upptr�der p� ett hyfsat och ordentligt

s�tt el. i enlighet med moralens el. konvenansens fordringar;
v�luppfostrad; ordentlig.

Poliserna skulle smickras och ber�mmas vid alla tillf�llen, hur dumt de �n burit sig �t,
hur or�ttvisa, falska, r�a och obildade �n detektiverna var. �ven bland dem kunde
dock finnas skickliga och hyggliga karlar, verkliga gentlem�n i s� fall. Koch
(1916:160).
H�llen er tysta och skickeliga! SAOB (1925; till pojkar).
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Den nu g�llande betydelsen Õsom har god f�rm�ga el. �r duglig i ett el. annat avseende
el. har goda kunskaper o.d.Õ �r i nusvenskan belagd redan 1536.
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sk�tesl�s
¥ v�rdsl�s, f�rsumlig, oordentlig.
[En husmor i South Carolina] hjelper sina tjenare att st�lla i ordning bordet, eller, n�r
m�ltiderne �ro slut, att s�tta undan och i ordning allt (hvilket �fven v�l beh�fs med
negrerna, ty de �ro sk�tesl�sa af naturen). SAOB (1853).
minskad anv./f�ga br.

sn�ll Ð Jfr grupp 6, s.Ê53 och grupp 7, s.Ê62.
¥ duglig, duktig; driftig; skicklig.
Jag hoppas vi framdeles f� r�d att l�ta dig ta timmar och bli sn�ll, ty din hand �r ej
utan anlag [f�r m�lning]. SAOB (1914).
Bohusl�ningarna �ro k�nda f�r att vara sn�lla b�tbyggare. SAOB (1877).
Sn�ll i r�kning. SAOB (1943).
minskad anv./d�tt (1943).

usel
¥ h�gst olycklig; h�gst beklagansv�rd.
Min usla, beklagansv�rda mor har h�llit pappa vaken hela natten med ursinniga skrik
och svordomar allt under rusets inflytande. Alice och Hj�rdis (1885Ð86:103).
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
N�r ordet numera anv�nds om person �r det huvudsakligen i den specialiserade bety-
delsen Õmycket d�ligÕ, s�rskilt i moraliskt h�nseende. Exempel: Mannen skall i �vrigt
vara from: men jag �r och f�rbliver hans d�dsfiende, ingalunda av enskilt h�mnd
(som vore uselt) utan av patriotisk och kosmopolitisk. Tegn�r (1821:99). Mor kunde
hon inte anf�rtro sig �t. Hon skulle bli uppr�rd �ver H�kans beteende och genast
betrakta honom som en usel m�nniska som inte b�ttre motstod sina beg�r.
Bonniersromaner 1981. Ordet �r ocks� fullt brukligt f�r att beskriva person i en viss
funktion, t.ex. Hon �r en usel brevskriverska och det vet Madeleine.
Bonniersromaner 1981. F�r �vrigt var han lika usel m�lare som m�nniska.
Bonniersromaner 1981. Dessa betydelser �r belagda f�re 1800.

�rlig
¥ v�l aktad, v�l ansedd.
En o�kting, en rotl�s, har vr�kt sig som en tyngd �ver fri och �rlig mans hemfasta
sinne. Koch (1916:58).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.

Kommentar
Numera anv�nds ordet enbart i en speciellare betydelse Õsom h�ller sig till sanningen
och inte g�r sig skyldig till n�got bedr�gligtÕ. Exempel: Sitter man och ljuger s� �r det
inte mycket med ber�ttelsen tycker jag. Man m�ste vara �rlig. Bonniersromaner 1976.
Denna betydelse hos �rlig �r fr�n f�re 1800.
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5 .4 . Grupp 2. Ord f�r egenskap med speciell tanke p�
umg�nge med andra

Orden h�r representerar en insn�vning i f�rh�llande till f�reg�ende
grupp men anv�nds i fr�ga om en allm�nnare syn p� socialt umg�nge
�n orden i grupp 3 (arbets- och samh�llsliv) eller 4 (r�tt eller fel). En
del ord f�rtj�nar sin plats p� mer �n ett st�lle. T.ex. flexibel anv�nds
kanske framf�r allt i fr�ga om arbetsliv, men �ven n�r det �r tal om
allm�n Ósocial kompetensÓ. D�rf�r f�rtecknas det b�de i grupp 3 och
h�r nedan.

5.4 .1 . Nyheter

borgerlig
¥ ringaktande: som �r utm�rkande f�r borgare el. borgarklassen i

motsats till den finare v�rlden el. de intellektuella o.d.;
k�lkborgerlig, sm�borgerlig, brackig; banal, trivial.

Du �r Ð borgerlig! Ð Icke s� f�rf�rliga ord, Stella! SAOB (1908).
B�de mamma och pappa kom visserligen ur arbetarklassen och pappa var dessutom en
riktig socialdemokrat av den gamla stammen. Men b�de mamma och han var trots det
s� urbota borgerliga i hela sin livsstil. Bonniersromaner 1976.
ÕSiesta SambaÕ handlade om en tecknare i arbetarr�relsen som i smyg gjorde en rek-
lamkampanj f�r h�gern. Syftet var att visa hur borgerlig den svenske arbetaren blivit.
DN 1987.
ny betydelse/implikation (1834).

Kommentar
Den ursprungliga betydelsen �r Õsom �r utm�rkande f�r eller tillh�r borgareÕ och det
som impliceras �r Õsom inte tillh�r eller �r utm�rkande f�r den finare v�rldenÕ.
Numera finns emellertid f�ljande grundbetydelse hos borgerlig: som har politisk
h�ger�sk�dning el. tillh�r politiskt parti till h�ger om det socialdemokratiska; antisoci-
alistisk; s�rsk. i uttr. de borgerliga o.d., om partierna i motsats till v�nsterpartierna.
(�ldsta bel�gg 1906). Implikationen i sen tid �r allts� snarare Õsom inte tillh�r eller �r
utm�rkande f�r arbetarnaÕ. Jfr brackig, k�lkborgerlig.

brackig
¥ inskr�nkt och sm�borgerlig.
Brackiga uppkomlingar. SAOB (1898).
nytt ord/till bracka (1898).
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Kommentar
Ordet har m�jligen f�tt minskad anv�ndning mot slutet av 1900-talet. Jfr borgerlig,
k�lkborgerlig.

flexibel Ð �ven grupp 3, s.Ê31.
¥ som har f�rm�ga att anpassa sig.
Man blir mindre flexibel med �ren. NEO.
Flexibel. Kontaktannons (2000).
Ett problem med halvtidsledigt �r enligt Robert att m�nga f�rv�ntar sig att han ska
g�ra lika mycket p� halva tiden: Ð Jag hinner bara reagera p� det som h�nder, inte
sj�lv agera och s�tta ig�ng saker. Jag f�r gilla l�get och har l�rt mig att vara lite mer
flexibel. Press 98.
nytt ord/l�n; engelska (1964).

Kommentar
Ordet har tidigare anv�nts som spr�kvetenskaplig term (1904) men utan att bli allm�nt
spritt.

grabbig
¥ omoget manlig; som har ett manschauvinistiskt beteende.
Somliga kallar honom macho. ÓHan �r ju v�ldigt, v�ldigt grabbigÓ, suckar en kvinnlig
fullm�ktigekollega uppgivet. Press 97.
ny betydelse/vidgning el. l�n; engelska laddish (1990).

grovhuggen
¥ som saknar f�rfining i upptr�dande el. smak: plump; grovkornig.
Kvinnorna blev ber�vade sina smycken, fick kl�derna avslitna under r�a skratt och
v�ldtogs p� palatsgolvet. Det var de grovhuggna makedoniernas slutliga h�mnd p�
perserv�ldet. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/metafor (1820).

Kommentar
Jfr grov.

illojal Ð �ven grupp 3, s.Ê31.
¥ som i f�rh. till en annan (till egen f�rdel) anv�nder metoder som

inte anst�r en gentleman, �ven om de inte �r direkt brottsliga; som i
sitt f�rh�llande till en annan sviker det f�rtroende som denne kunde
ha r�tt att hysa f�r honom, som inte handlar �ppet och �rligt.

Nu promenerar han av sig sin missr�kning �ver att ha en illojal hustru . Bonniers-
romaner 1976.
nytt ord/till lojal (1883).
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Kommentar
Enligt SAOB finns fr�n och med 1883 dessutom en knappast bruklig betydelse Õlag-
kr�nkandeÕ; Õsom s�tter sig upp mot den best�ende ordningenÕ. I denna betydelse
f�rekommer ordet egentligen bara i ordb�cker o.d. J�mf�r dock Jan Myrdal: En illojal
europ�s bek�nnelser (1983).

k�lkborgerlig
¥ utm�rkande f�r en k�lkborgare el. hans uppfattning.
D�r fanns det verkliga m�n, m�n av v�rld med vidsyn, perspektiv p� tillvaron. Men
varje r�relse har ju ocks� det d�r mellanskiktet av inskr�nkta efters�gare och mer eller
mindre k�lkborgerliga maktm�nniskor. Bonniersromaner 1981.
nytt ord/till k�lkborgare (1823).

Kommentar
Jfr k�lkborgare: (ringaktande ben�mning p�) sm�stadsborgare (utan h�gre intressen),
sm�borgare, person med inskr�nkt el. sm�aktig syn p� tingen; spetsborgare, filister.
Jfr borgerlig, brackig.

lojal Ð �ven grupp 3, s.Ê32.
¥ som uppfyller sina (r�ttsliga och moraliska) f�rpliktelser (mot en

annan), som (mot en annan) iakttager hederns fordringar el.
avh�ller sig fr�n svek el. knep el. obstruktion o.d.

Du vill vara lojal mot din man. Du vill inte ha mig. Bonniersromaner 1976.
nytt ord/l�n; franska (1825).

nedl�tande Ð �ven grupp 7, s.Ê61; Jfr under Minskning, s.Ê27.
¥ som bem�ter folk med �verl�gsen v�lvilja.
Mr John Vyner [É] s�g v�nligt nedl�tande p� f�rste bokh�llaren. SAOB (1909).
ny betydelse/vidgning (1826).

Kommentar
Betydelsen Õ�verl�gset v�lvilligÕ �r m�jligen resultatet av en betydelsef�r�ndring som
beror p� ett samh�lle med delvis uppl�sta klassgr�nser eller mindre tydliga skrank
mellan sociala grupper och, kanske framf�r allt, st�rre stolthet och sj�lvmedvetande
hos breda lager. I s�dant l�ge finns inte s� m�nga tillf�llen d�r den ursprungliga bety-
delsen (v�nlig, ÓgemenÓ) blir aktuell. Referentm�ngden, dvs. �verklassm�nniskor
som uppm�rksammas med att behandla n�gon fr�n l�gre klass v�nligt, minskar allts�
eller f�rsvinner. Kvar finns emellertid fenomenet att n�gon behandlar en
medm�nniska v�lvilligt men drygt �verl�gset. Detta har kommit att beskrivas med det
gamla ordet nedl�tande. Den nya betydelsen kan beskrivas s�som vidgning. Ordet
anv�nds n�mligen om n�got omedelbart vid sidan av vad det gjorde tidigare och den
nya betydelsen har utvecklats ur den �ldre. Jfr gemen.
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sm�borgerlig
¥ k�lkborgerlig
Kl�md mellan sm�borgerliga f�r�ldrars ambition att han skall liera sig med dem som
�terfinns h�gre upp p� socialstegen och deras f�rbud mot kamrater som Stena,
ÓkommunistenÓ, vet han inte riktigt vart han skall ta v�gen med sig sj�lv. Press 76.
nytt ord/till sm�borgare (jfr tyska kleinb�rgerlich) (1869).

Kommentar
Jfr sm�borgare Õperson med mer el. mindre utpr�glad beredvillighet att (genom idogt
arbete och of�rargligt levnadss�tt) underordna sig el. solidarisera sig med det kapita-
listiska samh�llssystemet, person med inriktning p� det egna el. med sm�skuren el.
inskr�nkt inriktning el. livssynÕ.

solidarisk
¥ som visar prov p� samverkan el. samh�righet el. lojalitet el. h�ller

(obrottsligt) samman.
Yngre och �ldre elever voro [É] f�rbundna genom den falska ÓhederslagÓ som
f�reskref, att kamraterna skulle vara solidariska �fven i det onda och str�ngt f�rtiga
hvarandras felsteg. SAOB (1892).
Det �r klart att vi ska vara solidariska och toleranta, men inte faan ska de bo p� min
gata. Skantze (1993:21).
ny betydelse/vidgning (1867).

Kommentar
Betydelsen �r en vidgning av en juridisk betydelse Õsom utg�r el. har samband med en
f�r tv� el. flera personer g�llande gemensam f�rpliktelse vilken �r s� utformad att var
och en av dem som f�rpliktelsen �vilar �r skyldig att vid anfordran fullg�ra hela f�r-
pliktelsen odelad.Õ

ut�triktad
¥ som g�rna tar kontakt med andra m�nniskor.
Jag b�rjar redan f�rvandlas fr�n ut�triktad till in�tv�nd. Bonniersromaner 1981.
ny betydelse/metafor (1910).

Kommentar
Jfr social.

v�luppfostrad
¥ opersonlig el. viljel�s som en f�ljd av att vara v�luppfostrad.
Alla dessa enfaldiga f�rdomar, som g�r oss europeer s� avskyv�rt v�luppfostrade.
�ldre svenska romaner (1930).
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Eftersom hon �r s� satans v�luppfostrad sitter hon �nd� kvar, artigt flinande och pratar
och pratar. Gardell (1998:151).
ny betydelse/implikation (1920-talet?).

Kommentar
Ordet, som normalt har en neutral betydelse Õsom har f�tt en god uppfostranÕ kan ges
en negativt v�rderande aspekt och mer el. mindre sk�mtsamt implicera egenskapen
Õopersonlig el. viljel�s som en f�ljd av att vara v�luppfostradÕ. Betydelsen beh�ver
dock starkt kontextuellt st�d (s� avskyv�rt, s� satans v�luppfostrad).

5.4 .2 . Minskning

Utm�rkande f�r grupp 2 �r att det har tillkommit f�rh�llandevis
m�nga ord (14 stycken, eller 20 om man inkluderar orden f�r
sj�lviskhet nedan). De som har minskat (9 stycken) har ofta f�tt en mer
specialiserad betydelse (anst�ndig, artig, hygglig, oh�visk). Ordet
fr�ck har en ganska framtr�dande ny betydelse som beskrivs i grupp 7.
Orden gemen och nedl�tande har kanske minskat respektive f�rsvunnit
i den h�r aktuella betydelsen p.g.a. att m�nniskor numera s�llan
beskrivs som tillh�rande en h�g eller l�g klass. I s� fall �r detta
exempel p� ord som f�r�ndrats i t�mligen uppenbar anslutning till det
gamla klassamh�llets f�rsvinnande.

anst�ndig Ð Jfr grupp 4, s.Ê38.
¥ som uppf�r sig el. upptr�der p� ett passande el. korrekt s�tt, som vet

att skicka sig.
Han �r mycket anst�ndig i tal och s�tt (f�r att vara endast en tjenare). SAOB (1889).
Du skall inte umg�s annat �n med anst�ndigt och hyggligt folk. SAOB (1900).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt.

artig
¥ som har ett behagligt, vinnande, intagande s�tt; behaglig, angen�m,

�lskv�rd.
I �vrigt var s� v�l kungen som prinsen och prinsessan ganska artig. Tegn�r
(1823:142).
Se, hvad han g�r sig artig emot gubben. SAOB (1842).
minskad anv./d�tt (1892).

Kommentar
Ordet anv�nds numera i den specialiserade betydelsen Õh�vligÕ, Õuppm�rksamÕ,
Õf�rbindligÕ; ofta med bibegrepp av konventionalism och yttre sken. �ldsta bel�gg f�r
denna specialiserade betydelse �r 1787.



30

fr�ck Ð �ven grupp 4, s.Ê39; Jfr grupp 7, s.Ê59.
¥ dj�rv el. tilltagsen p� ett s�tt som �ppet trotsar lag, sed, samvete

o.d.; skaml�s, oblyg; of�rsk�md.
Mot Pechlin, den fr�ckaste af alla att gifva och taga mutor, haglade beskyllningar.
SAOB (1877).
minskad anv./mindre br.

gemen
¥ i fr�ga om den egenskapen hos n�gon i h�gre st�llning att han umg�s

otvunget och v�nligt med personer av l�gre st�nd: tillg�nglig,
folklig.

Herrarne voro s� ofantligt gemena och till�to icke, att han tog af sig f�rskinnet en
g�ng. SAOB (1887).
Han var gemen bland gemena ocks�, n�r pigor och dr�ngar och ges�ller skulle ha
br�llop, fick de h�llas hemma i hans bostad. Koch (1916:49).
[Hush�llerskan] gjorde [É] sig s� gemen, att hon fr�gade honom [dvs. fiskargubben]
om det tecknade sig till att bli ett gott fiskaf�nge. SAOB (1922)
minskad anv./mindre br.
Kommentar
Enligt SAOB �r betydelsen utvecklad ur betydelsen Õgemensam; samf�lldÕ och allts�
v�l n�rmast en implikation. Betydelsen ÕelakÕ �r belagd f�re 1800.

grov
¥ som visar brist p� kultur el. f�rfining, plump.
En grov karl, som, om han funnes till, skulle v�nda upp och ned p� gator och torg.
Almqvist (1839:252).
�ven hopen av de kristna pilgrimerna �r r� och grov. Bremer (1861:258).
minskad anv./f�ga br., utom i frasen grov i mun.

Kommentar
Jfr grovhuggen.

hygglig Ð Se grupp 1, s.Ê19; Jfr grupp 6, s.Ê52.
¥ bra, utm�rkt, v�lartad, anst�ndig, �rbar.

nedl�tande Ð Jfr under Nyheter, s.Ê24, och grupp 7, s.Ê61.
¥ v�nlig i umg�nget med folk i l�gre st�llning, ÓgemenÓ.
Under sina resor umgicks Carl [XI] p� det mest nedl�tande s�tt med allmogen. SAOB
(1831).
Hofpredikanten Nordensson, som tycktes vara [É] nedl�tande och anspr�ksl�s, s� att
han r�tt ifrigt spr�kades med oss. SAOB (1846).
minskad anv./d�tt (1888).
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oh�visk
¥ som inte beter sig el. talar o.d. p� passande el. anst�ndigt s�tt; inte

belevad; �v.: inte �rbar el. anst�ndig, skaml�s.
Florentinskorna �ro [É] fr�cka och oh�fviska �fver all beskrifning. SAOB (1874).
minskad anv./f�ga br.

r�nkfull
¥ full av r�nker, listig och svekfull; s�rsk. om person: som anv�nder

list och svek f�r att uppn� sina syften, intrigant.
Tro mera en man Ð n�r det inte r�r k�rlek nemligen! Ð �n Ni tror en r�nkfull, elak
qvinna! Strindbergs brev.
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Ordet har ersatts av intrigant (1795).

5.4 .3 . Minskning > �kning

Ordet social har minskat i anv�ndning (i betydelsen Õs�llskapligÕ) och
sedan �kat, dock m�jligen med viss betydelsef�r�ndring. I den senare
anv�ndningen betonas kanske detta att umg�s med andra inte bara som
n�got man g�rna g�r utan ocks� som en f�rm�ga.

social Ð �ven grupp 3, s.Ê37.
¥ s�llskaplig, som g�rna umg�s med andra; som har god f�rm�ga att

umg�s och fungerar bra tillsammans med andra.
[T. Wis�n var trots viss tillbakadragenhet] i sj�lfva verket social. I s�llskapslifvet del-
tog han g�rna, och han �lskade att �fva g�stfrihet. SAOB (1892).
Kanske har [É Leopold] inte varit ÓsocialÓ i den meningen att han g�rna har g�tt p�
sammantr�den. SAOB (1953).
F�rut n�r man satt p� k�ken v�ntade man bara ut tiden s� att man kunde g� ut och
forts�tta igen, s�ger han. H�r f�r man jobba med sig sj�lv. Jag vill bli social. SAOB
(1980).
(metonymi el. implikation) minskad anv./mindre br. (jfr spr�kprovet
1953) > �kad anv. (1980).

Kommentar
Anv�ndningen i sen tid �r m�jligen ingen fortsatt anv�ndning av den som represente-
ras av spr�kproven 1892 och 1953 utan en ny metonymisk eller m�jligen implikativ
utveckling direkt av betydelsen Õsamh�lleligÕ till betydelsen Õsom passar bra i socialt
(= samh�lleligt) livÕ. Jfr ut�triktad och i fr�ga om betydelseutvecklingen rationell.
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5.4 .4 . Ord f�r sj�lviskhet

Som en underavdelning i grupp 2 urskiljs ord f�r sj�lviskhet. Dessa �r
p�fallande nya. Kanske har det sin f�rklaring i att individen i det
moderna samh�llet kan s�ka sig eller tvingas till nya, mindre reglerade
sammanhang eller f�r st� mer eller mindre ensam d� gamla gruppe-
ringar uppl�ses. Det kanske d� kr�vs att sj�lviskheten p�talas och
modifieras till en socialt acceptabel niv�.

egocentrisk
¥ som bara t�nker p� sig sj�lv, som s�tter det egna jaget i centrum,

sj�lvupptagen.
Pretenti�s och egocentrisk med krav att alltid st� mitt i solen och alltid f� ta f�rst av
allting. Bonniersromaner 1981.
nytt ord/till latinets ego och centrum (el. l�n fr�n danska) (1913).

egoistisk
¥ som bara t�nker p� sig sj�lv och saknar k�nsla f�r andra, sj�lvisk.
En riktig f�hund. Tarvlig, egoistisk, h�nsynsl�s, grym. Bonniersromaner 1981.
nytt ord/till egoist (delvis l�n fr�n danska el. tyska) (1816).

egotrippad
¥ som (�verdrivet) v�rnar om sig sj�lv och sin personliga

tillfredsst�llelse; som vill vara i centrum.
Patrick �r s� k�nd fr�n Dallas att han antagligen �r en b�de sj�lvisk och egotrippad
typ. Press 98.
nytt ord/till egotripp (l�n; engelska (1970-talet)) (1977).

inkr�kt
¥ ensidigt inriktad p� sig sj�lv el. egna problem.
S� l�nge som m�nniskan �r sj�lviskt inkr�kt i sig, Ótj�nar allt som m�ter oss blott att
stegra sj�lviskhetens krampÓ. SAOS (1923).
Ingen sympati, ingen f�rst�else f�r hennes k�nslor. Han k�rde vidare helt f�rsjunken
i sig sj�lv. L�ttfunna ord Ð Ósj�lvbel�tenÓ och Óinkr�ktÓ Ð pressade hennes l�ppar �nnu
tunnare och mera f�rbittrade. SAOS (1952).
ny betydelse/metafor el. betydelsel�n; latin incurbatus in se (1923).

in�tv�nd
¥ inst�lld el. inriktad p� el. upptagen av el. f�rdjupad i det inre el.

sj�lsliga el. andliga; �v.: f�rdjupad i sig sj�lv.
I s�llskap med [É] kamraterna var han alltid tyst, in�tv�nd. SAOB (1893).
ny betydelse/metafor (1867).
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sj�lvcentrerad
¥ sj�lvupptagen.
Hon �r oerh�rt sj�lvcentrerad. Drougge (1997:89).
nytt ord/l�n; engelska selfcentred (1932).

5 .5 . Grupp 3. Ord f�r egenskap med speciell tanke p�
arbets- och samh�llsliv

Det kan antas att vissa karakteristika hos personer i deras egenskap av
arbetskamrat, aff�rspartner eller samh�llsmedborgare o.d. �r speciellt
viktiga och att det d�rf�r finns ord f�r dem. Orden h�r i grupp 3
avtecknar sig naturligtvis inte knivskarpt gentemot grupp 2 eller 4, d�r
ocks� n�gra grupp 3-ord finns upptagna.

5.5 .1 . Nyheter

Bland nyheter i grupp 3 m�rks dels en sen tids ordanv�ndning (aggres-
siv, engagerad, flexibel, fram�t, hungrig, innovativ, professionell,
prof fs ig ), dels �ldre nyheter (rej�l , renh�r ig , ociv i l i serad ,
okultiverad). Under rubriken Nyhet > Minskning nedan finns n�gra
fler.

aggressiv Ð Jfr grupp 6, s.Ê51.
¥ p� hugget.
I det h�r gamet finns bara vinna eller f�rsvinna. Ett f�retag som har nittio procent av
marknaden m�ste vara lika aggressivt som ett som har tio procent. Drougge
(1997:64).
ny betydelse/metafor (el. l�n fr�n amerikansk engelska) (1970-talet?).

Kommentar
1970-talets metaforiska betydelse anv�nds i synnerhet i fr�ga om sport, ekonomiskt
handlande eller karri�r. Annars finns redan tidigt en metaforisk anv�ndning belagd,
t.ex. En nyvald kammare [�r] agressivare �n en, som redan har n�gra �r bakom sig.
SAOB (1896).

ambiti�s Ð Jfr nedan =under Minskning, s.Ê35.
¥ full av medveten inriktning p� att n� ett m�l.
Anna Sundqvist, fin, ambiti�s och underbart beg�vad. Bonniersromaner 1981.
Vi har en v�ldigt inspirerande k�rledare i Ragnar Muhl. Lagom ambiti�s p� ett
behagligt s�tt. Press 98.
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ny betydelse/vidgning (1951).

Kommentar
Ordet har numera en tendens till negativ bibetydelse (Õfull av l�jlig el. �verdriven in-
riktning p� att n� ett m�lÕ; implikation?). Jfr Hon har alltid varit fruktansv�rt ambiti�s
med barnen, att dom ska lyckas. Bonniersromaner 1981. Jag var d� �nnu relativt ung,
framf�r allt ambiti�s, �regirig. Bonniersromaner 1981. Denna betydelse har m�jligen
influerats av engelskans ambitious (och utg�r d�rmed ett l�n fr�n engelska). Den
negativa bibetydelsen p�minner om den �ldre betydelsen Õ�mt�lig om sitt anseendeÕ,
Õ�relystenÕ, fast�n ordet i �ldre tid inte n�dv�ndigtvis var negativt v�rdeladdat. Jfr
seri�s, som inte har den negativa bibetydelsen. Jfr hungrig.

engagerad
¥ aktivt intresserad och djupt inbegripen, s�rskilt i fr�ga om

dagsaktuella politiska el. samh�lleliga fr�gor.
Det �r inne just nu att vara engagerad, att protestera. Press 65.
Som ton�ring var hon diskussionslysten och engagerad. Besv�rlig, menar hon sj�lv.
Ð Jag ifr�gasatte allt och s�kte n�got slags sanning. Press 98.

Jag ville arbeta med n�got som k�ndes v�rdefullt, f� engagera mig f�r andra
m�nniskor, n�got som jag tycker �r viktigt. Ð Man tror sig veta att eftersom jag inte
varit med i Amnesty, s� har jag inte varit engagerad. Det �r inte sant. Press 98.
ny betydelse/l�n; engelska (1960-talet).

flexibel Ð Se grupp 2, s.Ê22.
¥ som har f�rm�ga att anpassa sig.

fram�t
¥ som energiskt tar initiativ.
Driver bokf�rlag, ger ut tidningar, �r med i ZTV och �r fram�t, kul och s�ker p� sin
sak. Gardell (1998:141).
ny betydelse/metafor (1943).

hungrig
¥ p� hugget, ivrig att vinna �ra o.d.
Om Jesper Blomqvist inte blir ordentligt i form i tid �r det v�rre med alternativ. Erik
Wahlstedt �r den som varit mest alert och hungrig. Press 95.
CIA i G�teborg beh�ver en ung, hungrig medarbetare som skall hantera det taktiska
TV-planeringsarbetet. Headhunter (2000).
ny betydelse/metafor (1995).
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Kommentar
Jfr Hungrig av f�rv�ntan satte jag kurs mot skulpturerna. (Press 65). S�dan bildlig
anv�ndning med best�mning (av f�rv�ntan) har sannolikt banat v�gen f�r den absoluta
anv�ndningen i spr�kproven ovan. Jfr ambiti�s.

illojal Ð Se grupp 2, s.Ê23.
¥ som i f�rh. till en annan (till egen f�rdel) anv�nder metoder som

inte anst�r en gentleman, �ven om de inte �r direkt brottsliga; som i
sitt f�rh�llande till en annan sviker det f�rtroende som denne kunde
ha r�tt att hysa f�r honom, som inte handlar �ppet och �rligt.

innovativ
¥ som har f�rm�ga till nyskapande.
Diskussionen [É] kom aldrig ig�ng. En innovativ fotograf f�reslog att de skulle
krama varandra efter presskonferensen. Det var aldrig aktuellt. Press 97.
nytt ord/l�n; engelska (1970-talet).

insn�ad
¥ som inte f�ljer med sin tid.
Tony hade med sk�l tyckt att hon var insn�ad. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/metafor (1967).

lojal Ð Se grupp 2, s.Ê24; Jfr under Nyhet > Minskning, s.Ê34.
¥ som uppfyller sina (r�ttsliga och moraliska) f�rpliktelser (mot en

annan), som (mot en annan) iakttager hederns fordringar el.
avh�ller sig fr�n svek el. knep el. obstruktion o.d.

milj�medveten
¥ intresserad av el. uppm�rksam p� (fr�gor som r�r) milj�n.
Anna vill f�r�ndra v�rlden. Hon vill ta sitt ansvar. Hon vill vara milj�medveten.
Gardell (1998:27).
nytt ord/sammans�ttning/efter inl�nat m�nster (1968).

Kommentar
Jfr -medveten.

oansvarig
¥ som inte k�nner ngt ansvar, som saknar ansvarsk�nsla.
Du �r en naiv och oansvarig barnunge. Ekstr�m (2000:37).
ny betydelse/implikation (1935; om handling).
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Kommentar
Betydelsen �r en implikation av den numera d�da betydelsen Õsom inte har n�got
ansvarÕ, den negativa motsvarigheten till ansvarig Õsom har ansvarÕ. Inneb�rden hos
den utvecklade betydelsen kan parafraseras Õsom �r el. upptr�der som om han vore
utan ansvarÕ. Jfr omyndig, proffsig.

ociviliserad
¥ obildad, okultiverad, barbarisk; numera i sht i fr�ga om ohyfsat

upptr�dande o.d.
Det �r [É] blott den ociviliserade hopen, som �r liberal. SAOB (1822).
nytt ord/till civiliserad el. l�n; franska (1822).

Kommentar
Numera anv�nds ordet oftast n�got sk�mtsamt eller ironiskt. Jfr okultiverad, r�.

okultiverad
¥ som saknar kultur och f�rfining, ociviliserad, obildad; om person

numera i sht: som i sitt tal och sitt upptr�dande visar (sv�r) brist p�
kultur, ofin, grovhuggen.

En italienare, invandrare, obildad, okultiverad, oslipad, omogen. Bonniersromaner
1981.
nytt ord/till kultiverad (l�n; franska, ytterst medeltidslatin; �ldsta
bel�gg 1706) (1804).

Kommentar
Numera anv�nds ordet oftast n�got sk�mtsamt eller ironiskt. Jfr ociviliserad, r�.

professionell
¥ skicklig och rutinerad.
Det har varit en enorm upplevelse att f� arbeta med alla dessa kraftfulla individualister
som satsar oerh�rt professionellt och seri�st p� sin idrott. Press 95.
ny betydelse/implikation (1960-talet).

Kommentar
Fr�n ursprungsbetydelsen Õyrkesm�ssigÕ (f�rsta bel�gg i svenskan 1839) har det ut-
vecklats en implikation Õskicklig och rutinerad (som en yrkesman)Õ (< Õprofessionell,
allts� skicklig och rutineradÕ). Ibland �r bara den implicerade betydelsen giltig.
Betydelsen kan d� parafraseras Õsom �r som om han vore professionellÕ. Jfr oansva-
rig, omyndig, proffsig.

proffsig
¥ skicklig och rutinerad.
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Lena stod bakom scenen hela kv�llen och ÓpeppadeÓ de p�tagligt nerv�sa finalisterna.
Och hon m�ste ha gjort ett bra jobb, f�r v�l p� scen var de sex banden imponerande
proffsiga och avslappnade. DN 1987.
nytt ord/kortform f�r professionell (i implikativ betydelse) (1960-
talet).

rej�l
¥ som g�r r�tt f�r sig; som inte �r sm�skuren el. har baktankar;

p�litlig.
Kommissarien � en bra � rej�l kar, men fy faen, yrket! SAOB (1900).
ny betydelse/metafor (1887).

renh�rig Ð �ven grupp 4, s.Ê38.
¥ oklanderlig el. fl�ckfri i moraliskt avseende, i sht i fr�ga om vissa

fundamentala, enkla moralregler som g�ller f�r den (dagliga)
m�nskliga sammanlevnaden �verhuvud el. i en viss krets (t.ex. av
arbetskamrater), med tanke s�rsk. p� uppriktighet, lojalitet,
p�litlighet, hederlighet, frihet fr�n svek el. falskhet el. f�rr�deri o.d.

Han var absolut renh�rig i sina aff�rer. SAOB (1840).
Du verkar renh�rig. Rak. Naturlig. I de flesta m�nskliga relationer tvingas man in i ett
rollspel men mot Dig blir man uppriktig Ð sig sj�lv. Bonniersromaner 1981.
ny betydelse/metafor (1840).

seri�s Ð Jfr grupp 4, s.Ê41.
¥ som har el. uttrycker en fast f�resats el. ett allvarligt menat el.

verkligt intresse (s�rsk. om spekulant); �v.: som helhj�rtat �gnar sig
�t sitt arbete, ambiti�s.

Villatomter [É] k�pes omg[�ende] kontant av seri�sa spekulanter. SAOB (1963).
Seri�s telefonf�rs�ljare. SAOB (1964).
Seri�s. Kontaktannons (2000).
ny betydelse/specialisering (1929 om sak; 1963 om person).

Kommentar
Jfr ambiti�s, som visar en tendens till negativ bibetydelse.

5.5 .2 . Nyhet > Minskning

H�r n�gra nyheter som har f�tt inskr�nkt bruklighet, m�jligen efter att
f�rst ha anv�nts t�mligen flitigt.
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lojal Ð Jfr under Nyheter, s.Ê32.
¥ som r�ttar sig efter g�llande lagar el. f�reskrifter, laglydig; som �r

sin lagliga �verhet trogen.
Jag �r af naturen lojal ty ÓEn skall styra med kraft och vettÓ. SAOB (1825).
En loyal unders�te. SAOB (1852).
nytt ord/l�n; franska (1825) > minskad anv./mindre br., utom i
skildring av �ldre el. speciella f�rh�llanden; jfr spr�kprov 1852.

omyndig
¥ som saknar mogenhet och sj�lvst�ndigt omd�me o.d., omogen.
Liksom LindforsÕ liga s�ger om mig att jag som biskop skulle l�ta leda mig av
Heurlin, s� heter det om dig att du skulle styras av Lam�r; ty att vi b�gge �ro omyn-
diga tas f�r givet. Tegn�r (1823:158).
ny betydelse/implikation (1806) > minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Implikationen utg�r fr�n den �nnu giltiga betydelsen Õsom inte uppn�tt lagstadgad
myndighets�lder (och d�rf�r saknar full r�ttslig handlingsf�rm�ga) el. (om person
som uppn�tt myndig �lder) som genom domstolsbeslut av s�rskilda sk�l (t.ex.
�lderdomssvaghet, sinnessjukdom, sl�seri o.d.) f�rklarats sakna (full) r�ttskapacitet
(och d�rf�r st�llts under f�rmyndare)Õ. Implikationen kan parafraseras Õsom upptr�der
som om han vore omyndigÕ. Jfr oansvarig, professionell.

redbar Ð �ven grupp 4, s.Ê38.
¥ hederlig, �rlig; uppriktig; p�litlig; som vill g�ra r�tt f�r sig,

plikttrogen och sk�tsam.
Redbar [É dvs.] Som �r ordentlig och s�ker g�ra r�tt f�r sig. DALIN (1855).
Oaktadt sina sv�righeter var min far fullkomligt redbar i alla aff�rsf�rh�llanden. de
Geer (1892:3).
Det �r signaturen ÓEnsam p� g�rdenÓ. En redbar lantbrukare som anropar fr�n n�gon
kvinnofattig lands�nda. Press 98.
ny betydelse/metafor (1824) > minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt
el. sk�mtsamt.

Kommentar
Metaforisk anv�ndning av ordet i betydelsen Õsom �r av v�rde, v�rdefull; gedigen;
fullgodÕ.

5.5 .3 . Minskning

De flesta s�dana ord i fr�ga om arbets- och samh�llsliv som minskat i
anv�ndning har en moralisk bibetydelse och har i sen tid ofta kommit
att uppfattas som mer eller mindre h�gtidliga. Detta kan �terspegla en
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sakligare, kanske kallare och mindre m�nskligt uppfordrande syn p�
aff�rsliv, som m�jligen har kommit att pr�gla flera sektorer i
samh�llet.

Ordet r� �r intressant, liksom de n�rbesl�ktade ociviliserad och
okultiverad. De senare har tagits upp under rubriken Nyheter men kan
liksom r� vara sv�ra att anv�nda idag. De �r n�mligen ord fr�n en tid
d� bildning och kulturell daning var mer sj�lvklara i fr�ga om inneh�ll
och utformning. Numera f�r orden l�tt en sk�mtsam bibetydelse av
sj�lvgod, borgerlig kultur vars glans har falnat.

ambiti�s Ð Jfr under Nyheter, s.Ê30.
¥ �mt�lig om sitt anseende.
Ambiti�s [É dvs.] �relysten, m�n om sin heder och sitt rykte. DALIN (1852).
minskad anv./d�tt (1875).

of�rvitlig Ð �ven grupp 4, s.Ê40.
¥ i fr�ga om en m�nniskas livsf�ring el. fullg�rande av sina

�ligganden o.d.: som inte kan tillvitas ngt (moraliskt) f�rkastligt el.
vanhedrande, mot vars vandel ingen anm�rkning kan riktas, som f�r
en i alla avseenden hedrande vandel, ÓostraffligÓ; oklanderlig,
otadlig.

Marcus Wallenbergs sociala ambitioner Ð att bli erk�nd inte bara som en of�rvitlig
samh�llsmedborgare utan som en av dess ledande ekonomiska t�nkare Ð kan te sig
komiska om de inte var s� gravallvarliga. Bonniersromaner 1981.
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.

ov�ldig
¥ opartisk i fr�ga om skipande av r�ttvisa el. st�llningstagande till

fr�gor av praktisk art (s�rsk. vid ut�vandet av ett �mbete); ibland
allm�nnare, n�rmande sig bet.: r�ttr�dig.

En ov�ldig domare. SAOB (1899).
minskad anv./f�ga br.
redlig Ð �ven grupp 4, s.Ê40.
¥ som f�r en redlig vandel; som handlar (el. t�nker) redligt; hederlig;

�rlig, uppriktig.
Den �rlige vill icke bedraga; den redlige bedrager icke i handel och vandel. Den sed-
nare handlar utan svek, och den f�rre t�nker �fven �delt. SAOB (1798).
minskad anv./mindre br.

Kommentar
Numera ngt �lderdomligt och med bibetydelse av f�rlegad, kanske f�rindustriell
aff�rsmoral (jfr SAOB-citatet, som tack vare att det �r s� illustrativt har anf�rts trots att
det �r �ldre �n 1800).
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r�
¥ som inte utvecklats el. f�r�dlats el. f�rfinats el. f�rb�ttrats genom

kultur el. civilisation el. uppfostran el. utbildning o.d.; primitiv,
outvecklad; enkel; grov.

Den r�a hopen skall till ex. all tid s�tta farsen framf�r den h�gre komedien. SAOB
(1801).
�ven hopen av de kristna pilgrimerna �r r� och grov. Bremer (1861:258).
Det of�rsvarliga s�tt varp� pr�stbildningen hittills blivit behandlad av teologiska
fakulteterna, som i allm�nhet skickat mig dj�knarne tillbaka r�are och okunnigare �n
de emottagit dem, har f�ranlett mig till den inr�ttning att f�r blivande pr�ster och innan
examen beviljas l�sa 2 � 3 m�nader �ver teologi. Tegn�r (1842:88).
minskad anv./f�ga br., utom i stelnade uttrycket den r�a massan el.
hopen.

Kommentar
Utom i stelnade uttrycket den r�a massan el. hopen numera endast i specialiseringen
ÕbrutalÕ, Õh�nsynsl�sÕ. Den betydelsen �r �ldst belagd 1749. Jfr ociviliserad, okultive-
rad.

r�ttr�dig Ð �ven grupp 4, s.Ê40.
¥ r�ttvis; hederlig, r�ttskaffens.
Vi som hade f�rm�nen att uppleva honom p� n�ra h�ll vill i honom g�rna se sinne-
bilden f�r den gamla tidens �mbetsm�n n�r de var som b�st. Kunnig, arbetsam,
r�ttr�dig, plikttrogen och lojal men �nd� p�drivande var han en god f�rebild f�r andra.
Press 97.
Calle fick l�tsas att han var den sj�lvutn�mnt r�ttr�dige ArbetarenÐsnubben medan han
skrev. Drougge (1997:221).
minskad anv./ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.

Kommentar
Med bibetydelse av f�rlegad moral som inte passar in i modernt ekonomistiskt
f�rvaltnings- och n�ringsliv.

r�ttskaffens Ð �ven grupp 4, s.Ê41.
¥ som alltid handlar i �verensst�mmelse med lag och r�tt el. allm�n

r�ttsuppfattning el. med vad som anses vara moraliskt r�tt el. r�ttvist
o.d. (och fullg�r sina �taganden p� ett samvetsgrant och plikttroget
s�tt).

Lydnad f�r Lagen jemte samvetsgranhet och ordentlighet i tjensten �ro de f�rsta vill-
koren f�r hvarje r�ttskaffens Tjensteman. SAOB (1834).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.
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5.5 .4 . Minskning > �kning

social Ð Se grupp 3, s.Ê28.

5 .6 . Grupp 4. Ord f�r egenskap med speciell tanke p� vad
som �r r�tt eller fel i moralisk mening

Det kan vara intressant att f�rs�ka urskilja ord d�r personers
egenskaper beskrivs med moralisk bibetydelse, f�r att se om eventuellt
�ndrad moraluppfattning ges uttryck i ordanv�ndningen.

Det finns bara fem nya ord i denna grupp, och tre av dem har
kommit lite ur bruk. Dessutom �r s�dana �ldre ord som har f�tt
minskad bruklighet p�fallande m�nga (se under rubriken Minskning).
�r det en �terspegling av att moral skulle ha kommit i skymundan i det
offentliga livet eller att en v�rderelativism gjort det mindre vanligt att
kategoriskt uttala sig i mer absoluta termer om r�tt eller fel? Jfr grupp
6 (Ord f�r v�nlighet och motsatsen). Bland de ord som minskat i
anv�ndning m�rks bl.a. s�dana som h�r till en i allm�nhet �vergiven
sexualmoral (anst�ndig, dygdig, liderlig, osedlig, sedesl�s, sedig,
sedlig, �rbar).

5.6 .1 . Nyheter

hederlig Ð Jfr grupp 1, s.Ê19.
¥ som inte g�r sig skyldig till ngt bedr�gligt, som inte bedrar.
Ambition att bli som han: intelligent, rakryggad, hederlig. Bonniersromaner 1981.
ny betydelse/specialisering.

Kommentar
Specialiseringen Õsom inte bedrarÕ kan ha utvecklats f�re beskrivningsperioden, men
beskrivningen av HEDERLIG moment 8 i SAOB tyder p� att betydelsen var av kon-
notativ karakt�r 1930.

Ordet �r �ven beskrivningsmodifierande, och som s�dant kan det �ven anv�ndas
om n�got sakligt (en hederlig begravning/damcykel; Jag hade lika g�rna kunnat be
dem g�ra hederliga laxsnittar. Ekstr�m (2000:61)). Betydelsen d� �r Õsom �r vad det
s�gs vara utan fuskÕ.
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renh�rig Ð Se grupp 3, s.Ê33.
¥ oklanderlig el. fl�ckfri i moraliskt avseende, i sht i fr�ga om vissa

fundamentala, enkla moralregler som g�ller f�r den (dagliga)
m�nskliga sammanlevnaden �verhuvud el. i en viss krets (t.ex. av
arbetskamrater), med tanke s�rsk. p� uppriktighet, lojalitet,
p�litlighet, hederlighet, frihet fr�n svek el. falskhet el. f�rr�deri o.d.

5.6 .2 . Nyhet > Minskning

anst�ndig Ð Jfr grupp 2, s.Ê26.
¥ som �verensst�mmer med (den konventionella) blygsamhetens ford-

ringar, i sht i fr�ga om f�rh�llandet mellan man och kvinna,
sedesam.

Jag �r [É] en gift, anst�ndig hustru! SAOB (1851).
ny betydelse/specialisering (1805; om sak) > minskad anv./mindre br.,
ngt �lderdomligt el. sk�mtsamt f�rl�jligande.

Kommentar
Ordet beskriver i h�g grad en persons upptr�dande, men ocks� en inre egenskap. Vid
anv�ndning idag har ordet ofta en (sk�mtsam) bibetydelse av �ldre, borgerlig sexual-
moral.

redbar Ð Se grupp 3, s.Ê34.
¥ hederlig, �rlig; uppriktig; p�litlig; som vill g�ra r�tt f�r sig,

plikttrogen och sk�tsam.

osedlig
¥ omoralisk; sedesl�s, otuktig.
En osedlig menniska. DALIN (1855).
nytt ord/till sedlig (1817) > minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt
el. med bibetydelse av �vergiven sexualmoral.

5.6 .3 . Minskning

dygdig
¥ som �ger dygd(er), moralisk, sedlig, r�ttsinnig; s�rsk. (speciellare):

som f�ljer sexualmoralens bud, �rbar, kysk.
G�n till denna dygdige, som Religionen [É] danat till ett efterd�me af ordning och
seder. SAOB (c. 1800).
Alla [flickor] �ro [É] dygdiga tills de fallit. SAOB (1858).
minskad anv./mindre br., �lderdomligt el. sk�mtsamt.



43

Kommentar
Vid anv�ndning idag har ordet ofta en (sk�mtsam) bibetydelse av �ldre, borgerlig
(sexual)moral.

fr�ck Ð Se grupp 2, s.Ê26; Jfr grupp 7, s.Ê59.
¥ dj�rv el. tilltagsen p� ett s�tt som �ppet trotsar lag, sed, samvete o.d.;

skaml�s, oblyg; of�rsk�md.

god Ð Jfr grupp 1, s.Ê19 och grupp 6, s.Ê55.
¥ som str�var efter att i sitt liv och sina handlingar f�rverkliga ett

sedligt ideal, r�ttsinnig.
Om n�gon �r god eller ond, det g�r hans sk�l hvarken b�ttre eller s�mre. SAOB
(1838).
minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt.

liderlig
¥ som f�r ett oordentligt el. utsv�vande levnadss�tt el. h�nger sig �t

om�ttlighet i mat el. dryck, i njutningar o.d., sedesl�s, l�ttsinnig;
om�ttlig.

Stundom [É] blandade sig [É] en och annan prest bland ridande b�nder och skojare
[p� en marknad]; red, drack och svor som dessa, och bytte med dem h�star. S�
liderliga medlemmar af st�ndet funnos den tiden. SAOB (1838).
minskad anv./d�tt (1838).
¥ som visar otyglad k�nsdrift och f�r ett otuktigt levnadss�tt, lysten,

v�llustig, grovt osedlig, otuktig.
Den gamla liderliga bocken [dvs. gubben]! SAOB (1935).
(specialisering) minskad anv./mindre br., ngt sk�mtsamt.

Kommentar
N�r ordet idag anv�nds (i betydelsen Õv�llustigÕ, Õgrovt osedligÕ) �r det oftast sk�mt-
samt och med bibetydelse av �ldre tids sexualmoral.

of�rvitlig Ð Se grupp 3, s.Ê35.
¥ i fr�ga om en m�nniskas livsf�ring el. fullg�rande av sina

�ligganden o.d.: som inte kan tillvitas ngt (moraliskt) f�rkastligt el.
vanhedrande, mot vars vandel ingen anm�rkning kan riktas, som f�r
en i alla avseenden hedrande vandel, ÓostraffligÓ; oklanderlig,
otadlig.

redlig Ð Se grupp 3, s.Ê36.
¥ som f�r en redlig vandel; som handlar (el. t�nker) redligt; hederlig;

�rlig, uppriktig.
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ren
¥ fri fr�n allt som i sedligt el. moraliskt el. religi�st avseende

uppfattas s�som smutsigt el. Ól�gtÓ.
Alla m�nniskor som h�rdeÕn m�ste dansa, otuktigt och horiskt gick den dansen i
vildhet �ver stock och sten, ingen kunde motst�, de renaste sinnen drogs in i samma
f�rd�rv. Koch (1916:54).
Det var den renaste man jag r�kat i mitt liv. Han v�nde sig helst bort fr�n det onda.
SAOB (1930).
minskad anv./mindre br., med bibetydelse av religi�st grundad
moraluppfattning fr�n �ldre tid.

r�ttf�rdig Ð Jfr grupp 7, s.Ê62.
¥ som alltid g�r vad som �r r�tt (el. gott), som har det r�tta (el. goda)

s�som norm f�r sitt handlande.
Redlig i ord och r�ttf�rdig i handling, ville [É min l�rare] hos mig inympa redlighet
och r�ttf�rdighet. SAOB (1817).
minskad anv./f�ga br., utom i Bibeln och bibelf�rgat spr�k.

Kommentar
Med betydelsen Õsom alltid g�r vad som �r r�ttÕ anv�nds ordet numera n�stan bara i
Bibeln och i religi�st spr�k, utom i uttrycket sova den r�ttf�rdiges s�mn.

r�ttr�dig Ð Se grupp 3, s.Ê36.
¥ r�ttvis; hederlig, r�ttskaffens.

r�ttsinnig
¥ som har det r�tta sinnelaget; �rlig, hederlig; r�tt�nkande,

r�ttskaffens.
Hans [Abrahams] framf�rd �r �verallt fredlig, from och r�ttsinnig. Bremer
(1861:180).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt.

r�ttskaffens Ð Se grupp 3, s.Ê37.
¥ som alltid handlar i �verensst�mmelse med lag och r�tt el. allm�n

r�ttsuppfattning el. med vad som anses vara moraliskt r�tt el. r�ttvist
o.d. (och fullg�r sina �taganden p� ett samvetsgrant och plikttroget
s�tt).

sedesl�s
¥ omoralisk (i sht i sexuellt avseende), osedlig, otuktig.
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Pennan [var] i g�ng [É] gnisslande �fver sedesl�s ungdom. SAOB (1882).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt el. med bibetydelse av
�vergiven sexualmoral.

sedig Ð �ven grupp 7, s.Ê70.
¥ med tanke helt el. v�sentligen p� moraliska (s�rsk. sexualmoraliska)

f�rh�llanden: i sedligt el. moraliskt avseende god; �v. med tanke
v�sentligen el. enbart p� de yttre formerna f�r n�gons upptr�dande:
som upptr�der i enlighet med vad god sed fordrar; som har ett
hyfsat el. v�luppfostrat s�tt.

[Dr�ngen] t�nkte ju icke p� henne Óf�r att ega henneÓ, utan blott p� [É] hur Ósedig
och anst�ndigÓ hon var mot de andra Ót�seraÓ. SAOB (1843).
S� l�nge han stannade i skolan, var Johan Nybom en god, anspr�ksl�s och sedig
yngling med ett varmt hj�rta. de Geer (1892:32).
Prosten Springer k�nde Maria som ett sedigt l�sbarn. SAOB (1929).
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Jfr anst�ndig, dygdig, sedlig, �rbar. Ordet anv�nds numera i synnerhet, fast mindre
brukligt, om djur i betydelsen ÕlydigÕ, ÕfromÕ.

sedlig
¥ moralisk; ofta i sexuellt avseende.
En sedligare yngling [�n Berzelius] i allt som eljest kan utg�ra hans �lders f�rvillelser,
[har] aldrig lemnat ett undervisningsverk. SAOB (1848).
Det passade honom s�rskilt illa just nu n�r han planerade att f�rlova sig med en
Norrk�pingsflicka av ganska f�rm�gen, sedlig och f�rn�m sl�kt. Bonniersromaner
1981.
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.

Kommentar
Vid anv�ndning idag har ordet ofta en bibetydelse av gammaldags, religi�st grundad
sexualmoral.

seri�s Ð Jfr grupp 3, s.Ê33.
¥ full el. pr�glad av (sedligt) allvar, inte ytlig el. l�ttsinnig.
Slutligen fr�gade han: Ó�r ni religi�s?Ó ÓVarf�r tror ni det?Ó fr�gade jag. ÓNi verkar
lite seri�s, tycker jag,Ó svarade han. SAOB (1947).
minskad anv./mindre br.

simpel
¥ moraliskt f�raktlig el. minderv�rdig; tarvlig.
Att du kunde vara s� simpel, s� mycke gott som ja har gjort dej [É] �nd� visade du
deckarna p� mej n�r ja l�g � sov. Koch (1916:155).
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(metonymi) minskad anv./mindre br.

Kommentar
Anv�ndningen om person �r sannolikt metonymisk och utg�r fr�n simpel anv�nt om
sak (Õalltf�r enkelÕ; Õd�ligÕ). Jfr tarvlig.

slem
¥ i moralisk el. religi�s mening d�lig, ond, usel.
Ryssarna satsar allt vad de �ger [É] f�r att passera de slemma kapitalisterna. SAOB
(1957).
minskad anv./mindre br., oftast ngt sk�mtsamt.

slum
¥ d�lig, usel.
Simon k�nde sig slum och d�lig och okarsk och ful i mun. Koch (1916:226).
minskad anv./d�tt (1916).

�del
¥ moraliskt f�rtr�fflig.
Han hade med sig n�gon fattig stackare, som d�r blev uppkl�dd. D� k�nde han riktigt
in i sj�len vilken stor och �del man han var. Koch (1916:165).
Under fullm�ne f�rvandlades folk. Han ville f�rvandlas till en robot, en �del och
os�rbar Autobot. Drougge (1997:123).
minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt.

�delmodig
¥ moraliskt f�rtr�fflig; oegennyttig; s�rsk. i fr�ga om upptr�dande

mot underst�llda el. besegrade.
I denna sak har han �delmodigt lovat sitt f�rord. Tegn�r (1816:64).
Eva k�nde sig alltid n�jd med sig sj�lv och enormt �delmodig n�r hon for d�rifr�n.
Bonniersromaner 1976.
minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt.

�delsinnad
¥ moraliskt f�rtr�fflig.
En ypperlig s�llskapare, en god, �delsinnad man �r han alltid. Bremer (1861:135).
Under mitt vistande i Stockholm dog d�rst�des min �ldste, �delsinnade och allm�nt
v�rderade broder Karl. de Geer (1892:149).
minskad anv./f�ga br.

�rbar
¥ som uppf�r sig el. upptr�der p� ett s�tt som �verensst�mmer med

(sexual)moralens krav, dygdig.
Fan vet hur jag lyckades g�ra en �rbar kvinna av dig. Bonniersromaner 1976.



47

Allt som sas var v�l inte enbart smickrande f�r hennes anseende som �rbar �nka.
Bonniersromaner 1981.
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt.

Kommentar
Ordet beskriver en persons allm�nna upptr�dande, men ocks� en inre egenskap. Vid
anv�ndning idag har ordet ofta en (sk�mtsam) bibetydelse av �ldre, borgerlig sexual-
moral.

5 .7 . Grupp 5. Ord i fr�ga om intelligens och f�rnuft

Ord som beskriver en person s�som mer eller mindre klok eller mer
eller mindre dum �r vanliga i materialet. Det �r inte att f�rv�nas �ver
eftersom det har noterats ocks� i andra sammanhang att kreativiteten
�r stor n�r det g�ller att skapa s�dana ord, i synnerhet nedv�rderande.
Det �r oftast i slang och ungdomsspr�k som s�dant nyskapande sker.
En del ord vinner naturligtvis insteg i det g�ngse standardspr�ket och
ers�tter ibland �ldre ord. Bland orden under Nyheter nedan har
m�jligen flummig, kn�pp, korkad, sk�rpt och urbl�st s�dan populas-
pr�glad bakgrund.

5.7 .1 . Nyheter

flummig
¥ intellektuellt oredig.
John Silver bevarade faktiskt sin hemliga identitet och blev tolkad i olika riktningar
som b�de Óflummig anarkistÓ och Ómilitant pacifistÓ. Bonniersromaner 1981.
nytt ord/l�n; svensk slang (1973).

Kommentar
Ordet kommer sannolikt fr�n narkotikaslang och �r d�r en bildning till lummig el.
engelska flummery. Jfr flippad.

genial
¥ utrustad med geni, snillrik (och originell).
Den geniale florentinaren [dvs. Machiavelli]. SAOB (1870).
nytt ord/l�n; tyska (1843).

genialisk
¥ genial.
Den artistiska, genialiska damen. Almqvist (1839:168).
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Verner var schackgeniet som inte var s� genialisk l�ngre. Bonniersromaner 1976.
nytt ord/l�n; tyska (1810).

infantil Ð Jfr grupp 7, s.Ê60.
¥ dumt barnslig.
ÓDu �r infantil.Ó ÓTack ska du ha f�r att du ville komma hit och h�lsa p� s� du riktigt
kunde platta till mig.Ó ÓJag s�ger det inte f�r att platta till dig. Det f�rst�r jag ju att det
inte hj�lper. Du sitter antagligen och t�nker p� henne just nu, i detta �gonblick.Ó
Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/l�n (latin) el. implikation (1841).

Kommentar
Betydelsen Õdumt barnsligÕ �r ett klandrande eller en nedv�rdering j�mf�rt med infantil
i den m�jligen positiva, annars neutrala betydelsen Õsom tillh�r barna�renÕ; Õsom �r ett
barnÕ, ÕbarnsligÕ. Inbegreppet av den pejorativa konnotationen kan beskrivas som
implikation.

Ordet kan mycket v�l ha l�nats med den klandrande betydelsen Õdumt barnsligÕ,
men betydelsen kan ocks� ha utvecklats i svenskan.

insiktsfull
¥ som �ger insikt(er) i rikt m�tt; kunnig.
En nitisk och insiktsfull l�rare. SAOB (1807).
nytt ord/sammans�ttning (1807).

intellektuell
¥ som har f�rm�ga till och intresse f�r t�nkande och analys; bildad.
Den utm�rktaste vetenskapsman, i Londons eller Paris's intelektuellaste kretsar.
SAOB (1839).
nytt ord/l�n; franska (1839).

intelligent
¥ som har god fattningsg�va el. gott el. skarpt f�rst�nd el. vaken

tankef�rm�ga; som l�tt inser el. begriper ngt, beg�vad, klok,
f�rst�ndig; skarpsinnig.

Intelligent och bildad var han. SAOB (1887).
nytt ord/l�n; franska (1839).
kn�pp
¥ tokig; sinnesrubbad.
�r han kn�pp?
Nej, inte det heller. Han �r bara v�ldigt inbunden. Drougge (1997:105).
nytt ord/troligen till kn�ppa (1950-talet).

korkad
¥ dum.
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En litet korkad herre. SAOB (1835).
Bl�tt nagellack �r f�r ton�rstjejer som tuggar nerv�st p� tuggummi medan de funderar
p� om de �r ordblinda eller bara genuint korkade. Gardell (1998:13).
ny betydelse/metafor (1835).

kreativ
¥ som har f�rm�ga att komma med nya id�er (och f�rverkliga dem),

nyskapande, id�rik.
En riktig mor �r inte p�hittig eller ber�md eller ens s�rskilt kreativ, utom med att baka
kakor som ser ut som lamm. Bonniersromaner 1976.
Kreativ. Kontaktannons (2000).
nytt ord/l�n; engelska (1959).

Kommentar
Jfr dynamisk, fintlig, innovativ.

obeg�vad
¥ ointelligent, dum.
[Andalusiern] �r okunnig, men ej obeg�fvad. SAOB (1900).
nytt ord/till beg�vad, som �r �ldst belagt 1540 (1835).

rationell
¥ som handlar och t�nker f�rnuftsm�ssigt (dvs. utan att f�rvirras av

k�nslor el. affekter), nykter.
Det yppersta i [V. Benedictssons roman] ÓPengarÓ �r [É] portr�ttet av Selma, [É]
viljestark och rationell, �rlig och omedelbar. SAOB (1949).
Den iskallt rationelle mannen i fj�llr�venjacka kunde leda in henne i ett skyh�gt spel.
Drougge (1997:190).
ny betydelse/metonymi el. l�n (franska el. tyska) (1882).

Kommentar
Metonymisk anv�ndning eller m�jligen implikation av ordet i betydelsen Õf�rst�nds-
m�ssig, logiskt grundad; som motsvarar f�rnuftets krav; f�rnuftigt ordnadÕ. Jfr mot-
svarande anv�ndning av ordet i tyska, franska, engelska. Jfr i fr�ga om betydelseut-
vecklingen borgerlig, infantil, manlig, oansvarig, omyndig och professionell.

sk�rpt
¥ intelligent.
Man ska vara snygg och kul och sk�rpt. Gardell (1998:19).
ny betydelse/metafor (1960).

smart
¥ (skicklig och) slipad, klurig.
Smartare aff�rsman fanns det icke p� S�derhafs�arna. SAOB (1897).
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nytt ord/l�n; engelska (1892).
¥ intelligent.
Hon hade just b�rjat surfa p� N�tet, sa hon och Natan m�rkte att hon redan snappat
upp en massa och det var ju klart med en s� smart morsa. Drougge (1997:371).
ny betydelse/vidgning (ngt sk�mtsamt) (1970-talet?).

st�rd
¥ som �r fr�n f�rst�ndet, sinnessvag; vars sj�lsf�rm�genheter �r mer

el. mindre f�rsatta ur normal funktion.
St�rd till sina sinnen. SAOB (1807).
Under [É] valr�relsen blev Lafontaine knivhuggen av en mentalt st�rd kvinna. Press
95.
ny betydelse/metafor (el. m�jligen kortform f�r det metaforiska ut-
trycket st�rd till sina sinnen (1970-talet)).

Kommentar
Jfr f�ljande spr�kprov, d�r ordet har en tydligare metaforisk anv�ndning av
verbfrasen st�ra n�gon. [Strindberg] formligen avskydde vackra m�bler; han k�nde
sig Óst�rdÓ av dem. SAOS (1915). Han k�nde sig litet st�rd av att romanens hj�lte alls
icke liknade n�gon dr�mriddare, f�r vilken det vore v�rt att b�ra sorg hela sitt liv.
SAOS (1932).

tr�ngsynt
¥ inskr�nkt, f�rdomsfull.
F�rl�t. Jag �r en usel m�nniska. En usel, tr�ngsynt, petig liten dj�vul. Press 97.
nytt ord/sammans�ttning (1870).

Kommentar
Ordet �r m�jligen bildat med anslutning till tr�ngsint.

urbl�st
¥ dum.
Hon sitter och kr�mar sig som en urbl�st pinuppa. Drougge (1997:155).
ny betydelse/metafor (1964).

vidsynt
¥ kringsynt; f�rdomsfri, tolerant.
Blair �r ingen vidsynt kosmopolit, snarare konservativ engelsk patriot. Press 97.
nytt ord/analogi (1901).

Kommentar
Ordet �r m�jligen bildat i analogi med kringsynt.
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5.7 .2 . �kning

enfaldig Ð Jfr under Minskning, s.Ê48, och grupp 7, s.Ê66.
¥ dum.
Fr�ken Lind �r en enfaldig g�s. SAOB (1906).
(specialisering) relativt �kad anv.

5.7 .3 . Nyhet > Minskning

f�rklok
¥ som vill g�lla f�r att veta allt p� f�rhand.
F�rklok [Édvs.] Som vill g�lla f�r att vara mycket klok och vid alla tillf�llen s�ker
visa sin klokhet. DALIN (1852).
ny betydelse/implikation (1852) > minskad anv./d�tt (1896).

Kommentar
Betydelsen �r utvecklad ur betydelsen Õsom p� f�rhand inser vad som skall intr�ffa
och vad som b�r g�ras; f�rutseendeÕ via implikation (Õsom i egna �gon har egenska-
pen att veta allt p� f�rhandÕ). Jfr mallig, r�ttf�rdig, viktig.

medveten
¥ som har god vetskap om el. �r p� det klara med (makt)f�rh�llanden

i samh�llet; insiktsfull.
Som mycket medveten kvinna l�ste hon Enquists pj�s, s�g skillnaderna i mans- och
kvinnospr�k i styrkef�rh�llandena mellan kvinnorna och mellan kvinnorna och
Strindberg. Press 76.
ny betydelse/specialisering (1960-talet) > minskad anv./mindre br.

Kommentar
Betydelsen �r en specialisering av en pregnant anv�ndning av en mer allm�n betydelse
Õsom har vetskap om el. �r p� det klara med ngtÕ. Ordet i denna betydelse �r belagd
1853 och r�knas h�r inte som beskrivning av personlig inre egenskap utan av mera
tillf�lligt tillst�nd. Jfr -medveten.

tr�ngbr�stad
¥ f�rdomsfull.
Jag var r�tt tr�ngbr�stad Ð trodde p� �ktenskaplig trohet. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/metafor (1807) > minskad anv./mindre br.
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5.7 .4 . Minskning

djup
¥ djupsinnig.
Den �terh�llande kraften i samh�llet �r icke mindre n�dv�ndig �n den framdrifvande,
och ej s�llan st�lla sig de �dlaste och djupaste naturerna p� den �terh�llande sidan. de
Geer (1892:178).
minskad anv./ mindre br.

enfaldig Ð Jfr under �kning, s.Ê47, och grupp 7, s.Ê66.
¥ okunnig, of�rst�ndig.
Elin t�nker ej p� annat �n att vara kokett och p� herrar, fast�n hon blott �r 14 �r. Det �r
skamligt. Jenny f�rs�ker, som alla enfaldiga naturer, att likna henne, emedan hon ej
har n�got karakteristiskt sj�lv, och t�nker bara p� kl�der. Alice och Hj�rdis (1885Ð
86:102)
minskad anv./f�ga br.

fintlig
¥ fyndig (i fr�ga om att finna utv�gar), p�hittig.
[Amor] �r fintlig och fallen f�r sm� sk�lmstycken, men �r sjelf dock l�tt att narra.
SAOB (1855).
minskad anv./d�tt (1834).

Kommentar
Jfr dynamisk, kreativ.

illmarig
¥ listig, illfundig; ofta med bibetydelse av godmodighet el.

sk�mtsamhet o.d.: sk�lmsk.
Att han icke fick kyssa henne! �, den lilla illmariga fulingen. SAOB (1910).
minskad anv./mindre br.

illparig
¥ illmarig.
En ung, illparig sn�rta. SAOB (1832).
minskad anv./f�ga br.

inmarig
¥ illmarig.
Han blir icke god att knipa, f�rst�r jag. Det var en inmarig satan. Almqvist (1839:
126).
minskad anv./f�ga br.
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instruerad
¥ upplyst, bildad, kunnig.
Jag rekommenderade Karlberg som nu �r ett ganska gott st�lle, under Lefr�ns in-
seende, en t�nkande och instruerad man och f�ljaktligen en parodi p� sin uniform.
Tegn�r (1823:141).
minskad anv./d�tt (1875).

kvick
¥ som har snabb uppfattningsf�rm�ga; som har Ógott huvudÓ, beg�vad,

intelligent.
Den qvicka Prinsessan [sedermera drottning Kristina]. SAOB (1778).
Tant Ulla [É] var ett lifligt och kvickt fruntimmer, som till och med ibland kunde vara
lite skarp, ehuru hon hade ett mycket godt hj�rta. de Geer (1892:65).
Jfr Han var [É] i besittning av ett kvickt och r�rligt ingenium. SAOB (1935).
minskad anv./d�tt (1892).

Kommentar
Numera anv�nds ordet bara med specialiseringen Õsom utm�rker sig f�r fyndiga och
originella (och d�rigenom roande), ofta av tillf�llet f�ranledda infall och yttranden,
handlingar el. p�hitt; som s�ger lustigheter av egen uppfinning; spirituellÕ. Denna
betydelse har ordet haft sedan 1772.

rask Ð Se grupp 1, s.Ê20.
¥ sp�nstig till lynnet (och som handlar med friskt mod utan att tveka

d� det g�ller); �v.: duglig, f�retagsam.

r�dfull
¥ (r�d)klok, r�dig; f�rslagen.
V�rends r�dfulla, hjeltemodiga qvinnor. SAOB (1848).
minskad anv./d�tt (1854).

sk�lig
¥ f�rst�ndig, f�rnuftig, klok, sansad.
De yrkade alla, / att man f�rhj�lpte den fr�mmande [dvs. Odysseus] hem, ty han
talade sk�ligt. SAOB (1908).
minskad anv./d�tt (1908).

sk�nsam (sk�njesam)
¥ uppm�rksam; insiktsfull, skarpsynt; f�rst�ndig.
Bandet mellan det framskridande i [É Kellgrens] utveckling s�som t�nkare och det
framskridande i hans utveckling s�som skald, kan [É] f�r sk�nsamma l�sare, icke
vara f�rborgadt. SAOB (1855).
minskad anv./d�tt (1917).
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slug
¥ klok, f�rst�ndig.
Att prinsen skulle se det, h�r till ceremonien, ehuru han troligtvis sj�lv ej blir slugare
d�rav. Tegn�r (1823:151).
Styr han icke af �nda till Ropareudden? Om han �r r�tt slug, vill jag l�ta vara osagdt.
Men icke �r han en fiskare d�, det ser jag. Almqvist (1839:112).
Dr. W�hlin [har] aldrig varit vidare slug. SAOB (1906).
(vidgning) minskad anv./mindre br.

Kommentar
Numera anv�nds ordet i betydelsen ÕklokÕ n�stan bara mer eller mindre vardagligt och
regionalt i uttryck av typen �r du inte riktigt slug, Õ�r du inte riktigt klokÕ. Betydelsen
Õklok, f�rst�ndigÕ �r en vidgning av betydelsen Õf�rslagen, klipsk, listigÕ. Jfr smart
och vettig.

sl�t Ð Jfr grupp 7, s.Ê71.
¥ medioker, medelm�ttig, sl�tstruken.
Svenskarna, v�rldens sl�taste psykologer. SAOB (1938).
(metafor) minskad anv./mindre br., utom i uttr. g�ra en sl�t figur.

snedig
¥ listig; bakslug, illistig; �v. utan neds�ttande bibetydelse: snabb i

huvudet el. tanken, klipsk, finurlig.
Vad �r det f�r fel med svensken, som g�r att han inte kan ta sk�l? Han �r ju inte dum.
Han �r ju ganska snedig, n�r det g�ller att pilla med perpetuum mobile och s�nt.
SAOB (1944).
minskad anv./f�ga br.

vettig
¥ som �ger vett, f�rnuftig.
B�de han och den unga frun s�go bra, goda och vettiga ut. Bremer (1861:84).
minskad anv./mindre br.

Kommentar
Numera har ordet samma betydelse men anv�nds inskr�nktare, i synnerhet i f�rbind-
else med negation (�r du inte vettig) eller med presupponering av motsatt f�rh�llande

(f�rs�k hitta en vettig m�nniska som kan ta hand om det h�r; han �r ovanligt vettig f�r
att vara pr�st). Jfr slug.
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5 .8 . Grupp 6. Ord f�r v�nlighet och motsatsen

I grupp 6 f�rtecknas, liksom i grupp 4, ord som beskriver hur man
b�r eller inte b�r vara, men orden h�r i grupp 6 betecknar oftast en
egenskap som bed�ms s�som positiv eller negativ p� ett mer
individuellt plan. Ovan konstaterades att nyheterna i grupp 4 (Ord f�r
egenskap i fr�ga om vad som �r r�tt eller fel i moralisk mening) var
f�rh�llandevis f�, medan det fanns m�nga ord med minskad bruklighet.
Att orden i grupp 4 �r p� tillbakag�ng kanske beror p� att personer
numera mindre ofta beskrivs i fr�ga om homogena v�rderingar inom
en etablerad, borgerlig gemenskap. Det finns fler fall i andra grupper
som st�der en s�dan tanke, t.ex. f�ljande ord som i sina beskrivna
betydelser alla f�tt minskad bruklighet: god (grupp 1, s.Ê19), hederlig
(s.Ê19), hygglig (s.Ê19), �rlig (s.Ê21) samt anst�ndig (grupp 2, s.Ê26),
artig (s.Ê26) och oh�visk (s.Ê27).

Orden h�r i grupp 6 betecknar egenskaper som sannolikt �r viktiga i
m�nsklig samvaro, v�nlighet respektive dess motsats. Det v�ger n�gor-
lunda j�mt mellan nyheter och ord med bruklighetsinskr�nkning. Att
individuellt och utan mer kollektivt grundad v�rdering eller konven-
tion bed�ma sina medm�nniskor i fr�ga om v�nlighet �r kanske alltid
lika angel�get.

5.8 .1 . Nyheter

aggressiv Ð Jfr grupp 3, s.Ê30.
¥ �ppet fientlig och beredd att g� till anfall.
De i �del mening aggressiva andarne. SAOB (1880:37).
nytt ord/l�n; franska (1871).

bussig Ð Jfr grupp 1, s.Ê17.
¥ hygglig, kamratlig, tillm�tesg�ende.
Men han var bussig. Han gav alltid Anne och Lesley pengar att k�pa godis f�r.
Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/specialisering (1944).

Kommentar
�rtalet 1944 s�som f�rsta bel�gg f�r betydelsen ÕhyggligÕ h�rr�r fr�n ett spr�kprov i
SAOS (Frun [som tillhandah�llit kaffe mot betalning] har varit s� bussig i vinter,
kaffet har varit starkt och doppat bullar har en f�tt f�r hela slanten, s�ger f�re detta
banditen). Det �r inte helt �vertygande att betydelsen ÕhyggligÕ f�religger redan h�r.
Ordet i betydelsen ÕhyggligÕ �r v�l f�r �vrigt numera n�got gammalmodigt.
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g�stv�nlig
¥ som g�rna och v�nligt tar emot och undf�gnar g�ster.
En f�rsamlingsf�rest�ndare [É] b�r vara [É] h�visk i sitt skick, g�stv�nlig, v�l
skickad att undervisa. SAOB (1917).
nytt ord/l�n; efter tyska gastfreundlich (1804).

hygglig Ð Jfr grupp 1, s.Ê19 och grupp 2, s.Ê27.
¥ v�lvillig, v�nlig, sn�ll.
Jag vet icke, om det var f�r att vi genast fingo fruarna p� v�r sida, som ocks� deras
m�n blefvo utm�rkt hyggliga och tillm�tesg�ende, men visst �r, att jag aldrig hade
n�gon personlig f�rargelse i hofr�tten. de Geer (1892:147).
ny betydelse/specialisering (1802).

kallhamrad
¥ h�rdhj�rtad.
En fast och kallhamrad offentlighetens man. SAOB (1934).
ny betydelse/metafor (1910).

k�nslokall
¥ som saknar varma k�nslor.
Att jag kan vara lika ombytlig och k�nslokall som han var. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/metafor (1950-talet).

rundh�nt
¥ frikostig, givmild, gener�s.
Det �r inte en bergsmans sed att bara ta emot och ingenting ge, hellre �r han sj�lv den
mest rundh�nte. Koch (1916:81).
ny betydelse/l�n; danska el. norska (1874).

sadistisk
¥ som k�nnetecknas av sadism.
Varf�r �r m�nniskorna s�dana sadistiska skith�gar? Skantze (1993:33).
nytt ord/till sadist el. l�n; tyska (1924; om sak: sadistisk njutning).

sm�sint
¥ till sinnelaget el. karakt�ren: sm�tt tilltagen, sm�skuren, sm�aktig.
Hon �lskade honom, men tyckte han var sm�sint. Bonniersromaner 1976.
nytt ord/analogi (1870).

Kommentar
Sm�sinthet �r �ldst belagt 1835. Orden har sannolikt bildats i analogi med storsint och
storsinthet.
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sn�ll Ð Jfr grupp 1, s.Ê20 och grupp 7, s.Ê62.
¥ om annan person �n barn: som har en godhj�rtad, v�lvillig och

foglig sinnesart (och s�lunda �r v�nlig, tillm�tesg�ende och
hj�lpsam); ibland med mer el. mindre neds�ttande bibetydelse,
n�rmande sig betydelsen menl�s.

[En viss riksdagsman] �r nog en bland de sn�llaste och mest v�lmenande m�n, som i
detta land slagit sig p� politiken som yrke. SAOB (1908).
Gustav f�ref�ll henne n�got monoton och fantasifattig Ð litet f�r Ósn�llÓ i mindre
smickrande bem�rkelse. SAOB (1932).
ny betydelse/vidgning (1818).

Kommentar
Betydelsen �r en vidgning av anv�ndningen om barn (se grupp 7). Den neds�ttande
bibetydelsen �r n�rmast att beskriva som implikation.

tarvlig Ð Jfr grupp 7, s.Ê72.
¥ or�ttvis, taskig.
Att vara f�f�ng utan �regirighet, det var sm�aktigt, simpelt, tarfligt. SAOB (1887).
Hur hade han kunnat vara s� tarvlig och ifr�gas�tta denna hederlighet.
Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/metonymi (1887).

Kommentar
Ordet har utvecklat sin betydelse fr�n ÕenkelÕ, Õanspr�ksl�sÕ till Õalltf�r enkelÕ,
Õn�dtorftigÕ (en litotetisk specialisering?), vidare till Õd�ligÕ, ÕsjaskigÕ, ÕlumpenÕ
(vidgning) och slutligen till anv�ndning om person, i betydelsen Õor�ttvisÕ, ÕtaskigÕ,
som v�l �r en metonymi (Õsom beter sig p� ett s�tt som man s�tter i samband med
ÓtarvligaÓ personer, dvs. s�dana som �r sjaskigt kl�dda o.d.Õ) eller m�jligen en impli-
kation: tarvligt och sjaskigt kl�dd, allts� or�ttvis. Jfr simpel, taskig.

taskig
¥ okamratlig och elak.
Nu ska inte tant va taskig. SAOB (1946).
ny betydelse/metonymi (1946).

Kommentar
Betydelsen �r sannolikt utvecklad ur en betydelse Õd�lig, bristf�llig, underm�ligÕ
(taskigt kl�dd, en taskig trumslagare, taskiga valresultat, m� taskigt, ha taskigt med
n�got, t.ex. pengar, taskig uppv�xt). Jfr �ven sv. dialekt taskig ÕslarvigÕ; Õutsliten och
smutsigÕ. Metonymin skulle kunna parafraseras Õsom �r p� ett s�tt som man s�tter i
samband med ÓtaskigaÓ, dvs. d�ligt kl�dda och slitna personerÕ. H�r inst�ller sig
ocks� tolkningen att betydelsef�r�ndringen �r en (vanhedrande) implikation: den som
�r d�ligt kl�dd �r okamratlig och inte att lita p�. Betydelsen skulle emellertid ocks�
kunna ses som en specialisering av betydelsen Õbristf�lligÕ, Õunderm�ligÕ. Jfr tarvlig.
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5.8 .2 . Nyhet > Minskning

hundsk
¥ brutal, grym, barbarisk.
Det h�rde �nnu till tidens �vers�tarseder att vara m�jligast hundsk mot menige man,
d� minsta skymt till lagligt grepp f�refanns. SAOB (1911).
nytt ord/till hund (1821) > minskad anv./d�tt (1911).

5.8 .3 . Minskning

Det g�ller f�r �tminstone arg, beskedlig, human och ilsken att orden
har flera betydelser och att de h�r beskrivna kanske har f�tt stryka p�
foten i konkurrens. Barmh�rtig har m�jligen blivit mindre vanlig som
f�ljd av ordets religi�sa bibetydelse. Affabel och amikal har kanske
aldrig haft n�got ordentligt fotf�ste i svenskan.

affabel
¥ som �r l�tt att tala med; v�nlig.
Affabel [Édvs.] Som gerna l�ter tala vid sig; Medtalig, tillg�nglig. DALIN (1852).
minskad anv./d�tt (1891).

amikal
¥ v�nskaplig, v�nlig, f�rtrolig.
Under det han helt amikalt fortsatte samtalet. SAOB (1861, 1865)
minskad anv./d�tt (1875).

arg
¥ illasinnad, elak; fientlig.
Har jag icke under loppet av det f�rflutna �ret blivit behandlad p� det allra argaste s�tt
av personer, som jag f�raktar, det �r sant, men som dock ha sin publik och sina
anh�ngare? Tegn�r (1819:83).
�nnu hade ingen arg och l�msk fiende smugit sig in i den trefliga lustg�rden. SAOB
(1832).
minskad anv./d�tt (1885).

Kommentar
Jfr det stelnade uttrycket argan list. Betydelsen ÕvredÕ (beskrivande sinnestillst�nd) �r
belagd fr�n 1700-talet. Jfr ilsken.
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barmh�rtig
¥ som visar medk�nsla och hj�lpsamhet.
Vi beh�fva inte vara tacksamme. Men l�tom oss vara hvad som �r b�ttre, barmhertige.
Almqvist (1839:70).
minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt el. �lderdomligt; i sht i
religi�st spr�k.

beskedlig Ð Jfr grupp 7, s.Ê57.
¥ v�nlig, v�lvillig, sn�ll.
De fattigaste, de beskedligaste af alla mina torpare. Almqvist (1839:35).
Kungen [var] en hjertans beskedlig menniska. SAOB (1867).
Om m�ster ville vara beskedlig och stiga in! Almqvist (1839:159).
minskad anv./f�ga br.

dolsk, adj.2
¥ inbunden el. hemlighetsfull och snar till ovilja och onda anslag.
Han �r en s� typisk skorpion. Jag har alltid haft sv�rt f�r det tecknet. Dolska och
hemlighetsfulla. Drougge (1997:158).
minskad anv./mindre br.

god Ð Jfr grupp 1, s.Ê19 och grupp 4, s.Ê39.
¥ k�rleksfull, hj�lpsam
I det klara m�nskenet har jag vandrat uppe p� d�ck i s�llskap med den goda professor
Lewison. Bremer (1861:23).
En ypperlig s�llskapare, en god, �delsinnad man �r han alltid. Bremer (1861:135).
Fru Friherrinan �r alltf�r god som icke blott sj�lv ber�mmer mig utan �ven narrar
andra d�rtill. Tegn�r (1821:105).
minskad anv./mindre br., ngt h�gtidligt.

Kommentar
Jfr go (fullt brukligt; inte personlig inre egenskap): tilltalande, ofta p� ett sensuellt e.d.
s�tt, rar, sympatisk. Ungarna �r goa.

huld
¥ v�nlig, v�lvillig; tillgiven.
Styfmodern [blev sedan] mer huld mot sina sm�. SAOB (1840).
Din hulde, men just d�rf�re ej svage far. Tegn�r (1842:50).
minskad anv./f�ga br., utom i det stelnade uttrycket vara n�gon huld
och trogen.

human
¥ tillm�tesg�ende, v�nlig, hygglig.
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Musa Effendi sj�lv [É], helt r�dd att bli sedd av den stora fruntimmers-f�rsamlingen,
i �vrigt artig och human mot oss. Bremer (1861:116).
En human arbetsgivare. Human mot sina underordnade. SAOB (1932).
Det var f�rmodligen sant som morbror p�stod att Lars Olofsson varit en ovanligt
human arbetsledare. Bonniersromaner 1981.
minskad anv./mindre br.

Kommentar
Numera anv�nds ordet endast i en ursprungligare betydelse: som visar el. pr�glas av
f�rst�ende f�r el. medk�nsla med andra m�nniskor, m�nniskov�nlig, m�nsklig.
Denna betydelse finns m�jligen i spr�kproven fr�n 1932 och 1981 ovan. Sannolikt
har (kanske genom st�rre sj�lvmedvetande hos arbetare och anst�llda) v�rderingen av
f�rh�llandet mellan arbetsgivare eller arbetsledare och anst�lld �ndrats s� att vi knap-
past l�ngre beskriver en tillm�tesg�ende arbetsledare s�som human, m�nniskov�nlig.
Han eller hon betraktas i st�llet och beskrivs s�som v�nlig, hygglig.

ilsken (ilsk)
¥ illasinnad.
Han sk�lde mig f�r tjuf, det ilska trollet. SAOB (1887).
minskad anv./d�tt (1887).

Kommentar
Numera blott om djur (folkilsken) och i specialiseringen ÕuppbragtÕ, Õuppr�rdÕ,
ÕvredÕ, beskrivande tillf�lligt sinnestillst�nd. Jfr arg.

nidisk
¥ ondskefull, hatfull; svekfull; nedrig, sk�ndlig.
Det fega, nidiska, lumpna i hans moraliska m�nniska. Alice och Hj�rdis (1898Ð
1907:262).
minskad anv./d�tt (1907).

Kommentar
I f�ljande spr�kprov anv�nds ordet direkt om person. O Tu nijdiske och f�rbannade
L�gndieffuul. SAOB (1602).

nidsk
¥ sn�l.
En man var nidsk och s�dde p� s�ndag sitt korn i jorden. Koch (1916:56).
[Kungen hoppades] att de eljest s� nidska borgar- och bondest�nden nu skulle i
gl�djen vara ben�gna att lossa p� pungen. de Geer (1892:243).
minskad anv./d�tt (1920).

skalkaktig
¥ sk�lmsk, spjuveraktig.
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Skalkaktiga amoriner. SAOB (1942).
minskad anv./f�ga br.

5 .9 . Grupp 7. Ord i fr�ga om speciellt sinnelag eller 
upptr�dande

Denna grupp �r en slasktratt, och det �r sv�rt att urskilja
begreppsklasser h�r. N�gra som framtr�der �r ord f�r stolthet,
anspr�ksfullhet och motsatsen, av vilka det finns ungef�r lika m�nga
bland nyheterna som bland dem som minskat i anv�ndning
(anspr�ksfull, anspr�ksl�s, beskedlig, bonddryg, fr�ck, kaxig, mallig,
pretenti�s, st�ddig, tuff och viktig respektive andryg, katig, kyndig,
rak, storgod, storl�tig, stormodig, stortalig, tarvlig och �redryg).

Bland orden som minskat i anv�ndning m�rks dessutom ord f�r mod
eller tapperhet i fr�ga om att m�ta fara eller sv�righet (behj�rtad,
duktig , hurtig , kavat , kyndig , k�ck , manlig , tapper  (Õsom b�r
sv�righeter utan att klagaÕ) och v�gsam. Med manlig och dess betydelse
kan man notera ett ord som blivit mindre brukbart kanske tack vare att
k�nsrollerna har kritiskt uppm�rksammats i samh�llet.

5.9 .1 . Nyheter

anspr�ksfull
¥ som har (stora) anspr�k.
M�nnen [É] hafva sv�rt att f�rdraga anspr�ksfulla bl�strumpor. SAOB (1899).
nytt ord/l�n; efter tyska anspruchsvoll (1814).

anspr�ksl�s
¥ som ej har (stora) anspr�k, blygsam; f�rsynt.
St�m ner din ton, blif anspr�ksl�s och vis! SAOB (1804).
nytt ord/l�n; efter tyska anspruchslos (1804).

beskedlig Ð Jfr grupp 6, s.Ê55.
¥ alltf�r foglig el. medg�rlig, efterl�ten, flat.
Hustrun, en beskedlig nolla. PT 1904, nr 214 A, s.Ê3.
ny betydelse/specialisering (1842).

bildsinnad
¥ som har sinne el. fallenhet el. intresse f�r bilder.
Den poetisk-surrealistiskt bildsinnade koreografen. Press 97.
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nytt ord/sammans�ttning/efter inl�nat m�nster (1956).

Kommentar
Jfr -sinnad.

bonddryg
¥ dryg el. h�gf�rdig som en bonde.
Den d�r bonddryga kaxen. SAOB (1910).
nytt ord/l�n; efter tyska bauernstolz (1804).

cool
¥ (beundransv�rt) lugn och sval; tuff.
Negrer kan vara r�tt coola (s�rskilt Eddie Murphy). Skantze (1993:21).
nytt ord/l�n; engelska (1950-talet).

degig
¥ slapp, of�retagsam.
Hon hatar dem f�r att de �r s� nonchalanta och degiga. Gardell (1998:13).
ny betydelse/metafor (1960-talet).

disharmonisk
¥ utan j�mvikt el. �verensst�mmelse, (andligt) s�ndersliten.
[Leopolds moraliska s�nger �r] utbrott af ett fullkomligen s�nderryckt och disharmon-
iskt v�sende. SAOB (1819).
ny betydelse/metafor (1819).

dynamisk
¥ k�nnetecknad av kraft och r�relse; �v. bildl., om person.
Hon �r klassf�rest�ndare. Klass S1 C. En dynamisk och verkligt sp�nnande klass
med m�nga sm� personligheter faktiskt. Gardell (1998:80).
ny betydelse/metafor (1940).

Kommentar
Jfr fintlig, innovativ, kreativ.

flippad
¥ som har mist sj�lvkontrollen, vild och tokig; �ven betecknande mer

el. mindre permanent egenskap.

Jag, John Leonard Str�mberg, m�nsklighetens mest flippade individ. Skantze (1993:
93).
nytt ord/l�n; svensk slang (1970-talet).



63

Kommentar
Ordet var nog f�rst narkotikaslang som kortform f�r utflippad, till flippa ut Õmista
sj�lvkontrollen och bli vild och tokigÕ, som har l�nats fr�n engelska. Jfr flummig.

fl�shurtig
¥ �verdrivet hurtig.
En fl�shurtig programledare bad n�gon bland publiken att komma upp p� estraden.
DN 1987.
nytt ord/sammans�ttning (1955).

Kommentar
Jfr hurtig.

fl�rdfri
¥ fri fr�n f�f�nga; enkel, naturlig, okonstlad.
Skoningsl�s i sin sjelfkritik, fl�rdfri i hela sitt v�sen. SAOB (1887).
nytt ord/sammans�ttning (1887).

fr�nvarande
¥ tankspridd, f�rstr�dd.
Vacker men �nd� grotesk, jordn�ra och fr�nvarande p� samma g�ng. Ekstr�m
(2000:109).
ny betydelse/metafor (1875).

fr�ck Ð Jfr grupp 2, s.Ê26 och grupp 4, s.Ê39.
¥ beundransv�rt of�rv�gen.
F�rvirrad �r allts�, liksom s� m�nga andra ord, ett honn�rsord i dag. Det finns, som
sagt, fler: fr�ck, fr�n och �rtig, mysig, skitig Ð ja, katalogen �r l�ng. [É] De �r i alla
fall exakt de ord jag som liten l�rde mig att avst� ifr�n, eftersom mina goda f�r�ldrar
hade en helt annan vokabul�r [É] de var fria och frejdiga (men inte fr�na). Press 65.
Andreas Ottosson i �ster var snabb och fr�ck chanstagare p� topp i anfallet, en
matchvinnare f�r sm�l�nningarna. Press 98.
ny betydelse/implikation (1960-talet).

Kommentar
Implikationen best�r i den konnotativa tanken (m�jligen s�rskilt tilltalande f�r unga
m�nniskor) att det �r bra att vara of�rsk�md eller �tminstone oblyg (jfr Warren
1992:112). I betydelsen Õbeundransv�rt of�rv�genÕ kan ordet ocks� anv�ndas �verf�rt
om sak (en fr�ck dribbling p� v�nsterkanten, en fr�ck afrofrisyr). H�ftig kan vara en
synonym s�som uttryck f�r beundran.
gubbsjuk
¥ om �ldre man: som visar (�verdrivet) sexuellt intresse f�r unga

flickor.
Fattade inte hans morsa vilket gubbsjukt f� hon var gift med? Drougge (1997:123).
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nytt ord/sammans�ttning (1957).

hurtig Ð Jfr under Minskning, s.Ê68.
¥ som har p�tr�ngande och besv�rande gott hum�r.
Fattar du inte att han lider av d�ligt samvete n�r han h�r av sej [É] Ð Han �r alltid s�
hurtig. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/implikation (1976).

Kommentar
Jfr fl�shurtig, kavat och k�ck.

infantil Ð Jfr grupp 5, s.Ê44.
¥ som �r som ett barn; barnslig.
[Den lilla flickan] hade s� infantilt behagligt prydt det intagande morgonlandskapet.
SAOB (1838).
nytt ord/l�n; latin (1838) > f�ga br.

irritabel
¥ som l�tt blir irriterad, l�ttretlig, �verk�nslig.
Hon var nedslagen och irritabel och inte ens g�stens smickrande uppm�rksamhet [É]
kunde h�ja hennes livsandar. Bonniersromaner 1976.
nytt ord/till irritera (1837).

jordn�ra
¥ praktisk, verklighetsanknuten, enkel.
Vacker men �nd� grotesk, jordn�ra och fr�nvarande p� samma g�ng. Ekstr�m
(2000:109).
nytt ord/sammans�ttning/efter inl�nat m�nster (tyska) (1950).

kaxig
¥ �vermodig, �versittaraktig.
Vem det �n vore som friade, s� skulle hon gifta sig, bara det var en hederlig
m�nniska. S� borde Pia kanske ocks� resonera. Hon �r f�r kaxig och f�rv�ntar sig f�r
mycket. Gardell (1998:112).
nytt ord/till kaxe (1863).

konformistisk
¥ som f�ljer r�dande id�er el. bruk.
nytt ord/l�n; engelska (1958).

Kommentar
Ordet kan vara bildat till konformist (1960), som sannolikt �r l�n fr�n engelska. Jfr
nonkonformistisk; om engelsk-skotska kyrkliga f�rh�llanden (1843).
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labil
¥ om sinnesst�mning, l�ggning, sj�lstillst�nd o.d., �v. om person:

vacklande, ostadig.
Den d�r tjejen st�ller till med scener var hon �n visar sig. Hon �r fruktansv�rt labil.
Drougge (1997:124).
ny betydelse/l�n; sannolikt tyska el. franska, ytterst senlatin (1904).

Kommentar
Ordet �r �ldst belagt s�som fysikalisk term, om j�mvikt: os�ker, instabil; om kropp:
som har os�ker j�mvikt (1853).

mallig
¥ som p� ett l�jligt s�tt upptr�der med en k�nsla att vara f�rmer �n

omgivningen, �verl�gsen, dryg.
Du �r den enda flickunge fr�n �verklassen jag tr�ffat som inte �r mallig. Bonniers-
romaner 1976.
ny betydelse/implikation (1912).

Kommentar
Den moderna betydelsen �r sannolikt en utveckling i svensk slang (och d�rmed egent-
ligen h�r att betrakta som l�nord) eller i vardagligt spr�k av en betydelse Õutm�rktÕ,
ÕbraÕ, d�r betydelsedraget Õi egna �gonÕ implicerats (jfr r�ttf�rdig, viktig, �ven
f�rklok, f�rn�m, pr�ktig, s�ker). Mallig i betydelsen Õutm�rktÕ, ÕbraÕ �r avledning till
malle i den metaforiska betydelsen ÕstyrkaÕ, ÕkraftÕ, ÕmustÕ, Õk�rnaÕ, av den
ursprungliga betydelsen Õinkr�met i mjukt br�dÕ.

-medveten
¥ intresserad av, uppm�rksam p�.
ny betydelse/l�n; m�nster efter motsvarande anv�ndning av tyska
-bewusst (1950-talet).

Kommentar
Jfr medveten, milj�medveten.

nedl�tande Ð Se grupp 2, s.Ê24; Jfr grupp 2, s.Ê27.
¥ som bem�ter folk med �verl�gsen v�lvilja.

petig
¥ minuti�st el. pedantiskt (ibland sm�aktigt el. kitsligt) noggrann el.

noga.

Man ska inga andra gudar hava j�mte honom och man ska lovsjunga honom hela tiden
[É]. Han �r petig med s�nt, Gud. Gardell (1998:116).
ny betydelse/metafor (1841).
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pretenti�s
¥ anspr�ksfull, fordrande; �v.: f�rm�ten.
De flesta dumbommar �ro [É] pretenti�sa, om de icke direkt �ro slavsj�lar. SAOB
(1934).
nytt ord/l�n; franska (1803).

rak Ð Jfr under Minskning, s.Ê70.
¥ uppriktig, �rlig, �ppenhj�rtig; okonstlad.
Rak. Kontaktannons (2000).
ny betydelse/l�n; engelska (1969).

r�ttf�rdig Ð Jfr grupp 4, s.Ê40.
¥ som h�ller sig sj�lv f�r r�ttf�rdig, egenr�ttf�rdig, sj�lvgod.
Det �vre skiktet av bel�tenhet �r tunt, sen kommer den alltid f�ror�ttade barnungen,
som aldrig f�r nog av v�rldens goda, sen den r�ttf�rdige v�llustingen och sen m�rker.
Bonniersromaner 1976.
R�ttf�rdig och arg vankade han av och an p� sin kammare. Bonniersromaner 1981.
Jfr Han l�g i sin s�ng och sin ondska och gonade sig. Hj�rtats h�gljudda f�rtvivlan
h�ll honom vaken och det hade han alls ingenting emot, ty han l�g och k�nde sig som
en v�ldig makt och en satans grym och r�ttf�rdig och ob�jlig herre. Och d� och d� tog
han sig en snaps. �ldre svenska romaner (1899).
ny betydelse/implikation (1976).

Kommentar
Implikationen som ger betydelsen Õegenr�ttf�rdigÕ av betydelsen Õsom alltid g�r vad
som �r r�ttÕ �r att j�mf�ra med motsvarande hos mallig eller viktig (jfr �ven pr�ktig).

-sinnad
¥ som har sinne, fallenhet el. intresse f�r; �v.: som �r medveten om el.

inriktad p�.
ny betydelse/l�n; m�nster efter motsvarande anv�ndning av engelska
-minded (1950-talet).

Kommentar
Jfr bildsinnad.

sn�ll Ð Jfr grupp 1, s.Ê20 och grupp 6, s.Ê53.
¥ om barn: som har en godhj�rtad, v�lvillig och foglig sinnesart; i sht

med tanke p� lydnad, foglighet, stillsamhet o.d., som (av vuxna) an-
setts vara �nskv�rda egenskaper hos barn.

Mycket v�lartade barn kunna v�l, under lyckliga omst�ndigheter, blifva Ósn�llaÓ och
lydiga utan aga, men [osv.]. SAOB (1884).
ny betydelse/specialisering (1788; obs).
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Kommentar
Betydelsen �r utvecklad ur betydelsen ÕdugligÕ, ÕduktigÕ (se sn�ll i grupp 1, s.Ê20) i
anv�ndning om barn (ÕdugligÕ p� ett speciellt s�tt). Jfr duktig.

stingslig
¥ l�ttretad, snarstucken, retlig.
Albert, jag skulle bli stingslig af mig [om du sk�tte min ekonomi]. Du skulle finna
mig retsam, f�rst n�gon g�ng, sedan oftare. Deraf skulle du sjelf bli stingslig. SAOB
(1839).
nytt ord/till stingas (1839).

st�ddig
¥ �verl�gsen, (alltf�r) sj�lvs�ker, styv i korken.
� sluta upp med att vara s� j�vla st�ddig, f�r j�sse namn. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse /metafor (1908).

Kommentar
Betydelsen �r en metaforisk utveckling av betydelsen Õstabil(t byggd), stadig, kraftig;
bastantÕ. Ordet kommer i denna betydelse fr�n svensk dialekt.

temperamentsfull
¥ som har livligt temperament.
Var prinsen stilig s� var den blivande bruden s�t och temperamentsfull. Bonniers-
romaner 1981.
nytt ord/sammans�ttning (1891).

tuff
¥ (som (medvetet) g�r intryck av att vara) or�dd och sj�lvs�ker.
Jag betvivlar inte att han �r tillr�ckligt tuff f�r att h�lla det hela under kontroll. Men
[osv.] Bonniersromaner 1976.
nytt ord/l�n; engelska (1923).

viktig
¥ som inbillar sig vara och upptr�der som om han vore viktig.
ÓJag har f�tt mynja och kugellack,Ó sade gubben, viktig och lycklig. Almqvist
(1839:157).
ny betydelse/implikation (1836).

Kommentar
Betydelseutvecklingen utg�r fr�n viktig ÕbetydelsefullÕ och utg�rs av implikationen
Õsom �r s� som n�gon som �r betydelsefullÕ eller Õsom �r betydelsefull i egna �gonÕ.
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Det �r inte n�dv�ndigt, men det kan l�tt impliceras att betydelsefullheten egentligen �r
misskl�dsam sj�lvgodhet. Jfr f�rklok, f�rn�m, mallig, r�ttf�rdig.

�pen
¥ som sj�lviskt och skaml�st tar f�r sig, girig.
Och s� skulle han �nd� ha mer att dricka, den �pna ungen! Drougge (1997:69).
nytt ord/l�n; svensk dialekt (1861).

Kommentar
I svensk dialekt har ordet betydelsen Õ�ppenÕ men ocks� den metaforiska betydelsen
Õsom skaml�st tar f�r sigÕ, i vilken allts� ordet har l�nats.

�ventyrlig
¥ som lever �ventyrligt, som uts�tter sig f�r �ventyrligheter.
Ett slags f�reningsl�nk mellan den l�rda magien och folkmagien utgjordes af de s.k.
vandrande skolasterna [É], afsigkomna och �fventyrliga studenter. SAOB (1865).
En p� sin tid ber�md, men mycket �fventyrlig sk�despelare. SAOB (1921).
N�r Anna ska vara riktigt �ventyrlig r�ker hon en cigarett och skr�mmer upp sig med
att tobak l�r vara mer beroendeframkallande �n heroin, s� praktiskt taget �r hon ju
heroinist. Gardell (1998:117).
ny betydelse/metonymi (1865).

Kommentar
Ordet beskriver ursprungligen en handling el. verksamhet (en �ventyrlig vandring, ett
�ventyrligt f�retag), och den metonymiska anv�ndningen om person inneb�r en
f�rknippning med s�dan �ventyrlighet.

5.9 .2 . Nyhet > Minskning

frisinnad
¥ som besitter el. karakteriseras av frisinne, f�rdomsfri.
Ungdomen �r frisinnad heter det: den �r s�, men just denna frisinthet �r ynglinga-
sinnets allraheligaste. SAOB (1841).
nytt ord/till frisinne (1832) > minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Ordet har under 1900-talet i synnerhet kommit att anv�ndas i fr�ga om politisk upp-
fattning och efter 1923 s�rskilt beskrivit den kvarvarande huvuddelen av den detta �r
splittrade frisinnade landsf�reningen: liberala folkpartiet. (SAOB)

pipplig
¥ svag, (l�jligt) �mt�lig, sj�pig, veklig.
Jag �r [É] ingen pipplig pjunker Ð jag kan arbeta n�r jaÕ vill arbeta. SAOB (1862).
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nytt ord/l�n; sv. dialekt (1827) > f�ga br.

nerv�s
¥ som har d�liga el. svaga nerver; nervsvag.
Han [É] hade redan d� b�rjat blifva sjuklig och var ytterst nerv�s. SAOB (1822).
Den verkligt nerv�se, den sjukligt �fverretade, �r l�tt att skilja fr�n lynnesmenniskan.
SAOB (1911).
Nerv�sa barn f� ofta [Ékikhosta] i sv�r och l�ngdragen form. SAOB (1925).
ny betydelse/l�n; franska, ytterst latin (1822) > minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Ordet i denna betydelse betecknar inte �vertygande en inre personlig egenskap, sna-
rare ett sjukdomstillst�nd men en sjukdom som ber�r det som kallas sj�l. Numera
anv�nds ordet f�r att beskriva mera tillf�lligt sinnestillst�nd i den vidgade betydelsen
(�ven den m�jligen l�n fr�n franska) Õsom beh�rskas av l�ttare el. mera tillf�llig oro,
av �verk�nslighet, av obalanserad rastl�shet o.d.Õ (N�, hvad vill du d� veta? Men
skynda dig Ð du ser att jag �r nerv�s [É] skynda dig! SAOB (1866)). Denna
betydelse �r �ldst belagd 1853. Ordet �r allra �ldst belagt i den bildliga betydelsen
Õk�rnfullÕ, Õkort och eftertryckligÕ, ÕkoncisÕ (1691), ocks� den franskt l�n och
utg�ende fr�n en betydelse ÕsenigÕ, ÕstarkÕ, ÕkraftigÕ.

5.9 .3 . �kning

sofistikerad
¥ h�gt utvecklad, f�rfinad.
En och annan sofistikerad blondin i p�ls l�ppjade f�rstr�tt p� en stark�l [p� natt-
klubben]. AB 1955, nr 291, s.Ê28.
Sofistikerad. Kontaktannons (2000).
�kad anv./l�n; engelska (1934).

5.9 .4 . Minskning

andryg
¥ uppbl�st el. h�gf�rdig �ver sina anor.
En beg�fvad, men andryg, karaktersl�s och r�nkfull man. SAOB (1882).
minskad anv./f�ga br.

behj�rtad
¥ modig, tapper, or�dd.
Resans l�ngvarighet och fruktan att ej mera f� �terse hemmet gjorde �fven de mest
behjertade [bland ColumbusÕ manskap] modl�sa. SAOB (1872).
minskad anv./f�ga br. (1923).
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dolsk, adj.1
¥ tr�g, loj, lat; indolent, likgiltig.
I mycket kalla klimater krymper kroppen tillsammans, och sj�len blir dolsk och tr�g.
SAOB (1835).
Under tiden har Korea framh�rdat i dolsk, overksam afsp�rrning mot alla fr�mmande
inflytelser. SAOB 1894.
minskad anv./d�tt (1894).

duktig
¥ som �r vid gott mod, som �r en Óriktig karlÓ.
Fartygets kapten, Ð en mycket liten man, icke h�gre �n jag, men en liten duktig man
och bef�lhavare. Bremer (1861:24).
Bland passagerarna [under den stormiga �verfarten] var en norsk l�kare, som nyss
vigt sig i Paris och nu f�rde sin brud till hennes nya f�dersland. Hon hade f�rr aldrig
sett hafvet men var �nd� n�stan den duktigaste af oss allesammans. de Geer
(1892:261).
Var nu en duktig gosse. SAOB (1923).
(vidgning) minskad anv./f�ga br., utom mer el. mindre sk�mtsamt, i
synnerhet om barn.

Kommentar
Betydelsen �r en vidgning av betydelsen Õsom i sin verksamhet utm�rker sig f�r
skicklighet el. kunnighetÕ, Õsom sk�ter sig braÕ; ÕskickligÕ. Exempel: En duktig ryt-
tare; Han �r duktig i franska. Svensk handordbok. (1966); jfr sn�ll, s.Ê62.

efterl�ten
¥ foglig, medg�rlig.
[Den sjuka] var till sinnet stilla och efterl�ten. SAOB (1806).
minskad anv./d�tt (1806).
¥ undfallande, (alltf�r) �verseende, slapp, sl�pph�nt, flat.
M�nga hem, mot vilka anm�rkningar kunnat riktas [É], exempelvis att f�r�ldrarna
varit efterl�tna mot barnen, att de ej f�rm�tt g�ra sig �tlydda. SAOB (1941).
V�rlden �r full av vackra och �lskansv�rda flickor med rika, efterl�tna f�der.
Bonniersromaner 1976.
minskad anv./mindre br.

Kommentar
Jfr from.

enfaldig Ð Jfr grupp 5, s.Ê47 och 48.
¥ enkel, konstl�s.
Nu, min b�sta Uranie, �r du f�r mycket enfaldig. Almqvist (1839:225).
minskad anv./d�tt (1874).
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ferm
¥ st�ndaktig, best�md, beslutsam; ih�rdig.
P� god Svenska heter [É] ferme fast, oryggelig, stadig, manlig. SAOB (1807).
K�ra Tante! Ð svarade Axel artigt, men fermt. SAOB (1834).
minskad anv./d�tt (1834).
¥ i fr�ga om f�rdighet: s�ker, (�vad och) skicklig, rutinerad.
M�nga Karagasser [�r] r�tt ferma i Mongoliskan. SAOB (1848).
minskad anv./f�ga br.
¥ rask (i v�ndningarna), flink; numera n�stan bara i fr�ga om

utf�rande av ngt.
Han var [É] rask och ferm i alla sina r�relser. SAOB (1862).
minskad anv./mindre br.

from
¥ stillsam, fridsam, saktmodig.
Af naturen tveksam och from, b�r [É Adolf Fredrik] afsky f�r blodsutgjutelse.
SAOB (1840).
minskad anv./f�ga br., utom i uttrycket from som ett lamm.
¥ f�r vilken livet inneb�r helgd; gudfruktig; religi�s.
From �r den, f�r hvilken n�got �r heligt. SAOB (1914).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt.

Kommentar
Jfr efterl�ten.

fromsint
¥ som har ett stillsamt och fredligt sinnelag.
Till och med min far, som eljest var en fromsint man och s�rskildt hatare af allt
�fversitteri, var som ett rytande lejon, d� han kom p� resor. de Geer (1892:17).
minskad anv./mindre br., ngt �lderdomligt.

fryntlig
¥ gladlynt, gl�ttig; godmodig, gemytlig.
ÓBehagar icke herr befallningsmannen en snaps under allt detta besv�ret?Ó fr�gade nu
kr�gar Didrik med en mycket fryntlig och belefvad ton. Almqvist (1839:132).
Fyra eller fem mord [É] hava icke hindrat den rika Schejken att vinna ett, f�r en arab,
ovanligt hull, och att se ut som en fryntlig man, slug och f�rn�jd. Bremer (1861:325).
minskad anv./mindre br., utom (speciellare) om rundn�tt person.
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hurtig Ð Jfr under Nyheter, s.Ê60.
¥ som �r livlig och sp�nstig till lynnet och flink och rapp i

v�ndningarna, som d�rf�r med friskt mod tar fatt p� en uppgift och
utan tvekan el. m�nga omst�ndigheter handlar d� det g�ller.

Skepparen gick upp till krogen och trakterades der hurtigt af den goda v�rdinnan.
Almqvist (1839:129).
En �kta nordisk krigartyp, r�ttfram och pr�ktig, hurtig och gladlynt, och p� samma
g�ng allvarsam. SAOB (1909).
minskad anv./mindre br.

h�gsinnad
¥ h�jd �ver sm�aktighet; som handlar gener�st och med beredvillighet

att bortse fr�n of�rr�tter och tvister.
Hela familjen var h�gsinnad och mycket intelligent. de Geer (1892:59).
minskad anv./f�ga br., ngt �lderdomligt el. h�gtidligt.

h�gsint
¥ h�gsinnad.
Jag b�rjade �fver all beskrifning �lska denna �dla, h�gsinta fantom. Almqvist
(1839:14).
minskad anv./f�ga br., ngt h�gtidligt.

katig Ð Jfr grupp 1, s.Ê19.
¥ p�stridig; kaxig; styvsint.
S� h�r till helgs, har han alltid blitt katig i sinnet. SAOB (1914).
En sn�l och katig hennes n�d. SAOB (1921).
minskad anv./mindre br.

kavat
¥ �ppen och or�dd; morsk, karsk; k�ck.
G� s� kavat och skryta / och p�sa af sj�lfbehag, / [É] det har jag h�rt som oftast /
skall vara manfolkstag. SAOB (1906).
Han var av den gladlynta, kavata och avh�llna typ, som man �r f�rtjust att se i
�ventyrsfilmer. SAOB (1929).
minskad anv./mindre br.

Kommentar
Numera anv�nds ordet n�stan uteslutande (och lite gammalmodigt) om flicka eller med
sk�mtsam bibetydelse (Han hade helt pl�tsligt blivit av med all sin r�dsla och var nu
rustik och kavat som en scout. Bonniersromaner 1981. Johanna som �r s� kavat
fast�n bara tio �r som Clara aldrig n�gonsin varit. Bonniersromaner 1981). Denna
anv�ndning �r v�l n�rmast en implikation, som l�tt ger betydelsen Õbesv�rande k�ckÕ.
Jfr Astrid Lindgren: Kajsa Kavat. (1950). Jfr hurtig, s.Ê60, och k�ck.
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klemig
¥ som har alltf�r stor omsorg om el. �mhet f�r sig sj�lv el. n�gon

annan; bortsk�md, veklig, f�rvekligad; �verdrivet r�dd om sig sj�lv
(el. om andra).

Lovisa Ulrika var ingen klemig moder. SAOB (1861).
Amos var ingen klemig, s�t morsgris, utan frisk och stark. SAOB (1876).
minskad anv./mindre br.

kyndig
¥ stolt, h�gf�rdig; modig, dj�rv.
En kung skall vara kyndog och stor p� sig. SAOB (1864).
minskad anv./d�tt (1867).
¥ of�rsk�md, fr�ck.
�r du s�ker derp�, att ingen kyndig pojke eller fl�ttjefull qvinna str�k lastens sot �fver
din bild? SAOB (1824).
(implikation) minskad anv./d�tt (1824).

k�ck
¥ som handlar med friskt mod utan att tveka d� det g�ller; manhaftig.
K�cka soldater. SAOB (1895).
minskad anv./f�ga br.
¥ frimodig, frejdig, of�rskr�ckt.
En riktigt k�ck och trevlig [É] flicka. SAOB (1934).
(implikation) minskad anv./mindre br., ngt gammaldags el. sk�mtsamt
ironiserande.

Kommentar
Jfr hurtig, s. 60, och kavat.

l ivl ig
¥ livfull.
Thilda �r �ter mycket livlig och h�ftig och har otvivelaktigt b�sta huvudet bland mina
barn. Tegn�r (1842:85).
Den gamle liflige baron Gyllenkrok p� Sinklersholm, som h�ndelsevis kom p� bes�k
den dagen, d� nyheten tillk�nnagafs, blef den f�rste spridaren. de Geer (1892:108).
minskad anv.?/mindre br., utom (specialisering) i anv�ndning om
barn.

l�ttr�rlig
¥ som l�tt l�ter leda sig av impulser, mottaglig f�r intryck; ostadig,

flyktig, labil.
Det var mig en sv�r dag, ty jag �r nu vida mer l�ttr�rlig och nervsvag �n fordom.
Tegn�r (1826:268).
Fruntimren [É] �ro s� l�ttr�rliga. SAOB (1809).
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minskad anv./f�ga br.
manlig Ð �ven grupp 1, s.Ê19.
¥ som �r el. beter sig som en riktig man; i sht f�rr ofta �verg�ende i

bet.: of�rskr�ckt, modig, tapper; f�rr �v.: som duger ngt till,
duglig.

Fordom var sv�nska nationen frimodig, manlig och stolt. SAOB (1809).
(implikation) minskad anv./mindre br., utom med negativ bibetydelse
el. sk�mtsamt ironiskt.

Kommentar
Betydelsen �r en implikation av grundbetydelsen: som har de egenskaper som (anses)
utm�rka mank�net el. den mogne mannen; maskulin. �ven den negativa betydelsen i
sen tid �r en implikation; den som �r duglig som en riktig man �r en l�jligt inskr�nkt
men f�rm�ten typ med f�rvriden uppfattning om sitt eget v�rde.

naiv
¥ okonstlad, omedelbar; �v.: �ppenhj�rtig, troskyldig, oskuldsfull;

r�ttfram; ursprunglig, ÓosammansattÓ.
Hon �r o�ndeligt �lskv�rd, okonstlad och naiv, den d�r ÓS�ngens t�rnaÓ. Tegn�r
(1805:42).
minskad anv./f�ga br.

Kommentar
Numera anv�nds ordet bara i vidgningen (med klandrande eller nedv�rderande bibety-
delse) eller implikationen Õgodtrogen; enfaldig; menl�sÕ, som funnits under hela
beskrivningsperioden (Du �r en naiv och oansvarig barnunge. Ekstr�m (2000:37)).

nim
¥ l�raktig; som har l�tt f�r att fatta.
Hvad inskriptionen [p� gravstenen] ang�r som �nnu ej beh�fves p� flere m�nader s�
skola vi gemensamt t�nka derp�. Jag t�nker vi bli nog nimma n�r det g�ller. SAOB
(1835).
minskad anv./d�tt (1835).

rak Ð Jfr under Nyheter, s.Ê62.
¥ fast, best�md, som inte faller undan el. ger efter; stolt.
Hos den som d�r rak/finns du [dvs. solen], n�r m�rker slukar m�rker. SAOB (1935).
(metafor) minskad anv�ndning/mindre br.

sedig Ð Se grupp 4, s.Ê41.
¥ med tanke helt el. v�sentligen p� moraliska (s�rsk. sexualmoraliska)

f�rh�llanden: i sedligt el. moraliskt avseende god; �v. med tanke
v�sentligen el. enbart p� de yttre formerna f�r n�gons upptr�dande:
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som upptr�der i enlighet med vad god sed fordrar; som har ett
hyfsat el. v�luppfostrat s�tt.

sinnlig
¥ v�llustig; s�rsk.: som utm�rks av starka sexuella beg�r.
Den sinlige libertinen. SAOB (1888).
�h, denna r�a, tarvliga, sinnliga m�klarsj�l med sitt f�rblindade universalsnille. Alice
och Hj�rdis (1898Ð1907:262).
I de bl�nkande m�nadsmagasinen tr�ngs livsstilsreportagen med sinnliga m�nniskor.
Press 98.
minskad anv./mindre br., utom med bibetydelse av till�ten v�llust.

sl�t Ð Jfr grupp 5, s.Ê50.
¥ lismande, smilande.
I skolan d�r =[bland eleverna] de hala, sl�ta, slickade och kallblodiga ohj�lpligen
sk�rda de h�gsta vitsorden f�r sedligt uppf�rande. SAOB (c. 1875).
(metafor) minskad anv./f�ga br.

storgod
¥ h�gf�rdig.
Den storgode skytten drog till fj�lls med larm och gny. SAOB (1926).
minskad anv./f�ga br.

storl�tig
¥ h�gmodig, skrytsam.
Swenska Bonden [É] �r storl�tig och mycket djerf i ordom, n�r han i stor folksam-
ling �r och godt ryggst�d har att p�r�kna af sina br�der [É] men �r inbunden, tyst
och r�dl�s, n�r han �r ensam och framtr�da skall i allm�n sak. SAOB (1866).
minskad anv./f�ga br.

stormodig
¥ h�gdragen; h�gf�rdig.
Maroniterna tro sig, (med sk�l eller inte) hava hj�lp att p�r�kna fr�n Frankrike och �ro
i denna tid mycket stormodiga emot Druserna. Bremer (1861:383).
minskad anv./f�ga br.

stortalig
¥ storordig, skrytsam.
Aldrig hade han sett n�gon, som hade varit s� karlavulen och stortalig och litat s� fast
p� sig sj�lv. �ldre svenska romaner (1899).
minskad anv./f�ga br.
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s�ker
¥ ober�ttigat or�dd, sorgl�s.
Ve eder, I s�kre p� Sion, I sorgl�se p� Samarias berg. SAOB (1917).
V�rdes genom ditt ord, uppv�cka de s�kra. SAOB (1937).
(implikation) minskad anv./d�tt (1937).

Kommentar
Betydelsen Õober�ttigat or�ddÕ, Õsorgl�sÕ �r en implikation av den �ldre och fortfa-
rande brukliga betydelsen Õsom inte k�nner sig oroad el. hotadÕ,Õ tryggÕ. Den som �r
s�ker i den implicerade betydelsen beskrivs som trygg och utom fara i sina egna �gon.
Jfr mallig, r�ttf�rdig, viktig.

tapper
¥ som b�r sv�righeter utan att klaga.
Solen br�nde hett, ingen vindfl�kt k�ndes, och v�gen blev allt sv�rare och backigare.
Jag s�kte h�lla mig tapper, skrattade �t professorns lustiga infall. Bremer (1861:37).
minskad anv./mindre br., utom i stelnade uttryck, t.ex. supa tappert.

Kommentar
N�r ordet anv�nds t.ex. om en d�dssjuk som beskrivs som tapper in i det sista o.d.,
uppfattas nog ordet numera som metaforisk anv�ndning av betydelsen Õmodig och
or�dd (i strid)Õ.

tarvlig Ð Jfr grupp 6, s.Ê53.
¥ enkel, anspr�ksl�s.
Araben �r f�rn�jsam. Han �r tarvlig i mat och dryck mer �n n�gon annan man av
�sterns eller v�sterns folk. Bremer (1861:391).
minskad anv./f�ga br.

treven
¥ flitig, idog.
Trefven [dvs.] flitig, idog. DALIN (1854).
Der g�ken guckade och trefna bin kringsurrade och drucko blomstervin. SAOS
(1868).
minskad anv./d�tt (1873).

tr�ngsint
¥ f�rdomsfull; intolerant.
F�kunniga och tr�ngsinta synas mig de f�rs�k, som ofta blivit, i v�r tid, gjorda, att
fr�n Essenerna h�rleda den v�ldige Johannes D�parens ingivelse, och �n mer den
andes, som skulle d�pa m�nniskorna med den Heliga Anda och med eld! Bremer
(1861:162).
minskad anv./mindre br.
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Kommentar
Jfr tr�ngsynt.

v�gsam
¥ dj�rv, dristig, modig.
Stundom h�nder att den v�gsamme lyckas. Almqvist (1839:69).
ÓAlkibiades'Ó poet [dvs. Fr�ding], som hyllat mannaviljans v�gsamma heroer i kamp
med �desgudinnorna, st�var nu att tolka myrans och vargens aspekter p� tillvaron.
SAOS (1960).
minskad anv./f�ga br.

�redryg
¥ stolt, h�gmodig.
Enkefru Sundius var [É] ett katigt och �redrygt fruntimmer, samt hade flera proces-
ser. SAOB (1851).
minskad anv./d�tt (1906).

5.9 .5 . Minskning > �kning

nyfiken
¥ vetgirig, kunskapst�rstande; intresserad.
Brasilien har l�nge, efter dess uppt�ckt, f�r den nyfikne Naturforskaren varit lika s�
ok�ndt, som otillg�ngligt. SAOB (1819).
 I ungdomsbreven framst�r han som en mycket beg�vad, livlig, nyfiken, ja till och
med munter person, som uttryckte sig f�rv�nansv�rt v�l p� tyska, franska och engel-
ska. Bonniersromaner 1981.
(vidgning) minskad anv./mindre br. > �kad anv.

Kommentar
Den ursprungliga betydelsen �r fullt levande. Denna beskrivs i SAOB: som (i allm. el.
tillf�lligt) �r ivrig att f� veta nyheter (se NYHET 2 c) el. vad som h�nder el. h�nt el.
hur ngt f�rh�ller sig; numera i sht med klandrande bibetydelse, f�r att beteckna att
n�gon har ben�genhet att op�kallat el. n�rg�nget s�ka f� k�nnedom om s�dant som
inte ang�r honom el. som �r avsett att hemligh�llas. Ex: Brita Lundgren var erk�nt
nyfiken, alla sade p� olika s�tt att hon lade sin n�sa i bl�t �verallt. Bonniersromaner
1981. En mer positiv bibetydelse tycks dock vara den normala idag. Denna beskrivs i
NEO: angel�gen om att f� veta hur saker och ting f�rh�ller sig, vetgirig. Denna
betydelse har funnits tidigare men 1947, artikelns tryck�r, upplevts som d�d av
SAOB; sista bel�gg �r (1819). Denna starka bruklighetsinskr�nkning verkar dock inte
helt �vertygande; jfr Att f� b�rja p� nytt, att f� vara nyfiken p� livet, att st� med
nyckeln i handen till den hemlighetsfulla d�rr som kunde �ppnas f�r underbara
skatter. �ldre svenska romaner (1899) eller Caesar, Ónyfiken att l�ra k�nna
barbarernas seder och f�rest�llningarÓ. �ldre svenska romaner (1942). Men sannolikt
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har ordet i den mer positiva betydelsen varit mindre vanligt och f�rst p� senare tid f�tt
�kad anv�ndning.
5.10. Grupp 8. Ord som utvecklats till en motsatt 

v�rdeladdning

Slutligen n�gra exempel d�r det framg�r hur betydelsen tar f�rg av en
v�rdering hos spr�kanv�ndarna. Exemplen visar hur stegen i
betydelseutveckling kan vara sm�, helt fina aspektskillnader men leda
till ibland egentligen motsatta betydelser. Ordf�rr�det �r dagligen statt
i f�r�ndring av detta slag. N�r talare/skribenter f�rs�ker att uttrycka
sig s� effektivt som m�jligt f�r att f� lyssnare/l�sare att f�rst� vad de
avser �r det normalt att ocks� v�rderingar kommuniceras, som pr�glar
och leder till nya betydelser i spr�kgemenskapens lexikon. Den
v�rdeladdade betydelsenyansen tycks ofta vara en implikation.

Orden h�r i grupp 8 har behandlats i n�gon av de tidigare grupperna
(se registret, kapitel 11), d�r de beskrivits utf�rligare.

5.10.1. Ord som utvecklats fr�n positiv till negativ
v�rdering

Jfr f�rn�m och s�ker, som ocks� har utvecklat en negativt v�rdeladdad
betydelse fast f�re beskrivningsperioden.

ambiti�s
¥ full av medveten inriktning p� att n� ett m�l.
Anna Sundqvist, fin, ambiti�s och underbart beg�vad. Bonniersromaner 1981.
Vi har en v�ldigt inspirerande k�rledare i Ragnar Muhl. Lagom ambiti�s p� ett
behagligt s�tt. Press 98.

Kommentar
Ordet har numera en tendens till negativ bibetydelse (Õfull av l�jlig el. �verdriven
inriktning p� att n� ett m�lÕ; implikation?). Jfr Hon har alltid varit fruktansv�rt ambi-
ti�s med barnen, att dom ska lyckas. Bonniersromaner 1981. Jag var d� �nnu relativt
ung, framf�r allt ambiti�s, �regirig. Bonniersromaner 1981.

beskedlig
¥ v�nlig, v�lvillig, sn�ll.
De fattigaste, de beskedligaste af alla mina torpare. Almqvist (1839:35).
Kungen [var] en hjertans beskedlig menniska. SAOB (1867).
Om m�ster ville vara beskedlig och stiga in! Almqvist (1839:159).
¥ fridsam, of�rarglig, godmodig, lugn, stilla, som inte br�kar.
Jag �r en beskedlig man, som l�ter en centner grofhet passera, om den �r beledsagad
af ett halft uns qvickhet. SAOB (1847).
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¥ alltf�r foglig el. medg�rlig, efterl�ten, flat.
Hustrun, en beskedlig nolla. SAOB (1904).
ny betydelse/implikation (1842).
f�rklok
¥ som vill g�lla f�r att veta allt p� f�rhand.
F�rklok [Édvs.] Som vill g�lla f�r att vara mycket klok och vid alla tillf�llen s�ker
visa sin klokhet. DALIN (1852).

Kommentar
Betydelsen �r utvecklad ur betydelsen Õsom p� f�rhand inser vad som skall intr�ffa
och vad som b�r g�ras; f�rutseendeÕ via implikation (Õsom i egna �gon har egenska-
pen att veta allt p� f�rhandÕ). Jfr mallig, r�ttf�rdig, viktig.

hurtig
¥ som �r livlig och sp�nstig till lynnet och flink och rapp i

v�ndningarna, som d�rf�r med friskt mod tar fatt p� en uppgift och
utan tvekan el. m�nga omst�ndigheter handlar d� det g�ller.

Skepparen gick upp till krogen och trakterades der hurtigt af den goda v�rdinnan.
Almqvist (1839:129).
En �kta nordisk krigartyp, r�ttfram och pr�ktig, hurtig och gladlynt, och p� samma
g�ng allvarsam. SAOB (1909).
¥ som har p�tr�ngande och besv�rande gott hum�r.
Fattar du inte att han lider av d�ligt samvete n�r han h�r av sej [É] Ð Han �r alltid s�
hurtig. Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/implikation (1976)

infantil
¥ som �r som ett barn; barnslig.
[Den lilla flickan] hade s� infantilt behagligt prydt det intagande morgonlandskapet.
SAOB (1838).
¥ dumt barnslig.
ÓDu �r infantil.Ó ÓTack ska du ha f�r att du ville komma hit och h�lsa p� s� du riktigt
kunde platta till mig.Ó ÓJag s�ger det inte f�r att platta till dig. Det f�rst�r jag ju att det
inte hj�lper. Du sitter antagligen och t�nker p� henne just nu, i detta �gonblick.Ó
Bonniersromaner 1976.
ny betydelse/l�n (latin) el. implikation (1841).

manlig
¥ som �r el. beter sig som en riktig man; i sht f�rr ofta �verg�ende i

bet.: of�rskr�ckt, modig, tapper; f�rr �v.: som duger ngt till,
duglig.

Fordom var sv�nska nationen frimodig, manlig och stolt. SAOB (1809).
(implikation) minskad anv./mindre br., utom med negativ bibetydelse
el. sk�mtsamt ironiskt.
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nedl�tande
¥ v�nlig i umg�nget med folk i l�gre st�llning, ÓgemenÓ.
Under sina resor umgicks Carl [XI] p� det mest nedl�tande s�tt med allmogen. SAOB
(1831).
Hofpredikanten Nordensson, som tycktes vara [É] nedl�tande och anspr�ksl�s, s� att
han r�tt ifrigt spr�kades med oss. SAOB (1846).
¥ som bem�ter folk med �verl�gsen v�lvilja.
Mr John Vyner [É] s�g v�nligt nedl�tande p� f�rste bokh�llaren. SAOB (1909).
ny betydelse/vidgning (1826).

pr�ktig
¥ som har el. utm�rks av en gedigen el. god karakt�r; redlig, p�litlig,

(genom)hederlig.
Bolla, den pr�ktiga Takeneflickan. SAOB (1891).
[Hon] s�ges vara en mycket pr�ktig och arbetsam kvinna. SAOB (1913).
ÓDet �r bara det att jag st�r inte ut med den h�r j�vla pr�ktigheten vaÓ, sa Leo. ÓHenry
f�rs�ker vara s� j�vla pr�ktig och duktig och du f�rs�ker vara s� j�vla pr�ktig och
duktig. Jag gillar inte det.Ó ÓVad� pr�ktig?Ó Bonniersromaner 1981.

Kommentar
Numera har ordet ofta en bibetydelse av tr�kighet (implikation; jfr spr�kprovet 1981),
och har ibland ocks� betydelsenyansen Õsom i egna �gon har god karakt�rÕ (jfr mallig,
r�ttf�rdig, viktig). Jfr rekorderlig.

rekorderlig
¥ dugande, duktig, p�litlig.
Ja, det var en rekorderlig skeppare, det �r sanning det. SAOB (1936).
Tv� rekorderliga fruntimmer. SAOB (1937).

Kommentar
Numera anv�nds ordet med bibetydelse av �ppelkind och av lite tr�kig
uppm�rksamhet p� det nyttiga (Vad �r Holland ber�mt f�r? Rena gator, rekorderliga
husm�drar, god choklad, knark och diamanter. Bonniersromaner 1981. Denna
betydelsenyans �r en implikation.

r�ttf�rdig
¥ som alltid g�r vad som �r r�tt (el. gott), som har det r�tta (el. goda)

s�som norm f�r sitt handlande.
Redlig i ord och r�ttf�rdig i handling, ville [É min l�rare] hos mig inympa redlighet
och r�ttf�rdighet. SAOB (1817).
¥ som h�ller sig sj�lv f�r r�ttf�rdig, egenr�ttf�rdig, sj�lvgod.
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Det �vre skiktet av bel�tenhet �r tunt, sen kommer den alltid f�ror�ttade barnungen,
som aldrig f�r nog av v�rldens goda, sen den r�ttf�rdige v�llustingen och sen m�rker.
Bonniersromaner 1976.
R�ttf�rdig och arg vankade han av och an p� sin kammare. Bonniersromaner 1981.
ny betydelse/implikation (1976).
sn�ll
¥ om barn: som har en godhj�rtad, v�lvillig och foglig sinnesart; i sht

med tanke p� lydnad, foglighet, stillsamhet o.d., som (av vuxna) an-
setts vara �nskv�rda egenskaper hos barn.

Mycket v�lartade barn kunna v�l, under lyckliga omst�ndigheter, blifva Ósn�llaÓ och
lydiga utan aga, men [osv.]. SAOB (1884).
¥ om annan person �n barn: som har en godhj�rtad, v�lvillig och

foglig sinnesart (och s�lunda �r v�nlig, tillm�tesg�ende och
hj�lpsam); ibland med mer el. mindre neds�ttande bibetydelse,
n�rmande sig betydelsen menl�s.

[En viss riksdagsman] �r nog en bland de sn�llaste och mest v�lmenande m�n, som i
detta land slagit sig p� politiken som yrke. SAOB (1908).
Gustav f�ref�ll henne n�got monoton och fantasifattig Ð litet f�r Ósn�llÓ i mindre
smickrande bem�rkelse. SAOB (1932).
ny betydelse/vidgning (1818).

v�luppfostrad
¥ opersonlig el. viljel�s som en f�ljd av att vara v�luppfostrad.
Alla dessa enfaldiga f�rdomar, som g�r oss europeer s� avskyv�rt v�luppfostrade.
�ldre svenska romaner (1930).
Eftersom hon �r s� satans v�luppfostrad sitter hon �nd� kvar, artigt flinande och pratar
och pratar. Gardell (1998:151).

Kommentar
Ordet, som normalt har en neutral betydelse Õsom har f�tt en god uppfostranÕ kan ges
en negativt v�rderande aspekt och mer el. mindre sk�mtsamt implicera egenskapen
Õopersonlig el. viljel�s som en f�ljd av att vara v�luppfostradÕ. Betydelsen beh�ver
dock starkt kontextuellt st�d (s� avskyv�rt, s� satans v�luppfostrad).

5.10.2. Ord som utvecklats fr�n negativ till positiv
v�rdering

aggressiv
¥ �ppet fientlig och beredd att g� till anfall.
De i �del mening aggressiva andarne. SAOB (1880:37).
¥ p� hugget.
I det h�r gamet finns bara vinna eller f�rsvinna. Ett f�retag som har nittio procent av
marknaden m�ste vara lika aggressivt som ett som har tio procent. Drougge
(1997:64).
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ny betydelse/metafor (el. l�n fr�n amerikansk engelska).

fr�ck
¥ dj�rv el. tilltagsen p� ett s�tt som �ppet trotsar lag, sed, samvete

o.d.; skaml�s, oblyg; of�rsk�md.
Mot Pechlin, den fr�ckaste af alla att gifva och taga mutor, haglade beskyllningar.
SAOB (1877).
¥ beundransv�rt of�rv�gen.
F�rvirrad �r allts�, liksom s� m�nga andra ord, ett honn�rsord i dag. Det finns, som
sagt, fler: fr�ck, fr�n och �rtig, mysig, skitig Ð ja, katalogen �r l�ng. [É] De �r i alla
fall exakt de ord jag som liten l�rde mig att avst� ifr�n, eftersom mina goda f�r�ldrar
hade en helt annan vokabul�r [É] de var fria och frejdiga (men inte fr�na). Press 65.
Andreas Ottosson i �ster var snabb och fr�ck chanstagare p� topp i anfallet, en
matchvinnare f�r sm�l�nningarna. Press 98.
ny betydelse/implikation.

nyfiken
¥ vetgirig, kunskapst�rstande; intresserad.
Brasilien har l�nge, efter dess uppt�ckt, f�r den nyfikne Naturforskaren varit lika s�
ok�ndt, som otillg�ngligt. SAOB (1819).
 I ungdomsbreven framst�r han som en mycket beg�vad, livlig, nyfiken, ja till och
med munter person, som uttryckte sig f�rv�nansv�rt v�l p� tyska, franska och engel-
ska. Bonniersromaner 1981.

Kommentar
En �ldre, mer negativ betydelse �r fullt levande, t.ex. Brita Lundgren var erk�nt nyfi-
ken, alla sade p� olika s�tt att hon lade sin n�sa i bl�t �verallt. En positiv bibetydelse
tycks dock vara den normala idag (Att f� b�rja p� nytt, att f� vara nyfiken p� livet, att
st� med nyckeln i handen till den hemlighetsfulla d�rr som kunde �ppnas f�r under-
bara skatter.

sinnlig
¥ v�llustig; s�rsk.: som utm�rks av starka sexuella beg�r.
Den sinlige libertinen. SAOB (1888).
�h, denna r�a, tarvliga, sinnliga m�klarsj�l med sitt f�rblindade universalsnille. Alice
och Hj�rdis (1898Ð1907:262).
I de bl�nkande m�nadsmagasinen tr�ngs livsstilsreportagen med sinnliga m�nniskor.
Press 98.
minskad anv./mindre br., utom med bibetydelse av till�ten v�llust.
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6 . Slutord

I de flesta fall n�r ord blir ovanligare eller nya ord eller nya
betydelser tillkommer kan vi bara registrera att f�r�ndring har skett,
s�vida vi inte k�nner till n�got samh�rigt nytt om ordens referenter,
t.ex. betr�ffande deras egenskap som uppfinningar, som nyimporterade
varor, som saker som kommit ur bruk, eller kan konstatera p�verkan
fr�n fr�mmande spr�k eller annan samh�llsgrupp o.d. I denna
unders�kning har andra m�jligheter pr�vats eller antytts. Det borde
vara m�jligt att g� vidare, dels med avseende p� spr�kgemenskapens
mentalitet speglad i ordval och betydelsef�rskjutningar, dels med
avseende p� betydelseutvecklingens dynamik. Vidare b�r de f�r�nd-
ringstyper som har iakttagits grundligare pr�vas med en teori om vad
spr�kbrukarna g�r n�r de talar eller skriver. Fungerar typerna meta-
for, metonymi, specialisering etc. f�r att beskriva strategier n�r spr�k-
brukarna med redan existerande ord uttrycker n�got nytt, eller passar
termerna bara f�r systematisk beskrivning av betydelsef�r�ndringar
utan h�nsyn till vad som h�nder hos dem som anv�nder spr�ket?
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8 . F�rkortningar

NEO = Nationalencyklopedins ordbok. Se Litteraturf�rteckning.
OSA = Om svar anh�lles, Svenska Akademiens ordbok p� n�tet Ð

<http://g3.spraakdata.gu.se/saob/>.
SAOB = Svenska Akademiens ordbok. Se Litteraturf�rteckning.
SAOS = Svenska Akademiens ordboks spr�kprovssamling.
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9 . F�rmodat centrala synonymer

H�r listas ord som kan t�nkas ha anv�nts vid f�rklaring av synonyma
ord i ordb�cker (se s. 4).

allvarsam
ambiti�s
anspr�ksfull
anspr�ksl�s
arbetsam
artig
avundsam
avundsjuk
barnslig
bedr�glig
beg�vad
bekymmersl�s
besinningsfull
beslutsam
blyg
brutal
brysk
duglig
duktig
dum
dyster
d�raktig
egenk�r
egenm�ktig
egensinnig
elak
energisk
enkel
envis
falsk

finurlig
flink
flitig
foglig
fordringsfull
framfusig
frikostig
frimodig
from
f�raktfull
f�rl�gen
f�rnuftig
f�rsiktig
f�rslagen
f�rsonlig
f�rst�ndig
f�rsumlig
f�rtvivlad
f�rvirrad
gener�s
girig
givmild
glad
godhj�rtad
grov
grym
g�stfri
g�stv�nlig
hederlig
hj�lpsam

hj�rtlig
hj�rtl�s
h�gl�s
h�nfull
h�rdhj�rtad
h�mndlysten
h�nsynsfull
h�nsynsl�s
h�gf�rdig
h�vlig
inbilsk
inbunden
inskr�nkt
klok
kunnig
k�nslofull
k�nslol�s
k�nslosam
lat
likgiltig
likn�jd
listig
livlig
lycklig
lydig
l�ngsint
l�ttsinnig
l�gnaktig
maktlysten
missmodig
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misst�nksam
modig
nedrig
nerv�s
noggrann
nyfiken
obarmh�rtig
ober�knelig
oblyg
oduglig
oerfaren
of�rdragsam
of�rsiktig
ohederlig
ohj�lpsam
okunnig
ok�nslig
olycklig
om�nsklig
ondskefull
orolig
or�ttf�rdig
or�ttvis
os�ker
ot�lig
outtr�ttlig
ov�nlig
renhj�rtad
rolig
r�
r�ddh�gad
r�ttf�rdig
r�ttr�dig

r�ttskaffens
saktmodig
samvetsgrann
samvetsl�s
samvets�m
sj�lvbel�ten
sj�lvgod
sj�lvisk
sj�lvmedveten
sj�lvst�ndig
sj�lvs�ker
skamsen
skicklig
skoningsl�s
skrytsam
skrytsam
skygg
sk�mtsam
slarvig
sl�
sl�saktig
sn�l
sn�ll
sorgl�s
stillsam
storsinnad
storsint
stridig
str�ng
stygg
sv�rmodig
sympatisk
tacksam

taktl�s
tankl�s
tapper
tillgiven
tj�nstvillig
tokig
trogen
trygg
tr�g
tungsint
tveh�gsen
tystl�ten
t�lig
t�lmodig
underd�nig
uppm�rksam
ursinnig
vankelmodig
vek
vidskeplig
vidsynt
vis
vr�ng
v�ldsam
v�nlig
v�rdnadsfull
ynklig
�rlig
�dmjuk
�mklig
�vermodig
�verseende
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1 1 . Register

H�r listas de unders�kta ord som har analyserats som s�dana
adjektiviska beskrivningar av inre personliga egenskaper som har
skapats under 1800- eller 1900-talet eller minskat eller �kat i
anv�ndning.

affabel 54
aggressiv 30; 51; 77
ambiti�s 30; 35; 74
amikal 54
andryg 65
anspr�ksfull 57
anspr�ksl�s 57
anst�ndig 26; 38
arg 54
artig 26
barmh�rtig 55
behj�rtad 65
beskedlig 55; 57; 74
bildsinnad 58
bonddryg 58
borgerlig 22
brackig 22
bussig 17; 51
cool 58
degig 58
disharmonisk 58
djup 48
dolsk, adj.1 66
dolsk, adj.2 55
duktig 66
dygdig 39
dynamisk 58
efterl�ten 66

egocentrisk 28
egoistisk 29
egotrippad 29
enfaldig 47; 48; 66
engagerad 30
ferm 67
fintlig 48
flexibel 22; 31
flippad 58
flummig 43
fl�shurtig 59
fl�rdfri 59
fram�t 31
frisinnad 64
from 67
fromsint 67
fryntlig 67
fr�nvarande 59
fr�ck 26; 39; 59; 78
f�rklok 47; 75
f�rn�m 18
gemen 26
genial 44
genialisk 44
god 19; 39; 55
grabbig 23
grov 27
grovhuggen 23
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gubbsjuk 60
g�stv�nlig 52
hederlig 19; 37
huld 55
human 56
hundsk 54
hungrig 31
hurtig 60; 68; 75
hygglig 19; 27; 52
h�gsinnad 68
h�gsint 68
illmarig 48
illojal 23; 31
illparig 48
ilsken 56
infantil 44; 60; 75
inkr�kt 29
inmarig 49
innovativ 31
insiktsfull 44
insn�ad 31
instruerad 49
intellektuell 44
intelligent 44
in�tv�nd 29
irritabel 60
jordn�ra 60
kallhamrad 52
katig 19; 68
kavat 68
kaxig 60
klemig 69
kn�pp 45
konformistisk 60
korkad 45
kreativ 45
kvick 49
kyndig 69
k�ck 69
k�lkborgerlig 23
k�nslokall 52

labil 61
liderlig 39
livlig 69
lojal 24; 32; 34
l�ttr�rlig 69
mallig 61
manlig 70; 75
medveten 47
-medveten 61
milj�medveten 32
naiv 70
nedl�tande 24; 27; 61; 75
nerv�s 65
nidisk 56
nidsk 56
nim 70
nyfiken 73; 78
oansvarig 32
obeg�vad 45
ociviliserad 32
of�rvitlig 35; 40
oh�visk 27
okultiverad 32
omyndig 34
osedlig 38
ov�ldig 35
petig 61
pipplig 65
pretenti�s 62
professionell 33
proffsig 33
pr�ktig 16; 76
rak 62; 70
rask 49
rationell 45
redbar 34; 38
redlig 36; 40
rej�l 33
reko 16
rekorderlig 16; 76
ren 40
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renh�rig 33; 38
rundh�nt 52
r� 36
r�dfull 49
r�nkfull 27
r�ttf�rdig 40; 62; 76
r�ttr�dig 36; 40
r�ttsinnig 40
r�ttskaffens 37; 41
sadistisk 52
schysst 17
sedesl�s 41
sedig 41; 70
sedlig 41
seri�s 33; 41
simpel 42
-sinnad 62
sinnlig 71; 78
sj�lvcentrerad 29
skalkaktig 57
skicklig 20
sk�lig 49
sk�rpt 46
sk�nsam 50
sk�tesl�s 20
slem 42
slug 50
slum 42
sl�t 50; 71
smart 46
sm�borgerlig 24
sm�sint 52
snedig 50
sn�ll 20; 53; 62; 77
social 28; 37
sofistikerad 65
solidarisk 25
stingslig 63
storgod 71
storl�tig 71
stormodig 71

stortalig 71
st�ddig 63
st�rd 46
s�ker 72
tapper 72
tarvlig 53; 72
taskig 53
temperamentsfull 63
treven 72
tr�ngbr�stad 48
tr�ngsint 72
tr�ngsynt 46
tuff 63
urbl�st 46
usel 21
ut�triktad 25
vettig 50
vidsynt 47
viktig 63
v�gsam 73
v�luppfostrad 25; 77
�pen 64
�del 42
�delmodig 42
�delsinnad 42
�rbar 43
�redryg 73
�rlig 21
�ventyrlig 64
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