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Sammandrag 

Denna uppsats handlar om ledföljden i svenska adjektivfraser, med fokus på adjektiv i predika-

tiv ställning. I predikativa adjektivfraser står komplement vanligen till höger om adjektivet oav-

sett komplementets frastyp. Samtidigt finns ett fåtal adjektiv i modern svenska som kan kon-

struera adjektivfraser med ett framförställt komplement i form av en nominalfras. Dessa adjek-

tiv kan delas in i grupper utifrån deras möjlighet att ta ett eller flera slags komplement, enligt 

den beskrivning som ges i Svenska Akademiens grammatik (SAG). 

Uppsatsens övergripande syfte är att visa hur framförställda komplement till adjektiv har 

utvecklats över tid. Uppsatsens undersökning består följaktligen av två delstudier: Den syn-

krona delstudien fokuseras på frekvens och produktivitet av denna komplementstyp nuförtiden; 

den diakrona delstudien beskriver situationen under 1800- och 1900-talet. 

Undersökningens viktigaste slutsatser kan sammanfattas enligt följande. Framförställda 

nominalfraser var tämligen vanliga under 1800- och 1900-talet och var den mest frekventa 

komplementstypen vid dessa adjektiv. De tycks dock minska i frekvens under andra halvan av 

1900-talet, då efterställda nominalfraser och prepositionsfraser i stället ökade i bruk. En orsak 

till detta kunde möjligen vara sociala förändringar i perioden som bidrog till en förändring av 

det skrivna standardspråket, men man kan också tänka sig att det rör sig om en mer successiv 

utveckling där prepositionsfraser långsamt blir en vanligare komplementstyp över tid. 

Samtidigt ska det betonas att framförställda nominalfraser inte heller är särskilt ovanliga i 

2000-talets svenska, även om de inte längre är den vanligaste komplementstypen. Det är också 

så att resultatet antyder att SAG:s indelning av adjektiv i grupper inte helt stämmer överens 

med bruket av komplementstyper i nutida svenska, och det går att diskutera om indelningen 

faktiskt borde revideras. 

 

Nyckelord: adjektivfras, komplement, ledföljd, modern svenska, äldre svenska, grammatisk för-

ändring. 
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1 Inledning 

Tillsammans med substantiv, verb och prepositioner är adjektiv en av grammatikens grundläg-

gande lexikala kategorier (se t.ex. Platzack 1998:42). Det är typiskt för adjektiv att de modifi-

erar andra ord genom att ange en egenskap eller ett tillstånd, och deras funktion blir alltså ofta 

att beskriva hur till exempel ett substantiv är eller uppfattas (se t.ex. Koeman & Zeijlstra 

2017:280). Adjektiv kan även kombineras med andra ord för att bilda större syntaktiska enheter, 

alltså adjektivfraser. I (1a–d) nedan visar jag fyra olika exempel på adjektivfraser. 1 I (1a) består 

frasen av ett ensamt huvudord, men i (1b–d) innehåller fraserna olika typer av bestämningar. 

Av exemplen verkar det som att adjektivfrasens bestämningar ofta står före adjektivet. Frasens 

huvudord, alltså adjektivet, står i fetstil. 

(1) a. Den [AdjP vackra] kvinnan hette Astrid. 

b. Den [AdjP vid trädgårdsskötsel helt ovane] ministern yttrade sig okunnigt i frågan.  

(från SAG (II:192)) 

c. Uddevallabron är [AdjP ungefär 1700 meter lång]. 

d. Supportrarna var [AdjP extremt arga på fotbollsspelarna]. 

I exempel (1a–b) har adjektiven vackra och ovane en attributiv funktion: Adjektiven, och där-

med hela adjektivfraserna, fungerar som attribut till nominalfrasens huvudord (alltså kvinnan 

respektive ministern). I attributiva adjektivfraser står adjektivets bestämningar vanligen före 

adjektivet, och adjektivet behöver stå precis intill det substantiv det bestämmer (se Teleman, 

Hellberg & Andersson 1999 III:189; hädanefter SAG). 

Ordföljden i adjektivfraser som i exempel (1c–d) följer dock något andra principer. Sådana 

adjektivfraser har en predikativ funktion, vilket innebär att adjektivet inte alltid ska stå precis 

intill det substantiv eller motsvarande som bestäms. För sådana adjektivfraser gäller i regel att 

bestämningar i adjektivfrasen som fungerar som komplement placeras efter adjektivet. Termen 

komplement är här en samlingsbeteckning för nominalfrasobjekt, bundna adverbial, som ofta 

har formen av en prepositionsfras, samt objekt i form av infinitivfraser (SAG III). I exempel 

(2a–c) visas tre exempel på adjektivfraser med efterställda komplement, där komplementet har 

formen av en nominalfras, infinitivfras respektive prepositionsfras. Här och i fortsättningen står 

adjektivfrasens huvudord i fetstil, medan komplementen är understrukna. 

(2)   a. vara [AdjP lik någon]. 

         b. vara [AdjP värt att göra]. 

         c. vara [AdjP tacksam mot någon]. 

Samtidigt går det även att hitta modern svenska exempel där adjektivfrasen har ett komplement 

som är framförställt. I (3a–d) visar jag fyra exempel på adjektivfraser med framförställda kom-

plement (se nästa sida): 

 

 
1 Exempel (1a), (1c), samt (1d) är konstruerade. Alla exempel i denna uppsats vars källa inte anges är konstruerade. 

Deras korrekthet är kontrollerad av modersmålstalare. 
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(3) a. Han är [AdjP sin flickvän trogen]. 

b. Detta ämne är [AdjP mig främmande]. 

c. Jag är [AdjP mina föräldrar tacksam].  

d. Ämnet föreföll [AdjP eleverna helt obegripligt]. 

I modern svenska är antalet adjektiv som kan konstruera adjektivfraser med framförställt objekt 

ganska begränsat. Detta konstruktionsmönster av komplexa adjektivfraser med framförställt 

komplement har också betraktats som en historisk rest från ett tidigare system där adjektiv ofta 

kunde stå sist i en adjektivfras (se Maling 1983). Detta kan vara en orsak till att sådana adjektiv-

fraser numera används oftare i lexikaliserade uttryck än i andra kontexter, och att konstruktioner 

med framförställt objekt uppfattas ha ett högre stilvärde än konstruktioner med efterställt objekt 

eller bundet adverbial (SAG III:216).  

Bruket av adjektivfraser med framförställt objekt i svenska har mig veterligen inte behand-

lats i tidigare empiriska studier vare sig utifrån ett diakroniskt eller synkroniskt perspektiv. Att 

undersöka hur vanliga och produktiva dessa adjektivfraser är i språkbruket nuförtiden och vil-

ken utveckling de haft under tiden kan alltså ha relevans för vår kunskap om svenska språkets 

struktur och historia, och ge oss nya insikter om hur språket kan förändras över tid. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att visa hur adjektivfraser med framförställt komplement har 

utvecklats i det svenska språkets historia, med fokus på tiden från början av 1800-talet till idag. 

För att kunna uppfylla detta syfte kommer jag att utgå från följande tre frågeställningar: 

• Hur vanliga och produktiva är adjektivfraser med framförställt komplement i modern 

svenska?  

• Hur vanliga och produktiva var adjektivfraser med framförställt komplement under 

1800- och 1900-talet? 

• Hur har adjektivfrasens ledföljd och struktur förändrats från 1800-talet till idag? 

Studien kommer att bestå av två undersökningar: en synkron undersökning besvarar den första 

frågeställning medan en diakron undersökning besvarar den andra. De två undersökningar be-

svarar tillsammans den tredje frågeställningen och gör så att det övergripande syftet kan upp-

fyllas. 

1.2 Terminologi 

I uppsatsen undersöker jag placeringen av bestämningar i adjektivfraser, närmare bestämt be-

stämningar som är bundna och inte fria och alltså förekommer (mer eller mindre) obligatoriskt 

tillsammans med ett visst adjektiv. Det är inte självklart vad sådana typer av bestämningar bör 

kallas; SAG (III:213–216) skriver exempelvis om objekt om bestämningen utgörs av en 

nominalfras, och om bundna adverbial om det rör sig om en prepositionsfras. I uppsatsen följer 

jag dock inte SAG, utan benämner bundna bestämningar komplement. På så sätt blir det även 
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möjligt att skilja mellan NP- och PP-komplement, som är att betrakta som olika komplementsty-

per.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt. I avsnitt 2 behandlar jag den teoretiska bakgrund som 

ligger till grund för uppsatsen och dess undersökning. Därefter ges avsnitt 3 en beskrivning av 

det material jag använt mig av och den metod jag valt för uppsatsens empiriska undersökning. 

Undersökningens resultat redovisas i avsnitt 4 och detta resultat diskuteras sedan i avsnitt 5. I 

avsnitt 6 avslutas uppsatsen med en sammanfattning. 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges relevant språkvetenskaplig bakgrund för uppsatsens ämne. I avsnitt 2.1 ges 

en överblick över generativ grammatik och dess antagande om frasstruktur, vilket jag i denna 

uppsats i viss utsträckning förhåller mig till, och begrepp som huvud, komplement och fras 

förtydligas. Vidare redogör jag i avsnitt 2.2 för de adjektiv som kan forma adjektivfras med 

framförställt NP-komplement i svenska och deras egenskaper. Adjektiv och adjektivfraser i 

fornsvenska behandlas i avsnitt 2.3. En avslutande sammanfattning ges i avsnitt 2.4. 

2.1 Huvud, komplement och adjektivfraser i generativ grammatik 

Innan vi fördjupar oss i adjektivfrasernas struktur och användning i svenska är det nödvändigt 

att förklara några centrala begrepp som används i s.k. generativ grammatik, och som är väsent-

liga för att förstå hur jag tänker mig att fraser och satser formas. Den generativa grammatiken 

som lingvistisk teoribildning beskrivs översiktligt i avsnitt 2.1.1, medan centrala begrepp för 

att redogöra för frasuppbyggnad med hjälp av den s.k. X-bar-teorin introduceras i avsnitt 2.1.2. 

2.1.1 Introduktion till generativ grammatik 

Den generativa grammatiken har sitt ursprung i de idéer som genom boken Syntactic Structures 

introducerades av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky (1957). Denna språkvetenskap-

liga inriktning utgår från grundantagandet att språket till viss del är medfött (Josefsson 

2018:82), vilket innebär att människor föds med ett fåtal principer som är specifika för språket 

som fenomen. Dessa principer är en förutsättning för att barn ska kunna lära sig språket under 

sina första levnadsår. Med andra ord är människor redan utrustade med förmågan att organisera 

syntaktiska strukturer innan de kommer i kontakt med språkets alla mönster. Detta inbyggda 

språksystem kallas för universell grammatik, förkortat UG (Chomsky 1986).  
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Även om alla människor är försedda med samma förutsättningar redan från födseln måste man 

också tydliggöra att mänskliga språksystem förstås inte är identiska, utan varierar sinsemellan. 

Man skiljer därför mellan universell grammatik och inre grammatik. Medan den förra antas 

vara likadan för alla människor brukar man definiera den inre grammatiken som individens 

tillägnade kunskap eller känsla för hur ord, fraser eller satser ska byggas för att vara gramma-

tiskt välformade i ens modersmål (Chomsky 1986:19–24, där den inre grammatiken kallas för 

internalized language).  

I linje med den centrala tanken att vår hjärna är förprogrammerad för att lära sig ett språk 

på samma sätt som för att lära sig gå talar generativa grammatiker hellre om språktillägnande 

än språkinlärning. Enligt Chomsky (2005:6) möjliggörs förstaspråkstillägnande hos barn av tre 

faktorer: 

• UG: språkets universella principer som är väsentliga för att en människa ska kunna 

tillägna sig ett språk. 

• Primary linguistic data (PLD): lingvistisk erfarenhet, alltså den språkanvändning ett 

barn erfar. Den leder till att den inre grammatiken hos människor i ett språksamhälle 

liknar varandra, och att den inre grammatiken hos människor i olika samhällen verkar 

kunna skilja sig märkbart åt (vi upplever trots allt språk som väldigt olika varandra).  

• Ytterligare mentala icke-språkspecifika principer: dataanalytiska och strukturella in-

byggda förmågor som kan vara nyttiga för att förstå hur satser och liknande formas, och 

därmed även för språktillägnande. 

Bakom tanken om medfödda grammatiska principer som är gemensamma för alla människor 

finns antagandet om att språket framför allt är ett system för att organisera ens tankar, och inte 

bara ett kommunikationsmedel. Denna föreställning om språket innebär att tänkandets upp-

byggnad, och därför hur vi förstår världen omkring oss, direkt reflekteras i hur språket upp-

byggs. Att försöka beskriva och förklara språkets syntaktiska form har alltid varit den genera-

tiva grammatikens viktigaste forskningsobjekt. En viktig brytpunkt inom den generativa gram-

matiken är uppkomsten av princip- & parameterteorin (P&P) i början av 1980-talet (se Chom-

sky 1982). Under denna period började man lägga större fokus på syntaktiska skillnader mellan 

olika språk, då man för första gången hade en satsmodell som kunde användas för att jämföra 

olika språk med varandra på ett tydligt sätt.  

En annan betydande milstolpe i den generativa grammatiken är det nyare minimalistiska 

programmet (MP) (se Chomsky 1995), vilket utgår från att UG bör vara så ekonomisk som 

möjligt, och antaganden om dess innehåll ska alltså vara minimala. Enligt ett av de minimala 

antagandena inom MP måste UG vara en koppling mellan språkets uttryckssida, alltså språkets 

fonetiska form, och innehållssida, som är språkets semantisk-konceptuella form (se Bošković 

2013:97 f.). UG är därför enligt the strong minimalist thesis optimalt utformat för att tillfreds-

ställa kraven från uttryckssidan och innehållssidan (se Boeckx 2009:488). 

För att bäst beskriva relationer mellan olika satsdelar och visa hur språkens möjliga syn-

taktiska strukturer ser ut har forskning i generativ syntax vanligen använt sig av analytiska 

verktyg i form av träddiagram. De mest allmänna vedertagna principerna för frasuppbyggnad 

kallar man ofta för X-bar-systemet eller X-bar-teorin, och det introducerades först av Chomsky 
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(1970) och utvecklades därefter av Jackendoff (1977). De grundläggande begrepp som utgör 

grunden för frasuppbyggnad enligt denna teori kommer att tas upp i kommande avsnitt.2 

2.1.2 Frasuppbyggnad i X-bar-teorin 

X-bar-teorin grundar sig på principen att två syntaktiska enheter får kombineras för att vidare 

bygga större syntaktiska enheter och slutligen välformade grammatiska och fullständiga satser. 

Vanligen kallas dessa syntaktiska enheter för fraser, där fraser alltså är grupperingar av ord som 

syntaktiskt hör samman med varandra.  Förenandet av ord eller satsled inom detta system är en 

operation som kallas för merge (engelska för ’sammanfoga’, ’förbinda’). Vid merge är förgre-

ningarna alltid binära, och varje fras består alltså av två sammanfogade led, och inte tre eller 

flera. Operationen är även rekursiv, på så sätt att den fras som är bildad genom merge kan 

genomgå merge med ytterligare språkliga element (operationen kan alltså appliceras på sin egen 

produkt).  

Det merge gör är emellertid inte bara att helt enkelt gruppera ord, utan också att förena två 

satsdelar av olika syntaktiska kategorier. Följaktligen måste en av de delar som genomgår 

merge också bestämma helhetens syntaktiska kategori. Det ord som avgör helhetens kategori, 

alltså frastypen, kallar vi för frasens huvud. Den första frasen som genomgår merge med huvu-

det benämns i stället komplement, vilket kan uppträda i form av enkla ord eller andra komplexa 

fraser. Komplementet fungerar som huvudordets bundna bestämningar, och ska typiskt kunna 

sägas ingå i huvudordets valens (jfr avsnitt 1.2). Huvud och komplement bildar tillsammans en 

enhet på bar-nivå, där tecknet ’ står för bar, som representerar en fras som ännu inte är helt 

färdigbyggd. Denna enhet på bar-nivå kan vidare förbindas med en specificerare (vanligen skri-

vet spec), och forma en maximal fras. I figur 1 nedan visar jag hur en sådan maximalfras kan 

representeras med hjälp av X-bar-systemets typiska träddiagram.  

XP 

Spec X' 

X° Komp  

Figur 1. Maximal XP. 

Figur 1 representerar en generisk maximal fras där X är en variabel. XP kan därför syfta på 

vilken frastyp som helst som bildas av en specificerare och barenheten X' som i sin tur utgörs 

av ett huvud X° och ett komplement.  

Med hjälp av träddiagram som i figuren ovan är det också möjligt att illustrera hur moderna 

svenska adjektivfraser typiskt bör vara uppbyggda – se figur 2 på nästa sida. Spec-positionen i 

figuren är tom och detta markeras med ett streck. 

 
2 Sedan MP:s uppkomst har X-bar-teorin inte riktigt haft samma status som i P&P. Flera satsmodeller har presen-

terats och föreslagits av generativa grammatiker sedan 1980-talet och några av dessa, som exempelvis bare phrase 

structure (BPS), använder sig inte längre av begrepp som huvud och komplement. Detta påverkar dock knappast 

de allmänna frågeställningarna i uppsatsen. 
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AdjP 

Spec Adj' 

– Adj° Komp 

värd belöning 

Figur 2. Maximal AdjP. 

I figur 2 ser vi alltså att adjektivfrasen [AdjP [Adj° värd] [NP belöning]]3 är en möjlig realisering 

av den generiska frasen i figur 1: värd är adjektivfrasens huvudord och belöning är komple-

mentet, som är alltså en nominalfras.  

I modern svenska har de olika delarna i nominalfraser, verbfraser, prepositionsfraser, samt 

adjektivfraser vanligen samma inbördes ordning. Huvudordet står till vänster om komplemen-

tet, och typiskt gäller detta oavsett komplementets frastyp. Att huvudet i en fras föregår sitt 

komplement kan vi också tala om som att fraser är huvudinitiala, i motsats till huvudfinala. 

Adjektivfraser med framförställt objekt, som är uppsatsens fokus, är dock ett undantag till ge-

neraliseringen att komplement i modern svenska alltid står efter huvudet. Som jag först visade 

i avsnitt 1 finns det exempel på adjektivfraser i modern svenska där komplementet står före 

huvudet, och dessa utgör sannolikt det enda fall bland alla frastyper där ett komplement föregår 

frasens huvud. En möjlig struktur för en sådan adjektivfras vore alltså som i figur 3 nedan, där 

samma ord ingår som i den huvudinitiala adjektivfrasen i figur 2 ovan men kommer i en annan 

ordning. 

AdjP 

Spec Adj' 

– Komp Adj° 

belöning värd 

Figur 3. Maximal huvudfinal adjektivfras. 

Att placera komplement före huvud i en fras är alltså ovanligt i modern svenska. Däremot är 

det betydligt vanligare i en del andra germanska språk: dels modern tyska och nederländska (se 

t.ex. Zwart 1996), dels i äldre svenska. Förekomsten av adjektivfraser med framförställt NP-

komplement i fornsvenska, som kommer att behandlas senare i uppsatsen, har möjligen något 

slags koppling till fornsvenskans möjlighet att vid vissa komplementstyper ha s.k. OV-ledföljd. 

Detta slags ledföljd, där objektet (O) föregår verbet (V), återfinns inte bara i moderna språk 

som japanska, persiska och turkiska, utan alltså även i äldre svenska. OV-ledföljd i äldre 

 
3 Hakparentesnotation är ett annat möjligt sätt att beskriva strukturella relationer bland satsdelar. Med detta notat-

ionssätt kan en förgrening i ett träd i stället betecknas genom att ett ord och/eller frasbeteckning sätts mellan två 

hakparenteser ([…]). 
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svenska undersöktes bland annat av Delsing (1999), Petzell (2011) och Sangfelt (2019). Enligt 

Petzell (2011) genereras OV-ledföljd genom en operation som inom X-bar-teorin kallas för 

flyttning (på engelska move). Flyttning och merge är operationer som liknar varandra men som 

skiljer sig åt med avseende på ledens basgenerering. Å ena sidan innebär merge att ledet kom-

mer från en människas mentala lexikon och placeras in i strukturen, vilket kallas för basgene-

rering. Denna operation benämns även external merge. Å andra sidan innebär flyttning att ett 

led inte uttalas i samma position där det först kom in i strukturen, utan genomgår merge igen 

högre upp i strukturen. Den andra gången kommer ledet alltså inifrån strukturen, vilket är varför 

flyttning också kallas för internal merge (Josefsson 2018:24). Det som enligt Petzell (2011) 

genererar OV-ledföljd i äldre svenska är således flyttning av objekt från komplement-posit-

ionen, där det basgenereras, till en spec-position högre upp i trädstrukturen. Denna teori följer 

det som kallas för Linear Correspondence Axiom (LCA), som utgår från att alla fraser i alla 

mänskliga språk följer en gemensam, universell ordning: spec-komp-huvud (se härom Kayne 

1994 & 2013). Till följd av flyttningen lämnar objektet ett spår i den tomma komplement-po-

sition där objektet flyttat från. Något liknande kunde därför förklara framförställning av NP-

komplement i moderna adjektivfraser, vilka kommer att utförligare behandlas i nästa avsnitt. 

Flyttning av komplement i en adjektivfras visas i figur 4.4 

AdjP 

Spec Adj' 

belöningi Adj° Komp 

värd t 

Figur 4. Flyttning av komplement i en adjektivfras. 

Som avslutning måste jag klargöra att det inte ingår i min uppsats syfte att presentera någon ny 

generativ analys av adjektivfraser i modern svenska eller andra språk. Med detta avsnitt har jag 

avsett att förse läsaren med några grammatiska begrepp som är relevanta för uppsatsens ämne 

och för mer teoretiskt inriktade analyser i framtiden.       

2.2 Adjektiv och adjektivfraser i modern svenska 

Som jag nämnde i uppsatsens inledning kan svenska adjektivfraser med predikativ funktion ta 

komplement i form av nominalfras, infinitivfras och prepositionsfras. Med avseende på möjlig-

het att ta komplement i dessa tre former ser svenska verbfraser och adjektivfraser tämligen 

likadana ut. Man kan faktiskt observera att nominalfraser som utgör komplement till ett adjekti-

viskt huvudord uppför sig som indirekta objekt i verbfraser. Mer i detalj anger adjektivfrasens 

objekt, alltså NP-komplementet, en aktant som upplever, har nytta eller skada av en annan ak-

tant eller dess aktion (SAG III:213). På grund av denna egenskap kallar en del lingvister sådana 

 
4 Tecknet t kommer från engelskan (trace) och står för spår. 
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adjektiv för transitiva, då de precis som transitiva verb har ett komplement i form av nominal-

fras (se t.ex. Platzack 1982). Till skillnad från verbfraser finns det dock transitiva adjektiv som 

i predikativ ställning placeras efter NP-komplementet – med andra ord står adjektivfrasens hu-

vud sist i frasen. I modern svenska är antalet adjektiv som kan konstruera adjektivfraser med 

framförställt NP-komplement emellertid ganska begränsat. För att ge en mer noggrann bild av 

adjektiven kommer jag att dela in dem i tre grupper utifrån gemensamma drag. Dessa grupper 

kommer jag nu att gå igenom utifrån den beskrivning av adjektiv och adjektivfraser som finns 

i SAG (III:213–216). 

Den första gruppen består av adjektiv som alltid tar framförställt NP-komplement. Jag 

kommer att kalla denna grupp för grupp 1. Adjektiven behjälplig, övermäktig och veterlig5 in-

går exempelvis i denna grupp. Dessa adjektivs konstruktion följer samma mönster som en del 

ålderdomliga adjektiv, vilka knappt förekommer i nusvenska, t.ex. bevågen, gunstig och huld. 

Karakteristiskt för dessa adjektiv är att de för det mesta förekommer i mer eller mindre lexika-

liserade uttryck som i exempel (4) nedan: 

(4) Men varken pappa eller mamma gick [AdjP mig veterligt] någonsin i kyrkan (SAG III:214). 

Den andra gruppen består av adjektiv som kan ta framförställt eller efterställt NP-komplement 

som underlägsen, överlägsen,6 underdånig, mäktig, trogen, tillhörig, värd och värdig. Ad-

jektivfraser bildade med dessa adjektiv tenderar att ha framförställt NP-komplement om de har 

ett pronominellt huvudord och efterställt NP-komplement om de har ett substantiviskt huvud-

ord. Adjektivet värd tar i allmänhet efterställt NP-komplement (se exempel (5a–b) nedan), men 

tar ofta framförställt NP-komplement om huvudordet är ett kvantitativt pronomen (5c). Dessu-

tom förekommer framförställning i vissa lexikaliserade uttryck, som i (5d): 

(5) a. Vasamuseet i Stockholm är [AdjP värt ett besök]. 

b. Italiens fotbollslandslag var [AdjP värda förstaplatsen]. 

c. Alla människor är [AdjP lika mycket värda]. 

d. En god vän är alltid [AdjP guld värd].  

Adjektivet trogen (6a–c),7 liksom participen hängiven, tillgiven och undergiven, kan också kon-

strueras med PP-komplement, där mot är prepositionen. Trogen kan inte ha framförställt NP-

komplement om adjektivet har betydelse ’i linje med’ eller ’lik förlagan’, med vanligen icke-

animat predikationsbas, ett mönster som utmärks av att predikationsbasen, alltså det subjekt 

eller objekt adjektivet kongruerar med, är inanimat (se (6d–e) på nästa sida).8 

(6) a. Jon är [AdjP trogen sin fru]. 

b. Jon är [AdjP sin fru trogen]. 

c. Jon är [AdjP trogen mot sin fru]. 

 
5 Veterlig förekommer nuförtiden bara med pronominellt objekt i adverbiellt använda adjektivfraser. I denna kon-

struktion används oftare adverbet veterligen. 
6 Adjektivet överlägsen kan också ha PP-komplement inlett av prepositionen mot. I detta sammanhang har adjek-

tivet dock en annan betydelse. 
7 I de följande exemplen står PP-komplementet i understruken kursivstil. 
8 Tecknet # vid exempel (6e) på nästa sida betyder att satsen är grammatiskt korrekt men dess betydelse blir 

konstig vid denna ordföljd.  
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d. Filmatiseringen är [AdjP trogen originalet]. 

e. #Filmatiseringen är [AdjP originalet trogen]. 

I den andra gruppen kan även adjektiv som lik (7a–d), hängiven och kvitt inkluderas. Dessa 

adjektiv kan ta framförställt NP-komplement bara i fyra fall: om komplementet fungerar reflex-

ivt (7a), reciprokt (7b), om predikationsbasen betecknar en aktion (7c) och i delvis lexikali-

serade fraser eller ålderdomlig stil (7d). Adjektivet kvitt fungerar som lik men kan också kon-

strueras med PP-komplement med prepositionen från (8a–c) (SAG III:215). 

(7) a. Du är [AdjP dig lik]. 

b. Kerstin och hennes syster är [AdjP varandra lika]. 

c. Det är [AdjP dig likt]. 

d. Varje morgon var [AdjP den förra lik]. 

(8)     a. Man måste bli [AdjP kvitt problemet]. 

b. De två männen blev [AdjP varandra kvitt]. 

c. Sofia lyckades bli [AdjP kvitt från ansvaret]. 

I sista och tredje gruppen återfinns adjektiv som kan ta antingen framförställt NP-komplement 

eller efterställt PP-komplement. Adjektiv som ingår i denna grupp är tacksam, bekant, främ-

mande, angelägen, likgiltig och obegriplig m.fl. (SAG III:215). Här visas exempel på adjekti-

ven tacksam (9a–b) och obegriplig (10a–b). 

(9) a. Polismannen var [AdjP sin kollega tacksam]. 

         b. Polismannen var [AdjP tacksam mot sin kollega]. 

(10) a. Matematik är [AdjP mig obegripligt]. 

b. Matematik är [AdjP obegripligt för mig]. 

Det gemensamma för samtliga tre grupper är alltså att framförställt NP-komplement är möjligt 

åtminstone under vissa omständigheter beroende på den grupp de tillhör. Grupp 1 kan uteslu-

tande ta framförställt NP-komplement; grupp 2 kan ta både framförställt och efterställt NP-

komplement (trogen kan ytterligare ta efterställt PP-komplement) och grupp 3 har möjlighet att 

ta framförställt NP-komplement och efterställt PP-komplement. Grupperna har också det ge-

mensamt att bruk av framförställt NP-komplement uppfattas som ålderdomlig och/eller stilist-

iskt markerat. 

Tabell 1 sammanfattar och klargör de tre gruppernas utmärkande drag. 

Tabell 1. Adjektivens möjlighet att ta olika komplementstyper.  

 Framförställt  

NP-komplement 

Efterställt  

NP-komplement 

Efterställt  

PP-komplement 

Grupp 1 behjälplig, veterlig, över-

mäktig, gunstig 

- - 

Grupp 2 överlägsen, underlägsen, 

trogen, värd, lik, kvitt 

överlägsen, underlägsen, 

trogen, värd, lik, kvitt 

trogen, kvitt, överläg-

sen 

Grupp 3 tacksam, obegriplig, lik-

giltig, angelägen 

- tacksam, obegriplig, 

likgiltig, angelägen 
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Trogen står i kursivstil i den andra och tredje kolumnen eftersom komplementsvalet beror på 

adjektivets betydelsenyans. Överlägsen är understruken i kolumnen längst till höger eftersom 

de semantiska rollerna som associeras med adjektivet förändras när det förekommer med ett 

PP-komplement.  

Som nämndes i inledningen användes adjektivfraser med framförställda NP-komplement 

redan under fornsvensk tid. I nästa avsnitt fördjupar jag detta påstående, och återger vad vi vet 

om adjektivfraser, deras komplementstyper och ledföljd i äldre svenska. 

2.3 Adjektiv och adjektivfraser i äldre svenska   

Som SAG (III) påstår har moderna adjektiv som trogen och överlägsen en tendens att ha fram-

förställt eller efterställt NP-komplement beroende på om komplementet i fråga är ett vanligt 

substantiv eller ett pronomen, där pronomen hellre är framförställda. Delsing (1999) iakttog en 

sådan tendens även i fornsvenska verbfraser. I sina studier om fornsvenskans OV-ledföljd häv-

dar Delsing (1999) att det fanns en benägenhet att föredra OV-ledföljd om objektet utgjordes 

eller åtminstone innehöll något slags pronomen. Detta kunde ha präglat även de äldre adjektiv-

fraserna, som hade möjlighet att ha framförställt NP-komplement redan i fornsvensk tid. Här 

följer ett par fornsvenska exempel (11a–b):9 

(11) a. ok al besk thing skulu thik (ACK) söt wardha. (JärT 42) 

    och allt beskt ting ska dig söt bli. 

    ’och alla beska saker ska bli söta för dig’. 

b. ok war the pinan hänne (DAT) giwin j wärldinne til sinna synda rensilsa. (JärT 4) 

och var den pinan henne given i världen till hennes synders rening. 

    ’och den pinan var given till henne i världen för hennes synders rening’.  

I (11a–b) kan man även observera att adjektiv styrde sitt komplements kasus. Kasussystemet 

finns dock inte längre i nutidens språk (se t.ex. Delsing 2014 angående kasussystemet försvin-

nande). Bland de moderna germanska språken är dagens isländska och tyska de enda som under 

sin historiska utveckling bibehållit ett fyrkasussystem. Däremot har språk som engelska och 

svenska utvecklat sig på så sätt att kasussystemet föll bort, bortsett från det ägarskapsmarke-

rande genitivet. I svenskans fall har de fyra kasusen ändå levt kvar i en del idiomatiska uttryck, 

som betraktas som historiska rester, och i uppsättningen av personliga pronomen.10 Bland de 

germanska språk som tillåter adjektivfraser med NP-komplement utgör svenskan, tillsammans 

med de övriga fastlandsnordiska språken (se Faarlund 2019:57), ett speciellt undantag till följd 

av avsaknad av ett kasussystem (Platzack 1982:118).   

 
9 Hädanefter ges en ord-för-ord översättning och en idiomatisk översättning för varje exempel från andra språk. 

Glossningarna står i kursiv och översättningarna står mellan ’...’. Objektets kasus anges i versaler inom parentes. 

Förkortningar ACK, DAT och GEN står för ackusativ, dativ respektive genitiv. Jag kommer genomgående att med 

hjälp av förkortningar hänvisa till de verk som de fornsvenska och fornisländska exemplen är hämtade från. För-

kortningar förklaras närmare i litteraturlistan. 
10 Det finns en del fasta fraser i modern svenska där det finns spår av det äldre kasussystemet. I sådana idiomatiska 

uttryck styrdes kasus av prepositioner. Några exempel på dessa fasta fraser som fortfarande används nuförtiden är 

till salu och i sinom tid, där prepositionerna till och i styrde genitiv respektive dativ.  



15 

 

 

Relationen mellan transitiva adjektiv och kasus diskuterades mycket i början av 1980-talet. 

Maling (1983) var tidigt ute med att påstå att det råder en koppling mellan språk som uppvisar 

s.k. morfologiskt kasus, med vilket man menar att nominalfrasers satsdelsfunktioner är synliga 

genom kasusböjning, och adjektivets möjlighet att ta NP-komplement. I sådana språk (ryska, 

tyska och isländska till exempel) är det inte bara verb och prepositioner som styr kasus, utan 

även adjektiv. Med särskilt avseende på germanska språk kan man nämligen observera att tran-

sitiva adjektiv förekommer i språk med morfologiskt kasus och i vissa fall kan ta såväl efterställt 

som framförställt NP-komplement. Detta gäller både i moderna språk som tyska och isländska, 

och i äldre språk, som fornengelska, fornhögtyska, fornisländska och fornsvenska. De följande 

exemplen (12a–d) kommer från tyska, isländska, fornsvenska respektive fornisländska. 

(12) a. Du bist ihm (DAT) gefährlich. 

 Du är honom farlig. 

 ’Du är farlig för honom’. 

         b. Ragnar var vinum sínum (DAT) trúr 

             Ragnar var vänner sina trogen. 

             ’Ragnar var sina vänner trogen’. 

c. Thäs (GEN) är iak vis. (från Platzack 1982:273) 

  Det är jag säker. 

 ’Det är jag säker på’. 

         d. at þú sér trúr konungi þínum (DAT). (Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur 125)   

             att du vore trogen kung din. 

             ’att du är trogen din kung’. 

Transitiva adjektiv förekommer däremot inte i språk utan morfologiskt kasus som modern eng-

elska och de flesta romanska språken. Dessa språks utveckling har genom århundradena lett till 

en förlust av morfologiskt kasus precis som är fallet i de skandinaviska språkens utveckling. 

Enligt Maling (1983) har denna utveckling i språk utan morfologiskt kasus lett till att de NP-

komplement som fanns i adjektivfraserna nuförtiden realiseras av ej kasusmarkerade PP-kom-

plement. Bland de språk som över tid förlorat kasussystemet har vi fornengelska, medan latin, 

vars kasussystemet består av sex kasus, gav ursprung till moderna språk med avsaknad av ka-

sus, med rumänska som enda undantag. På nästa sida visas exempel på fornengelska, modern 

engelska, latin och italienska (13a–d). Det fornengelska exemplet (13a) togs från Baker 

(2012:39) och dess översättning till modern engelska utgör exempel (13b). På liknande sätt 

översätts exemplet (13c) från latin till italienska (13d). Dessa två par exempel avser alltså att 

visa hur moderna språk ser ut till följd av kasussystemets bortfall i de äldre språk de härstammar 

från. 
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(13) a. and ġē bēoð þonne enġlum (DAT) gelīċe. 

och ni är då änglar lika. 

’och ni kommer då att bli änglarna lika’. 

b. and you will then be similar to the angels (PP) 

c. quod et aetati tuae (DAT) esset aptissimum et auctoritati meae (DAT).  

(Cicero, De officiis 1.2) 

vilket och ålder din vore mest passande och auktoritet min. 

’vilket vore mest passande för både din ålder och min auktoritet’. 

d. che sarebbe più appropriato sia per la tua età (PP), che per la mia autorità (PP). 

vilket vore mest passande både för din åldern, och för min auktoriteten. 

Malings (1983) hypotes står därmed i kontrast till teorin om abstrakt kasus som formulerades 

av Chomsky (1981:170), som hävdade att varje lexikal NP tilldelas kasus beroende av dess 

funktion i satsen utan att det synliggörs av någon sorts böjningsmönster som i engelska. Enligt 

Chomskys teori tilldelas kasus alltså oberoende av om särskilda morfologiska kasusformer 

finns i språket eller inte. Det kan också vara morfologiskt – och därför synligt som i tyska – 

eller abstrakt som i engelska (Platzack 1981).  

En direkt konsekvens av att Maling (1983) förknippar transitiva adjektiv med morfologiskt 

kasus är att svenska adjektivfraser med NP-komplement måste betraktas som historiska rester 

från fornspråkets konstruktionsmönster. Med syfte att påvisa huruvida Malings antagande är 

korrekt eller inte har Platzack (1982:275–279) gjort en genomgång av 62 fornsvenska adjektiv 

som tar NP-komplement.11 Adjektiven togs ur Schwartz (1878) och Söderwall (1884–1973). 

Platzack delar upp adjektiven efter om de förekommer i modern svenska och vad de då tar för 

komplement. Av Platzacks genomgång av dessa 62 fornsvenska adjektiv framgår följande: 

• Av 23 transitiva fornsvenska adjektiv som inte förekommer i modern svenska kan bara 

7 ta både NP- och PP-komplement, varav 4 adjektiv tar komplement som inte är i da-

tivkasus. Några adjektiv med detta beteende är lius ’uppenbar’, saklös ’oskyldig’, lön-

likin ’hemlig’ och iæmværþogher ’likvärdig’. 

• Av 17 transitiva fornsvenska adjektiv som endast kan ta PP-komplement i modern 

svenska kunde 10 adjektiv uteslutande ta NP-komplement medan de övriga kunde ta 

NP- och PP-komplement. Därutöver styrde alla adjektiv dativ. Harþer ’hård’, blidher 

’blid’, kunnugher ’kunnig’ och frir ’fri’ är några exempel. 

• Av 13 transitiva fornsvenska adjektiv som tar både NP- och PP-komplement i modern 

svenska kan 6 ta enbart NP-komplement och 7 såväl NP- som PP-komplement. I de 

flesta fall styr adjektiven dativ. Alla deras moderna motsvarigheter kan däremot ta båda 

komplementstyper och NP-komplementen är alltid framförställda, förutom adjekti-

vet/adverbet fjärran. De flesta adjektiven tillhör nämligen den tredje gruppen, som tidi-

gare beskrivits i avsnitt 2.2., med undantag av trogen, som inbegrips i den andra grup-

pen, och fjärran. Bland dessa fornsvenska adjektiv ingår främadha ’främmande’, troin 

 
11 En uppmärksam läsare lägger märke till att Platzacks artikel publicerades före Malings. Det är dock uppenbart 

att Platzack haft tillgång till än äldre version av Maling (1983) vid författandet av sin artikel. 
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’trogen’, fiærran ’fjärran’, þækkeliker ’täckelig’, obegripliker ’obegriplig’ och qvitter 

’kvitt’. 

• Det finns slutligen 9 transitiva fornsvenska adjektiv vilkas moderna motsvarigheter end-

ast tar NP-komplement och räknas in i den första och andra adjektivgruppen, med un-

dantag av skyldig. I Platzack 1982:277 betraktas skyldig som ett adjektiv som kan ta 

indirekt och direkt objekt, varav det indirekta sägs kunna vara framförställt. Denna möj-

lighet anges dock inte i SAG (III:216). På samma sätt betraktas övermäktig, som enligt 

SAG (III) bara kan ta framförställt NP-komplement, som ett adjektiv tillhörande den 

andra gruppen. 

En mer ingående beskrivning av de sista 9 adjektiven visas i tabell 2. 

Tabell 2. Fornsvenska transitiva adjektiv som endast tar NP i modern svenska. 

Fornsvenska Modern svenska 

Behiælpliker (dativ) NP behjälplig 

Ifwirmäktogher (dativ) Övermäktig NP/NP övermäktig 

Liker (til/viþer) (dativ) Lik NP/NP lik 

Mäktogher (dativ) Mäktig NP/NP mäktig 

Nær (dativ) Nära NP/NP nära 

Skyldugher (dativ + ackusativ) Skyldig NP NP/NP skyldig NP 

Undirgivin (dativ) Undergiven NP/NP undergiven 

Værþer (dativ) Värd NP/NP värd 

Værþugher (dativ) Värdig NP/NP värdig 

Även i detta fall styrde dessa adjektiv dativ. Skyldugher utgör ett speciellt undantag eftersom 

adjektivet är bitransitivt, och tilldelade dativ till det indirekta objektet och ackusativ till det 

direkta. Liker kunde också ta PP-komplement inledda av prepositionerna til och viþer. 

Av Platzacks granskning framkommer att Malings hypotes om en koppling mellan transi-

tiva adjektiv och morfologiskt kasus inte är så fast som hon hade förmodat. Av de 39 adjektiv 

som fortfarande förekommer i modern svenska kan åtminstone 22 fortfarande ta NP-komple-

ment. De resultat som framkommer av Platzacks (1982:278) genomgång står följaktligen i kon-

trast med antagandet att NP-komplement inte ska finnas i språk utan morfologiskt kasus som 

modern svenska. 

Andra intressanta fakta som underbygger Platzacks (1982:278–279) argumentation är exi-

stensen av: 

• Transitiva adjektiv i modern svenska som tog både NP- och PP-komplement i forn-

svenska: liker ’likt’ och værþugher ’värd’; 

• Moderna transitiva adjektiv som tar både NP- och PP-komplement och inte förekommer 

i fornsvenska: bekant, förhatlig, gunstig, likgiltig, misshaglig, motbjudande och tack-

sam; 

• Moderna transitiva adjektiv som kan ta NP-komplement och inte förekommer i forn-

svenska: förbunden, hängiven, tillgiven, underlägsen och överlägsen. 

Platzack (1982) menar alltså att adjektiven ovan inte skulle ha kunnat ta NP-komplement om 

svenskan hade utvecklats på mer eller mindre samma sätt som engelskan. Trots att ämnet inte 
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verkar ha undersökts särskilt mycket inom generativ grammatik sedan 1980-talet är moderna 

svenska adjektiv fortfarande intressanta för frågan om en koppling mellan transitivitet, fram-

förställning av NP-komplement och kasus. En analys av förekomst av NP-komplement i 

svenska över tid ger också möjlighet till en diskussion om en möjlig empirisk koppling mellan 

NP-komplement och kasus.   

2.4 Sammanfattning och avslutande överväganden 

Med avseende på möjligheten att ta olika komplementstyper liknar verb- och adjektivfraser 

varandra. Detta gäller framför allt i ett språk som svenska, där både NP- och PP-komplement 

vanligen måste stå efter frasens huvud. En skillnad finns dock i att vissa adjektiv faktiskt kan 

ta ett framförställt NP-komplement i svenska. Dessa adjektiv kan delas in i tre grupper: Den 

första gruppen förekommer uteslutande med framförställt NP-komplement; den andra gruppen 

kan ta NP-komplement före eller efter huvudordet och i några fall efterställt PP-komplement; 

slutligen har den tredje gruppen möjlighet att ta antingen framförställt NP-komplement eller 

efterställt PP-komplement.  

Transitiva adjektivfraser som även kunde ta framförställt NP-komplement förekom också 

under fornsvensk tid. Användningen av huvudfinala adjektivfraser skulle möjligen hänga ihop 

med att språkets syntax under fornsvensk tid tillät OV-ledföljd. Samtidigt lever huvudfinala 

adjektivfraser kvar i dagens svenska, även om de sannolikt är ovanliga i vardagligt språkbruk, 

och kan upplevas som ålderdomliga.  

Under 1980-talet blev också kopplingen mellan transitiva adjektiv och kasus föremål för 

språkforskares intresse. Existensen av svenska transitiva adjektiv var att betrakta som ett pro-

blem för Malings antagande om sambandet mellan språk med morfologiskt kasus och transitiva 

adjektiv. Det finns faktiskt adjektiv i modern svenska som bara tar NP-komplement och tog 

både NP- och PP-komplement i fornsvenska och även transitiva adjektiv som inte förekom alls 

i fornsvenska.  

3 Material och metod 

I detta avsnitt beskriver jag hur uppsatsens undersökningar har genomförts. I avsnitt 3.1 be-

handlas materialinsamlingen. Dessutom diskuterar jag här några problem som uppkommit i 

samband med urvalet av korpusar till undersökningen. I avsnitt 3.2 redogör jag för uppsatsens 

metod, och i avsnitt 3.3 för jag också en kort diskussion om metoden ur ett korpuslingvistiskt 

perspektiv. 
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3.1 Material 

För att utröna hur ofta framförställda NP-komplement förekommer och har förekommit i 

svenska har jag valt att undersöka nio av de vanligaste adjektiv ur de tre grupper som nämnts i 

avsnitt 2.2. Följande adjektiv ingår i undersökningen och ska kunna ta framförställda NP-kom-

plement i predikativ ställning: behjälplig och övermäktig (grupp 1), överlägsen, underlägsen, 

trogen och värd (grupp 2), samt tacksam, obegriplig och likgiltig (grupp 3). Första gruppen 

består av adjektiv som endast kan ta framförställt NP-komplement. I den andra gruppen ingår 

adjektiv som kan ta framförställt eller efterställt NP-komplement. Slutligen omfattar den tredje 

gruppen adjektiv som kan ta framförställt NP-komplement eller efterställt PP-komplement. Det 

enda adjektiv som utgör ett slags undantag är trogen som också kan ta efterställda PP-komple-

ment inledda av prepositionen mot. Detta adjektiv befinner sig alltså mellan grupp 2 och 3. 

Det är alltså dessa nio adjektiv som undersökts, både i det synkrona och i det diakrona 

materialet. Detta ska läsaren ha i åtanke, när jag i avsnitt 3.1.1 beskriver det synkrona materialet 

och i avsnitt 3.1.2 det diakrona materialet. 

3.1.1 Det synkrona materialet                                                 

För att besvara uppsatsens synkront relaterade frågeställningar har jag valt att undersöka fem 

subkorpusar som finns tillgängliga i Korp, Språkbankens textsamling och sökverktyg (om 

Korp, se vidare Borin, Forsberg & Roxendal 2012). De valda korpusarna tillhör olika textgen-

rer, vilket kan vara relevant för att frilägga eventuella stilistiska tendenser vad beträffar valet 

av en ledföljd i stället för en annan. Korpusarna Göteborgs-Posten (2000–2013), Norstedts ro-

maner (1999) och Bloggmix (2010–2017) består av sverigesvenska texter medan Syd-Öster-

botten (2010–2014) och Skönlitteratur 2000–2013 valts ut ur finlandssvenska textsamlingar. 

Av dessa korpusar består GP och Syd-Österbotten av tidningstexter, Norstedts romaner och 

Skönlitteratur 2000–2013 av skönlitterära texter. Slutligen består Bloggmix, som namnet anty-

der, av texter som återfinns på bloggar och ingår som en del av subkorpusen Sociala medier. 

Jag utgår från att bloggtexterna typiskt ska kännetecknas av ett mer informellt och vardagligt 

språkbruk, medan tidningstexter och skönlitteratur antas innehålla ett språk som är mer formellt 

än bloggtexter. 

Skälet till att finlandssvenska korpusar inbegripits i materialurvalet är att jag strävade efter 

bredd både vad gäller genrer och region. Eventuella skillnader mellan sverigesvenska och fin-

landssvenska skulle kunna bli ett intressant bidrag till undersökningens resultat inom ramen för 

den första forskningsfrågan, som berör frekvens och produktivitet av framförställda NP-kom-

plement i dagens språkbruk.  

I och med att denna del av min undersökning har ett synkront perspektiv har jag beslutat 

att undersöka de nyaste texterna i varje korpus, företrädesvis från åtminstone år 2000 till idag. 

Det enda undantaget i materialurvalet utgörs av Norstedts romaner, som enbart omfattar texter 

från 1999. De texter som finns i den synkrona undersökningen är alltså skrivna inom en tids-

rymd på knappt 20 år, vilket knappast kan ses som en stor tidsrymd i sammanhanget. Ur varje 

subkorpus har jag strävat efter att excerpera 20 belägg för varje adjektiv för att kunna få fram 

ett tillräckligt stort material att analysera.  
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Under materialinsamlingen har det uppstått vissa problem angående det antal belägg jag kunnat 

excerpera. Båda de finlandssvenska korpusarna och Norstedts romaner har viss brist vad gäller 

förekomst av några adjektiv, och här kan antalet excerperade belägg uppgå till färre än 20. I 

några fall kan det till och med vara så att en subkorpus helt saknar belägg på ett visst adjektiv. 

Trots detta har jag fortsatt att använda mig av dessa tre korpusar – deras alternativ skulle inte 

ha gett mig ett större eller kvalitativt bättre bidrag, vilket jag nu kort ska försöka förklara. 

Jag har valt Norstedts romaner ur den sverigesvenska skönlitterära textsamlingen eftersom 

den innefattar de nyaste texterna bland alla skönlitterära korpusar. Dessutom hade alternativen 

till denna korpus (ASPAC-svenska och SUC-romaner) bara ett fåtal daterade exempel, vilket 

gör dessa korpusar olämpliga i sammanhanget. För de finlandssvenska subkorpusar jag valt 

gäller att andra alternativ helt enkelt inte hade försett mig med ett större antal exempel än Syd-

Österbotten och Skönlitteratur 2000–2013.  

I tabell 3 nedan visar jag hur många belägg som excerperats ur de olika korpusarna, upp-

delat på de nio undersökta adjektiven. Adjektiven från grupp 2 är kursiverade, medan de från 

grupp 3 är understrukna. Från och med denna punkt i uppsatsen kommer jag att använda mig 

av följande förkortningar för de olika subkorpusarna: GP (Göteborgs-Posten), NR (Norstedts 

romaner), BM (Bloggmix), SÖ (Syd-Österbotten), samt SL (Skönlitteratur 2000–2013).  

Tabell 3. Antal belägg på olika adjektiv per korpus. 

Adjektiv GP NR BM SÖ SL Total 

Behjälplig 20 1 20 0 0 41 

Övermäktig 20 1 20 6 3 50 

Överlägsen 20 3 20 7 1 51 

Underlägsen 20 0 20 0 0 40 

Trogen 20 6 20 19 6 71 

Värd 20 20 20 20 20 100 

Tacksam 20 5 20 3 7 55 

Obegriplig 20 3 20 4 2 49 

Likgiltig 20 11 20 4 4 59 

Alla adjektiv 180 50 180 63 43 516 

Som framgår av tabellen är GP och BM de enda korpusar som uppnår det maximala antalet 

belägg för varje adjektiv. Värd är det adjektiv som förekommer mest med avseende på samtliga 

korpusar (100 belägg) medan underlägsen är det adjektiv som uppträder minst och faktiskt inte 

förekommer alls i tre korpusar. Precis som det sistnämnda adjektivet är behjälplig frånvarande 

i båda finlandssvenska texter. I sin helhet har jag excerperat 516 belägg ur det synkrona materi-

alet. 

Att adjektiven inte förekommer i liknande antal i de olika korpusarna beror högst sannolikt 

på att några av de subkorpusar som valts ut ur Korp har en mycket större textmängd än de 

övriga. I Korp finns uppgifter om antal miljoner token för en korpus eller subkorpus, vilket ger 

oss en bild av hur mycket innehåll eller belägg som vi kan förvänta oss att hitta. I detta fall har 

GP (2010–2013) och Bloggmix (2010–2017) – med 71,18 respektive 427,51 miljoner token för 

korpus – mycket större textmängd än NR, SÖ och SL tillsammans (2,53; 6,68 respektive 2,50 

miljoner token). Detta bör alltså förklara varför det är svårare att hitta ett fullständigt antal be-

lägg på adjektiv i några korpusar än i andra. 
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3.1.2 Det diakrona materialet 

För undersökningens diakrona del har jag valt att samla in material på ett vis som liknar mitt 

tillvägagångssätt för den synkrona undersökningen. Inom ramen för uppsatsen undersöker jag 

förekomsten av framförställt NP-komplement från år 1800 till år 1999. Anledningen till att min 

undersökning fokuserar på denna tidsperiod är att adjektivfraser från och med början av 1800-

talet är de enda fraser som kan ha framförställt NP-komplement: OV-ledföljd försvann nämli-

gen någon gång under 1700-talet (se t.ex. Platzack 1983). I den kommande resultatredovis-

ningen delar jag alltid in materialet i fyra olika tidsperioder utifrån ett tidsintervall på 50 år: 

1800–1849, 1850–1899, 1900–1949 samt 1950–1999. För varje tidsintervall har jag valt att 

undersöka dels tidningstexter, dels skönlitteratur. Jag har huvudsakligen undersökt två stora 

korpusar ur Språkbanken: Kubhist och Litteraturbanken.  

Kubhist är en korpus bestående av flera subkorpusar som omfattar texter av olika regionala 

och nationella svenska tidningar från 1740- till 1920-talet. I och med att mitt fokus i den di-

akrona undersökningen inriktats på tidsperioder snarare än skillnaderna mellan tidningar, består 

mitt material av de första exempel jag kunnat hitta enligt subkorpusarnas ordning. De flesta 

beläggen kommer därför från subkorpusarna Aftonbladet, Dalpilen och Kalmar.  

Litteraturbanken är en korpus som enbart omfattar skönlitterära texter från medeltiden till 

i dag. Korpusen innehåller inte bara utdrag ur romaner och noveller, som utgör korpusens 

största del, utan också ur olika litterära genrer som lyrik, dramatik, essäistik och biografier.  

Under materialinsamlingen har jag stött på två typer av problem. För det första har stora 

delar av Kubhist många textutdrag som innehåller skrivfel, vilka jag antar beror på problem vid 

automatisk överföring från pappersutgåva till digitalt format. Dessa fel gör flera belägg i kor-

pusen omöjliga att förstå. Detta problem, som i mindre utsträckning gäller även Litteraturban-

ken, kommer att utförligare beskrivas i nästa avsnitt. För det andra har jag stött på samma pro-

blem jag haft vad gäller det synkrona materialet. Kubhist har brist på belägg i material från 

tidsperioden 1950–1999. För att kompensera materialbristen har jag valt att excerpera belägg 

från två ytterligare subkorpusar: DN 1987 och GP (1994).  

Ur dessa korpusar har jag strävat att excerpera 20 belägg från både Litteraturbanken och 

tidningstext, i varje tidsperiod och för varje adjektiv. Tabell 4 visar hur många adjektiv jag 

excerperat ur de fyra tidsperioderna. 

 
Tabell 4. Antal belägg per tidsperiod för varje adjektiv. 

Adjektiv 1800–1849 1850–1899 1900–1949 1950–1999 Total 

Behjälplig 9 40 40 33 122 

Övermäktig 2 17 40 40 99 

Överlägsen 2 21 40 40 103 

Underlägsen 40 40 40 26 146 

Trogen 39 40 40 40 159 

Värd 40 40 40 40 160 

Tacksam 40 39 40 36 155 

Obegriplig 40 40 40 36 156 

Likgiltig 39 40 40 40 159 

Alla adjektiv 251 317 360 331 1259 
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Den tredje perioden, alltså 1900–1949, är den enda som uppnår det maximala antalet belägg för 

varje adjektiv. Den första perioden, 1800–1849, är däremot den som utgörs av minst antal be-

lägg. Även om fyra adjektiv bidrar med det maximala antalet belägg och adjektiven trogen och 

likgiltig med 39 har denna period en stor brist på belägg med adjektiven behjälplig, övermäktig 

och överlägsen. Under denna period verkar alltså de tre adjektiven ha varit klart ovanligare än 

de övriga, åtminstone i de korpusar jag undersökt. 

Värd är det adjektiv som förekommer mest med 160 belägg, som är det maximala antalet, 

medan övermäktig förekommer minst med bara 99 belägg. Samtidigt vill jag framhålla att skill-

naden mellan 99 och 160 adjektiv knappast är väldigt stor, och i flera perioder kommer jag att 

kunna uttala mig med lika stor säkerhet om ordföljden för samtliga adjektiv. Det hela diakrona 

materialet består av 1259 belägg, vilket trots de problem som uppkommit får ses som ett relativt 

stort antal belägg för min undersökning. 

3.2 Metod 

I min undersökning har jag excerperat alla satser där adjektiven står i predikativ ställning och 

lagt in dem i en databas. För varje belägg har jag antecknat vilket slags komplement som tas av 

adjektivet. För att inte missa vissa former av ett adjektiv har jag sökt exempel utifrån adjekti-

vens lemma. Jag har alltså vid en och samma sökning fått träffa på ett adjektiv som kongruerar 

med en nominalfras i utrum/neutrum och i singular/plural. Dessutom fångar en sökning på lem-

man upp olika komparationsformer av ett adjektiv. Följande belägg (14a–d) togs från min syn-

krona databas. 

(14) a. (...) så jag tror att det blivit obegripligare för kunden (...). (SÖ 2011) 

b. För detta är många honom djupt tacksamma. (GP 2010) 

c. Och hon gjorde klart, att det var henne fullkomligt likgiltigt om detta (...). (NR 1999) 

d. Inte helt oväntat kunde inte heller jag vara honom behjälplig. (BM 2013) 

I (14a) tar obegripligare efterställt PP-komplement, medan (14b–d) visar exempel på adjektiv-

fraser som tar NP-komplement före huvudordet.  

Följande belägg (15a–d) togs i stället från min diakrona databas.12 Exemplen där författaren 

anges kommer från Litteraturbanken. 

(15) a. Han är hvarken värd heder för sig eller för Guds skull. (Kubhist, Aftonbladet, 1800–

1849) 

b. Några artillerister från Kviberg voro honom behjälpliga. (GP 1994) 

c. Gudsyskon äro trogna mot hvarandra. (Lagerlöf, Selma, 1897: Antikrists mirakler) 

d. Jag visste alltid att mina barn skulle gå om mig – bli mig överlägsna.  

(von Krusentjerna, Agnes, 1933: Fröknarna von Pahlen V) 

Adjektivet värd i (15a) tar efterställt NP-komplement, medan NP-komplementet i (15b) och 

(15d) är framförställt. Prepositionen mot inleder i stället ett PP-komplement i exempel (15c).  

 
12 Från och med denna punkt kommer jag att genomgående överföra beläggen från Språkbankens korpusar med 

deras ursprungliga skiljetecken och eventuella tryckfel.  
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Ett potentiellt problem vid den diakrona materialinsamlingen var att många textexempel i Lit-

teraturbanken faktiskt tas ur samlingar av verk, postuma publikationer eller nyare upplagor, 

vilkas datering oftast inte återspeglar det egentliga år då ett verk publicerades första gången, 

och alltså inte heller när det faktiskt skrevs. För att lösa problemet har jag därför antecknat 

författare och verk för belägg från Litteraturbanken, och därefter själv kontrollerat vilket år ett 

verk först publicerades. 

Under materialinsamlingen har jag uteslutit vissa exempel med efterställt PP-komplement, 

som av en eller annan anledning inte kan betraktas som relevant att behandla. Givet mina ex-

cerperingsprinciper ska ett PP-komplement faktiskt kunna ersättas med ett NP-komplement 

utan någon tydligt märkbar betydelseförskjutning. Om vi tar adjektivet tacksam som exempel 

kan man märka att adjektivfrasens framförställda NP-komplement bara kan ersättas av PP-kom-

plement som inleds av prepositioner som mot, gentemot eller till. Om dessa prepositioner an-

vänds har satsens subjekt, precis som är fallet vid NP-komplement “en kognitivt grundad attityd 

gentemot det bundna adverbialets referent” (SAG III:231). Däremot kan PP-komplement med 

för inte ersättas av ett framförställt NP-komplement, eftersom komplementets semantiska roll 

då faktiskt blir annorlunda. Detta visas av följande exempel (16a–b):13 

(16) a. Jag är tacksam för solen ≠ Jag är solen tacksam. 

b. Jag är solen tacksam = Jag är tacksam mot solen. 

Exemplen i (16a–b) påvisar hur betydande valet av en preposition i stället för en annan kan 

vara. Använder man prepositioner som över eller för som i (16a) avser man att uttrycka att 

subjektet känner tacksamhet på grund av PP-komplementets referent, alltså solen, som vanligt-

vis i sådana tillfällen inte är animat. En subtil betydelseförändring äger därför rum i (16a) men 

inte i (16b) där subjektets tacksamhet riktas mot solen. Exempel (17a–b) nedan utgör två möj-

liga exempel där en adjektivfras samtidigt inbegriper båda referenttyper: 

(17) a. David är [AdjP Astrid tacksam för hennes hjälp]. 

b. David är [AdjP tacksam mot Astrid för hennes hjälp]. 

I satserna är subjektets tacksamhet riktad mot det framförställda NP-komplementet i (17a) och 

referenten i PP-komplementet inlett av prepositionen mot i (17b) på grund av referenten i det 

andra PP-komplementet, som inleds av prepositionen för. Skillnaden mellan de två PP-komple-

menten betonas ytterligare i (17b) där de två PP-komplementen placeras i rad.  

Ett besläktat problem gäller adjektivet överlägsen. SAG (III:214) påstår att adjektivet har 

en annorlunda betydelse när det tar PP-komplement inlett av prepositionen mot. Sådan komple-

mentstyp har av detta skäl inte tagits med i beräkningen för min undersökning. Jag har exem-

pelvis noterat följande två belägg (18a–b) vid den diakrona undersökningens materialinsamling, 

och dessa inkluderas alltså inte i resultatet. 

(18) a. Varför är du alltid så överlägsen mot mig? (Strindberg, August, 1903: Kristina) 

b. ” Jag brukar vara överlägsen mot kvinnor , men det kan jag inte med dej , jag har för    

mkt respekt . (Hillarp, Rut, 2019 (postumt): Dagböcker 1947–1951)  

 
13 I dessa exempel är bundna adverbial inledda av för i prickad understruken stil för att peka på skillnaden i roll-

uppsättning. 
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I dessa fall är det inte möjligt att byta ut PP-komplementet med ett framförställt eller efterställt 

NP-komplement utan att betydelsen förändras. Här uttrycker adjektivet subjektets beteende el-

ler sin förmodade överlägsenhet gentemot PP-komplementets referent. Överlägsen kunde alltså 

även ersättas med adjektiv som högfärdig eller mallig.  

Jag har dessutom genomgående uteslutit belägg där adjektivfrasens komplement är topika-

liserat. Topikalisering innebär att ett satsled i en mening lyfts fram som meningens informat-

ionsstrukturella tema. Denna grammatiska företeelse äger rum i svenskan genom att placera det 

satsled man vill framhäva först i satsen, i stället för subjekt. Möjligheten att topikalisera kom-

plement betraktas som fristående från frågan om komplementet står före eller efter adjektivet 

när det förekommer längre högerut i satsen. I exempel (19a–b) ges ett par exempel av detta 

slag, varav (19b) också är ett exempel som uppvisar s.k. prepositions strandning. Här ser vi att 

komplementets topikalisering också kan äga rum genom att enbart flytta PP-komplementets 

inbäddade nominalfras längst västerut i satsen. 

(19) a. Murakami är jag ganska trogen. (BM, 2011) 

b. Men den kvinna jag älskar är jag trogen mot. (BM, 2012) 

Även om exempel (19a) och (19b) visar två olika slags topikalisering, som på något vis kunde 

tyda på en sorts stilistiska val mellan NP och PP, har jag i slutändan bestämt att inte ta förete-

elsen med i beräkningen.  

Vad gäller undersökningens diakrona del har jag därutöver uteslutit alla belägg som har att 

göra med problem vid texternas digitala överföring till Språkbanken är helt eller delvis obe-

gripliga. Ett sådant svårtolkat exempel återges i (20) nedan, där jag helt bibehåller de tecken 

som man stöter på i Kubhist: 

(20) en poäng nan de segervana sa ml viks- j { borna , vilka s .. m bekant aro överlägsna        

seiieledaxe f. n . (Kubhist, Dalpilen, 1900–1949) 

Beläggets felaktiga digitala överföring försvårar tydligt satsens syntaktiska analys. I detta fall 

är subjektet oviss, liksom ordet seiieledaxe, vars avsedda betydelse och syntaktiska funktion 

förefaller mig oklar.14 Däremot har jag inkluderat de belägg där förhållandena mellan syntak-

tiska led trots fel av olika slag kan förstås utan större svårigheter. Tre sådana exempel visar jag 

i (21a–c), där adjektivfraserna utgörs av framförställda NP-komplement:  

(21) a. d å a ning vilja ställa sig statens lagar till efterrättelse ocL vara sanning och pligt 

trogne (Kubhist, Aftonbladet, 1850–1899) 

b. för alt vara frun behjälplig med inomhui (Kubhist, Aftonbladet 1840-talet) 

c. – Förlöruas ej , om jag uppfyller min pligt...jag tan icke annorlunda gä tillwäga , sä 

framt jag will bli min embetsed trogen. (Kubhist, Aftonbladet, 1850–1899) 

Efter insamlingen av undersökningens material har jag kategoriserat alla belägg och därefter 

räknat ut hur ofta samtliga konstruktioner med NP- och PP-komplement förekommer i varje 

 
14 Sista delen av (20) kan kanske tolkas som “vilka som bekant äro överlägsna serieledare”. I så fall bör belägget 

ändå uteslutas, eftersom adjektivet fungerar attributivt. 
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korpus och i varje grupp. Resultatet som kommer av detta tillvägagångssätt kommer att presen-

teras i avsnitt 4. 

3.3 Metoddiskussion 

Eftersom mitt avsikt är att analysera frekvensen av olika komplementstyper i olika genrer och 

tidsperioder är mitt angreppssätt att betraktas som korpusligvistiskt i bred bemärkelse. Korpu-

sanalys ger möjlighet till att observera bruk av grammatiska drag och strukturer i olika språkliga 

sammanhang. Dessutom kan man studera variation av ett visst grammatiskt fenomen bland 

olika genrer (Conrad 2010:228), vilket ska leda till att vi får en bredare och mer omfattande 

bild av bruket av det drag som undersöks. Enligt O’Keeffe m.fl. (2007) gör korpuslingvistik 

därför så att grammatik kan studeras även utifrån ett probabilistiskt perspektiv genom att besk-

riva de typiska eller sannolika omständigheter där ett språkligt fenomen förekommer. 

Av dessa skäl kan den metod jag valt för att utföra min undersökning vara relevant för att 

få fram tillförlitliga uppgifter om användning av framförställt NP-komplement för olika stadier 

av svenska. Det diakrona materialets uppdelning i fyra tidsperioder på femtio år vardera möj-

liggör en mer detaljerad bild av variation i språkbruk och en mer noggrann identifiering av 

eventuella tidpunkter då en frekvensförskjutning kan ha ägt rum. Däremot är det möjligt att 

analysen av mitt synkrona material i något avseende inte blir lika noggrann som det diakrona. 

Det synkrona materialet innehåller som nämnt färre belägg i vissa subkorpusar (NR, SÖ och 

SL) än i andra. På så sätt blir resultatet om hur vanligt det egentligen är med framförställda NP-

komplement mer osäkert för vissa genrer – vilket vi bör ha i åtanke vid presentation och dis-

kussion av resultatet. 

4 Resultat 

I detta avsnitt redovisar jag uppsatsens empiriska undersökningar, och det består därför av en 

synkron och en diakron del. I avsnitt 4.1 redogör jag för resultaten av undersökningens synkrona 

del medan den diakrona undersökningens resultat behandlas i avsnitt 4.2. Avslutningsvis ges 

en sammanfattning av de båda undersökningarna i avsnitt 4.3. 

4.1 Ledföljden i moderna svenska adjektivfraser 

Den synkrona undersökningens resultat kommer att framställas på följande sätt: Först kommer 

jag att visa skillnader i frekvens mellan de olika komplementstyperna i allmänhet i avsnitt 4.1.1. 

Därefter kommer jag att jämföra komplementstyperna i förhållande till varje grupp adjektiv i 

avsnitt 4.1.2. Slutligen sammanfattar jag den synkrona undersökningen i avsnitt 4.1.3. 
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4.1.1 Komplementstypernas frekvens 

I tabell 5 redogör jag för förekomsten av adjektivfraser med framförställda NP-komplement. 

Jag jämför dem här med de andra förekomsterna av komplement, alltså med efterställda NP- 

och PP-komplement.  

Tabell 5. Framförställda NP-komplement i förhållande till alla komplement i modern svenska. 

Korpus Antal belägg Procent 

GP 54/180 30 

NR 19/50 38 

BM 56/180 31 

SÖ 24/63 38 

SL 17/43 40 

Total 170/516 33 

170 av de 516 belägg som hittas i undersökningen uppvisar framförställning av NP-komple-

ment, vilket utgör 33 procent av samtliga belägg. Av tabellen framgår flera intressanta uppgifter 

om framförställda NP-komplement i svenska adjektivfraser. De finlandssvenska korpusarna 

uppvisar de högsta procentvärdena (SÖ med 38 procent och SL med 40 procent) medan NR har 

den högsta procenten inom det sverigesvenska materialet med 38 procent. BM bidrar till resul-

tatet med 31 procent framförställning och GP har det lägsta antalet belägg med framförställda 

NP-komplement (30 procent). Alla subkorpusar har alltså framförställning i minst 30 procent 

av fallen, men ingen har ett procentvärde över 40. 

Tabell 6 visar hur ofta NP-komplement står efter adjektivet i förhållande till alla komple-

mentstyper.  

Tabell 6. Efterställda NP-komplement i förhållande till alla komplement i modern svenska. 

Korpus Antal belägg Procent 

GP 63/180 35 

NR 14/50 28 

BM 64/180 35 

SÖ 25/63 40 

SL 18/43 42 

Total 184/516 36 

De korpusar där efterställning är mest frekvent förekommande är återigen de finlandssvenska 

korpusarna som uppvisar ungefär 40 procents efterställning. Genom att också ta resultaten ur 

tabell 5 i beaktande kan man alltså påstå att finlandssvenska texter har NP-komplement snarare 

än PP-komplement, vilket jag mer ingående kommenterar när jag visat resultatet för PP-kom-

plement. GP och BM har liknande procentvärde (runt 35 procent) medan NR är den korpus där 

efterställda NP-komplement är som mest sällsynt (28 procent). Man kan därmed iaktta att gen-

reskillnader återigen framstår som små och att resultat på så sätt är likt det för framförställt NP-

komplement. 

Förekomsten av efterställda PP-komplement visas i tabell 7 (se nästa sida).  
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Tabell 7. Efterställda PP-komplement i förhållande till alla komplement i modern svenska. 

Korpus Antal belägg Procent 

GP 60/180 33 

NR 15/50 30 

BM 56/180 31 

SÖ 11/63 17 

SL 8/43 19 

Total 150/516 29 

Tabellen visar att efterställda PP-komplement är vanligare än framförställda NP-komplement 

men också att PP-komplement är mindre vanliga än NP-komplement i allmänhet (jfr även tabell 

5 och 6). Dessutom framgår av tabellen att PP-komplement är vanligare i de svenska subkor-

pusarna än i de finlandssvenska, där SÖ uppvisar det minsta procentvärdet bland alla korpusar 

(17 procent). GP har den högsta koncentrationen PP-komplement med 33 procent. En viss brist 

på belägg med adjektiv från den tredje gruppen, där adjektiv med PP-komplement främst före-

kommer, bör dock tas i beaktande vid tolkningen av dessa procentvärden (jfr avsnitt 3.1). 

Ett förvånande resultat har emellertid framkommit i den synkrona undersökningen, nämli-

gen förekomsten av framförställda PP-komplement som dyker upp endast i belägg av adjektivet 

obegriplig. Enligt SAG (III:218) brukar PP-komplement vara efterställda då adjektivfrasen fun-

gerar som predikativ. PP-komplement kan visserligen placeras på andra ställen i satsen än efter 

adjektivet, men mycket sällan i en sats mittfält. Däremot kan PP-komplement placeras före 

huvudordet om adjektivfrasen står som adjektivattribut. Framförställning av PP-komplement 

när adjektivfrasen står som predikativ nämns inte i SAG (III).  

De följande exemplen (22a–d) består av satser där PP-komplementet placeras på de olika 

möjliga platser som beskrivits ovan: efter adjektivet (22a); först i satsen (22b); före ett adjektiv 

med roll av attribut (22c); samt före ett adjektiv med predikativ funktion (22d). Exempel (22a–

b) har tagits från SAG (III:218), medan exempel (22c) är konstruerat. Satsen i exempel (22d) 

har tagits från mitt material.  

(22) a. Han hade ansetts farlig för sin omgivning. 

b. För sin omgivning hade han ansetts farlig. 

c. Den för sin omgivning farliga patienten hölls alltid inlåst. 

d. Tekniken är underbar – och för mig obegriplig! (BM 2010)  

Tabell 8 ger en överblick över hur frekvent framförställda PP-komplement förekommer i mitt 

material, både i förhållande till alla komplement och i förhållande till komplement med adjek-

tivet obegriplig (se nästa sida). De procentvärden som baseras på mindre än 15 belägg sätts 

inom parentes. 
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Tabell 8. Andelen framförställda PP-komplement i förhållande till andra komplement i modern svenska. 

Korpus Antal belägg: 

alla adjektiv 

Procent Antal belägg: 

adjektivet obegriplig 

Procent 

GP 3/180 2 3/20 15 

NR 1/50 2 1/3 (33) 

BM 4/180 2 4/20 20 

SÖ 3/63 5 3/4 (75) 

SL 0/43 0 0/2 (0) 

Total 11/516 2 11/49 22 

Tabellen visar att framförställda PP-komplement är relativt vanliga i fraser med det specifika 

adjektivet obegriplig. Denna typ av komplement utgör faktiskt 22 procent av alla belägg där 

obegriplig förekommer, trots att hela materialet enbart består av 2 procents framförställda PP-

komplement. Komplementstypen i fråga återfinns mest i SÖ och i NR medan det förekommer 

i GP och BM i nästan samma antal belägg (respektive 3/180 och 4/180). Framförställda PP-

komplement saknas däremot helt och hållet i SL. Alla exempel på framförställt PP-komplement 

i det synkrona materialet finns endast med adjektivet obegriplig. Nedan ges några exempel 

(23a–c) från mitt material: 

(23) a. Hockeyn har haft det i många år och varför inte fotbollen skulle kunna ha något lik-

nande är för mig obegripligt. (GP 2010) 

b. Och även om hederskulturen funnits i en massa år så är den för mig helt jävla obegrip-

lig. (BM 2012) 

c. Att journalister och politiker trots detta talar om “huggormar” och yrkar på att man bara 

ska ha ett språk i stället för två är för honom obegripligt. (SÖ 2011). 

Genom att frekvensmässigt jämföra framförställda PP-komplement med de övriga sorternas 

komplement i förhållande till adjektivet obegriplig har jag kommit fram till ett ytterligare för-

vånande resultat. I tabell 9 syftar FrNP, EfNP, EfPP och FrPP på framförställt och efterställt 

NP-komplement, samt efterställt och framförställt PP-komplement. 

Tabell 9. Komplementstyper för adjektivet obegriplig i modern svenska. 

Korpus Antal belägg 

FrNP 

Antal belägg 

EfNP 

Antal belägg 

EfPP 

Antal belägg 

FrPP 

Totalt antal belägg 

FrPP 

GP 0/20 0/20 17/20 3/20 3/180 

NR 0/3 0/3 2/3 1/3 1/50 

BM 1/20 0/20 15/20 4/20 4/180 

SÖ 0/4 0/4 1/4 3/4 3/63 

SL 0/2 0/2 2/2 0/2 0/43 

Det totala antalet belägg framförställt PP-komplement är, som jag visat i tabeller 8 och 9, ringa 

i jämförelse med de andra komplementstyperna. Den komplementstypen som dominerar bland 

beläggen på adjektivet obegriplig är efterställt PP-komplement. Antalet framförställda PP-kom-

plement är mindre än antalet efterställda PP-komplement i varje subkorpus, med SÖ som enda 

undantaget (ett enda belägg där PP-komplementet är efterställt jämfört med tre belägg där det 

är framförställt). Att belägg med efterställt NP-komplement fullständigt saknas är inte 
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förvånande eftersom obegriplig tillhör grupp 3, som enligt SAG (III) endast ska kunna ta fram-

förställt NP-komplement eller efterställt PP-komplement. Vad som är särskilt intressant är att 

framförställning av NP-komplement tycks ha blivit ersatt av framförställning av PP-komple-

ment. Framförställt NP-komplement vid adjektivet obegriplig förekommer nämligen bara en 

gång i materialet. 

4.1.2 Skillnader mellan adjektivens grupper 

I de följande tabellerna visas skillnader i bruk av de olika komplementen i förhållande till varje 

grupp av adjektiv. Tabell 10 illustrerar hur vanliga framförställda NP-komplement är i de tre 

grupperna återigen uppdelat på de fem subkorpusarna. 

Tabell 10. Framförställda NP-komplement i varje grupp i modern svenska. 

Korpus Belägg 

grupp 1 

Procent 

grupp 1 

Belägg 

grupp 2 

Procent 

grupp 2 

Belägg 

grupp 3 

Procent 

grupp 3 

GP 34/40 85 17/80 21 3/60 5 

NR 2/2 (100) 15/29 52 3/19 16 

BM 32/40 80 16/80 20 8/60 13 

SÖ 3/6 (50) 21/46 46 0/11 (0) 

SL 3/3 (100) 8/27 30 6/13 (46) 

Alla 74/90 82 77/262 29 20/163 12 

Framförställning av NP-komplement förekommer minst i förhållande till adjektiv från grupp 3 

(12 procent). Komplementstypen är helt frånvarande i SÖ medan bara 5 procent av adjektivfra-

ser tar framförställt NP-komplement i GP. SL har den högsta procenten (46 procent) medan 

framförställda NP-komplement har en liknande frekvens i NR (16 procent) och BM (13 pro-

cent). Bland adjektiven ur grupp 2 är framförställning av NP-komplement (29 procent) inte lika 

vanlig som efterställning, men siffrorna varierar mellan de olika subkorpusarna. NR består fak-

tiskt till 52 procent av belägg med framförställda NP-komplement. Precis som är fallet i NR 

innefattar den finlandssvenska korpusen SÖ ett relativt stort antal framförställda NP-komple-

ment (46 procent), medan andelen är mer begränsad i GP (21 procent) och BM (20 procent) 

jämfört med antalet efterställda NP-komplement, vilket kommer att vidareutvecklas i tabell 11. 

Grupp 1 visar oss paradoxalt nog ett både väntat och förvånande resultat. Komplementstypen i 

fokus dominerar med en 82 procents frekvens men uppgiften själv tyder på att adjektiven be-

hjälplig och övermäktig – de enda adjektiv i min undersökning som tillhör grupp 1 – har möj-

ligheten att ta flera sorters komplement och inte bara framförställda NP-komplement, vilket 

enligt SAG (III) är den enda komplementstyp dessa adjektiv kan ta i predikativ ställning. 

De resultat som framkommit av tabell 10 kompletteras med två ytterligare tabeller, som 

visar andelen efterställda NP-komplement och efterställda PP-komplement. Tabell 11 åskåd-

liggör först förekomsten av efterställda NP-komplement i de tre adjektivgrupperna (se nästa 

sida).  
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Tabell 11. Efterställda NP-komplement i varje grupp i modern svenska. 

Korpus Belägg 

grupp 1 

Procent 

grupp 1 

Belägg 

grupp 2 

Procent 

grupp 2 

Belägg 

grupp 3 

Procent 

grupp 3 

GP 1/40 3 62/80 78 0/60 0 

NR 0/2 (0) 14/29 48 0/19 0 

BM 2/40 5 60/80 75 2/60 3 

SÖ 0/6 (0) 25/46 54 0/11 (0) 

SL 0/3 (0) 18/27 67 0/13 (0) 

Alla 3/90 3 179/262 68 2/163 1 

Med stöd av denna tabell kan man konstatera att efterställning av NP-komplement i förhållande 

till den andra gruppens adjektiv är den vanligaste komplementstypen (68 procent). Efterställda 

NP-komplement är i klar majoritet i alla korpusar med undantag av NR (48 procent) och SÖ 

(54 procent), korpusar där framförställning också är tydligt vanligare (jfr tabell 10). Andelen 

efterställt NP-komplement i grupp 1 och 3 är däremot väldigt låg, och förekomsten i sig är 

oväntad om man tänker på gruppernas särdrag. De adjektiv från dessa grupper som tar efterställt 

NP-komplement är behjälplig och övermäktig ur grupp 1, samt tacksam ur grupp 3. Dessa be-

lägg (24a–e) förekommer i GP och BM. 

(24) a. Jag kommer hålla genomgång för dem är nybörjare och svara på frågor och vara  

behjälplig dem som kör fast. (BM 2011) 

b. Ekonomiavdelningen är en stödfunktion som ska vara behjälplig de andra avdelning-

arna. (BM 2013) 

c. När det väl gällde blev uppgiften övermäktig Pia Sundhages Sverige och då framför 

allt två spelare. (GP 2013) 

d. Min dator är död så nu helt plötsligt är jag evigt tacksam de överflödiga maskinerna i 

vårt hem. (BM 2010) 

e. Känner mig faktiskt sur om jag ska vara ärlig – men ack så glad att det lugnat sig så jag 

är ju mer tacksam det. (BM 2010) 

Beläggen (24a–b) är de enda där behjälplig tar efterställt NP-komplement. En förklaring till 

valet av ett efterställt NP-komplement i (24a) kunde hittas i den relativa bisats som modifierar 

objektet. Mönstret vara de som kör fast behjälplig låter möjligen inte helt naturligt på grund av 

objektets längd och/eller syntaktiska komplexitet. Man kunde följa exakt samma resonemang 

för exemplet (24d) med tacksam. I (24c) tar övermäktig efterställt NP-komplement i stället för 

framförställt NP-komplement. I så fall kan man se en likhet i betydelse med adjektivet överläg-

sen, som tillhör den andra gruppen adjektiv och oftast tar efterställt NP-komplement. Dessutom 

kan adjektivet övermäktig enligt Platzack (1982:277–278) ta båda slags NP-komplement, även 

om möjligheten till efterställning inte nämns i SAG (III). I (24e) verkar efterställt NP-komple-

ment ersätta ett PP-komplement inlett av för (jfr resonemanget i avsnitt 3.2) medan det samma 

inte kan sägas med säkerhet för exempel (24d), där NP-komplementet eventuellt kunde ersättas 

av ett PP-komplement inlett av mot. Vad gäller beläggen (24c) och (24e) är det också möjligt 

att prepositionen för antingen uteslutits eller glömts bort i skrivandet.  

Till sist redovisar jag frekvensen av efterställda PP-komplement i tabell 12, som tydliggör 

och kompletterar de ovanstående tabellernas resultat (se nästa sida). 
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 Tabell 12. Efterställda PP-komplement i varje grupp i modern svenska. 

Korpus Belägg 

grupp 1 

Procent 

grupp 1 

Belägg 

grupp 2 

Procent 

grupp 2 

Belägg 

grupp 3 

Procent 

grupp 3 

GP 5/40 13 1/80 1 54/60 90 

NR 0/2 (0) 0/29 0 15/19 79 

BM 6/40 15 4/80 5 46/60 77 

SÖ 3/6 (50) 0/46 0 8/11 (73) 

SL 0/3 (0) 1/27 4 7/13 (54) 

Alla 14/90 16 6/262 2 130/163 80 

Efterställda PP-komplement är vanligast i belägg med adjektiv från den tredje gruppen (80 

procent). Alla korpusars andelar överstiger 70 procent förutom SL (54 procent). Som redan 

visat i tabell 10, är förekomsten av PP-komplement bland den första gruppens adjektiv ett 

märkvärdigt resultat. Andelen är faktiskt betydligt högre än den för efterställda NP-komple-

ment (16 mot 3 procent). PP-komplement förekommer även i samband med den andra grup-

pen, fastän i betydligt färre fall än vid andra slags komplement.  

Av tabellen framgår alltså att belägg med efterställda PP-komplement förekommer även 

vid adjektiv från grupp 1. Inom denna grupp har jag stött på 14 belägg med efterställt PP-

komplement (5 med behjälplig och 9 med övermäktig). I exempel (25a–d) nedan visar jag 

några av dessa belägg: 

(25) a. – Vår rådgivning syftade ju att vara behjälplig för kunden. (GP 2013) 

b. Kraven på det perfekta livet blir övermäktiga för många unga. (GP 2010) 

c. Man hjälper även till med årskort och medlemsutskick, samt är behjälplig mot klubben 

i andra ärenden. (BM 2010) 

d. Det var roligt men butiken blev övermäktig för oss. (SÖ 2010) 

Eftersom PP-komplement är den allra vanligaste komplementstypen i svenska och bara ett fåtal 

adjektiv har möjligheten att ta NP-komplement kan man anta att svensktalandes större benä-

genhet att använda sig av PP-komplement lett till bruk av PP-komplement i sammanhang där 

de egentligen inte borde förekomma. Det är alltså i allmänhet mer typiskt att använda PP-kom-

plement än NP-komplement för svensktalande. Detta gäller också de framförställda PP-kom-

plement som förekommer med adjektivet obegriplig. Denna språkliga tendens kunde därmed 

ha gjort så att svenskar nyligen har börjat lägga till prepositionen före det framförställda NP-

komplementet. 

 Samma resonemang gäller även förekomsten av efterställda PP-komplement vid adjektivet 

underlägsen inledda av prepositionen mot (26a–b). 

(26) a. Så är det bara för att den personen antingen mår dåligt själv, eller känner sig så un-

derlägsen mot dig att den måste göra någonting. (BM 2011) 

b. Vincent Kompany lovade sig själv att aldrig känna sig så underlägsen mot en mot-

ståndaren. (BM, 2012) 

I dessa belägg är adjektivfrasernas komplement inledda av en preposition. Här kunde PP-kom-

plementen ersättas med NP-komplement utan att betydelsen förändras. Adjektivet underlägsen 

tycks därför dela samma egenskaper som adjektivet trogen snarare än överlägsen. 
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4.1.3 Sammanfattning av den synkrona undersökningen 

Bortsett från framförställt PP-komplement, vars sparsamma andel belägg uteslutande återfinns 

i samband med adjektivet obegriplig (2 procent), är efterställt PP-komplement den komple-

mentstyp som förekommer minst i hela materialet (29 procent). Den mest förekommande kom-

plementstypen är efterställt NP-komplement, som utgör 36 procent av materialet. Framför-

ställda NP-komplement har visat sig inte vara lika frekventa som efterställda NP-komplement 

(33 procent). Samtidigt ska det också sägas att skillnaden mellan de tre komplementstyperna är 

tämligen liten. Det skiljer faktiskt bara 7 procentenheter mellan den vanligaste (efterställt NP-

komplement) och ovanligaste komplementstypen (efterställt PP-komplement). De finlands-

svenska texterna verkar uppvisa en tendens att föredra NP-komplement snarare än PP-komple-

ment i förhållande till de sverigesvenska texterna.  

Även om andelen i hela materialet är väldigt låg (2 procent) är förekomsten av framför-

ställda PP-komplement i adjektivfraser med obegriplig ett betydelsefullt resultat mot bakgrund 

av följande två anledningar: För det första visar resultatet att PP-komplement i någon utsträck-

ning kan placeras före adjektiv i predikativ och inte bara i attributiv ställning. För det andra 

tycks framförställda PP-komplement faktiskt vara vanligare än de NP-komplement som upp-

träder på samma plats. 

Att jämföra de olika komplementstyperna utifrån deras förekomst inom de tre grupperna 

adjektiv har också lett till intressanta uppgifter vad gäller adjektivfrasernas beteende. Ett 

centralt resultat är förekomsten av efterställda komplement i adjektivfraser med behjälplig och 

övermäktig, som endast bör ta framförställt NP-komplement. I den andra gruppen adjektiv utgör 

framförställda NP-komplement ungefär 30 procent av adjektivfrasernas komplement och drygt 

hälften i den skönlitterära korpusen NR. Även resultaten angående efterställning av NP och PP-

komplement innehåller några förvånande aspekter. En väldigt liten mängd efterställda PP-kom-

plement förekommer vid adjektivfraser med trogen och underlägsen, som tillhör den andra 

gruppen, samt tacksam, som tillhör den tredje gruppen. Förekomsten av efterställt NP-komple-

ment vid det sistnämnda adjektivet står i stark kontrast med det som anges i SAG (III:215) kring 

egenskaperna av den tredje gruppens adjektiv. Detsamma gäller förekomst av efterställt PP-

komplement vid adjektivet underlägsen från grupp 2. Samtidigt är efterställt PP-komplement 

den dominerande komplementstypen i belägg med adjektiv från den tredje gruppen – i linje 

med SAG:s beskrivning av adjektivens grupper.  

4.2 Ledföljden i äldre svenska adjektivfraser 

De resultat som framkommit i den diakrona undersökningen kommer nu att redovisas på ett sätt 

som motsvarar resultatet från den synkrona undersökningen. Skillnaderna mellan de olika kom-

plementstypernas frekvens i de olika tidsperioderna visas i avsnitt 4.2.1. Därefter följer en jäm-

förelse av komplementstyperna i avsnitt 4.2.2 där jag också tar hänsyn till de olika grupperna 

av adjektiv. En sammanfattning av resultaten ges i avsnitt 4.2.3.  
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4.2.1 Utvecklingen av de olika komplementstyperna 

I tabell 13 redogör jag för förekomsten av adjektivfraser med framförställda NP-komplement i 

förhållande till alla komplement. Jag särredovisar i tabellen resultatet för de två genrerna tid-

ningar och litteratur, och kommer så att göra i hela avsnittet. 

 

Tabell 13. Framförställda NP-komplement i förhållande till alla komplement.  

Period Tidningar          Litteratur Total 

 Belägg Procent Belägg Procent Belägg Procent 

1800–1849 48/126 38 63/125 50 111/251 44 

1850–1899 75/145 52 107/172 62 182/317 57 

1900–1949 99/180 55 113/180 63 212/360 59 

1950–1999 42/157 27 87/174 50 129/331 39 

Tabellen ovan antyder att framförställning av NP-komplement faktiskt ökade mellan första hal-

van av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. I beläggen från första halvan av 1800-talet 

utgör framförställda NP-komplement 44 procent av materialet. Procenten uppgår till 57 procent 

i perioden 1850–1899 och till 59 procent under perioden 1900–1949. Man kan därefter obser-

vera att framförställning av NP-komplement verkar sjunka något i bruk (39 procent). Denna 

sänkning berör framför allt bruket av framförställda NP-komplement i tidningar som minskar 

från 55 procent under till 27 procent under andra halvan av 1900-talet. I allmänhet är det i 

litterära genrer där framförställda NP-komplement är som vanligast, där procentvärdet aldrig 

blir lägre än 50. 

Förekomst av efterställda NP-komplement verkar däremot ha ökat något under tiden, vilket 

framkommer av tabell 14 nedan. 

Tabell 14. Efterställda NP-komplement i förhållande till alla komplement. 

Period Tidningar          Litteratur Total 

 Belägg Procent Belägg Procent Belägg Procent 

1800–1849 36/126 29 23/125 18 59/251 24 

1850–1899 41/145 28 33/172 19 74/317 23 

1900–1949 48/180 27 38/180 21 86/360 24 

1950–1999 56/157 36 49/174 28 105/331 32 

Efterställning i tidningar sjönk med 2 procent från perioden 1800–1849 (29 procent) till peri-

oden 1900–1949 (27 procent) men fick möjligen ett visst uppsving under perioden 1950–1999 

med en frekvens som uppgår till 36 procent. Under dessa två århundraden har efterställda NP-

komplement alltid varit något vanligare i tidningar än i litterära verk, vars bruk ökade med 10 

procentenheter från perioden 1800–1849 (18 procent) fram till perioden 1950–1999 (28 pro-

cent), men skillnaderna mellan genrerna är inte stora. Sammantaget finns det en antydan till 

något slags ökning av efterställning av NP-komplement efter år 1950 (32 procent), men skill-

naden tycks tämligen liten.  

Frekvensen av efterställda PP-komplement är i stället en exakt motsats till frekvensen av 

framförställda NP-komplement vad gäller skillnaden mellan de olika tidsperioderna. Detta vi-

sas i tabell 15 (se nästa sida). 
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Tabell 15. Efterställda PP-komplement i förhållande till alla komplement. 

Period Tidningar          Litteratur Total 

 Belägg Procent Belägg Procent Belägg Procent 

1800–1849 30/126 24 36/125 29 66/251 26 

1850–1899 20/145 14 30/172 17 50/317 16 

1900–1949 27/180 15 26/180 14 53/360 15 

1950–1999 44/157 28 37/174 21 81/331 24 

Av tabellen framgår inte riktigt något tydligt mönster, vare sig för den diakrona utvecklingen 

eller för skillnader mellan genrer. Efterställda PP-komplement verkar på det hela taget ha varit 

vanligare under perioden 1800–1849 och perioden 1950–1999 (26 respektive 24 procent) än 

perioderna 1850–1899 och 1900–1949 (16 respektive 15 procent). Den största skillnaden i fre-

kvens inom tidningsgenren är den mellan 1900-talets första och andra halvan. Under andra hal-

van av 1900-talet tycks andelen efterställda PP-komplement ha stigit från 15 till 28 procent. 

Denna komplementstyp var dessutom lite vanligare i litteratur under perioden 1800–1849 (29 

procent kontra 24 procent i tidningar) och mindre vanlig efter 1950-talet (21 kontra 28 procent), 

men förekommer med nästan samma frekvens i de andra tidsperioderna. 

Vid insamlingen av det diakrona materialet har jag därutöver stött på belägg av adjektiv-

fraser med framförställda PP-komplement, som redan framkommit i resultatredovisningen för 

undersökningens synkrona del (se avsnitt 4.1.1). I det diakrona materialet förekommer denna 

komplementstyp dock inte bara med adjektivet obegriplig, utan också med adjektivet likgiltig, 

som tillhör den tredje gruppen adjektiv. Här visar jag tre exempel (27a–c) med likgiltig, ur mitt 

diakrona material. 

(27) a. ryska väldets tillväxande makt blifvit betraktad såsom för Sverige likgiltig. (Kubhist, 

Aftonbladet, 1850–1899) 

b. Hon var exklusiv i sin smak, och flertalet människor voro för henne likgiltiga. (Lun-

degård, Axel, 1892: Titania: en kärlekssaga) 

c. Det är ju påtagligen för mig likgiltigt. (Kubhist, Dalpilen, 1900–1949) 

Tabell 16 nedan visar frekvensen av framförställda PP-komplement. 

Tabell 16. Framförställda PP-komplement i förhållande till alla komplement. 

Period Tidningar          Litteratur Total 

 Belägg Procent Belägg Procent Belägg Procent 

1800–1849 10/126 8 3/125 2 13/251 5 

1850–1899 9/145 6 2/172 1 11/317 3 

1900–1949 6/180 3 3/180 2 9/360 3 

1950–1999 5/157 3 1/174 1 6/331 2 

Sedan 1800-talet verkar framförställda PP-komplement ha förekommit allt mindre (från 5 pro-

cent under första halvan av 1800-talet till 2 procent under andra halvan av 1900-talet om man 

samtidigt tar båda genrer i beaktande). Framförställt PP-komplement är den minst förekom-

mande komplementstypen, vilket inte bör vara särskilt förvånande givet att det knappt ses som 

en möjlighet i modern svenska (SAG III:218). Det som är mest intressant är nog att dess bruk 

tycks ha varit något vanligare under perioden 1800–1849, i synnerhet vad gäller tidningsgenren 
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(8 procent). Det tycks alltså finnas ett diakront mönster där framförställda PP-komplement blir 

ovanligare över tid.  

Genom att sätta frekvensen av de olika komplementstyperna vid adjektiven obegriplig och 

likgiltig i relation till varandra får vi fram ytterligare intressanta uppgifter om förekomsten och 

utvecklingen av framförställda PP-komplement över tid; se tabell 17 nedan:  

Tabell 17. Antalet av de fyra komplementstyperna för adjektiven obegriplig och likgiltig. 

Korpus Antal belägg 

FrNP 

Antal belägg 

EfNP 

Antal belägg 

EfPP 

Antal belägg 

FrPP 

Totalt antal belägg 

FrPP 

1800–1849 39/79 0/79 27/79 13/79 13/251 

1850–1899 41/80 0/80 28/80 11/80 11/317 

1900–1949 35/80 0/80 36/80 9/80 9/360 

1950–1999 19/76 0/76 51/76 6/76 6/331 

Som framgår av tabellen är antalet framförställda PP-komplement i mitt material lägre än anta-

let framförställda NP-komplement och efterställda PP-komplement vid adjektiven obegriplig 

och likgiltig i varje tidsperiod. Dessutom är det intressant att lägga märke till skillnaden mellan 

förekomst av framförställt NP-komplement och efterställt PP-komplement över tid. Framför-

ställda NP-komplement verkar vara vanligare än efterställda PP-komplement under 1800-talet 

och vice versa under 1900-talet. 

4.2.2 Skillnader mellan adjektivens grupper 

Skillnaderna i bruk av de olika komplementen i förhållande till varje grupp adjektiv visas i de 

följande tabellerna. Tabell 18 visar hur vanliga framförställda NP-komplement är under de fyra 

tidsperioderna. 

Tabell 18. Framförställda NP-komplement i varje grupp och varje tidsperiod. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

1800–1849 10/11 (91) 57/121 47 44/119 37 

1850–1899 57/57 100 63/141 45 62/119 52 

1900–1949 80/80 100 71/160 44 61/120 51 

1950–1999 70/73 96 36/147 24 33/112 29 

Bortsett från grupp 1, där en väldigt hög andel framförställning är väntad, tycks framförställda 

NP-komplement vara relativt vanliga i de övriga adjektivgrupperna mellan år 1800 och 1949. I 

den andra gruppen har komplementstypen en frekvens runt 45 procent från 1800-talet fram till 

1950, då frekvensen på ett ganska påfallande sätt sjunker till 24 procent. Framförställning inom 

grupp 3 beter sig på liknande sätt. Frekvensen under första halvan av 1800-talet uppgår till 37 

procent. Därefter verkar framförställning vara ännu vanligare mellan 1850 och 1900 (52 re-

spektive 51 procent), innan frekvensen sjunker åter under andra halvan av 1900-talet (29 pro-

cent).  

Den följande tabellen (19) ger en överblick över framförställningens situation i båda un-

dersökta genrer (se nästa sida). 
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Tabell 19. Framförställda NP-komplement i varje grupp uppdelat på genre. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

Tidningar 1800–1849 5/5 (100) 23/62 37 20/59 34 

Litteratur 1800–1849 5/6 (83) 34/59 58 24/60 40 

Tidningar 1850–1899 24/24 100 20/61 33 31/60 52 

Litteratur 1850–1899 33/33 100 43/80 54 31/59 53 

Tidningar 1900–1949 40/40 100 30/80 38 29/60 48 

Litteratur 1900–1949 40/40 100 41/80 51 32/60 53 

Tidningar 1950–1999 30/33 91 10/68 15 12/56 21 

Litteratur 1950–1999 40/40 100 26/78 33 21/56 38 

Att framförställda NP-komplement dominerar för grupp 1, i både det litterära materialet och i 

tidningstext, är knappast förvånande. I den andra gruppen är framförställda NP-komplement 

vanligare i de litterära texterna än i tidningstexterna i alla tidsperioder (med en skillnad på näs-

tan 20 procentenheter mellan genrerna), vilket är helt konsekvent. Frekvensen i den tredje grup-

pen verkar däremot vara mer balanserad över genrer, åtminstone om vi undantar den fjärde och 

sista tidsperioden (21 procent i tidningstexter och 38 procent i litteratur).  

Tabell 20 visar utvecklingen med fokus på de efterställda NP-komplementen. 

Tabell 20. Efterställda NP-komplement i varje grupp och varje tidsperiod. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

1800–1849 1/11 (9) 59/121 49 0/119 0 

1850–1899 0/57 0 74/141 52 0/119 0 

1900–1949 0/80 0 86/160 54 0/120 0 

1950–1999 0/73 0 105/147 71 0/112 0 

Efterställning av NP-komplement förefaller vara ganska vanlig i grupp 2 redan i första halvan 

av 1800-talet (49 procent), och andelen efterställda NP-komplement fortsätter att öka fram till 

perioden 1950–1999 (med ett värde på 71 procent). Komplementstypen är som väntat frånva-

rande i den tredje gruppen. Det finns dock ett enda exempel av efterställ NP-komplement med 

adjektivet begriplig (grupp 1) som visas i (28) nedan. 

(28) Huld har i sorgespelet en delvis annan ställning än i sagan, där hon uppträder som troll-

packa, behjälplig sönerna i att dräpa fadern. (Stagnelius, Erik Johan, 1800–1823: Sam-

lade Verk (V)) 

Tabell 21 redogör för skillnaden mellan genrerna (se nästa sida). 
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Tabell 21. Efterställda NP-komplement i varje grupp uppdelat på genre. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

Tidningar 1800–1849 0/5 (0) 37/62 60 0/59 0 

Litteratur 1800–1849 1/6 (17) 22/59 37 0/60 0 

Tidningar 1850–1899 0/24 0 41/61 67 0/60 0 

Litteratur 1850–1899 0/33 0 33/80 41 0/59 0 

Tidningar 1900–1949 0/40 0 48/80 60 0/60 0 

Litteratur 1900–1949 0/40 0 38/80 48 0/60 0 

Tidningar 1950–1999 0/33 0 43/68 63 0/56 0 

Litteratur 1950–1999 0/40 0 49/78 63 0/56 0 

Efterställda NP-komplement är vanligen mer frekventa i tidningstexter än i litteratur med vär-

den som överstiger 60 procent. Den sista tidsperioden är dock ett undantag, då efterställda NP-

komplement uppvisar en frekvens av 63 procent i båda genrer. I linje med en minskning i bruk 

av framförställda NP-komplement kan man observera en ökning av deras förekomst från och 

med 1950-talet.  

I tabell 22 visar jag också utvecklingen av efterställda PP-komplement. 

Tabell 22. Efterställda PP-komplement i varje grupp och varje tidsperiod. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

1800–1849 0/11 (0) 4/121 3 62/119 52 

1850–1899 0/57 0 4/141 3 46/119 39 

1900–1949 0/80 0 3/160 2 50/120 42 

1950–1999 3/73 4 5/147 3 73/112 65 

Tabellens mest relevanta aspekt är att den visar hur vanliga efterställda PP-komplement har 

varit i relation till adjektiven i den tredje gruppen. Denna komplementstyp var vanligare inom 

grupp 3 under perioderna 1800–1849 (52 procent) och 1950–1999 (65 procent). Komple-

mentstypen verkar alltså ha varit något mindre förekommande mellan år 1850 och 1949 (39 

respektive 42 procent) och ökade igen vid 1950-talet (65 procent), precis som efterställda NP-

komplement inom grupp 2 (se tabell 20). Eftersom det enda adjektiv ur den andra gruppen som 

kan ta efterställda PP-komplement är trogen, förekommer komplementstypen väldigt lite i alla 

tidsperioder (runt 3 procent) och alltid vid detta adjektiv.  

I tabell 23 ser vi också hur utvecklingen skiljer sig åt i de två olika genrerna (se nästa sida).  
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Tabell 23. Efterställda PP-komplement i varje grupp uppdelat på genre. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

Tidningar 1800–1849 0/5 (0) 1/62 2 29/59 49 

Litteratur 1800–1849 0/6 (0) 3/59 5 33/60 55 

Tidningar 1850–1899 0/24 0 0/61 0 20/60 33 

Litteratur 1850–1899 0/33 0 4/80 5 26/59 44 

Tidningar 1900–1949 0/40 0 2/80 3 25/60 42 

Litteratur 1900–1949 0/40 0 1/80 1 25/60 42 

Tidningar 1950–1999 3/33 9 2/68 3 39/56 70 

Litteratur 1950–1999 0/40 0 3/78 4 34/56 61 

Som man kan se i tabellen verkar det inte finnas något tydligt mönster som präglar grupp 2. 

Man kan möjligen notera att alla belägg från andra halvan av 1800-talet är från den litterära 

genren. Vad gäller den tredje gruppen bekräftar denna tabell utvecklingen som visas i tabell 21. 

Det som är mest intressant är värdena under perioden 1800–1849 och ökningen i bruk som äger 

rum under 1900-talets senare hälft. Komplementstypen var lite vanligare i litteratur under båda 

halvor av 1800-talet (55 och 44 procent mot 49 och 33 procent i tidningsgenren) men någon 

slags förskjutning sker möjligen efter år 1900. Under första halvan av 1900-talet är mitt pro-

centvärde identiskt för litteratur och tidningstext (42 procent), och i den sista perioden är efter-

ställt PP-komplement vanligare i tidningstext (70 mot 61 procent i litteratur). Därutöver kan 

man räkna 3 belägg med efterställt PP-komplement i den första gruppen: ett belägg med adjek-

tivet behjälplig och två belägg med adjektivet övermäktig (29a–c). Alla dessa belägg hittades i 

GP 1994. 

(29) a. Två av bostadsvärdarna är invandrare och kan vara behjälpliga för nya svenskar genom 

att vara med och knyta kontakter med samhället och människorna runt omkring.  

(GP 1994) 

b. Att göra parafras eller kommentar till konst som står nära vår tid är svårt och tycks 

övermäktigt för en konstelev. (GP 1994) 

c. Annars blir det övermäktigt för Göteborg. (GP 1994) 

Slutligen kommer vi till de framförställda PP-komplement, och i tabell 24 visar jag hur de ut-

vecklas över tid. 

Tabell 24. Framförställda PP-komplement i varje grupp och varje tidsperiod. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

1800–1849 0/11 (0) 0/121 0 13/119 11 

1850–1899 0/57 0 0/141 0 11/119 9 

1900–1949 0/80 0 0/160 0 9/120 8 

1950–1999 0/73 0 0/147 0 6/112 5 

Denna tabell bekräftar de resultat som visas i tabell 16. Denna typ av komplement, som i under-

sökningens diakrona del återfinns i belägg med obegriplig och likgiltig, verkar vara vanligast 

inom den tredje gruppen under första halvan av 1800-talet (11 procent). Därefter tycks 
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framförställda PP-komplement sjunka något i frekvens över tid, och under andra halvan av 

1900-talet är procentvärdet bara 5.  

Tabell 25 visar hur vanliga framförställda PP-komplement var i tidningar och i litteraturen. 

Tabell 25. Framförställda PP-komplement i varje grupp uppdelat på genre. 

Korpus Grupp 1 

belägg 

Grupp 1 

procent 

Grupp 2 

belägg 

Grupp 2 

procent 

Grupp 3 

belägg 

Grupp 3 

procent 

Tidningar 1800–1849 0/5 0 0/62 0 10/59 17 

Litteratur 1800–1849 0/6 0 0/59 0 3/60 5 

Tidningar 1850–1899 0/24 0 0/61 0 9/60 15 

Litteratur 1850–1899 0/33 0 0/80 0 2/59 3 

Tidningar 1900–1949 0/40 0 0/80 0 6/60 10 

Litteratur 1900–1949 0/40 0 0/80 0 3/60 5 

Tidningar 1950–1999 0/33 0 0/68 0 5/56 9 

Litteratur 1950–1999 0/40 0 0/78 0 1/56 2 

Tabellen antyder ganska starkt att framförställda PP-komplement kan ha varit vanligare i tid-

ningar än i litteraturen, precis som efterställda PP-komplement. Resultat är mycket konsekvent, 

på så sätt att framförställda PP-komplement alltid är vanligare i tidningstext. Denna genomgå-

ende skillnad mellan genrer kunde bero på ett stilistiskt val som ser framförställning av PP-

komplement som inte lika lämplig i sammanhang som kräver en högre stilnivå.  

4.2.3 Sammanfattning av den diakrona undersökningen 

Av den diakrona undersökningen framgår att framförställt NP-komplement är det vanligaste 

komplementet i varje tidsperiod som undersökts, och det var i synnerhet vanligast under första 

halvan av 1900-talet (59 procent). Efterställda NP-komplement verkar ha varit betydligt mindre 

förekommande än framförställda NP-komplement (23 procent) men något vanligare än efter-

ställda PP-komplement (15 procent) med perioden 1800–1849 som enda undantag, då efter-

ställda PP-komplement uppgick till 26 procent.  

Den tydligaste förändringen vad gäller komplementstyp och ledföljd för adjektivfraser i 

mitt diakrona material verkar äga rum vid 1950-talet. Å ena sidan minskar framförställning av 

NP-komplement från 59 procent till 39 procent, vilket ändå får ses som en ganska omfattande 

frekvensförskjutning. Å andra sidan ökade användningen av efterställda NP-komplement (från 

24 till 32 procent) och PP-komplement (från 15 till 24 procent). NP-komplement var därmed 

fortfarande vanligare än PP-komplement när min diakrona undersökning når sitt tidsmässiga 

slut. Detta utvecklingsmönster syns också i den tredje gruppen av adjektiv, där framförställda 

NP-komplement användes mer än efterställda PP-komplement under andra halvan av 1800-

talet och första halvan av 1900-talet (52 och 51 procent). Inom den andra gruppen var framför-

ställda och efterställda NP-komplement nästan lika vanligt förekommande fram till 1950-talet, 

då efterställning blev avsevärt mer frekvent (71 procent). Vad beträffar de två undersökta gen-

rerna tycks framförställt NP-komplement användas något mer i litteraturen än i tidningstext, 

medan efterställt NP-komplement förefaller vanligare i tidningstext.  

Exempel av framförställda PP-komplement återfinns även i det diakrona materialet vid ad-

jektiven obegriplig och likgiltig och i varje tidsperiod. Trots att exemplen inte var lika vanliga 
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som de övriga komplementen finns en del belägg i mitt diakrona material, framför allt vid bör-

jan av 1800-talet när de uppgår till 5 procent. Därefter minskar den till 2 procent i materialet 

från andra halvan av 1900-talet. 

4.3 Avslutande analys av resultat 

I detta avsnitt ger jag en sammanfattande analys av resultatet, där jag tar hänsyn till både den 

diakrona och den synkrona undersökningen. Avsnittet disponeras på så sätt att varje undersökt 

komplementstyp behandlas individuellt i sin utveckling från 1800-talet ända fram till dagens 

läge. Detta avsnitt kommer därför att uppdelas på följande sätt: Avsnitt 4.3.1 kommer att be-

handla utvecklingen av framförställda NP-komplement; situationen för efterställda NP-kom-

plement tas upp i avsnitt 4.3.2; avsnitt 4.3.3 fokuserar på efterställda PP-komplement, och till 

slut ges en beskrivning av utvecklingen av framförställda PP-komplement i avsnitt 4.3.4. 

4.3.1 Framförställda NP-komplement 

Med avseende på förekomst i alla genrer är framförställt NP-komplement den vanligaste kom-

plementstypen i mitt material under 1800- och 1900-talet. Vid första halvan av 1800-talet ver-

kar bruk av framförställt NP-komplement ha ökat fram till första halvan av 1900-talet, då an-

delen framförställning i stället börjat minska. Framförställningens tydligaste minskning, som 

verkar ha inträffat efter 1950, berör i synnerhet andelen i tidningstext. I denna genre sjunker 

andelen framförställda NP-komplement från 55 till 27 procent, vilket gör så att framförställda 

NP-komplement blir – bortsett från framförställda PP-komplement – komplementstypen med 

den lägsta andelen i tidningsmaterialet för perioden 1950–1999 (jfr tabell 13, 14 och 15). Vad 

gäller det litterära materialet tycks framförställt NP-komplement vara starkt framträdande i 

varje tidsperiod och den vanligaste komplementstypen inom genren. I varje tidsperiod utgör 

antalet framförställda NP-komplement 50 procent eller mer av det litterära materialet. 

Andelen framförställning i mitt synkrona material verkar följa det mönster som visas i det 

diakrona. Procentvärdet sjunker något från 37 till 33, vilket gör så att framförställt NP-komple-

ment inte längre är den vanligaste komplementstypen. Skillnaden mellan efterställt NP-kom-

plement (36 procent) och efterställt PP-komplement (29 procent) är dock inte lika stor som i 

det diakrona materialet. Framförställning tycks emellertid förbli vanligare i litteraturen än i tid-

ningstext och sociala medier. Man kan också observera en skillnad mellan det sverigesvenska 

och finlandssvenska materialet, och detta kommer att analyseras utförligare i diskussionsav-

snittet. 

Vad gäller skillnader i bruk inom de olika grupperna är framförställning av NP-komple-

ment ganska vanlig i grupp 2 och 3, och även vanligare än efterställda PP-komplement i grupp 

3 under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Med en minskning av an-

delen framförställning har komplementstypen blivit mindre vanlig i alla grupper av adjektiv 

förutom grupp 1 fram till idag. Framförställda NP-komplement verkar dock fortfarande vara 

vanligare i litteraturen i alla grupper. 
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4.3.2 Efterställda NP-komplement 

Andel efterställning i det diakrona materialet ligger ständigt runt 24 procent från 1800 till 1950, 

då den plötsligt tycks öka till 32 procent samtidigt som framförställning minskar. Detta utveckl-

ingsmönster kan observeras i båda genrer, vilka uppvisar tämligen små skillnader från varandra. 

Tidningstext verkar emellertid vara präglad av en något högre andel efterställning än litteratur. 

Sedan 1950-talet tycks förekomst av efterställda NP-komplement ha fortsatt att öka fram 

till idag. I det synkrona materialet uppgår andelen efterställning till 36 procent, viket gör att 

efterställt NP-komplement är den vanligaste komplementstypen i modern svenska. Denna kom-

plementstyp verkar vara vanligare i de finlandssvenska subkorpusarna (40 och 42 procent i SÖ 

respektive SL) än i de sverigesvenska. Efterställda NP-komplement har liknande frekvens i 

sverigesvensk tidningstext och sociala medier (35 procent), medan de inte är lika vanliga i sve-

rigesvensk litteratur (28 procent i NR).  

I och med att efterställt NP-komplement enligt SAG (III:214) kan förekomma enbart vid 

adjektiven i grupp 2 är det väntat att efterställning är dominerande i denna grupp från 1800-

talet fram till idag. Den första perioden (1800–1849) är den enda där andelen framförställning 

inte överstiger 50 procent.  

Ett resultat som framstår som märkvärdigt är förekomsten av enstaka belägg med efterställt 

NP-komplement vid adjektiv ur den första och tredje gruppen. Medan dessa ovanliga adjektiv-

fraser förekommer i mitt diakrona material med ett enda belägg per grupp, verkar de vara något 

vanligare i det synkrona. 

4.3.3 Efterställda PP-komplement 

I både det diakrona och det synkrona materialet är efterställt PP-komplement den näst minst 

vanliga komplementstypen efter, framförställt PP-komplement. I det diakrona materialet finns 

det inget tydligt utvecklingsmönster, både vad gäller tidningstext och litteratur. Komple-

mentstypen tycks vara något vanligare under perioden 1800–1849 och 1950–1999, medan den 

har ungefär samma frekvens under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. 

Skillnaden i frekvens mellan det synkrona materialet och perioden 1950–1999 är väldigt 

liten (26 respektive 24 procent). Komplementstypen verkar dessutom vara nästan lika frekvent 

i GP, NR och BM (33, 30 respektive 31 procent). I de finlandssvenska subkorpusarna är dock 

andelen betydligt lägre än i de sverigesvenska (17 procent i SÖ och 19 i SL). 

Efterställda PP-komplement är självklart starkt dominerande inom grupp 3 från 1800-talet 

till idag. Av den diakrona analysen framgår att de är vanligare i litteratur under 1800-talet. 

Någon förskjutning har dock ägt rum vid början av 1900-talet, då andelen efterställda PP-kom-

plement i tidningstext börjat öka och sedan överstiger andelen i litteraturen under andra halvan 

av 1900-talet. Att komplementstypen inom grupp 3 är vanligast i GP (90 procent) är ett konse-

kvent resultat. Situationen har däremot inte förändrats på något tydligt sätt vad gäller frekven-

sen i den andra gruppen av adjektiv. Bland adjektiven som tillhör grupp 2 kan bara trogen ta 

efterställt PP-komplement, men belägg med sånt komplementstyp är väldigt få i båda material. 

Några exempel av avvikande efterställda PP-komplement har också hittats både i det di-

akrona och synkrona materialet. Av dessa avvikande adjektivfraser hittades tre belägg i det 

diakrona och 12 belägg i det synkrona materialet, alla förekommande vid adjektiv från grupp 
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1. Dessutom finns det två belägg med adjektivet underlägsen, som enligt SAG (III s. 214) inte 

ska kunna ta efterställt PP-komplement som trogen, som kommer från samma grupp. 

4.3.4 Framförställda PP-komplement 

Givet att SAG (III) inte inbegriper framförställt PP-komplement inom den uppsättning komple-

mentstyper som adjektiven från de tre grupperna kan ta, är förekomst av detta slags komplement 

ett intressant och oväntat resultat. Komplementstypens förekomst begränsar sig emellertid till 

ett fåtal belägg, vilket gör att framförställt PP-komplement är det minst förekommande kom-

plementet i båda material.  

Det som framkommer i undersökningens diakrona del är att framförställda PP-komplement 

verkar ha varit vanligast under första halvan av 1800-talet. I tidsperioderna därefter verkar PP-

komplementets framförställning minska något, och mellan början av 1800-talet och nutid mins-

kar andelen från 5 till 2 procent. Framförställda PP-komplement tycks därutöver vara vanligare 

i tidningstext än i den litterära genren.  

Om man jämför frekvens av de olika komplementstyperna vid adjektiv från grupp 3 kan 

man dock märka några viktiga skillnader mellan materialen. För det första framträder framför-

ställda PP-komplement i belägg med adjektiven obegriplig och likgiltig i det diakrona materi-

alet, medan belägg med det sistnämnda adjektivet är helt frånvarande i det synkrona. För det 

andra är framförställda PP-komplement aldrig vanligare än framförställda NP-komplement och 

efterställda PP-komplement vid dessa adjektiv från början första halvan av 1800-talet till 1900-

talets slut. Däremot verkar de vara vanligare än framförställt NP-komplement i början av 2000-

talet. Det är förvånande att adjektivet obegriplig bara tar framförställt NP-komplement i ett 

enda belägg i hela det synkrona materialet. 

5 Diskussion 

I detta avsnitt analyserar jag och diskuterar undersökningens resultat. I avsnitt 5.1 diskuterar 

jag skillnader i förekomst av framförställning av NP-komplement mellan olika synkrona kor-

pusar i allmänhet och skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska korpusar i synner-

het. Utveckling av framförställda NP-komplement över tid tas upp i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.3 

riktas diskussionens fokus mot en möjlig empirisk koppling mellan kasus och NP-komplement. 

Avslutningsvis diskuterar jag SAG:s (III) uppdelning av adjektiven i olika grupper och möjliga 

utgångspunkter för vidare forskning om framförställda NP-komplement i avsnitt 5.4. 

5.1 Framförställda NP-komplement idag 

Resultaten från min synkrona undersökning påvisar att framförställda NP-komplement på det 

hela taget är nästan lika frekventa som efterställda NP-komplement men något vanligare än 
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efterställda PP-komplement. Skillnader mellan komplementstyperna är emellertid inte stora. 

Siffrorna skiftar bland de olika korpusarna och i förhållande till grupperna av adjektiv, vilket 

ger oss en bild av hur ofta NP-komplement i adjektivfraser placeras före huvudordet i olika 

kontexter.  

I förhållande till alla korpusar kan man observera i tabellerna i avsnitt 4.1 att framförställ-

ning av NP-komplement i störst utsträckning förekommer i de skönlitterära korpusarna, alltså 

NR och SL, med procentvärden som uppgår till 38 respektive 40. Framförställda NP-komple-

ment uppträder dock i högre andel belägg än de övriga typerna i NR, medan detsamma inte 

gäller för SL. I den sistnämnda subkorpusen är NP-komplement definitivt vanligare än PP-

komplement men de placeras efter huvudordet snarare än före. Dessa siffror om komple-

mentstypernas användning i relation till de andra sverigesvenska korpusarna verkar på något 

vis bekräfta att skillnader i bruk beror på stilnivå. GP och BM, alltså tidningstext och sociala 

medier, har nästan samma frekvens vad gäller både framförställt (30 respektive 31 procent) och 

efterställt NP-komplement (35 procent i båda korpusar). 

Om man analyserar förekomst av framförställda NP-komplement i förhållande till varje 

grupp av adjektiv, kan man observera att komplementstypen är dominerande i alla korpusar 

bara i grupp 1. Inom grupp 2 och 3, vars adjektiv kan ta en eller två ytterligare komplementsty-

per, är framförställt NP-komplement således det minst frekventa valet, bortsett från framför-

ställt PP-komplement. Inom den andra gruppen är framförställning av NP-komplement vanlig-

ast i sverigesvensk skönlitteratur (52 procent i NR) och ganska vanlig i de finlandssvenska 

subkorpusarna, medan procentvärdet i GP och BM är mycket lägre (cirka 20 procent). I grupp 

3 är andelen framförställt NP-komplement väldigt låg i alla subkorpusar utom SL (46 procent), 

som emellertid består av få belägg. 

Genom att jämföra antal framförställda NP-komplement mellan det sverigesvenska och det 

finlandssvenska materialet i tabell 26 framkommer även intressanta uppgifter om skillnader i 

komplementsval mellan de två språkvarianterna. 

Tabell 26. Förekomst av komplementstyperna i de sverigesvenska respektive finlandssvenska korpusar. 

Komplementstyp Antal 

sverigesvenska 

Procent 

sverigesvenska 

Antal 

finlandssvenska 

Procent 

finlandssvenska 

FrNP 130/410 32 41/106 39 

EfNP 141/410 34 43/106 41 

EfPP 131/410 32 19/106 18 

FrPP 8/410 2 3/106 3 

Av tabellen framgår inte bara att framförställda NP-komplement är vanligare i finlandssvenska 

än i sverigesvenska, utan även att det finns en betydande skillnad i frekvens för NP-komplement 

och PP-komplement i de finlandssvenska subkorpusarna. Skillnaden mellan språkvarianterna 

kan märkas om man jämför GP och SÖ, som utgörs av tidningstexter. Framförställning av NP-

komplement förekommer mer i SÖ (38 procent) än i GP (30 procent) och man kan se en ganska 

jämn fördelning av framförställda och efterställda NP-komplement i SÖ (andel efterställt NP-

komplement är här 40 procent). Det samma gäller för SL där efterställda NP-komplement (42 

procent) är lite vanligare än framförställda NP-komplement.  
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Att NP-komplement förekommer mer i finlandssvenska än i sverigesvenska texter kunde hu-

vudsakligen vara avhängig av två faktorer. Den första faktorn är samexistensen med finska. I 

detta agglutinerande språk uttrycks relationer mellan satsdelar vanligen genom kasusböjning, 

medan adpositioner används klart mindre. Man kan därför förmoda att finska, som talas som 

modersmål av cirka 95 procent av Finlands befolkning, kunde ha ett visst inflytande över bruk 

av NP-komplement i finlandssvenska (se t.ex. Hanell 2011:77). 

Den andra faktorn rör NP-komplementens stilistiska konnotationer i finlandssvenska och 

sverigesvenska. I en undersökning av Hanell (2011), som analyserar skriven finlandssvenska 

utifrån ett sverigesvenskt perspektiv, framgår att denna språkvarietet inte bara kan uppfattas av 

svenskar som mer formell och krångligare, utan också som en ålderdomlig variant av sveri-

gesvenskan. Detta hänger på ett eller annat sätt ihop med arkaiska drag, som fortfarande är 

vanliga i finlandssvenska, men inte längre i sverigesvenska. Dessa arkaismer, som för det mesta 

ligger på lexikal nivå, kommer direkt från de moderna finlandssvenska dialekterna. Dessa dia-

lekter utvecklades i sin tur från den svenska som talades av de första svenska kolonisatörerna 

under medeltiden (Hallberg 2005:1699). Givet detta är det förstås tänkbart att finlandssvenska 

och sverigesvenska språkvanor inte riktigt har utvecklats på samma sätt vad gäller komplement-

sval i adjektivfraser, eller åtminstone inte i exakt samma tak. 

5.2 Framförställda NP-komplement över tid 

Min diakrona undersökning visar att framförställt NP-komplement verkar ha varit den vanlig-

aste komplementstypen från 1800-talet fram till andra halvan av 1900-talet i de tre grupperna 

tillsammans, och att NP-komplement i allmänhet var mycket vanligare än PP-komplement un-

der samma tidsintervall. Komplementstypen var därmed starkt framträdande även i grupp 2 och 

3. Procentvärdet för framförställda NP-komplement uppgår till ungefär 45 procent i den andra 

gruppen, medan den förekommer inom den tredje gruppen i drygt 50 procent av beläggen från 

perioderna 1850–1899 och 1900–1949. Den genre där komplementstypen förekommer mest är 

litteraturen, där framförställda NP-komplement är vanligare än efterställda NP-komplement i 

grupp 2. Utvecklingen av framförställda NP-komplement inom grupp 3 verkar dock inte följa 

ett tydligt mönster, eftersom komplementstypen var mer frekvent än efterställda PP-komple-

ment bara i den första och sista tidsperioden.  

Med resultatanalysen har jag kunnat konstatera att den sista tidsperioden i det diakrona 

materialet, alltså 1950–1999, kan sägas fungera som en sorts nyckelperiod i min undersökning. 

En tydlig frekvensförskjutning i alla komplementstyper förutom framförställda PP-komplement 

ägde faktiskt rum under 1900-talets senare hälft. Samtidigt som framförställning av NP-kom-

plement minskade i bruk genomgick efterställda NP-komplement en tydlig ökning. Minskning 

av framförställt NP-komplement gäller i synnerhet bruket i tidningar, vilket leder till att denna 

komplementstyp blir nästan lika vanliga som efterställda PP-komplement, och att efterställda 

NP-komplement blir dominerande i denna genre. Dessutom blev efterställt PP-komplement 

mycket vanligare än framförställt NP-komplement inom grupp 3. Frekvensökningen av efter-

ställda NP- och PP-komplement och minskningen av framförställda NP-komplement verkar ha 

fortsatt till 2000-talet. Det synkrona materialet verkar faktiskt bekräfta samma 
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utvecklingsriktning, som resulterat i att det bara finns små skillnader i frekvens mellan dessa 

tre komplementstyper i dagens läge, åtminstone i de sverigesvenska subkorpusarna. Däremot 

liknar siffrorna i de finlandssvenska subkorpusarna dem som återspeglar situationen från 1800 

till 1950, då NP-komplement dominerar, vilket faktiskt styrker en mer allmän uppfattningen 

om att finlandssvenska ser ut som en ålderdomlig version av sverigesvenskan (Hanell 2011). 

Denna frekvensförskjutning kan tolkas utifrån flera perspektiv. Ser man detta utifrån en 

sociolingvistisk synpunkt är det möjligt att språkplaneringen i Sverige från 1950 har spelat en 

viss roll. Urbaniseringen efter andra världskriget och behovet att ha starkare kontakter mellan 

staten och medborgarna har haft som följd att man behövde kodifiera ett så geografiskt och 

sociologiskt neutralt standardspråk som möjligt (Teleman 2005). Detta resulterade i att skriven 

svenska blev lättare för alla och närmade sig talad svenska, vilket kunde förklara minskningen 

av framförställda NP-komplement och ökningen av efterställda NP- och PP-komplement. I 

detta avseende kan de siffror som påträffas i subkorpusarna BM och GP, som till stor del liknar 

varandra, ge oss en bild av det nya universella standardspråket.  

Ur ett rent språkhistoriskt perspektiv kunde framförställda NP-komplement helt enkelt ha 

börjat bli ovanligare med tiden, kanske i likhet med OV-ledföljd i äldre svenska. Det tycks på 

något sätt vara naturligare för svensktalare idag att använda sig av PP-komplement eller andra 

slags komplement, i synnerhet i tal. Denna tendens visar sig i förekomst av komplementstyper 

som är ovanliga vid vissa adjektiv. Exempel på sådana ovanliga komplementstyper är efter-

ställda NP- och PP-komplement som förekommer vid adjektiv ur grupp 1 och 3. Här följer 

exempel (24a–e) och (25a–d), som redan visats i avsnitt 4.1.2. 

(24) a. Jag kommer hålla genomgång för dem är nybörjare och svara på frågor och vara  

behjälplig dem som kör fast. (BM 2011) 

b. Ekonomiavdelningen är en stödfunktion som ska vara behjälplig de andra avdelning-

arna. (BM 2013) 

c. När det väl gällde blev uppgiften övermäktig Pia Sundhages Sverige och då framför 

allt två spelare. (GP 2013) 

d. Min dator är död så nu helt plötsligt är jag evigt tacksam de överflödiga maskinerna i 

vårt hem. (BM 2010) 

e. Känner mig faktiskt sur om jag ska vara ärlig – men ack så glad att det lugnat sig så jag 

är ju mer tacksam det. (BM 2010) 
 

(25) a. – Vår rådgivning syftade ju att vara behjälplig för kunden. (GP 2013) 

b. Kraven på det perfekta livet blir övermäktiga för många unga. (GP 2010) 

c. Man hjälper även till med årskort och medlemsutskick, samt är behjälplig mot klubben 

i andra ärenden. (BM 2010) 

d. Det var roligt men butiken blev övermäktig för oss. (SÖ 2010) 

För det första kan efterställda NP-komplement förekomma om komplementet består av alltför 

många ord eller en bisats; för det andra kan efterställda PP-komplement eventuellt utgöra ett 

ytterligare alternativ enligt individens språkkänsla. Ett till intressant resultat är att dessa ad-

jektivfraser förekommer med mycket flera belägg i det synkrona än i det hela diakrona materi-

alet (19 respektive 4 belägg). Efterställda PP-komplement utgör faktiskt 16 procent av belägg 
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från den första gruppen, som enbart borde ta framförställt NP-komplement. Denna siffra är så 

klart inte så stor, men knappast irrelevant heller.  

Förekomsten av framförställt PP-komplement är ytterligare ett oväntat resultat, eftersom 

möjligheten inte alls nämns i SAG (III). Denna komplementstyp verkar alltid ha varit vanligare 

i tidningstext och vanligast under perioden 1800–1849. Sedan dess har framförställda PP-kom-

plement minskat i bruk fram till idag, då procentvärdet uppgår till 2. Trots att frekvensen är 

mycket låg i jämförelse med de övriga komplementstyperna är komplementstypens förekomst 

tydlig vid adjektiven obegriplig och likgiltig från grupp 3 (vid övriga adjektiv förekommer den 

inte). De mest intressanta resultaten påträffas för adjektivet obegriplig. Förekomsten vid detta 

adjektiv uppgår till 22 procent i det synkrona materialet, medan det framförställda NP-komple-

mentets frekvens bara uppgår till 2 procent. Med andra ord tycks PP-komplement ha ersatt NP-

komplement i sin plats före adjektivet. Detsamma gäller inte för det diakrona materialet, där 

antal belägg med framförställda PP-komplement för både obegriplig och likgiltig inte överträf-

far antal belägg med framförställda NP-komplement eller efterställda PP-komplement. Därut-

över har framförställda PP-komplement vid adjektivet likgiltig följt ett omvänt utvecklingshåll 

jämfört med obegriplig. Jag har hittat 8 belägg i materialet från de första två tidsperioderna och 

bara 2 från de övriga sammanlagt. Inget har heller hittats i samband med den synkrona under-

sökningen. 

Förekomst av framförställda PP-komplement inom grupp 3 i båda material leder också till 

intressanta frågor kring bruk av framförställda komplement, i synnerhet om man tar de nio 

adjektiv jag undersökt i beaktande. I både mitt diakrona och synkrona material uppträder belägg 

där adjektivet tar andra komplementstyper än de som sägs kunna tas i SAG:s (III) uppdelning. 

Adjektiven behjälplig och övermäktig från grupp 1 verkar faktiskt också ha möjlighet att ta 

efterställda PP-komplement inledda av prepositionen för, vilket är en typisk egenskap för ad-

jektivet obegriplig från grupp 3. Detta adjektiv är dock det enda som tar framförställt PP-kom-

plement i både det diakrona och synkrona materialet. Att kasta ljus över varför framförställda 

PP-komplement endast förekommer i predikativa adjektivfraser vid adjektivet obegriplig och 

inte vid andra adjektiv kunde definitivt vara av intresse för framtida forskning inom ämnet. 

Avslutningsvis kan man hävda att framförställda NP-komplement var både vanliga och 

produktiva såväl i tidningar som i skönlitteratur från början av 1800-talet till mitten av 1900-

talet, då frekvensen började sjunka i framför allt tidningar. Nuförtiden är framförställda kom-

plement i allmänhet fortfarande ganska vanliga i vissa genrer och kontexter. Man kan dock 

identifiera en diakron tendens att ännu tydligare föredra PP-komplement än NP-komplement.  

5.3 Kopplingen mellan kasus och komplementstyp 

Som redan nämnt i avsnitt 2.3 var diskussionen om kasus och komplementstyp ett ämne som 

debatterades flitigt under 1980-talet. Maling (1980) hävdar att transitiva adjektiv, alltså adjektiv 

som formar adjektivfraser med NP-komplement, har en stark anknytning till morfologiskt kasus 

och därför förekommer mest i språk som uppvisar särskilda morfologiska kasusformer. Enligt 

påståendet borde sådana adjektivfraser inte längre förekomma i språk som förlorat morfologiskt 

kasus. De få transitiva adjektiv som överlevt i svenskan trots kasussystemets bortfall måste 

därmed med nödvändighet betraktas som stelnade historiska rester från det forna språket. 
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Platzack (1982) visade dock att Malings (1980) hypotes inte stämmer helt med utvecklingen 

som svenska genomgått över tid. Många fornsvenska transitiva adjektiv förekommer fortfa-

rande i modern svenska och nya moderna adjektiv som inte förekom i fornsvenska har också 

möjlighet att ta NP-komplement. 

Mot bakgrund av resultaten i min undersökning tycks NP-komplement fortfarande vara 

ganska vanliga och produktiva, åtminstone i de grupper där inte bara efterställda PP-komple-

ment ska förekomma. Man ska dock framhålla att PP-komplement har ökat i bruk och förekom-

mer i dagens läge i alla tre grupper av adjektiv jag undersökt. Även framförställda NP-komple-

ment vid adjektivet obegriplig verkar hålla på att ersättas av framförställda PP-komplement. Vi 

kan dock knappast vara säkra på att svenska adjektivfraser med NP-komplement är på väg att 

helt försvinna ur bruk, såsom ska ha skett i engelska – som min undersökning visat är NP-

komplement (framförställda och efterställda) det vanliga sättet att konstruera komplement för 

en rad moderna svenska adjektiv.    

5.4 Uppdelning i Svenska Akademiens grammatik och framtida 

forskning 

Min undersökning baserar sig på den beskrivning av adjektiv som ges i SAG (III:213–216). Jag 

har delat upp adjektiven i tre olika grupper enligt de egenskaper som anges i beskrivningen. De 

resultat jag fått fram i min undersökning visar dock att SAG:s (III) uppdelning inte riktigt stäm-

mer med de komplementstyper som förekommer vid de adjektiv jag undersökt. Framförställda 

PP-komplement nämns inte alls i SAG (III) och ett betydande antal belägg består av komple-

mentstyper som förekommer vid andra sammanhang än de borde förekomma. Faktum är att 

beskrivningen i SAG (III) tycks stämma med de diakrona resultaten, bortsett från framförställda 

PP-komplement, men inte riktigt med de synkrona. I viss utsträckning går det alltså att hävda 

att SAG:s (III) uppdelning inte är helt aktuell längre. 

Utifrån de resultat som framkommit i min undersökning är det möjligt att föreslå en grupp-

indelning som bäst skildrar adjektivens egenskaper i dagens läge: 

• Grupp 0: majoriteten av adjektiv i svenska, som alltså enbart kan ta efterställt PP-kom-

plement. 

• Grupp 1: adjektiv som enbart kan ta framförställt NP-komplement. 

• Grupp 2: adjektiv som kan ta framförställt och efterställt NP-komplement. Några adjek-

tiv ur denna grupp kan även ta efterställt PP-komplement vid vissa omständigheter (be-

hjälplig, övermäktig, överlägsen, underlägsen, trogen, värd, samt tacksam) 

• Grupp 3: adjektiv som kan ta framförställt NP-komplement och efterställt PP-komple-

ment (likgiltig). 

• Grupp 4: adjektiv som kan ta framförställt NP-komplement, samt efterställt och fram-

förställt PP-komplement (obegriplig). 

Den nya gruppindelningen består alltså av ytterligare två grupper. Förutom grupp 0 kan inget 

av de adjektiv jag undersökt uteslutande ta framförställt NP-komplement enligt denna nya grup-

pering. Dessutom kan alla adjektiv förutom värd ta PP-komplement. Utifrån den nya 
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grupperingen hör 7 av de adjektiv jag undersökt till grupp 2, medan adjektiven likgiltig och 

obegriplig inkluderas i grupp 3 respektive 4.  

I denna uppsats har jag försökt att kasta ljus över användningen av framförställda NP-kom-

plement i olika tidsperioder och genrer, vilket mig veterligen inte undersökts i tidigare forsk-

ning. Det finns dock vissa aspekter som kunde vara värda att behandlas mer utförligt i framtida 

forskning än jag gjort i denna uppsats. En av dessa aspekter är de språkliga sammanhang där 

en komplementstyp kan förekomma i stället för en annan. Som nämndes i avsnitt 2.3 studerar 

Delsing (1999) bruket av OV- och VO-ledföljd i äldre svenska texter. Av hans studie framgår 

att OV-ledföljd oftast förekom när objektet består av en viss typ av nominalfras och inte en 

annan; exempelvis gynnar personliga pronomen OV-ledföljd starkt. En likartad studie om tran-

sitiva adjektiv i modern svenska kunde vara relevant dels för vår kunskap om svenskan och 

dess struktur, dels för en reviderad och ännu mer nyanserad indelning av moderna adjektiv efter 

möjlighet till olika komplementstyper.  

6 Sammanfattning 

Ledföljden i svenska adjektivfraser är delvis avhängig av adjektivets funktion, som kan vara 

antingen attributiv eller predikativ. När ett adjektiv är i predikativ ställning placeras adjektiv-

frasens komplement vanligen efter huvudordet. Det finns dock möjlighet för en del svenska 

adjektiv att ta komplement i form av nominalfras före huvudordet. Uppsatsens syfte är därför 

att visa hur vanliga adjektivfraser med framförställt NP-komplement varit och hur de utvecklats 

över tid från 1800-talet till idag. 

Enligt den beskrivning som ges i SAG (III) kan dessa särskilda adjektiv delas in i tre grup-

per utifrån deras möjlighet att ta en eller flera komplementstyper: Grupp 1 inbegriper adjektiv 

som uteslutande tar framförställt NP-komplement; grupp 2 består av adjektiv som kan ta fram-

förställt och efterställt NP-komplement och i några fall även efterställda PP-komplement. Till 

slut kan adjektiv ur grupp 3 ta framförställt NP-komplement och efterställt PP-komplement.  

Transitiva adjektiv som även kunde ta framförställt NP-komplement förekom också under forn-

svensk tid, då språket dessutom tillät OV-ledföljd vid många omständigheter. Förekomst av 

dessa adjektivfraser och dess förmodade koppling till morfologiskt kasus diskuterades mycket 

under 1980-talet. Maling (1980) antog att de transitiva adjektiv som kvarstår i modern svenska 

måste betraktas som historiska rester, medan Platzack (1982) visade att det finns nya transitiva 

adjektiv som uppstod i modern svenska trots det forna kasussystemets bortfall. 

För att uppfylla uppsatsens syfte har jag undersökt förekomst av alla komplementstyper 

beskrivna i SAG (III) för de följande 9 transitiva adjektiven: behjälplig och övermäktig (grupp 

1), överlägsen, underlägsen, trogen och värd (grupp 2), samt tacksam, obegriplig och likgiltig 

(grupp 3). Alla dessa adjektiv kan ta framförställt NP-komplement i modern svenska. Under-

sökningens material består av en synkron och en diakron del. För det synkrona materialet har 

jag undersökt 5 korpusar av olika genrer: Göteborgs-Posten och Syd-Österbotten (tidningstext), 

Norstedts romaner och Skönlitteratur 2000–2013 (skönlitteratur) och Bloggmix (sociala 
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medier). Jag har därefter strävat efter att excerpera ett maximum av 20 belägg för varje adjektiv 

ur varje korpus. Ungefär samma tillvägagångssätt har använts för det diakrona materialet. Jag 

har undersökt fyra tidsperioder på femtio år vardera från 1800 till 1999. Ett maximum av 20 

belägg för varje adjektiv excerperades från varje tidsperiod ur två stora korpusar: Kubhist (tid-

ningstext) och Litteraturbanken (olika typer av litteratur).  

Undersökningens resultat visar att framförställda NP-komplement var frekvent förekom-

mande i både tidningar och litteratur och relativt vanliga i varje adjektivsgrupp från första hal-

van av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En frekvensförskjutning verkar dock ha ägt rum 

under andra halvan av 1900-talet, då bruket av framförställda NP-komplement börjat minska 

och bruk av efterställda NP- och PP-komplement börjat öka. Jag diskuterar två olika faktorer 

som kan ligga bakom denna frekvensförskjutning. För det första kunde det ha varit en direkt 

följd av en minskning av avståndet mellan tal- och skriftspråk efter andra världskriget. En en-

klare förklaring är att det finns ett slags allmänna språkkänsla som gör så att efterställda kom-

plement, i synnerhet PP-komplement, låter som det naturligare eller mer korrekta språkvalet – 

det är trots allt så att adjektivfraser är den enda frastyp där möjligheten till framförställt kom-

plement tydligt existerar i modern svenska.  

Resultatet i den synkrona undersökningen är konsekvent i förhållande till frekvensförskjut-

ning under 1900-talets senare hälft. Framförställda NP-komplement är fortfarande ganska van-

liga men skillnaderna i frekvens mellan komplementstyperna är små. Framförställda NP-kom-

plement är fortfarande vanligast i litteratur, och mindre frekventa i de övriga genrerna förutom 

i de finlandssvenska korpusarna (Syd-Österbotten och Skönlitteratur 2000–2013), där NP-kom-

plement är klart mer frekventa än PP-komplement. Tendensen att föredra PP-komplement i 

stället för framförställda NP-komplement bekräftas av uppkomsten av efterställda NP- och PP-

komplement där de inte borde förekomma, och kanske även av uppkomsten av framförställda 

PP-komplement, som inte nämns i SAG (III). Den sistnämnda komplementstypen tycks dessu-

tom hålla på att ersätta framförställda NP-komplement vid adjektivet obegriplig. Till följd av 

dessa resultat kan man hävda att gruppindelning i SAG (III) inte längre stämmer med dagens 

läge. Utifrån resultaten i min undersökning kan man därför föreslå en ny uppdelning i fem 

grupper. 

Avslutningsvis är framförställda NP-komplement fortfarande ganska vanliga och produk-

tiva i vissa sammanhang, men deras bruk verkar ändå successivt minska över tid. Det finns 

dock mycket mer att studera om framförställda komplement i svenska adjektivfraser i predika-

tiv ställning. Studier om förekomst av denna komplementstyp vid varje adjektiv och i vilka 

olika språkliga sammanhang den kan förekomma kunde också vara till nytta för en ännu mer 

nyanserad bild av adjektivens egenskaper i modern svenska.  
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