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Sammandrag 

Somliga språkliga mönster ter sig som naturliga för moderspråkstalaren som använder dem 

regelbundet. Ordningsföljden för adjektivattribut i den svenska nominalfrasen kan upplevas 

vara en sådan, men har än så länge inte analyserats med ett korpuslingvistiskt fokus. Syftet med 

föreliggande studie är tudelat: dels undersöks det om svenskan har en fast ordningsföljd för 

adjektivattribut i nominalfraser dels jämförs den alternativa ordningen för svenska med den 

rigida ordning som Dixon (1982) anger för adjektivattribut i engelska. Med hjälp av 

konkordansverktyget Korp har ett tusental svenska nominalfraser innehållande två 

adjektivattribut analyserats. Studien visar att det finns tendenser till en ordningsföljd i svenskan 

på ett sätt som påminner om situationen i engelskan. Sammantaget ter sig dock 

variationsmönstren komplexa, och vidare undersökningar krävs för att klarlägga vilka faktorer 

som styr ledföljden. 

 

Nyckelord: adjektivattribut, ordningsföljd, nominalfras, svenska, engelska 
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1 Inledning 

Språkets struktur är en fråga som har intresserat forskare från skilda teoretiska utgångspunkter. 

Olika initiativ med ambitionen att i någon mån få ge sitt bidrag till språkvetenskapen i stort 

görs regelbundet. En del av dem utgår ifrån Noam Chomskys (1957) definition av en 

grammatisk teori, som man menar bör vara adekvat i såväl deskriptivt som explanatoriskt 

hänseende. Denna definition kom sedermera att utgöra en del av grunden för generativ 

grammatik (Lyngfelt 2015:118). Andra är rent deskriptiva som Svenska Akademiens grammatik 

(hädanefter SAG), Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (Josefsson 2009) och andra 

grammatikläror. Inget enskilt verk, eller serie av verk för den delen, har dock lyckats ge en 

detaljerad, utförlig och fullständig beskrivning av språket utifrån alla dimensioner. Med största 

sannolikhet kommer det heller aldrig att ske; det ligger i ett levande språks natur att alltid 

utvecklas och förändras. Tack vare de olika initiativ som tagits för det svenska språket ligger 

svenskan i framkant av att utveckla ett verk som åtminstone är av högt deskriptivt värde. Trots 

dessa ansträngningar väntar fortfarande flera språkvetenskapliga frågor på att besvaras. En 

sådan fråga rör adjektivattributens ordningsföljd i nominalfrasen. Genom studier av andra språk 

än svenska där förutsättningarna skiljer sig åt har man för en rad språk kunnat finna starka 

tendenser som tyder på att hypotesen om en fast ordningsföljd i stort sett verifierats. 

 Engelska har t.ex. vad många lingvister anser är en vedertagen ordningsföljd för 

adjektivattribut där ett adjektiv som beskriver DIMENSION måste föregå det som beskriver FÄRG 

(Dixon 2004, för vidare läsning se även Cinque 2010). Det heter således vanligtvis a big red 

house och inte a red big house. Andra studier av engelska har påvisat liknande ordning även 

om det förekommer viss tvetydighet kring definitioner, ordning och kategorier för ordklassen.1  

 Huruvida attributiva adjektiv i nominalfraser har en bestämd ordningsföljd (och därmed även 

en vedertagen hierarkisk ordning) i svenska har ännu ingen tydlig evidens. En studie vars 

primära syfte är att undersöka det och ge sitt deskriptiva bidrag till språkvetenskapen skulle 

därför vara av intresse. I analysen ingår även ett sekundärt syfte i form av en jämförelse mellan 

svenska och engelska. I den utgår jag ifrån Dixons modell av ordningsföljden för 

adjektivattribut i engelska (1982) för att se om en liknande rangordning är tillämpbar på svensk 

språkdata. Föreliggande studie ämnar således att översiktligt kartlägga och granska 

ordningsföljden av adjektivattribut i nominalfraser i svenska genom korpusanalys och en 

tvärspråklig jämförelse. I fokus för uppsatsen står följande frågeställningar: 

                                                 
1 För vidare läsningar, se t.ex. Rosato 2013 och Cinque 2010. 
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 Finns det en standardiserad ordningsföljd för adjektivattribut i nominalfraser i 

svenska? 

 Vilka framträdande mönster går i så fall att se? 

 Vilka gemensamma drag delar svenska och engelska vad gäller ordningsföljd hos 

adjektivattribut? 

Diverse deskriptiva exempel ur svenska korpusar återges i denna uppsats med mål att kunna 

bidra med material och frågeställningar med anknytning till ämnet som alltså ännu inte fått ta 

så stor plats bland andra grammatiska konstruktioner och fenomen. Uppsatsens primära syfte 

är att studera ordningsföljden hos svenska adjektivattribut, men i förlängningen är studien 

komparativ med fokus på en jämförelse med en modell över ordningsföljden för adjektivattribut 

i engelska nominalfraser. Om mönstret i någon mån kan sägas vara tvärspråkligt eller inte 

kommer inte undersökas här; däremot kommer jag att i korthet diskutera eventuella tendenser 

och likheter mellan engelska och svenska.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras särdrag för nominalfrasers syntaktiska struktur dels med hjälp av 

linjära satsscheman dels genom teoretiska resonemang utifrån tidigare studier. Delavsnitt 2.1 

introducerar schemamodeller för ordföljd och beskriver i korthet dess respektive delar. I 

delavsnitt 2.2 ges en kortare redogörelse för attributiva adjektiv i engelska och svenska. 

Därefter följer delavsnitt 2.3 med en övergripande beskrivning av och diskussion kring 

ordningsföljden hos attributiva adjektiv för engelska och svenska. 

2.1 Ordningsföljd i nominalfraser 

En rad olika schematiska översikter har föreslagits för syntaktisk analys med mål att med en 

rad enkla riktlinjer kunna kategorisera och ordna fraser, satser och andra språkliga uttryck. 

Tillvägagångssättet avgör till stor del vilka förhållanden som synliggörs i analysen. En metod 

som utnyttjar frasstrukturgrammatik (PSG) för det ändamålet betonar de hierarkiska 

förhållanden som råder inom en sats och mellan satsdelarna medan man med hjälp av ett linjärt 

schema explicit belyser de relationella aspekter som råder inom samma konstruktioner 

(Lyngfelt 2015:17). X-bar-systemet används ofta i analyser där målet bl.a. är att framhäva de 

underliggande mönster och beståndsdelar som utgör fraser av olika slag och vilka roller och 

funktioner de har i det syntaktiska systemet. Detta görs vanligtvis i form av trädstrukturer där 

de satsdelar som är högre ordnade i hierarkin följaktligen även befinner sig högre upp i X-bar-
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systemets arrangemang. En verbfras kan t.ex. innefatta mer än bara ett verb, men verbet är 

fortfarande överordnat de andra delarna inom frasen (Lyngfelt 2015:102–106). Variation 

mellan metoder förekommer med andra ord beroende på analysens syfte. 

 För svenska har ett satsschema med fokus på förhållandet mellan satsdelarna visat sig vara 

till stor nytta för satslösning. Diderichsens fältscheman för huvudsatser och bisatser har 

populariserats inom det svenska utbildningsväsendet och på svenska universitet. Modellen har 

utifrån sin äldre utformning av separata scheman för huvud- och bisatser omarbetats och 

utvecklats av Christer Platzack (1987:93) och vidare bearbetats av Josefsson (2009:187). 

 Modellen i schema 1 anger de topologiska förhållanden som gäller mellan satsdelarna och 

bidrar med en linjär beskrivning till satsläran. Det bör framhållas att positionerna i stor 

utsträckning är anpassningsbara och som Josefsson skriver ”inte är fasta eller låsta i sina 

ursprungspositioner” (2009:188). Variationer i satsschemat inkluderar topikalisering, 

pronomenhopp och s.k. diskontinuerliga nominalfraser. Det förekommer dessutom relativt ofta 

fall där ett eller flera fält i schemat kan stå tomma utan att meningens innehåll för den sakens 

skull går förlorat. Helt fri är däremot inte ordningsföljden så till vida att en rad regler måste 

följas för att en fras eller liknande ska anses vara grammatisk. 

Schema 1. Satsschema för huvud- och bisatser (Josefsson 2009:187). 

Fundament Typplats N1 A1 V N2 A2 

Han pluggar  alltid  svenska efter lunch 

 att han alltid pluggar svenska efter lunch 

I den första positionen i schema 1, fundamentet, kan man placera i stort sett vilken satsdel som 

helst i svenskan (med reservationer för särskilda fall) medan resterande fält är något mer 

restriktiva i sin karaktär. Typplatsen ockuperas generellt sett av ett finit verb för huvudsatser 

och en subjunktion för bisatser. I positionen i schemat som följer därpå, N1, hittar man 

vanligtvis satsens subjekt (om det inte står som fundament). A1 markerar satsadverbialets plats 

i satsen om ett sådant finns medan V fylls av eventuella verb som inte förekommer på typplatsen 

eller av partiklar till föregående verb. I den andra positionen för nomen, N2, står satsens objekt 

och predikativer och avslutningsvis återfinns TSRO-adverbial och prepositionsobjekt i A2 

Schema 1 är utformat för att beskriva ledföljd i satser, men liknande modeller kan också 

användas för att analysera ledföljden i fraser. 

2.1.1 Framförställda bestämningar och positionsklasser i svenskan 

Bengt Loman (1956) analyserar i likhet med denna studie den inbördes ordningen för 

framförställda bestämningar i svenska nominalfraser och utgår i sin undersökning från liknande 
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studier. Där framhävs i synnerhet Diderichsens tredelade fält för nominalfraser i danskan (1946, 

se Loman 1956:218–219) och Bloomfields fyrdelade indelning av adjektiv i engelska 

nominalfraser (1933, se Loman 1956:219) som förebilder för metodiken. 

Schema 2. Positionsschema för nominalfraser (Loman 1956:233–237). 

Bestämningsfält 
Beskriv-

ningsfält 
Kärnfält  

tota-

litet 

(PK1) 

determina-

tion 

(PK2) 

posses-

sion 

(PK3) 

kvan-

titet 

(PK4) 

selek-

tion 

(PK5) 

komp-

aration 

(PK6) 

adjektiv-

attribut 

huvud-

ord 

efter-

ställt 

attr. 

alla dessa folks många andra sådana vackra skapelser  

Loman (1956) gör inledningsvis en viss distinktion mellan de olika framförställda 

bestämningarna till huvudordet i två primära fält: bestämningsfält och beskrivningsfält. I 

bestämningsfältet ingår sex positionsklasser för pronominella attribut och genitiver (vad 

Josefsson (2009:198) kallar bestämmarattribut och genitivattribut). Varje positionsklass (PK) 

har namngetts utifrån dess kännetecken och i beskrivningsfältet som följer därefter står 

adjektivattributen placerade utan vidare indelningar. Eftersom denna studie endast berör 

adjektivattributen kommer bestämningsfältets ordning inte att utredas här. Däremot finns det 

viss praktisk nytta i att klargöra vilka typer av attribut som inte kommer ingå i bestämningsfältet 

i kommande analysarbete. 

 PK1 innehåller flera kvantitativa pronomen i singular- och pluralformer som hela, båda, 

halva. Liksom orden och fraserna i det föregående satsschemat är attributen i schema 2 rörliga 

inom bestämningsfältet. Därmed kan de återfinnas i andra positionsklasser och inbegripa andra 

syntaktiska och semantiska funktioner. Till PK2 hör i huvudsak singular- och pluralformerna 

av de definita pronomina, dvs. den/det (här/där) och denna/detta samt de (här/där) och dessa. 

Flera av dess medlemmar har inga tydliga anknytningar till en positionsklass utan figurerar 

beroende på innebörd i olika positionsklasser. Inom positionsklassen POSSESSION (PK3) ryms, 

som namnet antyder, de possessiva pronomina, men Loman (1956:226) framhåller att denna 

klass också kan inrymma substantiv och egennamn i genitivformer, i synnerhet i skriftspråkets 

mer formella stil. I positionsklassen som följer därpå, PK4, kan några av de kvantitativa 

pronomen som stod i PK1 återkomma. Bland de främsta kandidaterna här nämns grundtal och 

generaliserande bestämningar för kvantitet som många, mycket, etc. Mellan PK5 och PK6 är 

skiljelinjerna vaga. Relationella pronomen som sådan och enda har sin plats i någon av dessa 

tillsammans med ordningstal, som mer ofta än sällan står i PK5. Ord som ingår i PK6, 
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komparation, kan i särskilda fall placeras efter beskrivningsfältet för att uttrycka emfas (Loman 

1956:237). Beskrivningsfältet ges uttryckligen inget utrymme i analysen, vilket är ett 

återkommande tema bland denna och liknande studier inom svenska. Benämningarna på de 

olika fälten kan dock variera i de fall de namnges men behåller genomgående samma innebörd. 

2.1.2 Engelska modifierare 

För engelska föreslås en annan indelning av de framförställda bestämningarna i nominalfraser 

med hänvisning till adjektiv. Allra först står s.k. pre-adjectival modifiers. Hit räknar man precis 

som i bestämningsfältet bl.a. genitiver, grundtal och determinerare. Därefter följer 

adjektivattribut som ett eget element till nominalfrasen och strax innan det nominala huvudordet 

står post-adjectival modifiers till vilken attribut som beskriver ursprung/sammansättning och 

syfte hör (Dixon 1982:24). Vidare sammanfattar Dixon (2005:84–93) även deras grammatiska 

egenskaper inom nominalfrasen och vilka semantiska typer/kategorier som har tendenser till 

specifika placeringar i det syntaktiska systemet. Liksom i svenskan har adjektiv dessutom en 

av två funktioner beroende på position: de fungerar antingen som attribut inom en nominalfras 

eller som ett kopulakomplement/predikativ. Adjektiv med attributiv funktion står i attributiv 

ställning medan de med predikativ funktion följaktligen står i predikativ ställning. I den 

systematik Dixon (1982) redogör för inkluderas inte efterställda attribut, men det faktum att en 

fast ordningsföljd finns mellan semantiska typer som färg och dimension framhävs. 

Ordningsföljden hos de attributiva adjektiven anges mer utförligt i delavsnitt 2.3. 

 Notera att för såväl svenska som engelska förekommer undantag till reglerna. Särskilt 

idiomatiska kollokationer och vissa daterade uttryck frångår det generella mönstret och 

uppvisar annorlunda konstruktioner än vad som gäller för majoriteten.  

2.2 Attributiva adjektiv 

Vid fullständig satslösning finns två primära tillvägagångssätt att analysera framförställda 

attribut på: antingen analyserar man de adjektiv som följer på varandra som en sammanhållen 

fras eller så analyseras varje adjektiv som enskilda separata enheter till huvudordet (Lyngfelt 

2015:24). Se t.ex. denna nominalfras ur Lyngfelt (2015:24): 

(1) En mindre bra restaurang. 

De respektive tolkningarna för mening (1) skulle vara antingen att restaurangen inte är så bra, 

dvs. att de understrukna orden tolkas som ett gemensamt attribut till huvudordet eller att 

restaurangen är liten men bra. För fraser med tvetydig betydelse framhäver en topologisk 

schemamodell inte satsdelarnas samhörighet i samma utsträckning som en hierarkisk struktur 
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gör, särskilt i frasstrukturellt hänseende. Att ett adjektiv som är närmare knutet till det 

substantiviska huvudordet är positionerat närmare huvudordet är med andra ord inte 

nödvändigtvis sant alla gånger. När man analyserar attributiva adjektiv eller adjektivattribut är 

det alltså av största vikt att ha detta i åtanke. 

2.2.1 De attributiva adjektivens djupstruktur 

I likhet med Loman (1956) finns möjlighet att göra ytterligare distinktioner mellan typer av 

framförställda bestämningar, dock på en djupare syntaktisk nivå till skillnad från en något mer 

semantiskt influerad. Adjektiv i framförställd position tillhör en av tre typer av adjektiv: de 

prototypiska modifierande adjektiven som står som bestämning eller attribut till huvudordet de 

påverkar, dvs. vad man i svenskan normalt kallar för attributiva adjektiv eller adjektivattribut 

(eng. modifying adjective), de tematiska adjektiven som står i anslutning till ett argument i 

satsen (eng. thematic adjective) eller adverbiella adjektiv som fungerar som adverbial (eng. 

adverbial adjective) (Delsing 1993:77). I kommande analys berörs endast de prototypiska 

adjektiven, men jag i linje med Delsing (a.a:77–81, 92–93) att i korthet presentera några av de 

perspektiv som introducerats i annan litteratur. Samtliga perspektiv involverar hur 

konstituentstrukturen kan användas för att framhäva de attributiva adjektivens syntaktiska 

funktion i en sats. 

 Flera av de resonemang som förespråkas av generativa grammatiker för adjektivattributens 

status har brister i hur de är tänkta att realiseras i de skandinaviska språken, menar Delsing 

(1993). Han förespråkar en djupstruktur för adjektivattribut där han sammanför flera andra 

resonemang i en modell som är anpassad efter de skandinaviska språken. Attributen analyseras 

som huvud men till skillnad från andra föreslagna strukturer som är applicerbara på andra språk 

illustrerar Delsings modell i figur 1 huvudordet som ett komplement till det attributiva 

adjektivet. 

Figur 1. Syntaktisk djupstruktur där det substantiviska huvudordet antas vara adjektivets 

komplement (Delsing 1993:81). 
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Sedan Delsings komparativa studie av nominalfrasers djupstruktur i de skandinaviska språken 

(1993) och dessförinnan Lomans deskriptiva studie Om relationen mellan ordföljd och 

betydelse hos framförställda attributiva bestämningar till substantiviska huvudord (1956) har 

få försök gjorts att kartlägga hur adjektivattributens ordföljd ser ut i svenska. Frågeställningar 

som i vilken omfattning följden verkar och inte verkar eller om det överhuvudtaget finns en 

vedertagen fast ordningsföljd har inte prioriterats. Forskningsfrågor av det slaget kräver 

dessutom stora mängder autentisk språkdata för att ge tillräckligt med underlag för en 

generaliserande slutsats.  

2.3 Ordningsföljd hos attributiva adjektiv 

Språk ur skilda språkfamiljer har bekräftats ha en något rigid ordföljd för adjektivattribut eller 

för framförställda adjektiv i helhet (Dixon 1982, 2004, 2005 & Cinque 2010). Begränsar man 

omfattningen till att bara gälla nominalfraser är litteraturen givetvis mer begränsad. På ett 

övergripande plan kan man dock fortfarande se att det finns tydlig evidens för att samma 

fenomen är tvärspråkligt och att tendenserna är så pass starka att man med hjälp av generativ 

grammatik eller liknande teorier och metoder kan underbygga sina resonemang med konkreta 

exempel. Cinque (2010) har genom typologiska data jämfört ett varierat urval av språk och 

språkfamiljer. Genom studierna har man sedan kunnat sluta sig till att även om mönstret mellan 

språken inte alltid delar identiska strukturer sinsemellan är det faktum att det finns enhetlighet 

inom språken ett starkt argument för en fast följd, eller åtminstone för en föredragen ordning. 

Svenska har en någorlunda fast följd för de attribut som ingår i bestämningsfältet för 

nominalfraser, t.ex. kvantitativa pronomen (Loman 1956:232). Här är den tidigare forskningen 

på området dock mycket sparsam och Delsings (1993) studie av de skandinaviska språkens 

nominalfraser är ett av få försök att bringa klarhet till den svenska ordningen. 

2.3.1 Engelska 

En majoritet av studier inom området är entydiga om att engelska tillsammans med andra språk 

ur andra språkfamiljer har en fast ordningsföljd för de attributiva adjektiven. Det råder dock 

viss osäkerhet om hur dessa realiseras i språket och om de mönster man bekräftat finns är 

tvärspråkliga eller inte. Den första frågeställningen kräver att man inledningsvis redogör för 

vilka adjektivattribut som bör ingå i nominalfrasen. En fyrdelad indelning med ett inledande 

determinativt pronomen följt av indirekta attribut (eng. indirect modification) och direkta 

attribut (eng. direct modification) med en avslutande nominalfras är en möjlig tolkning av detta, 

där de direkta attributen motsvarar svenskans adjektivattribut (Cinque 2010:25–34). 
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Topologiskt påminner strukturen till stor del om den Dixon (1982:24) nämner för alla 

framförställda bestämningar i nominalfraser i engelskan och som jag översiktligt redogjorde för 

i delavsnitt 2.1. 

 Angående adjektivattributens inbördes ordning för engelska verkar det dock i grova drag 

råda konsensus. Återigen är varken benämningarna eller de semantiska typernas innehåll 

identiska inom litteraturen och huruvida den påstådda ordningen beror på en latent grammatik 

eller inte förblir en fråga för lingvister att besvara. Med reservation för mindre skillnader mellan 

antalet semantiska typer och dess omfattning kan en generalisering som i schema 3 för 

ordningen göras där >> ska utläsas ’föregår’: 

Schema 3. Ordningsföljden för de semantiska typerna i engelska (Dixon 1982:24). 

ÅSIKT/VÄRDE >> DIMENSION >> FYSISK EGENSKAP >> HASTIGHET >> 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING >> ÅLDER >> FÄRG 

Ju tidigare i schema 3 en semantisk typ förekommer i ordningen desto längre ifrån huvudordet 

står det. En varaktig, objektiv egenskap som ÅLDER eller FÄRG har starkare tendenser att 

positionera sig närmare huvudordet än en tillfällig, subjektiv egenskap som ÅSIKT/VÄRDE 

(Dixon 2004:10). Till vilken grad en delvis utomspråklig faktor som förhållningssätt avgör 

ordningsföljden (t.ex. hur relevant en egenskap anses vara) kommer dock inte att diskuteras 

här. Variation inom kategorier framhåller dock Dixon (1977:38) är en faktor som inte är bunden 

av ledföljden i samma utsträckning som den mellan kategorier. 

2.3.2 Svenska 

Frågan om ordningsföljden hos adjektivattribut är fast eller inte i svenska har inte utforskats i 

någon större utsträckning. Studier från andra språk borde dock kunna ge viss vägledning även 

om svenska förhållanden. Belke (2006; se även Belke & Meyer 2002) visar genom 

experimentella studier hur språkproduktionen stegvis sker genom kognitiva processer och 

härleder resultatet till tidigare studier av språk med prenominala adjektiv som engelska och 

svenska där liknande teorier förespråkas (se Kempen & Hoenkamp 1987). En annan 

utgångspunkt finns i den chomskyanska grammatiken där man kan härleda de attributiva 

adjektiven till olika positioner i X-bar-systemet beroende på dess status som antingen indirekta 

eller direkta modifierare till huvudordet (Cinque 2010:25–34). Delsing (1993) lyfter t.ex. fram 

en liknande aspekt av det hierarkiska systemet (se figur 1) som den Cinque (2010) sedermera 

föreslog. 

 SAG anger en tvetydig ordning för adjektivattributens struktur och inbördes ordning. Flera 

positioner anges däremot endast som tendenser. Man skriver bl.a. att ”en […] tendens är att 
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adjektiv och particip för stabila egenskaper står närmare substantivet än adjektiv och particip 

för tillfälliga egenskaper eller sådana som uttrycker värdering” (1999: vol. 3: s. 72).  

 Utan tydliga belägg har dock viss litteratur om svensk grammatik postulerat ett antal 

riktlinjer eller regler för ordföljden. Egenskaper som anses vara permanenta eller fasta under en 

längre period som FÄRG eller NATIONALITET anses generellt sett vara ett mer specifikt och nära 

anknutet attribut till huvudordet i en nominalfras än en temporär egenskap. Detta förhållande 

realiseras i att det placeras närmare ordet det står som attribut till. Det finns också argument för 

att längden och ordens morfologiska egenskaper har inverkan på ordningsföljden. Kortare och 

därmed ofta enklare adjektiv tenderar att föregå dess sammansatta längre motparter (Thorell 

1973:52). Således tenderar det alltså att heta ett stort, fasansfullt monster och inte ett fasansfullt, 

stort monster. Att samma logik vad gäller egenskapers varaktighet skulle vara tillämpbar på 

svenska som den är i engelska stärker hypotesen om att språken är ganska lika i detta avseende.  

3 Material 

I delavsnitten nedan redogör jag för studiens material. Delavsnitt 3.1 listar de korpusar som 

nominalfraserna excerperats ur med hjälp av konkordansverktyget Korp (Bylin, Forsberg & 

Roxendal 2012). Sedan redovisas de semantiska typerna och adjektiven efter deras semantiska 

kategori i delavsnitt 3.2. I delavsnitt 3.3. diskuterar jag avslutningsvis mina val med anknytning 

till relevant litteratur. 

3.1 Korpusar och adjektiv 

Korpusar används regelbundet inom språkvetenskap för att studera språkliga mönster på en stor 

skala. I och med att fokus för studien ligger i att göra just detta och därefter sluta sig till en 

slutsats som i någon mån är generaliserande föll valet naturligt på just en korpuslingvistisk 

inriktning. Texterna berör en rik variation av texttyper och stilnivåer som skönlitteratur i form 

av romaner och tidningstexter från 1970-talet fram till 2013 med majoriteten av dem från 90-

talet. Endast två av korpusarna, Parole och Stockholm-Umeå-korpus (SUC) 3.0. anges dock 

vara morfosyntaktiskt annoterade. Den tidigare har dessutom använts som material för analys i 

flera av de studier som inspirerat detta arbete, däribland Beijer (2002). 
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Tabell 3.1. Subkorpusar och deras respektive omfattningar. 

Subkorpusar Omfattning (milj. token) 

Bonniersromaner I (1976-77) 6,6 

Bonniersromaner II (1980-1981) 4,3 

Norstedtsromaner (1999) 2,5 

Webbnyheter 2001-2013 272 

Parole 24 

SUC 3.0 1,1 

Begreppet token används inom korpuslingvistiken ungefär synonymt med ’ord’. I den bredare 

kontext det ofta används innefattar det även skiljetecken och andra symboler.  

 Utifrån korpusarnas innehåll formulerade jag följande krav på de adjektiv och konstruktioner 

som skulle användas: 

 Materialet ska inte innefatta ord som tvetydigt kan tolkas som adjektiv, t.ex. 

participformer i form av den stora köttätande björnen där en adjektivliknande tolkning 

av köttätande är möjlig. 

 Söksträngen ska endast innefatta nominalfraser med substantiv som huvudord, inte 

substantiviska pronomen eller egennamn. Träffar av typen det stora vackra Uppsala 

förekommer alltså inte. 

 Fraser där adjektivattributen kan uppfattas som del av huvudordet godtas inte. De 

svenska storföretag och den gamle vicepresidenten antas alltså inte uppfylla kravet. 

 Materialet får innefatta kollokationer och idiom som en stor rungande applåd eller 

(någon har skitit i) det stora blå skåpet. 

 Citat får förekomma och räknas som separata förekomster. Korpusen Tidningstexter 

och dess underordnade subkorpusar Webbtidningar 2001-2013 inkluderar flera citat ur 

kolumner, artiklar, etc. 

3.2. Semantiska typer 

De olika kategoriseringar som förekommer inom litteratur som berör attributiva adjektiv och 

deras ordningsföljd går inte helt oväntat isär på flera punkter. Dixon (2004) särskiljer totalt 13 

olika semantiska typer eller klasser, varav sju inkluderas här: FÄRG (color), ÅLDER (age), 

DIMENSION (dimension), VÄRDE (value), MÄNSKLIGT ANLAG (human propensity), HASTIGHET 

(speed) och, FYSISK EGENSKAP (physical property). Därtill kommer de uteslutna klasserna 
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KVANTITET (quantification), SVÅRIGHET (difficulty), LIKHET (similarity), GRADERING 

(qualification), POSITION (position) samt ORDNINGSTAL (cardinal numbers). Att jag valt att 

utesluta vissa kategorier beror i huvudsak på två orsaker. Först och främst inkluderas förvisso 

DIFFICULTY (svårighet), GRADERING (qualification), ORDNINGSTAL (cardinal numbers), m.fl. 

bland typerna, vilka inte är ovanliga i korpusarna. Det uppstår emellertid problem när det 

semantiska innehållet hos ett adjektiv är tvetydigt och valet blir en definitionsfråga. Adjektivet 

full kan t.ex. beskriva såväl en onykters persons tillstånd som delens relation till det hela liksom 

hur grön kan beskriva en färg eller användas som en metafor eller del av ett bildligt uttryck för 

en nybörjare. Eftersom motsättningar uppstår när ett adjektiv tillskrivs som del av en kategori 

fastän det lika väl hade kunnat vara del av en annan har jag valt att exkludera dem från denna 

studie i den grad det varit möjligt. Den andra anledningen berör i synnerhet exempel som ingår 

i bestämningsfältet. De innefattar t.ex. kvantitativa pronomen som många där Språkbankens 

definitioner i kontexten och SAOL:s (2015) fristående definitioner går isär vilket resulterar i ett 

liknande dilemma som det ovan. 

 I SAG (1999: vol. 2: s. 154) beskrivs HASTIGHET och SINNELAG/SINNESSTÄMNING som 

”centrala egenskapstyper” och inkluderas därför bland de semantiska typerna. Som 

kompletterande kategori används även URSPRUNG med anledning av att den är vanligt 

förekommande i Parole samt att den sporadiskt anges som semantisk klass i litteraturen (se t.ex. 

Cambridge Dictionary 2016). 

 Utvecklingar och uppdateringar av de semantiska typerna sker kontinuerligt. I Dixon (1982) 

listar man 7 typer, de som inkluderats i analysen här. Därpå, i Dixon (2004), drar man slutsatsen 

att det semantiska innehållet i engelskans stora andel adjektiv kan sammanfattas i 13 olika 

kategorier vilka är alla de som nämns här. I den senaste litteraturen av Dixon (2005:84) på 

området görs en ordnad indelning i 11 typer, varav flera av de som förekommer som separata i 

den föregående litteraturen har ordnats som underkategorier. 

 Resultatet av de villkor som sattes på adjektiven och de semantiska typerna blev att generiska 

adjektiv (på så sätt att många av dem är stereotypiska för sin kategori) utgör huvuddelen av 

undersökningsmaterialet. Dixon (1977:25) framhåller att de semantiska typerna generellt sett 

består av en variation av adjektiv där det semantiska innehållet kan avvika mer eller mindre 

från de som kan anses vara typiska för en kategori. Konkreta exempel för de berörda typerna 

nedan är t.ex. vit och svart i kontrast till de mindre generiska ljus och mörk för FÄRG. 
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Tabell 3.2. Semantiska typer och deras korresponderande adjektiv. 

Semantisk typ/kategori Adjektiv 

ÅSIKT/VÄRDE bra/god, viktig 

DIMENSION stor, liten 

FYSISK EGENSKAP hel, stark 

ÅLDER ny, gammal 

FÄRG svart, vit 

URSPRUNG svensk, internationell 

HASTIGHET snabb, långsam 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING smart, snäll 

 

3.3 Diskussion 

Eftersom materialet utgör underlag för ett resultat som representerar autentiskt språkbruk föll 

valet tidigt på att excerpera nominalfraser ur en större textmassa med relativt stor variation av 

texttyper och stilnivåer. Inom ramen för detta arbete har jag valt att begränsa mig till att inte 

överväga huruvida författarnas bakgrund eller andra utomspråkliga faktorer kan påverka 

ordningsföljden. Det fanns dock en viss problematik i valet av material. Å ena sidan skulle ett 

stort material, det vill säga en korpus med många av de konstruktioner jag eftersökte, i slutändan 

innebära ett mer representativt resultat, vilket var det jag inledningsvis strävade efter. Å andra 

sidan skulle ett mindre material, det vill säga en korpus med ett lägre antal av de konstruktioner 

jag eftersökte, innebära ett mindre representativt resultat men mindre arbetsbörda. 

Söksträngarna – de begränsningar man har möjlighet att sätta på sitt material, t.ex. om man vill 

leta efter två adjektiv som följer efter varandra – utgör i grund och botten den avgörande faktorn 

för storleken på materialet. En kortare söksträng och därmed mindre restriktioner innebär 

följaktligen ett större material. Ett större material är i sin tur en mer verklighetstrogen reflektion 

av autentiskt språkbruk och en del av syftet med en studie som denna. 

 Material som inte inkluderats är bl.a. adjektiv som inte ingår i nominalfraser men som likväl 

klassificeras som adjektiv enligt såväl Språkbankens annotationer som SAOL (2015) eller SO 

(2009). Själv definieras t.ex. av SO (a.a.) som ett adjektiv vilket även Språkbanken väljer att 

göra, men ordet ingår endast i ett fåtal nominalfraser och uppträder i flera fall som ett fritt 

subjektivt predikativ (se t.ex. Marcus själv fortsatte att utveckla sina teorier). Ord vars 

böjningar även finns bland de mest frekventa adjektiven sammanfattas i det vanligast 

förekommande ordet. För bra inkluderas således även dess komparativa och superlativa former 
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bättre och bäst, och ibland t.o.m. även synonymer som god. Här används ibland begreppet 

lexem eller Språkbankens lemgram som paraplyterm för att sammanfatta böjningsformerna. 

 Det råder viss diskrepans mellan Språkbankens annotationer och hur andra deskriptiva 

grammatikläror definierar adjektiven. Jag utgår i min analys från de definitioner som används 

i SAOL (2015) och SO (2009) och jämför sedan dessa med ursprungsmaterialet i korpusarna. 

Många används t.ex. enligt Språkbanken i flera fall som en kvantitetsbetecknande attributiv 

bestämning, något som även SAG gör, medan SAOL och SO strikt kategoriserar ordet som ett 

pronomen. Enligt Lomans (1956) definition skulle ordet dessutom falla inom bestämningsfältet 

vilket stärker mitt beslut. I tveksamma fall där ett ord tolkats som adjektiv av Korps 

annoteringar har det kontrollerats med hjälp av nämnda ordböcker och exkluderats om 

definitionerna inte stödjer varandra och inkluderats om de gör det. Detsamma gäller för 

kategorier där många av de adjektiv som tillhör en specifik sådan har uteslutits ur analysen. 

KVANTITET i synnerhet är en problematisk klass. Huruvida detta varit till studiens förtret eller 

inte vad gäller resultatets representativitet återkommer i diskussionen i avsnitt 6. 

 Ytterligare konstruktioner som uteslutits från analysen innefattar de adjektiv som inte anses 

tillhöra någon av de förutbestämda kategorierna eller som avgjordes utgöra för litet material för 

att det skulle vara relevant för en övergripande analys av det specifika språkliga mönstret. Å 

ena sidan är ett frekvent förekommande ord som vice ett adjektiv per SAOL (2015) och SO:s 

(2009) definitioner, men det är svårdefinierat med hänsyn till de semantiska typerna. Å andra 

sidan är antalet förekomster då det står i anslutning till ett annat adjektiv nästintill obefintlig. 

Resultat av typen den förre vicepresidenten är som tidigare nämnt inte heller godtagbara. 

 I kontrast till Lomans (1956) undersökning där man exkluderat uttryck med bestämningar 

som inte anses ingå i den eftersökta konstruktionen har sådana exempel inkluderats här. I 

Lomans exempel (1956:221) är adjektivet helt i nominalfrasen ett annat helt moderniserat hus 

en bestämning till moderniserat och inte det substantiviska huvudordet hus. För en 

undersökning av den här skalan har det dock varit en omöjlighet att analysera nominalfraserna 

på en mikronivå som denna. 

4 Metod 

I de delavsnitt som följer under detta metodavsnitt redogör jag för de metoder som använts i 

analysarbetet och deras utformning med anknytning till syftet och frågeställningarna. I 

delavsnitt 4.1 presenterar jag mitt tillvägagångssätt i arbetet och motiverar och problematiserar 

i korthet de val som gjorts i analysarbetet. Delavsnitt 4.2. är en sammanfattning av den 
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söksträng jag använt för nominalfraserna och de sökningar som gjorts genom 

konkordansverktyget Korp.  

4.1 Metod 

Tillvägagångssättet för att excerpera nominalfraser ur textmassorna kan beskrivas i form av en 

trestegsprocess: val av semantiska typer, val av adjektiv och sökningar. Valet av semantiska 

typer innebar att jag sammanfattade och valde ut de övergripande kategorier som varje adjektiv 

skulle ingå i, något som sedermera kom att utgöra grunden för arbetet. De semantiska typerna 

i sig fylldes sedan med de mest frekventa adjektiven ur de samlade korpusarna, två adjektiv per 

kategori. Med de semantiska typerna och dess underordnade adjektiv fastställda genomfördes 

därefter sökningarna med hjälp av Språkbankens konkordansverktyg Korp. 

 Inspirationskällor för metodiken har bl.a. varit Beijer (2002) som genomfört en studie som i 

många avseenden är lik denna men som grundar sig på en mer generativ grammatisk inriktning. 

Cinque (2010), som genom typologiska studier belyser generaliserbara drag hos framförställda 

attributiva och icke-attributiva bestämningar (adjektiv) i nominalfraser, och Loman (1956) som 

undersöker den syntaktiska strukturen i dåtidens nusvenska har också varit till stor hjälp i 

arbetet. I den förra studien har dock syftet uttryckligen varit att studera om fenomenet är 

tvärspråkligt och i så fall i vilken utsträckning medan man i den senare inte har utgått från ett 

större material och resultatet har ingen autentisk språkdata som belägg mer än de exempel 

Loman själv skapat. Fokus för detta arbete ligger i första hand på att belysa de förhållanden 

som gäller för svenska och hur man med hjälp av olika typer av kvantitativa data kan studera 

adjektivattributens ordning för att se om den är godtycklig eller inte. Med det sagt kan de 

underliggande orsakerna till mönstret vara av lika stort värde att uppmärksamma för att 

ytterligare kunna stödja slutsatsen.  

 I samband med att de semantiska klasserna ur Dixon (1982:24) och de centrala 

egenskapstyperna ur SAG (1999: vol. 2: s. 154) i vissa aspekter skiljer sig från varandra medan 

de i andra avseenden är nästintill identiska, har jag sammanfattat de i ett färre antal för att göra 

jämförelsen mellan den svenska ordföljden och den engelska ordföljden rättvis och mer 

begriplig. Observera också att en del har sammanfogats i en kategori medan de i litteraturen är 

separata. Detta har bl.a. skett när båda har samma innebörd men dess benämningar skiljer sig 

åt. MÄNSKLIGT ANLAG har enligt Dixon (2004) samma innebörd som 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING enligt SAG (1999) har exempelvis samma innebörd och skilda 

benämningar vilket av praktiska skäl har gjort att jag valt att sammanföra dem i en och samma 

kategori efter SAG.  
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4.2 Sökningar inom Korp 

Söksträngen för nominalfraserna utgår ifrån de villkor jag satt för materialet och består av en 

determinerare, två adjektiv i följd och ett substantiv som huvudord för frasen: 

(2)  DETERMINERARE + ADJEKTIV + ADJEKTIV + SUBSTANTIV 

För respektive kategori användes två adjektiv ur den frekvensordlista som genererades ur 

textmassorna. Urvalet baserades till stor del på ordens frekvens, men då vissa adjektiv naturligt 

används mer sällan än andra förekommer det oundvikligen en viss skillnad i frekvens i 

jämförelsen. Eftersom varje kategori (nedan namngivna som X och Y) alltså inkluderar två 

adjektivattribut kräver en jämförelse mellan två kategorier, dvs. fyra adjektiv. För en jämförelse 

mellan kategorierna FÄRG och ÅLDER har alltså total åtta sökningar gjorts, fyra med kategorin 

FÄRG i första position och ÅLDER i andra position och vice versa. Den information som därefter 

använts i analysen är sammanlagda värden av de fyra sökningarna per ordning.  

Tabell 4.2. Söksträngar för de semantiska typerna. 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar jag mina resultat. Delavsnitt 5.1. utgår från de absoluta frekvenser som 

har genererats genom sökningarna i Korp. I de två delavsnitt som följer därpå, delavsnitt 5.2. 

och 5.3., diskuterar jag den variation resultatet uppvisar och vilka tendenser som framgår. 

Delavsnitt 5.4. består av en jämförelse där likheter mellan den svenska och den engelska 

nominalfrasen framhävs. I delavsnitt 5.5 diskuterar jag de avvikande fall som förekommer 

mellan språken. Delavsnitt 5.6. består slutligen av en sammanfattning av de resultat som läggs 

fram i delavsnitt 5.1. och diskussionerna och redogörelserna i dess underordnade avsnitt. 

Sökningar för ordning X1/X2 + Y1/Y2 Sökningar för ordning Y1/Y2 + X1/X2 

DET. + ADJ. (X1) + ADJ. (Y1) + SUBST. DET. + ADJ. (Y1) + ADJ. (X1) + SUBST. 

DET. + ADJ. (X1) + ADJ. (Y2) + SUBST. DET. + ADJ. (Y2) + ADJ. (X1) + SUBST. 

DET. + ADJ. (X2) + ADJ. (Y1) + SUBST. DET. + ADJ. (Y1) + ADJ. (X2) + SUBST. 

DET. + ADJ. (X2) + ADJ. (Y2) + SUBST. DET. + ADJ. (Y2) + ADJ. (X2) + SUBST. 
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5.1 Absolut frekvens för de semantiska typerna 

I tabell 5.1. anges samtliga resultat från sökningarna med absoluta frekvenser, dvs. det totala 

antalet träffar för respektive sökning. Kolumnen längst till vänster i tabellen anger kategorin 

för adjektivattributet i första position i nominalfrasen medan den översta raden anger kategorin 

för adjektivattributet i andra position i nominalfrasen. De diagonala, svärtade cellerna utgör en 

viktig skiljelinje för sökningarna. Överstiger värdet i en cell ovanför/till höger om linjen 

motsvarande cell under/till vänster om linjen markerar det att kolumnens kategori föregår 

radens. Söksträngen DET. + ADJ. (DIMENSION) + ADJ. (FÄRG) + SUBST. gav t.ex. 812 

träffar medan samma söksträng med omvänd ordning för adjektiven/kategorierna gav 49 träffar. 

DIMENSION går vid denna jämförelse alltså före kategorin FÄRG eftersom konstruktionen med 

den ordningsföljden förekom fler gånger i textmassorna.  

Tabell 5.1. Absoluta frekvenser för varje semantisk typs förhållande till varandra. 
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ÅSIKT/VÄRDE  16 3 47 3 375 1 1 

DIMENSION 70  84 109 812 2582 18 24 

FYSISK EGENSKAP 0 116  5 091 30 418 0 1 

ÅLDER 72 994 123  113 1570 41 27 

FÄRG 0 49 1 8  11 0 0 

URSPRUNG 2 22 3 4 12  0 0 

HASTIGHET 0 9 1 6 2 34  0 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING 0 22 0 8 4 5 1  

De absoluta frekvenserna uppvisar inget regelbundet mönster för när en kategori går före en 

annan. Ett resultat med fullständigt fast ordning hade endast angett värden under eller över 

diagonalen. Ledföljden ÅSIKT/VÄRDE + DIMENSION hade t.ex. haft ett visst antal förekomster 

medan dess motsats eller DIMENSION + ÅSIKT/VÄRDE inte haft några och alltså inte gett upphov 

till någon variation. Som framgår av tabell 5.1. är det endast ett fåtal kombinationer av 

adjektivattribut som uppvisar en sådan enhetlighet och för samtliga av dem är förekomsterna 

mycket låga i antal. Sökningen på HASTIGHET + FYSISK EGENSKAP ger bara en träff i form av 

nominalfrasen den snabbaste hela tiden medan FYSISK EGENSKAP + HASTIGHET inte förekommer 

någon gång i en nominalfras. Generaliseringar av detta slag har gjorts för att en rangordning av 

adjektiven i detta analysmaterial skulle vara möjlig. Den alternativa rangordningen för svenska 

adjektivattribut i nominalfraser redovisas i diskussionen i delavsnitt 6. 
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En stor skillnad mellan två kombinationer av samma semantiska typer innebär med andra ord 

att ordningsföljden är säker. Två kombinationer av kategorier som är nära varandra i antal anger 

det motsatta, dvs. att variation kan förekomma. Det svenska vita stadshuset och det vita svenska 

stadshuset är realiseringar av de två ordningarna URSPRUNG + FÄRG och FÄRG + URSPRUNG. Den 

tidigare ordningen har 12 förekomster i analysmaterialet medan den senare ger ett resultat på 

totalt 11 förekomster, vilket antyder att en fast ordning är osannolik för fraser där dessa två 

kategorier ingår. Detta är dessutom ett återkommande mönster bland flera av de semantiska 

typer där förekomsterna är förhållandevis låga. Variationen diskuteras vidare i delavsnitt 5.2. 

nedan. 

 Ett signifikant avvikande värde i tabell 5.1. är värdet för söksträngen DET. + ADJ. (FYSISK 

EGENSKAP) + ADJ. (ÅLDER) + SUBST där antalet träffar långt överstiger de för andra 

kombinationer inom samma kolumn. En orsak till det avvikande värdet är ett resultat av 

nominalfraserna i korpussamlingen Webbnyheter där en överväldigande majoritet av träffarna 

var av typen en helt ny upptäckt, den helt nya dieten, ett helt nytt protein. Dessa konstruktioner 

är dessutom inte helt vittnesgilla i sammanhanget eftersom helt här fungerar som en adverbiell 

bestämning till adjektivet och att den skeva fördelning som råder bara är begränsad till 

adjektiven hel och ny med tillhörande lexem. Nominalfraser med ny stark är mycket vanligare 

än stark ny, vilket inte går i linje med det tabell 5.1. anger och är en antydan till att variation 

kan förekomma inom de semantiska typerna. Problematiken diskuteras vidare i delavsnitt 6. 

Faktumet att de är så frekvent förekommande talar dock endast för att en av totalt 56 olika 

kombinationer tycks vara fast för de korpusar som använts som underlag för analysen. 

Detsamma gäller även för kategorin URSPRUNG. 

5.2 Variation mellan de semantiska typerna 

Att det finns resultat på båda sidor om diagonalen är en tydlig indikation på att ordningsföljden 

hos adjektivattribut i svenska nominalfraser inte är fast utan snarare så variationsrik att endast 

ett fåtal kategorier kan påstås ha en relativt fast position bland de övriga semantiska typerna. 

Antalet träffar i såväl raden som kolumnen för kategorin DIMENSION avviker exv. inte avsevärt 

från varandra vilket innebär att dess placering i kombination med flera av de andra semantiska 

typerna är osäker. Nominalfraser som en stor stark björn är t.ex. något mindre vanliga (84 

träffar) än det omvända en stark stor björn (116 träffar). I termer av kategorier innebär det att 

DIMENSION + FYSISK EGENSKAP lite ovanligare än FYSISK EGENSKAP + DIMENSION. Förhållandet 

är motsatt för kombinationen mellan DIMENSION och ÅLDER (dvs. exempel som t.ex. en gammal 

liten man (994 träffar) och en liten gammal man (109 träffar)) där DIMENSION också är placerad 
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i olika led, men där fraser med DIMENSION i andra led är vanligare än då den går före en annan 

kategori. 

 I antal förekomster i andra position, dvs. dess antal ovanför den markerade linjen, utmärker 

sig en annan kategori: URSPRUNG. Variationen är inte lika påtaglig som för föregående kategori 

och det betydligt lägre antalet träffar för URSPRUNG placerat i första position stärker det 

påståendet. Fraser som den store, svenske fotbollsspelaren är alltså avsevärt mycket vanligare 

än den svenske, store fotbollsspelaren. Mönstret upprepar sig dessutom för samtliga sökningar 

för kategorin när URSPRUNG står i andra led och återigen är de flesta förekomsterna excerperade 

ur tidningstexter.  Det tidigare exemplet skulle visserligen kunna analyseras som att svenske 

fotbollsspelaren är en sammanhållen fras till skillnad från store fotbollsspelaren men i motsats 

till vad Loman (1956:221) argumenterar för särskiljer jag inte mellan adjektivattribut på den 

nivån. 

 Somliga kategorier uppvisar dock mer variation än andra vilket i sin tur ger upphov till fler 

kombinationsmöjligheter inom konstruktionerna. De förekomster då kategorin ÅSIKT/VÄRDE 

står i första position fluktuerar från att vara näst lägst i antal, bl.a. i konstruktionen ÅSIKT/VÄRDE 

+ DIMENSION, till att vara förhållandevis hög i antal i konstruktionen ÅSIKT/VÄRDE + ÅLDER. 

Följaktligen är ordningen för adjektiven bra liten därmed mindre vanlig än bra ny. Att 

rangordningarnas heterogena fördelning inte är begränsad till ett visst område i tabellen utöver 

det faktum att kategorier som URSPRUNG är ganska vanligt förekommande i båda led är 

ytterligare ett motargument till att en rigid ordning skulle gälla för svenska. 

 Ordningen och variationen resultatet uppvisar för nominalfraser i svenska talar tydligt emot 

den ordning Dixon (1982:24) förespråkar för engelska. Den logik Cinque (2010:29) tillämpar 

för att sluta sig till att engelska och italienska med stor sannolikhet också har en fast ordning 

för sina direkta modifierare är inte heller fullt tillämpbar här. Han menar att den omarkerade 

ordningen för just engelska och italienska liknar den markerade, fasta ordning som språk från 

andra språkfamiljer har och att det skulle i sin tur vara en indikation på att även engelska och 

italienska har en, trots att den inte är lika framträdande. Den fördelning som tabell 5.1. redovisar 

mellan en ordning, t.ex. FYSISK EGENSKAP + DIMENSION, och dess motsats är inte belägg starka 

nog för att en slutsats som den Dixon (1982:24) eller Cinque (2010:29) drar ska vara giltig. 

Med anknytning till Dixons (1982) rangordning av de semantiska typerna framgår det ändå att 

detta material inte har en total avsaknad av struktur. Några av kategorierna, t.ex. DIMENSION 

och ÅLDER, har genomgående en förhållandevis likvärdig frekvens när de är placerade i första 

position i söksträngen. Den inbördes variationen för kategorierna är också till stor del enhetlig 



23 

 

oavsett i vilken kombination de är del av vilket kan tolkas som ytterligare en indikation på den 

implicita struktur resultatet redovisar. 

Fortsatt bör det framhållas att DIMENSION är något av ett undantagsfall vad gäller förekomster i 

båda led. För resterande kategorier är det totala antalet träffar i huvudsak koncentrerade till 

cellerna ovanför diagonalen med några undantag. De kategorier där antalet träffar överlag är 

förhållandevis lågt, t.ex. HASTIGHET och SINNELAG/SINNESSTÄMNING, är skillnaden i träffar 

följaktligen också lågt.  

5.3 Tendenser hos de semantiska typerna 

Resultatet visar en fördelning över materialet där vissa kategorier tydligt förekommer tidigt i 

ordningen av adjektivattribut. ÅLDER, DIMENSION och FYSISK EGENSKAP föregår i flera fall 

andra kategorier. En gemensam faktor för dessa är att förekomsterna av de valda adjektiven 

genomgående är förhållandevis hög i jämförelse med övriga kategorier, även om skillnaden inte 

är överväldigande stor. I de sju olika kombinationer där ÅLDER står i första position är t.ex. den 

absoluta frekvensen högst för kategorin i fem av sju fall. Motsatt verkar det finnas en tendens 

där kategorier regelbundet har få förekomster i första position och en överväldigande majoritet 

i andra position. URSPRUNG, HASTIGHET och SINNELAG/SINNESSTÄMNING utmärker sig särskilt 

i detta hänseende. Samtliga kategorier har ett semantiskt innehåll som skulle kunna upplevas 

som något tvetydigt och egenskaper som är mer svårdefinierade i hänsyn till den semantiska 

typen än ÅLDER.  

 En mindre skillnad i värdena talar även sitt klarspråk. Med anknytning till tabell 5.1. är 

antalet förekomster förhållandevis högt för kategorierna ÅLDER, URSPRUNG och DIMENSION när 

de jämförs med de andra kategorierna. Därmed står adjektiv av den semantiska typen ÅLDER 

med stor sannolikhet först i kedjan av adjektiv och alltså längst ifrån nominalfrasens huvudord. 

För en kategori som FYSISK EGENSKAP är antalet förekomster något mer varierade och dess 

position i ordningsföljden något mindre förutsägbar. 

 Om man därefter tar hänsyn till de förhållanden som uppstår mellan kategorierna 

återkommer adjektiv med längre varaktighet i ungefär lika stor utsträckning tidigt som sent i 

ordningen. FÄRG, som mer ofta än sällan beskriver ett tillstånd som varar en period, dvs. har en 

lång varaktighet, figurerar i de senare delen av spektrumet medan dess likvärdiga kategori 

ÅLDER som också används för att beskriva ett tillstånd för en längre period påträffas tidigast i 

ordningen. Thorell hävdar till skillnad från det som framgår här att ”[…] färgadjektiv, som 

betecknar en relativt fast egenskap, får en fastare anknytning till kärnledet och står i regel 

närmast detta.” (Thorell 1973:52). Det är med andra ord ungefär lika vanligt att FÄRG står först 
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i ordningen som att ÅLDER står sist vilket indikerar att varaktighet inte har så stor inverkan på i 

vilken ordning två eller flera olika kategorier är placerade i. 

Tendenser förblir dock tendenser, och undantag till regeln manifesterar sig inte bara i tal för 

svenska, som fallet är i exemplet ovan. En sökning på ordningen ÅLDER följt av DIMENSION i 

realiserade exempel som en gammal stor man borde enligt de absoluta frekvenserna vara den 

vanligare ordningen. En sökning med just dessa två ord visar dock att en stor gammal man har 

fler förekomster. Ersätter man däremot gammal med ett annat adjektiv inom samma kategori, 

t.ex. ny, visar antalet förekomster att den ledföljd som tabell 5.1. antyder är den korrekta också 

gäller för nominalfraser som just en ny stor man eller liknande. Thorell (1973:52) argumenterar 

för att avledda och sammansatta ord, i detta fall framförställda attributiva adjektiv, vanligtvis 

placeras närmare huvudordet i nominalfrasen och att ett kortare adjektiv därmed står tidigare i 

följden. I viss mån tycks dock längden på ord också ha viss inverkan på ordningen, oavsett om 

det gäller adjektiv som delar samma morfologiska egenskaper. 

 Liksom Dixon (1982:24) betonar, och som även omnämns i denna uppsats i viss mån fast i 

anknytning till Lomans bestämningsfält i schema 2, kan den ordningsföljd för adjektiv som 

anges i form av semantiska typer (se tabell 2.3. för en lista över dessa) variera om man t.ex. 

betonar specifika adjektiv i konstruktionen. A new, white house istället för a white, new house 

fungerar således lika väl. Svenska motsvarigheter som talar emot den ordning som tycks råda i 

detta material, och som följer samma mönster som det engelska, är t.ex. en arg, gammal man i 

kontrast till en gammal, arg man eller ett grönt litet träd och ett litet grönt träd. För den med 

ett tränat öra för svenska låter troligtvis de tidigare exemplen mer naturliga om emfas ligger på 

det första adjektivet. Ingen av de föredragna konstruktionerna följer däremot den ordning som 

generellt gäller för konstruktionerna i korpusarna: ÅLDER + SINNELAG/SINNESSTÄMNING (en 

gammal, arg man) respektive DIMENSION + FÄRG (ett litet, grönt träd). 

5.4 Likheter mellan svenska och engelska 

Där det å ena sidan finns variation och tendenser finns det å andra sidan ganska framträdande 

likheter mellan den följd som framgår här och den engelska Dixon (1982) förespråkar. 

Adjektiven i de semantiska typerna DIMENSION och FYSISK EGENSKAP är regelbundet högt 

ordnade i systemet liksom dess engelska motsvarigheter. Oavsett vilken kategori de är ordnade 

tillsammans med är det med andra ord mer troligt att de kommer placeras tidigare i 

nominalfrasen än senare. Några exempel med föredragna ordningar skulle vara en stor snabb 

elefant, den starke svenske tyngdlyftaren och den stora snälla jätten, framför deras inverterade 

ordningar en snabb stor elefant, den svenske starke tyngdlyftaren och den stora snälla jätten. 
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Samma mönster gäller alltså även för engelska där en fras som a strong Swedish weightlifter 

följaktligen skulle vara vanligare att se skriven än a Swedish strong weightlifter. 

De kategorier där variationen är mer påtaglig och skiljelinjerna mellan positionerna svårare att 

utläsa är blir frågan om likheter och olikheter snarare en definitionsfråga. ÅSIKT/VÄRDE 

befinner sig i detta gränsland om man utgår ifrån dess antal förekomster i kontrast till andra 

kategorier för kolumnerna i tabell 5.1. Den är högst i rangordningen bland Dixons (1982:24) 

semantiska typer i schema 3 och går därmed före andra kategorier som DIMENSION i an 

important little thing. Å andra sidan har den regelbundet färre träffar än flera andra kategorier 

i det svenska materialet men föregår likväl fler än den skrivs efter. Likvärdiga argument kan 

framföras för likheter mellan andra kategorier. I detta nusvenska material går HASTIGHET t.ex. 

före SINNELAG/SINNESSTÄMNING vilket det också gör för det engelska materialet.  Liksom i 

föregående exempel går det däremot före flera andra kategorier som ÅLDER och FÄRG i engelska 

nominalfraser men inte i de svenska. Efter den engelska rangordning som tycks gälla skulle a 

quick white fox vara en vanligare nominalfras framför a white quick fox. För svenska skulle 

motsatsen gälla och en mer frekvent nominalfras vara en vit snabb räv istället för det ovanligare 

en snabb vit räv. Det är dock sannolikt att variation förekommer i den svenska ledföljden 

eftersom antalet förekomster i ett material av den här storleken inte ens överstiger totalt 2 träffar 

för samtliga 8 sökningar på variationerna av vit, svart, snabb och långsam. Träffarna gäller 

dessutom endast snabb och svart där en av dem är ett citat taget ur den andra. 

5.5 Avvikande fall från den engelska ordningsföljden 

ÅSIKT/VÄRDE är till största del en kategori som kan rangordnas högt vid jämförelser för svenska 

med andra kategorier och bara ÅLDER, DIMENSION och FYSISK EGENSKAP rankas högre och 

föregår generellt sett den. Det stora viktiga samhället och den gamla bra fotbollsplanen är med 

andra ord vanligare förekomster än det viktiga stora samhället och den bra gamla 

fotbollsplanen. I övriga sammanhang skrivs adjektiv som tillhör ÅSIKT/VÄRDE före adjektiv som 

tillhör de semantiska typerna URSPRUNG, FÄRG, HASTIGHET och SINNELAG/SINNESSTÄMNING. 

För dessa kategorier är dock underlaget mycket litet med undantag för URSPRUNG i andra 

position där resultatet pekar mot att meningar som den bättre svenske spelaren är vanligare än 

den svenske bättre spelaren. Enligt Dixons (1982:24) rangordning tenderar dock adjektiv som 

uttrycker någon form av subjektivitet att stå tidigast i ordningen av semantiska typer. Även om 

det i fallet med svenska inte råder någon fullständig konsensus kring huruvida man t.ex. skriver 

ett viktigt nytt beslut (47 träffar) eller ett nytt viktigt beslut (72 träffar) är tendensen i språkbruket 

att den senare borde vara den föredragna ordningen. För exempel som detta är det i allra högsta 
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grad aktuellt att tala om tendenser istället för en explicit, fast följd. Till skillnad mot engelska 

framgår det alltså att svenska språkanvändare inte värderar subjektivitet lika högt i termer av 

rangordning, men det är värt att nämna att båda ordningar förekommer och inte skiljer sig åt 

avsevärt i antal. Adjektiv inom kategorin ÅSIKT/VÄRDE går med andra ord ofta före många andra 

adjektiv tillhörande andra kategorier, men inte regelbundet. 

 Allra skarpast kontraster råder det dock enligt resultaten mellan det svenska ÅLDER och 

engelskans ÅLDER. I tabell 5.1. anges kategorin regelbundet bland de med ett högt antal 

förekomster i första position och i kontrast till det ett relativt lågt antal träffar för sökningarna 

när det är placerat i andra position. För svenska är dess position överlag alltså säkrad tidigt i 

ordningen, dvs. långt ifrån huvudordet. I engelska är litteraturen till stor del överens om att den 

istället förekommer någonstans i mitten av ordningen och föregås ungefär av lika många 

kategorier som följer efter den, men beror till stor del på litteraturen. Rosato (2013) introducerar 

exempelvis en modell där ÅLDER hamnar ganska sent i ordningen medan Cambridge Dictionary 

(2016) listar den nära mitten av totalt 10 kategorier. 

 Därutöver finns det de semantiska typer som beroende på de konstellationer de befinner sig 

i kan placeras olika. Typen FÄRG har mycket låg prioritering, dvs. befinner sig generellt sett 

närmare huvudordet i nominalfrasen än långt ifrån det, i såväl engelska som svenska. En 

avgörande skillnad är dock att den i svenskan kan följas av adjektiv ur HASTIGHET eller 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING till skillnad från i en engelsk nominalfras. Enligt Dixon (1982) 

skulle en fras med färg i de flesta fall skrivas med färgen sist i engelskan, t.ex. a big yellow taxi, 

medan den i svenska skulle kunna skrivas först som i den vita smarta valen eller den svarta 

långsamma hunden. I anslutning till just dessa två kategorier är FÄRG lustigt nog ett avvikande 

fall då fler förekomster finns för variationer av SINNELAG/SINNESSTÄMNING + FÄRG och 

HASTIGHET + FÄRG än för de omvända ordningarna. Följder som de i den smarta vita valen och 

den långsamma svarta hunden är alltså vanligare i detta analysmaterial trots att de i kontrast till 

övriga kategorier rangordnas lägre än FÄRG. Dessa utgör ytterligare underlag för hur utbredda 

avvikande fall är och i vilken utsträckning ordningen i många fall är oförutsägbar. 

 Sammantaget är skillnaderna större än likheterna mellan de respektive ordningarna. 

Tendenser framgår visserligen men är varken tillräckligt tydliga eller fasta för att variationen 

ska upplevas som obetydlig i sammanhanget. De avvikande fallen är dessutom ofta just 

avvikande till den grad att det är svårt att avgöra om de bör tolkas som likheter eller olikheter.  
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5.6 Sammanfattning av resultat 

Dixons (1982) föreslagna ordningsföljd för engelska nominalfraser överensstämmer inte med 

den som gäller för svenska. Även om ordningen uppvisar vissa likheter är de semantiska 

typernas positioner för varierade för att flera generaliserande samband ska kunna belysas. 

DIMENSION och FYSISK EGENSKAP delar samma prioritet i den alternativa ordningen som 

framstår här (se schema 6.1 nedan) och den engelska medan ÅLDER praktiskt taget befinner sig 

i motsatta delar av de respektive ordningarna. I engelska placeras adjektiv tillhörande den 

semantiska typen ÅLDER sent, dvs. nära huvudordet. I detta svenska material skulle samma 

kategori generellt sett placeras först i nominalfrasen, alltså långt ifrån huvudordet. Realiserade 

exempel skulle därmed kunna vara the big new guy i motsats till den nya stora mannen. 

En del av dem har tydliga tendenser till var de sannolikt skulle placeras i en schematisk 

framställning medan andra uppvisar betydligt mer variation. De semantiska typerna ÅLDER och 

DIMENSION har t.ex. högt antal förekomster i första position med mycket få undantag medan 

URSPRUNG nästintill regelbundet skrivs närmare huvudordet. Resultatet visar dock inte på att 

varaktighet har någon större inverkan på hur adjektivattributen är ordnade i frasen, till skillnad 

från vad bl.a. Dixon (2004) observerat för engelska och Thorell (1973) förespråkar för svenska.  

 Variationerna i resultatet indikerar att ordningen i stor mån är reglerad av mer än rent 

semantiska faktorer. En kategori måste alltså inte följa efter andra lika mycket som den inte 

måste gå före andra. Trots det visar resultatet i de flesta fall på att det finns något av ett mönster 

i vilka ordningar som tenderar att föregå andra. Ordningen inom kategorier i kontrast till den 

mellan kategorier ter sig dock ännu mer oreglerad inom den svenska nominalfrasen.  

6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att redovisa en undersökning av adjektivattributens inbördes 

ordning i nominalfrasen. Resultaten visar i grova drag att även om tendenser förekommer så 

kvarstår det faktum att en generaliserande ordning inte kan anges med tydliga belägg. Utifrån 

de tendenser som har kunnat skönjas i materialet jämför jag i schema 6 nedan mina svenska 

resultat med Dixons engelska. 

 För engelska är typerna kombinerade och ordnade efter Dixon (1982:24–25) och Cambridge 

Dictionary (2016). Den alternativa rangordningen för svenska är skapad utifrån resultaten för 

de absoluta frekvenserna i tabell 5.1. i föregående avsnitt. Beteckningen >> har liksom i schema 

3 i delavsnitt 2.3.1 innebörden ’föregår’: 
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Schema 6. Rangordning av de semantiska typerna för engelska och svenska.  

Engelska: ÅSIKT/VÄRDE >> DIMENSION >> FYSISK EGENSKAP >> HASTIGHET >> 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING >> ÅLDER >> FÄRG >> URSPRUNG 

Svenska: ÅLDER >> DIMENSION >> FYSISK EGENSKAP >> ÅSIKT/VÄRDE >> URSPRUNG >> FÄRG 

>> HASTIGHET >> SINNELAG/SINNESSTÄMNING 

I delavsnitt 2.3.1. introducerades den ledföljd Dixon (1982) förespråkar för engelska (med 

undantag för URSPRUNG som lades till i efterhand) och som utöver ordningen inte explicit 

redogör för den variation som oundvikligen också existerar. Den svenska rangordning över de 

semantiska typerna som föreslås i schema 6.1. ovan är resultatet av överväganden i form av 

vilka adjektiv som bör ingå i de respektive kategorierna, vilka konstruktioner som bör vara 

tillåtna i nominalfraserna, vilka semantiska typer som ska jämföras, osv. Att översiktligt 

kartlägga och granska ett mönster som varierar såväl mellan semantiska typer som inom de har 

stundtals inneburit ganska grova generaliseringar där vissa aspekter krävt prioritering framför 

andra. Situationer där två kategorier haft antal förekomster med en nästintill obefintlig skillnad 

(se t.ex. FYSISK EGENSKAP + HASTIGHET (0 träffar) och HASTIGHET + FYSISK EGENSKAP (1 träff)) 

har antagits ha en fast ordning där den med fler förekomster definitiv ansetts ha högre prioritet2 

trots att det bara rör sig om en träff i hela materialet. Granskandet har oundvikligen skett med 

flera sådana exempel i sig men har rangordnats utefter strikta skiljelinjer för att kunna ge en 

översiktlig bild av något som kan liknas vid en ledföljd för adjektivattribut. 

 Genom att undersöka vilka konstruktioner som uppstår genom att kombinera de olika 

semantiska typerna med varandra framgår det trots allt ganska övergripande mönster som länkar 

engelska och svenska. ÅSIKT/VÄRDE följer visserligen efter tre andra kategorier i den svenska 

nominalfrasen men går före de resterande fyra (URSPRUNG, FÄRG, HASTIGHET och 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING) vilket den även gör i fallet med engelska. Detsamma gäller till 

stor del för DIMENSION och FYSISK EGENSKAP också. Bortser man från dessa likheter är sökandet 

efter gemensamma mönster lite som att greppa efter halmstrån. Ordningen är dels oviss för flera 

kategorier dels är antalet förekomster för båda ordningar för två kategorier i flera fall lågt (se 

t.ex. tabell 5.1. för kombinationerna HASTIGHET + SINNELAG/SINNESSTÄMNING (0 träffar) och 

SINNELAG/SINNESSTÄMNING + HASTIGHET (1 träff). Ordningsföljden kan man med andra ord inte 

konstatera är standardiserad för svenska och i de flesta avseenden inte lik den för engelska.  

 Arbetet att kartlägga strukturen har till viss del försvårats på grund av flera anledningar som 

delvis beror på skiljaktigheter i definitioner och delvis även variation inom kategorier. Två 

                                                 
2 Dvs. stå närmare nominalfrasens huvudord. 
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prominenta exempel finns i kategorierna och adjektiven FYSISK EGENSKAP (hel/t) samt ÅLDER 

(ny och gammal) och DIMENSION (stor). I Korp (Borin, Forsberg & Roxendal 2012) 

kategoriseras helt som ett adjektiv i sammanhanget (vilket förklarar det höga antalet), till 

skillnad från dess syntaktiska funktion som ett adverb i frasen. Väljer man att exkludera helt 

från analysen får man istället ungefär 10 % av mängden förekomster. För variation inom 

kategorierna finns t.ex. kombinationen av kategorierna ÅLDER + DIMENSION som resulterar i två 

olika tolkningar. DET. + gammal stor + SUBST. är med sina 8 träffar mindre vanligt än DET. 

+ stor gammal + SUBST. med 36 träffar. Ersätter man gammal med ny i sökningarna blir 

resultatet istället omvänt med 806 träffar för ny stor och 52 träffar för stor ny.3 Detta talar starkt 

för att adjektivattributens interna ordningsföljd inte bara regleras av semantik utan att det rör 

sig om ett komplext samspel mellan flera samverkande faktorer. 

 Trots att denna studie har försökt ta tillvara på de aspekter Dixon (1982, 2004 & 2005) gör 

i så stor omfattning som möjligt har vissa delar fått stå åt sidan till förmån för andra. Ingen 

vidare jämförelse görs t.ex. mellan de olika syntaktiska, morfologiska och semantiska 

utgångspunkter som råder mellan svenska och engelska. En ingående redogörelse av det slaget 

faller utanför ramen för denna undersökning. Här har jag alltså valt att inte inkludera en sådan 

av flera skäl. I den litteratur jag berör och refererar till här anges ordningsföljden för 

adjektivattribut i engelska nominalfraser som ganska säker. Dixon (1982, 2004 & 2005) är 

tydlig i sin slutsats om att engelska har en existerande fast ordföljd. Andra hävdar att man bör 

tala i termer av att engelska har en föredragen ordning men att det är ”interesting to note that 

their unmarked order corresponds to the rigid order of languages that do have one” (Cinque 

2010:29). Dixon (1982:25) motsäger sig dock att en fast följd inom de semantiska typerna 

skulle finnas. I en tidigare enkätstudie (Dixon 1977:38) framgår det att trots att ordningen 

uppges vara fast mellan semantiska typer har det inte gett upphov till att samma fenomen även 

finns inom samma semantiska typer. I denna studie har det materialet exkluderats från analysen 

men skulle mycket väl kunna utgöra underlag för framtida studier.  

 Ett mål som genomgående varit centralt för analysen har varit representativitet. Redan vid 

valet av ämne var jag väl medveten om att för att i någon mån kunna argumentera för att 

resultatet representerar autentisk data krävs bland andra faktorer ett stort och varierat urval av 

texttyper om möjligt även från olika genrer och perioder. Vissa aspekter av arbetet har fått 

exkluderats till förmån för andra, men syftets kärna består. Notera t.ex. att förekomster i skrift 

studeras och inte i tal, eller för den delen både skrift och tal. Å ena sidan har konstruktioner 

                                                 
3 Samtliga sökningar förutsätter att lexem inkluderas i sökningar, t.ex. gammal (+ lexem) stor (+ lexem). 
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som är tagna ur tidningstexter och skönlitteratur genomgått redaktionella krav och kanske också 

redigerats innan publikation vilket är en märkbar nackdel med att studera skrivna texter. Å 

andra sidan är talet ett mångfacetterat sätt för människor att utrycka sig genom och många 

outforskade mönster hade kunnat ge nya insikter genom korpusanalys. Man skulle kunna hävda 

att en kombinerad korpus skulle ha fördelen att bidra med ett mycket bredare och 

tillämpningsbart underlag för en analys som denna. Om det hade inneburit mer variation och 

mindre antydan till tendenser eller ett tydligare mönster och mer enhetlighet är svårt att besvara 

med utgångspunkt i den analys som gjorts här. Jag tror personligen, i linje med det Loman 

(1956:237) nämner om emfas, att andra faktorer utöver det rent språkliga har betydande 

påverkan på ordningen och att variationer därmed är mycket vanligare. 

 Sammanfattningsvis vill jag förtydliga att syftet genomgående har legat bakom de beslut 

som tagits med hänsyn till de olika överväganden och tillvägagångssätt som har varit centrala i 

arbetet. Frågeställningen om huruvida svenskan har en standardiserad ordningsföljd får anses 

besvarad så till vida att det finns tendenser och variation men att resultaten tyder på att 

adjektivattributens interna ordningsföljd inte bara styrs av semantiska faktorer. Att 

framträdande mönster går att se har framgått tydligt i resultatredovisningen och den metodik 

som tillämpats har fungerat väl med anknytning till kartläggningen och granskningen av 

adjektivattribut och dess överordnade nominalfraser. Undantag har, som jag vid det här laget 

påpekat några gånger, inkluderats i de fall det varit möjligt och inte ansett påverkat resultatet 

avsevärt av den anledning att det år omöjligt att frångå avvikelser samtidigt som de naturligt är 

en del av ett socialt system som språk. För den avslutande frågeställningen som anknyter till 

uppsatsens komparativa del har varit till stor hjälp för att utveckla de andra frågeställningarna 

och syftet genom jämförelserna. Trots att arbetet inledningsvis var begränsat till endast svenska 

och dess adjektivattribut har både kartläggningen och granskningen dragit stor nytta av att sätta 

syftet i ett bredare perspektiv.  

 För vidare studier inom ordningsföljd hos attributiva adjektiv vore dessa övervägande värda 

att ha i åtanke. Andra intressanta utgångspunkter hade dessutom kunnat vara jämförelser av 

andra slag. En analys med fokus på det språkhistoriska, t.ex. hur eller om en arkaism eller en 

novation har gett upphov till nya mönster eller om Lomans (1956) positionsklasser bör anses 

som daterade med nutidens mått mätt, skulle kunna belysa andra aspekter av satslära, 

frasstruktur, o.d. Forskning kring svenska som andraspråk och utformningen av nya läromedel 

drar också stor nytta av nya upptäckter. Där finns möjlighet att utnyttja resultat från en studie 

som t.ex. undersöker om modersmålstalare och andraspråkstalare har olika ordningsföljd för 

adjektivattribut i just sådana syften. 
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