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Sammandrag 

Normalt kompareras adjektiv i svenskan antingen med ändelserna -are och -ast eller genom om-

skrivning med mera och mest, men ibland kan man se en kombination av dessa varianter, som i mer 

intressantare eller mest underbarast. Detta trots att det för de flesta med svenska som modersmål 

strider mot språkkänslan. Hur ska man förhålla sig till det ur ett språkriktighetsperspektiv? Syftet 

med denna undersökning är dels att kartlägga förekomsten av dubbel adjektivkomparation i det 

offentliga svenska skriftspråket idag, dels att belysa och diskutera aspekter av bruket ur ett språk-

riktighetsperspektiv. 

Undersökningens material bestod av olika texttyper med en allmän publik, metoden var korpus-

lingvistisk och de dubbelkomparerade adjektiven analyserades med avseende på form, funktion 

och betydelse. Dubbelkomparation var vanligast i bloggtexter och den förekom oftare i kompara-

tiv än i superlativ. Jämfört med enkelkomparerade adjektiv förekom de dubbelkomparerade be-

tydligt oftare tillsammans med gradadverbial och andra adjektiv. Dubbelkomparation av adjektiv 

förekom nästan lika frekvent i äldre tidningstext som i nutida. 

Den dubbla komparationen tycks ofta ingå i emfatiska uttryck och kan användas för att kompen-

sera för något språkligt bortfall, antingen ett ord eller en betydelse. Trots att man kan hitta funk-

tionella förklaringar till dubbelkomparation är bruket idag inte tillräckligt utbrett för att motivera 

en generell rekommendation av uttryckssättet. Jämförelsen med äldre textmaterial tyder inte på 

att bruket är på väg ätt öka, men utvecklingen måste också följas upp i nya texttyper. 

 

Nyckelord: dubbel adjektivkomparation, språknormer, språkvård, språkriktighet, 

korpusundersökning 
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1 Inledning 

Variation i språket kan gå obemärkt förbi, men vissa mer eller mindre avvikande uttryck väcker 

starkare känslor än andra hos många språkbrukare. När sådana uttryck letar sig in och får sprid-

ning i språket är det inte ovanligt att frågan om vad som egentligen är korrekt svenska hamnar hos 

auktoriteter på området, såsom Språkrådets rådgivning eller språkspalter i tidningar. Ett fenomen 

som har uppmärksammats på det sättet är dubbel adjektivkomparation, som har blivit föremål för 

diskussion bland annat i Språktidningen (Sveréus 2011) och i radioprogrammet Språket (Språket 

2018). För känsliga språköron är det alltså något som skaver i formuleringar som de följande: 

Här är några utav Hollywoods mest otrevligaste kändisar (Rubrik i digitala skvallertidningen Hänt.se 
2020, min kursivering) 

För att få kompetent personal att söka sig till företagen i Dalarna så måste företagen bli mer 
attraktiva, de måste synas mer och bli mer intressantare. (Del av webbpublicerad nyhetstext på P4 
Dalarnas webb 2007, min kursivering) 

Det som orsakar skavet är konstruktionerna mer intressantare respektive mest otrevligaste, det vill säga 

adjektiv som kompareras med både mer/mest och ändelserna -are/-ast. Alternativa, mer norm-

enliga, formuleringar vore mer intressanta eller intressantare respektive mest otrevliga eller otrevligaste. 

Även om det är svårt att tänka sig att någon med svenska som modersmål skulle ha problem att 

förstå vad skribenterna menar, är det samtidigt en naturlig reaktion att dra språköronen åt sig 

eftersom formuleringarna avviker från rådande normer. 

Men hur ska man ur ett språkriktighetsperspektiv betrakta dubbel adjektivkomparation som den i 

exemplen ovan? Att ta ställning till språkriktigheten hos ett fenomen eller ett uttryck innebär att 

resonera om dess förekomst och funktion i språkbruket; var, hur ofta och på vilket sätt används 

uttrycket och på vilket sätt kan det vara funktionellt för skribenter och läsare? Språkbruket är 

med nödvändighet vägledande i språkvårds- och språkriktighetsfrågor. (Teleman 2001) För att 

kunna göra en språkriktighetsbedömning av den dubbla adjektivkomparationen behöver vi alltså 

veta mer om fenomenets plats i språkbruket idag, och det är också ämnet för denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är dels att kartlägga förekomsten av dubbel adjektivkomparation 

i det offentliga svenska skriftspråket idag med avseende på såväl frekvens som variationsmönster, 

dels att belysa och diskutera aspekter av bruket ur ett språkriktighetsperspektiv. 

Följande frågeställningar kommer att vara vägledande för min undersökning på så sätt att svaren 

på de två första kommer att ligga till grund för diskussionen av de två senare. 

• Hur utbrett är fenomenet dubbel adjektivkomparation i offentligt skriftspråk? Vilka 

skillnader i frekvens finns mellan olika texttyper? 

• Vilka särskilda språkliga drag – med avseende på form, funktion och betydelse – känne-

tecknar de dubbelkompararerade adjektiven? 
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• Vilka variationsmönster i bruket kan bidra till bedömningen av dubbel adjektivkompara-

tion ur ett språkriktighetsperspektiv? 

• Vad kan bruket av dubbelkomparation säga om normernas variation idag och förändring 

över tid? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en översikt över de utgångspunkter som är relevanta 

för undersökningen. Jag redogör där för centrala begrepp som språknormer och språklig varia-

tion, språkvård och språkriktighet samt adjektivets komparation. I kapitel 3 summerar jag tidigare 

forskning om adjektivets komparation. I kapitel 4 beskriver jag undersökningens metod, material 

och analytiska utgångspunkter. Utförligare beskrivningar av analyserna finns i kapitel 5, där också 

resultaten av analyserna, tillika svaren på de två första frågeställningarna, presenteras. I kapitel 6 

diskuterar jag resultaten relaterat till tidigare forskning, till språkriktighet och till variation och 

förändring av språknormer. 

2 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Språkriktighet är ett begrepp med många infallsvinklar. Till grund för resonemangen i denna 

uppsats ligger en teoretisk bakgrund om normer, variation och förändring i språket (avsnitt 2.1), en 

översikt över praxis inom språkvård och språkriktighetsbedömning (avsnitt 2.2) och en grammatisk 

beskrivning av adjektiv och särskilt adjektivkomparation (avsnitt 2.3). Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning i avsnitt 2.4. 

2.1 Normer, variation och förändring i språket 

Språknormer kan beskrivas på olika nivåer och de utvecklas i komplexa samspel mellan språk-

brukarnas individuella och gemensamma uppfattningar om språket (avsnitt 2.1.1), språkvetares 

och språkvårdares uttryckliga kodifiering av språket (avsnitt 2.1.2) och andra sociala krafter som 

genom sitt språkbruk kan påverka normen (avsnitt 2.1.3). 

2.1.1 Operativa normer: Intuition och språkkänsla 

Den som har svenska som modersmål behöver ingen teoretisk kunskap om språket för att kunna 

uttrycka till exempel att kaffe är godare än te. Och om någon istället utrycker att te är godare än kaffe 

förstår en annan modersmålstalare att det inte betyder samma sak, utan raka motsatsen, trots att 

orden i de båda exemplen är exakt desamma. Ingen modersmålstalare skulle däremot producera 

uttrycket te än är godare kaffe och räkna med att göra sig förstådd. De första två exemplen utgörs av 

konstruktioner som på en intuitiv nivå är grammatiskt korrekta för modersmålstalare, medan det 
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tredje exemplet är en ogrammatisk konstruktion. Denna språkliga intuition, språkkänslan, handlar 

om språkbrukarnas omedelbara uppfattning av vad som låter rätt eller fel i språket och särskilt 

när ett uttryck strider mot språkkänslan ger den utslag. Samtidigt möjliggör språkkänslan för 

språkbrukaren att formulera om ett ogrammatiskt uttryck till ett grammatiskt acceptabelt uttryck; 

det som är intuitivt ogrammatiskt för en språkbrukare är inte nödvändigtvis obegripligt. Kaffe är 

mer godare än te, till exempel, är ogrammatiskt för många svenska språkbrukare, men fullt begrip-

ligt. (Engdahl 2009) 

Språkkänslan grundläggs i samband med barnets inlärning av förstaspråket, men finjusteras och 

förändras över tid när språket används i interaktion med andra. (Engdahl 2009) De intuitiva upp-

fattningarna om vad som är möjligt (rätt) i språket grundar sig i de språknormer som existerar 

som tysta överenskommelser mellan språkbrukarna inom en språkgemenskap. Språknormerna 

vägleder individens språkliga val, men handlar egentligen inte om vad man kan eller inte kan säga, 

utan definierar vilka språkliga beteenden som enligt konventionen är lämpliga i olika konkreta 

situationer. (Dyvik 2003) Det finns olika sätt att benämna dessa fundamentala normer som styr 

språkbrukarnas uppfattningar om vad som är korrekt och fungerande språk, men jag väljer att i 

likhet med Helge Dyvik (2003:30) kalla dem operativa normer. De operativa normerna är en 

förutsättning för att upprätthålla de strukturer som definierar det gemensamma i ett språk, det 

som gör språket begripligt individer emellan. Man kan till och med säga att det gemensamma sys-

temet av operativa normer inom en språkgemenskap utgör själva språket. 

Samtidigt är språknormer under ständig omförhandling; inom normen finns utrymme för varia-

tion och språket förändras. Även om det är enskilda individer som bär och praktiserar normen 

som en del av gemenskapen, måste normen och dess utveckling betraktas som överindividuella i 

bemärkelsen att alla individer i gemenskapen bidrar till att skapa och upprätthålla normen. Norm-

utveckling kan betraktas som en konstant cirkelrörelse där varje individ tar del av andras språkliga 

beteenden, agerar utifrån en tolkning av dessa och på så sätt för dem vidare. Individens tolkning 

av de kollektiva förväntningarna påverkas av 1) individens föreställningar om vad som är vanligt 

och normalt i språkbruket, 2) andras reaktioner på språkliga beteenden, 3) andras explicita 

uttalanden om språkliga beteenden, 4) auktoriteten hos de som reagerar och uttalar sig, och 5) i 

vilken situation reaktionerna och kommentarerna uppstår. Gemenskapens förväntningar och 

reaktioner på språkliga beteenden – och individens föreställningar om dessa förväntningar och 

reaktioner – styr alltså normutvecklingen. (Sandøy 2003) 

2.1.2 Preskriptiva normer: Kodifiering 

Om de operativa normerna är språkbrukarnas tysta överenskommelse om hur språket kan bru-

kas, är de preskriptiva normerna istället explicita uppfattningar om vad som är ett bra eller lämpligt 

språk. De preskriptiva normerna grundar sig i språkbruket, men formuleras av normkonstruk-

törer som till exempel Språkrådet och återfinns i olika normerande skrifter (till exempel skolans 

läroböcker, SAOL och Språkriktighetsboken). Till skillnad från de operativa normerna existerar de 

preskriptiva normerna över huvud taget inte innan någon har formulerat dem och bara en mycket 

liten del av det samlade språkbruket är och kan vara föremål för preskriptiv normering. Det beror 

på att den preskriptiva normeringen med nödvändighet begränsas till de språkliga fenomen som 
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låter sig dels upptäckas, dels beskrivas av normkonstruktören, och som dessutom kan begriplig-

göras för språkbrukaren. (Dyvik 2003; Teleman 19911). 

Teleman (1991) pekar på ytterligare två omständigheter som öppnar för preskriptiv normering: 

variation i bruket och instabilitet i normsystemet. I typfallet innebär preskriptiv normering att 

minst två konkurrerande alternativ ställs mot varandra och till slut mynnar ut i en rekommenda-

tion av det ena eller det andra, vilket förutsätter att det förekommer variation i språkbruket. Det 

måste alltså finnas två eller flera möjliga sätt att uttrycka ungefär samma sak. I undantagsfall är ett 

av alternativen inte etablerat i språkbruket, utan en uppfinning av normkonstruktören, till 

exempel en svensk variant av ett inlånat ord. (Teleman 1991) Det är dock ovanligt att sådana 

uppfinningar får fäste i bruket om det redan finns ett etablerat uttryck (Norén 1993). 

Preskriptiv normering aktualiseras också när normsystemet är i rörelse, det vill säga när språk-

brukarnas uppfattningar om den operativa normen vacklar. Så länge den operativa normen är 

stabil finns ingen anledning att föreskriva normer, men när det rör på sig i normsystemet kan 

(förnyad) preskriptiv normering bli aktuellt. Rörelser i normsystemet kan komma såväl ur språk-

brukarnas kreativitet och förändringsvilja som ur politiska, sociala eller strukturella förändringar. 

En vanlig reaktion från normkonstruktören på sådana förskjutningsprocesser är att först slå vakt 

om det traditionella uttrycket, för att sedan, när det nya är etablerat nog, normalisera det nya. 

(Teleman 1991) Ett exempel som väl illustrerar faserna i en sådan förskjutningsprocess är utveck-

lingen av bruket av ordet hen. Från att ha fört en ganska undanskymd tillvaro begränsad till enskil-

da grupper av språkbrukare under 2000-talets första decennium, blev ordet nästan över en natt 

föremål för stor offentlig uppmärksamhet och allmän debatt, både på språklig och på samhällelig 

nivå. Debatten fick påverkan på bruket, som ökade även i allmänspråket, och så småningom 

också på den preskriptiva normen, då språkvården svängde i sin bedömning av ordets laddning. 

(Milles 2013) 

Det är alltså när uppfattningarna om det korrekta sättet att använda språket går isär, som språk-

brukarna gärna vänder sig till exempelvis Språkrådet med förväntningar på att få information om 

vad som egentligen gäller, vilken som är ”den rätta” av alternativa operativa normer. Språkvård-

arna kan dock sällan tillfredsställa språkbrukarna med ett generellt svar på en generell fråga. Med 

språkvårdarnas vilja att objektivt beskriva, snarare än att värdera, språkbruket och dess variation 

kan de helt enkelt inte leverera det facit som lekmännen efterfrågar, vilket kan leda till att lekmän-

nen uppfattar språkvården som oförmögen att sätta ner foten i språkriktighetsfrågor. Språkveten-

skapens deskriptivism går alltså stick i stäv med lekmännens förväntningar på preskriptivism. Om 

språkvetenskapen ska kunna göra skillnad i språkbruket är det nödvändigt att förstå och förhålla 

sig till denna språkbrukarnas föreställning om ett ”bästa språk” genom att argumentera också uti-

från ett värderingsperspektiv och genom att undvika att ersätta föreställningen om ett ”bästa 

språk” med föreställningen om ett ”värdeneutralt standardspråk”. (Dyvik 2003; Kristiansen 2003) 

 
1 Teleman använder begreppet normföreställningar, möjligen i en något vidare bemärkelse än Dyviks term preskriptiva 
normer. 
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2.1.3 Standardnormer: Sociala krafter i standardiseringen av språket 

Språkvetare med auktoritet att formulera eller kommentera preskriptiva normer i språkhandled-

ningar, ordböcker eller grammatikor, har en uppenbar och direkt möjlighet att påverka standard-

språket, det vill säga den varietet av språket som accepteras av de flesta i offentligt språkbruk. För 

att sådan formell kodifiering av språket ska bli giltig krävs dock att den är förankrad i språkbruket, 

det vill säga i de operativa normerna, vilket innebär att också språkbrukarna har ett indirekt 

inflytande på standardiseringen. Men eftersom det, som sagt, inte är möjligt att kodifiera hela 

språket är kodifiering bara är en del av standardiseringen. Enligt en modell av Ulrich Ammon 

(2003) finns det också andra sociala krafter, utöver kodifiering och allmänt språkbruk, som har 

avgörande betydelse för standardiseringen av språket, nämligen modelltalare/modellskribenter 

och normauktoriteter. Nedan beskriver jag närmare dessa sociala krafter och relationen mellan 

dem. 

Om standardspråk definieras som det normala språkbruket i offentligt tal och skrift, innebär det 

att alla som talar och skriver offentligt bidrar till den normen. Journalister, författare och andra 

professionella skribenter utgör på så sätt modellskribenter med möjlighet att förändra standardnor-

men eller skapa nya standardnormer. Modellskribenterna kan ha inflytande över standardnormen 

bara när de agerar inom sin egen domän och bara när bruket är återkommande, men när en 

språklig enhet på detta sätt återkommer i modelltexter kan den etableras som standard genom bruk, 

vilket utgör en giltig men inte nödvändigtvis kodifierad norm. 

Normauktoriteter i sin tur är alla de som har möjlighet och i vissa fall skyldighet att rätta andras 

språkbruk gentemot standardnormen; från föräldrar som rättar sina barn till professionella 

normauktoriteter som lärare, redaktörer och korrekturläsare. Normauktoriteter har möjlighet att 

påverka standardnormen framför allt genom att förmedla den, men de kan också ha viss makt att 

förändra och etablera nya standardnormer. Precis som modellskribenternas är normauktoritet-

ernas inflytande begränsat till särskilda situationer och nya normer kan etableras bara om de 

accepteras som standard dels av språkbrukarna, dels av överordnade normauktoriteter. 

En standardnorms giltighet avgörs alltså av dess grad av acceptans hos språkbrukare, hos profes-

sionella skribenter och hos normauktoriteter på olika nivåer. Dessa sociala krafter interagerar 

med varandra, men är inte alltid överens och spänningen mellan dem gör gränsen mellan 

standard och icke-standard oklar. Denna oklara gräns markeras ofta i både deskriptiva och 

preskriptiva verk med anmärkningar som vardagligt, formellt eller ålderdomligt och den är också en 

förutsättning för språklig variation och förändring. (Ammon 2003) 

2.2 Språkvård och språkriktighet 

Från teoretiska diskussioner om kodifiering och standardisering av språket, är steget inte långt till 

den praktiska omsättningen i språkvård och språkriktighet. På ett allmänt plan kan språkvård 

beskrivas som ”en medveten aktivitet för att bibehålla ett gott språk eller för att göra språket 

bättre” (Teleman 2013:47) och syftet med svensk språkvård är idag att bevaka språkets utveckling 
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för att kunna ge relevanta råd och rekommendationer (avsnitt 2.2.1). Hur dessa råd och 

rekommendationer tas fram och formuleras beskriver jag i avsnitt 2.2.2. 

2.2.1 Att vårda språket och verka för dess funktionalitet 

Språkvård kan förstås och bedrivas på tre nivåer. På en grundläggande nivå finns språkvetare och 

språkvårdare som för diskussioner om allmänna principer och förhållningssätt i språkriktighets-

frågor. På en rådgivande eller normerande nivå finns språkvetare och språkvårdsinstitutioner som 

beskriver språket och kodifierar dess standarder i till exempel ordböcker, grammatikhandböcker 

och läroböcker. På en styrande nivå finns till exempel politiker och tjänstemän som reglerar vil-

ken typ av språk som ska användas i specifika verksamheter och sammanhang. På den styrande 

nivån finns också lagstiftning som reglerar förhållandet mellan olika språk och deras status. 

(Teleman 2013:7ff) 

Alltsedan bildandet 1786 har Svenska Akademien varit betydelsefull för den svenska språkvården 

såväl genom sitt deltagande i språkvårdsdiskussioner som genom en omfattande produktion av 

grammatikböcker, ordböcker och språkriktighetsböcker. Under 1800-talet hade framför allt 

grammatikböckerna sin storhetstid och syftet med dessa var att genom beskrivningen av ett 

kvalificerat språkbruk upplysa om normen. De normativa beskrivningarna vilade på föreställ-

ningar om en allmän språköverskridande grammatik och argument om grammatisk logik och 

konsekvens fick avgöra vad som var korrekt språk. (Teleman 2013) 

Språkvårdens syn på språket och dess beskaffenhet hänger naturligtvis ihop med både samhällets 

utveckling och de allmänna språkvetenskapliga strömningarna, och i slutet av 1800-talet slog en 

annan språksyn igenom. I centrum för språkriktighetsbedömningarna hamnade då språkbruket 

och språkbrukarna, och Adolf Noreens ändamålsenlighetsprincip fick stort genomslag. Enligt den 

principen var språket ett redskap för meddelelse och det bästa språket var det som fungerade bäst 

i kommunikationen. Ändamålsenlighetsprincipen betonar enkelhet och tydlighet och sätter mot-

tagaren i centrum. Med vissa anpassningar – framför allt större hänsyn till social och kontextuell 

variation – är denna funktionella norm fortfarande vägledande för den svenska språkvården. 

(Teleman 2013) 

Idag är den mest centrala språkvårdsinstitutionen i Sverige Språkrådet (tidigare Nämnden för svensk 

språkvård; Språknämnden). Vid bildandet 1944 var nämndens uppdrag dels att genom forskning 

följa (standard)svenskans utveckling, dels att genom standardisering och rådgivning utöva språk-

vård (Teleman 2013:56) . Idag är Språkrådets övergripande mål med den språkvårdande verksam-

heten att ”göra svenskan så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt” (Institutet för språk 

och folkminnen [ISOF] 2021). Även om formuleringen är tidstypisk och språkfrågorna delvis 

nya, skiljer sig inte Språkrådets program i sak från sina föregångare; huvuduppdragen är fortfar-

ande att följa språkutvecklingen och att ge råd och rekommendationer i språkfrågor och utgångs-

punkten är fortfarande att råden ska ”stå i samklang med rådande språkbruk” (ISOF 2021). 

Språkrådet följer också den traditionella resonerande och argumenterande hållningen i sin rådgiv-

ning, med syfte att stötta språkbrukarna i att fatta egna beslut om sitt språkbruk. Resonemangen i 

förhållande till ändamålsenlighetsprincipen kan dock sägas ha blivit mer komplexa och mindre 
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kategoriska, inte minst som en följd av att skrivandet för en allmän publik inte längre begränsas 

till ett priviligierat fåtal. När fler skriver, synliggörs variation i språkbruket och det är inte givet 

vems språk som ska vara norm. (Bylin, Lind Palicki & Karlsson 2015) Detta för med sig att 

språkriktighetsbedömningar idag måste förhålla sig till denna större mångfald och dessutom 

aktualiseras språkvårdens uppgift att ”mana till tolerans och förståelse för parallella normer” 

(Bylin, Lind Palicki & Karlsson 2015:193). 

Med fler skribenter och mer synlig variation i nya texttyper (till exempel bloggar) aktualiseras 

också frågor om vad som bör räknas som offentligt (och kvalificerat) skriftspråk. Det är inte 

nödvändigt att här fördjupa diskussionen om dessa frågor, men det kan vara på sin plats att 

förklara vilken innebörd jag lägger i begreppet: till offentligt skriftspråk räknar jag texter som är 

avsedda och/eller tillgängliga för en allmän publik. Det är en definition som innefattar även texter 

författade av vad som kanske skulle kallas icke-kvalificerade skribenter. Jag har ändå valt denna 

definition eftersom jag tänker mig att alla synliga texter har potential att påverka den allmänna 

uppfattningen om aktuella språknormer i någon riktning. 

2.2.2 Att bedöma språkriktighet och formulera språkrekommendationer 

Språkriktighetsfrågor hamnar på språkvårdens bord när flera konkurrerande uttryckssätt före-

kommer i bruket och när språkbrukarna inte är överens om vilket uttryckssätt som är normen. 

Språkvårdens uppgift är då att ta ställning till vilket av uttryckssätten som bör rekommenderas i 

språkbruket. Språkvårdens ställningstagande bygger traditionellt på bedömningsgrunder som i 

mångt och mycket kan betraktas som preciseringar av ändamålsenlighetsprincipen. Bertil Molde 

(1979) menade att en överordnad huvudprincip för språkvårdens rådgivningsarbete måste vara 

mottagaranpassning, men han förde också fram principer om begriplighet, störningsfrihet, 

överensstämmelse med språksystemet, överensstämmelse med godtaget språkbruk, tolerans för 

olika språkbruk, effektivitet och ekonomi. I den i dagsläget mest moderna svenska språk-

handledningen Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden 2016:23; hädanefter Språkriktighets-

boken) formuleras sex principer för språkriktighetsbedömning: 

1. Hur etablerat uttryckssättet är i bruket. 

2. Hur accepterat uttryckssättet är bland språkbrukarna. 

3. Hur accepterat uttryckssättet är bland normauktoriteter, till exempel språkvårdare och 

lärare. 

4. Hur väl uttryckssättet stämmer med språksystemet i övrigt. 

5. Hur väl uttrycket stämmer med den skriftspråkliga traditionen. 

6. Hur väl uttryckssättet fungerar i olika kommunikativa sammanhang. 

Syftet med språkriktighetsbedömningarna är inte att avgöra vad som är rätt eller fel i språket. 

Istället handlar det om att bedöma den samlade sociala acceptansen i olika sammanhang för att 

avgöra vad som kan betraktas som ett ändamålsenligt bruk. Därför får den sjätte principen (det 

vill säga den funktionella normen) ofta relativt stort inflytande på bedömningen. (Språkriktighets-

boken) 
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Teleman (2001) beskriver den typiska arbetsprocessen för en språkriktighetsbedömning i tre steg. 

Det första steget är att beskriva var, hur ofta och på vilka sätt de olika alternativen används i 

språkbruket. I detta första steg är det möjligt att som ett redskap av flera använda sig av befintliga 

beskrivningar av språkbruket, till exempel Svenska Akademiens grammatik om frågan rör ett gram-

matiskt problem. I det andra steget ska alternativen värderas funktionellt, det vill språkvårdaren 

ska bedöma om variationen fyller någon funktion för skribent eller läsare. Denna värdering 

mynnar i steg tre ut i en rekommendation med hänsyn till bruket och språkbrukarna. Teleman 

betonar att de språkriktighetsresonemang som ligger bakom rekommendationerna måste vara 

tillgängliga också för språkbrukarna, för att ge dem kompetens att fatta egna språkliga beslut. 

Utfallet av en språkriktighetsbedömning är långt i från alltid att ett uttryckssätt förordas framför 

ett annat. Ibland rekommenderas två eller flera konstruktioner, ibland som likvärdiga, ibland som 

knutna till specifika sammanhang (funktionell differentiering). Ibland blir slutsatsen att inget av 

alternativen fungerar riktigt bra. Eftersom språket förändras, händer det också att språkriktighets-

bedömningar resulterar i att en norm som inte längre har stöd i bruket överges. I Språkriktighets-

boken finns exempel på alla dessa utgångar. 

I praktiken har språkvården begränsade möjligheter att styra över utvecklingen i enskilda språk-

riktighetsfrågor – till syvende och sist är det språkbrukarna som avgör vilken väg språkföränd-

ringen tar – men vissa språkrekommendationer verkar få större genomslag än andra. Till exempel 

verkar språkbrukarna ha större benägenhet att anamma rekommendationer som fyller en språklig 

lucka eller som följer redan påbörjade tendenser i språket och/eller samhällsutvecklingen. Däre-

mot har språkvårdande insatser små chanser att förändra ett redan etablerat bruk. (Norén 1993) 

Också Teleman (2001) konstaterar att språkriktighetsresonemangen aldrig kan bestämma 

normen, utan avgörandet ligger i det kvalificerade bruket. Samtidigt, menar Teleman (2001:116), 

kan ”allt som är relativt frekvent i det offentliga språkbruket vanligen motiveras funktionellt på 

ett eller annat sätt” – det är ofta lättare att fria än att fälla konstruktioner på grammatisk grund. 

2.3 Adjektiv och adjektivkomparation 

Några typiska kännetecken för adjektiv beskrivs redan i grundskolans grammatikundervisning2, 

till exempel att adjektiv är ord som beskriver substantiv, som stor, gul eller glad, och att adjektiven 

kongruensböjs, det vill säga de böjs efter sitt huvudord. Det heter till exempel en glad hund, ett 

glatt humör, flera glada barn och den glada/glade mannen. Kännetecknande för adjektiv är också att 

de kan kompareras, det vill säga de kan uttrycka olika grader av den aktuella egenskapen, som i 

stor, större, störst. I det följande fördjupar jag den förenklade grundskolegrammatiken, särskilt med 

avseende på adjektivets komparation (avsnitt 2.3.1) och adjektivets avgränsningar och funktioner 

(avsnitt 2.3.2). 

 
2 Se till exempel för mellanstadiet Vän med svenska 3 och för högstadiet Svevar & Lindskog 2006, Mogensen m.fl. 
2007 och Danielsson & Erlandsson-Svevar 2008. 
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2.3.1 Adjektivkomparationens möjligheter och omöjligheter 

Adjektivets tre komparationsformer är positiv, komparativ och superlativ, och det finns några olika 

sätt att uttrycka dessa olika former, antingen med ändelser (suffix) eller genom omskrivning 

(perifrastiskt). Följande beskrivning av adjektivets komparation och den terminologi som hör 

därtill har jag, om inte annat anges, hämtat ur den beskrivande grammatiken Svenska Akademiens 

grammatik (Teleman, Hellberg & Andersson 1999; hädanefter SAG) och den beskrivande och i 

viss mån normerande Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003). I föreliggande uppsats 

benämns de belägg som kompareras antingen med suffix eller perifrastiskt, det vill säga enligt 

beskrivningen och normen, som enkelkomparerade. De belägg som kompareras både med suffix och 

perifrastiskt benämns som dubbelkomparerade. 

Vanligast är att bilda komparativ med ändelsen -are och superlativ med ändelsen -ast, som i glad, 

gladare, gladast. Det är komparation enligt första deklinationen. En del adjektiv får ändelsen -re i 

komparativ och -st i superlativ och många av dessa får också en vokaländring, till exempel stor, 

större, störst. Dessa adjektiv hör till andra deklinationen. En tredje variant finns för de adjektiv som 

av en eller annan anledning blir klumpiga att komparera med ändelser, till exempel ord som slutar 

på -isk, -(a)nde, -ende och -ad. Sådana adjektiv kompareras genom omskrivning med mer(a) och 

mest, till exempel mer(a) praktisk och mest spännande.  De flesta svenska adjektiven hör till den första 

deklinationen och den klassen är också produktiv, det vill säga nya ord i svenskan som tillåter 

suffixkomparation kan föras hit och få komparationsändelserna -are och -ast, till exempel cool, 

coolare, coolast. Till den andra deklinationen hör relativt få, men vanligt förekommande adjektiv. 

Också den perifrastiska komparationen är produktiv och många adjektiv kan alternera mellan 

suffix- och perifrastisk komparation. Hultman (2003:84) ger som exempel att konstruktionen 

ingenting kan vara mer felaktigt är ungefär lika vanlig som ingenting kan vara felaktigare. En huvudprin-

cip är, enligt SAG (II:200), att ”ju mera komplext ett adjektiv är, morfologiskt eller fonologiskt, 

desto större benägenhet har det för perifrastisk komparation”. Vissa typer av adjektiv har obli-

gatoriskt perifrastisk komparation, nämligen: 

• adjektiv som slutar på -(a)nde, -ende och -ad, till exempel främmande och mörkhyad (även de 

flesta av participen kompareras perifrastiskt, men i SAG räknas inte dessa till adjektiven, 

utan utgör en egen ordklass) 

• de flesta adjektiv som saknar kongruensböjning, till exempel gammaldags 

• adjektiven lik och värd 

• adjektiv på -isk, även om viss variation förekommer i talspråk, till exempel typiskare. 

Följande adjektiv har lika gärna suffix- och perifrastisk komparation: 

• sammansatta adjektiv eller adjektiv som fonologiskt fungerar som sammansatta, till 

exempel meningslös, oviss, blygsam 

• avledda adjektiv med huvudbetoningen på suffixet, till exempel formell. 

Övervägande suffixkomparation har: 

• enkla eller avledda adjektiv som inte faller inom ovanstående kategorier 

• adjektiv som kompareras med -re och -st. 
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Beskrivningen av variationen mellan suffix- och perifrastisk komparation tycks i svenskan ha varit 

liknande över tid, åtminstone de senaste 200 åren, och genomgående har det precis som i SAG 

funnits mer eller mindre pragmatiska förklaringar till bruket av perifrastisk komparation. Nedslag 

i en språklära från 1800-talets första hälft (Svensk språklära utgifven af Svenska Akademien, Enberg 

1836) visar att suffixkomparationen betraktas som det vanliga, och att omskrivning med mera och 

mest används för flerstaviga adjektiv och particip på -ad, -nde och -isk ”för välljudets skull” (s 118). 

Enberg (1836:118) anmärker också att ”[s]tundom nyttjas för omvexlings skull mera och mest med 

positiven” även i fall då suffixkomparation skulle vara möjligt. Intressant nog exemplifieras denna 

användning i 1836 års språklära med mera stor, en form som i SAG (II:201) markeras som tvek-

samt grammatiskt acceptabel. 

Tre decennier senare beskriver också Sundén i sin Svensk språklära för elementar-läroverken (1869) 

komparation med -are och -ast som det klart vanligaste och reserverar komparation med mera och 

mest för de adjektiv som ”i följd af sin form eller bruket icke få gradförhöjningsändelse” (s 68), 

såsom vissa adjektiv på -a, -e, -se, -ad och -isk samt particip. I såväl första som fjärde upplagan av 

språkriktighetsboken Riktig svenska (1939 resp 1973) följer Wellander i huvudsak de tidigare 

språklärorna, men är mer kategorisk och mindre välvilligt inställd till den valbara perifrastiska 

komparationen och menar att omskrivning med mera och mest bör begränsas strikt till de fall då 

former med ändelser ”bli alltför tunga och oviga” (1939:198) – i alla andra fall är suffixkompara-

tion att föredra. 

Gemensamt för de ovan citerade språkhandböckerna, både de äldre och de moderna, är att de 

utgår från språkbruket. Gemensamt är också att ingen av dem tar upp förekomsten av dubbel 

adjektivkomparation. Undantaget är Wellander (1939:708) som i en kort passus under rubriken 

Omsägning eller tautologi beskriver dubbel komparation av några olika slag som en tautologisk feltyp 

som bör undvikas. I både första och fjärde upplagan av Riktig svenska snuddar Wellander också 

vid ämnet när han diskuterar konstruktioner av typen kortaste möjliga väg visavi tyskinfluerade 

möjligast korta väg, och den sammanblandning som dessa båda formuleringar kan generera: möjligast 

kortaste väg. ”Denna förvirrade blandning är icke ur någon synpunkt försvarlig.”, är Wellanders 

(1973:194) dom över denna dubbla superlativ. 

Mer uttryckligen kommenteras dubbel adjektivkomparation i en av grundskolans läroböcker, 

nämligen Vän med svenska 3 för mellanstadiet. Där framgår av två exempel, ”Alexander är mer 

snyggare än Ali.” respektive ”Det var den mest roligaste film jag har sett.” (s 82, originalets 

genomstrykning), att den dubbla komparationen är felaktig.3 

2.3.2 Ett adjektiv är ett adjektiv är ett adjektiv? 

Ordklasser är inte av naturen givna kategorier och möjligheten att klassificera och avgränsa 

adjektiv kan problematiseras. I typfallet karaktäriseras adjektiv av att 1) de kan kongruensböjas, 2) 

de kan kompareras och 3) de kan fungera som attribut i nominalfras (ett klokt barn), predikativ 

 
3 I en mindre korpus bestående av elevtexter från nationella prov i åk 9 (Uppsala universitet 2021) hittade jag knappt 
20 belägg på dubbelkomparation. Tyvärr var materialet för litet och antalet belägg för få för att tillföra något i denna 
studie, men dubbelkomparation i elevtexter kan vara intressant att studera vidare. 
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(Barnet var klokt) och möjligen också – beroende på synsätt – adverbial (Barnet svarade klokt). 

Men det finns undantag i form av både oböjliga adjektiv (till exempel äkta) och adjektiv som inte 

förekommer i alla tre funktionerna (till exempel sams). Dessa undantag – i kombination med den 

adverbiella funktionen – gör gränsen mellan adjektiv och adverb oklar. (Hallonsten Halling 2021) 

Ett exempel på en typ av ord som kan ha de tre typiska adjektivdragen, men ändå inte (alltid) 

räknas till adjektiven, är participen. Participen bildas av verb, antingen som presensparticip (till 

exempel gråtande) eller som perfektparticip (till exempel skriven). Participen används många gånger 

i adjektivistiska funktioner, som i en gråtande pojke eller boken är skriven, och många av dem kan 

också kompareras (perifrastiskt). Perfektparticipen kongruensböjs dessutom på samma sätt som 

adjektiv. Dessa adjektivistiska egenskaper till trots, är participens ordklasstillhörighet långtifrån 

självklar; participen kan till formen också betraktas som verb och till funktionen påminner de 

utöver adjektiv dessutom om både adverb, substantiv och verb. (Kalm 2021) 

Svårigheten att avgränsa adjektiven avspeglas också i att SAG och Svenska Akademiens språklära 

(Hultman 2003) gör olika indelningar. I SAG får participen utgöra en egen ordklass, medan 

adjektiven med adverbiell funktion räknas till adjektiven och inte till adverben. I Svenska 

Akademiens språklära räknas både participen och adjektiv som används som adverbial till 

adjektiven. Vilka konsekvenser avgränsningsproblematiken eventuellt har för föreliggande 

undersökning diskuteras vidare i avsnitt 4.4. 

2.4 Sammanfattning 

Språket är en överenskommelse språkbrukare emellan och bygger på språkgemenskapens delade 

uppfattningar om vilka språkliga beteenden som faller inom det intuitivt korrekta. En sådan kol-

lektiv språkkänsla, eller operativa normer, är en förutsättning för språkets begriplighet, men den 

lämnar också utrymme för variation. Individers respektive språkkänslor skiljer sig åt och det som 

är ogrammatiskt för en språkbrukare behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan. Uttryck 

som faller utanför normen kan också vara fullt begripliga. Det medför att de operativa normerna 

är öppna för förändring. 

En liten del av de operativa normerna finns explicit uttryckta i normativa skrifter, såsom skolans 

läroböcker eller SAOL. Möjligheten att utfärda sådana preskriptiva normer om vad som är ett bra 

språk är begränsad till de språkliga fenomen som dels låter sig upptäckas, dels beskrivas på ett 

begripligt sätt för språkbrukarna. Dessutom uppstår behovet av preskriptiv normering ofta först 

när den kollektiva språkkänslan vacklar, till exempel när två konkurrerande uttryck förekommer 

och språkbrukarna inte är överens om vilket som fungerar bäst. 

Normer för standardspråket påverkas också av det offentliga språkbruket. Professionella skriben-

ter kan betraktas som modellskribenter med inflytande över standardnormen genom sitt språk-

bruk, åtminstone inom sin egen domän och om bruket är återkommande. Detsamma gäller 

normauktoriteter, det vill säga personer med möjlighet att korrigera andras språk, till exempel 

föräldrar, lärare eller korrekturläsare. Modellskribenter och normauktoriteter kan förändra 

standardnormen bara om det nya accepteras av språkbrukarna. 
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Också den institutionaliserade språkvården är beroende av språkbrukarnas acceptans för att deras 

rekommendationer ska få genomslag. Språkvård kan övergripande beskrivas som en verksamhet 

med målet att beskriva och föreskriva ett ändamålsenligt språkbruk genom att föra samman 

perspektiven hos de olika sociala krafter som påverkar och vill påverka språkets utveckling: 

språkbrukare, modellskribenter och normauktoriteter, men också språkvetare och politiker. 

Därför utgår till exempel Språkrådets språkriktighetsbedömningar av olika språkliga fenomen 

från principer kopplade till fenomenens etablering i språkbruket, deras acceptans bland olika 

grupper av språkbrukare, deras begriplighet och deras funktionalitet. 

Det etablerade bruket av adjektiv och adjektivkomparation samt variationen mellan suffix- och 

perifrastisk komparation i dagens svenska finns grundligt beskrivet i bland annat SAG. Även i 

äldre grammatikor och språkhandböcker beskrivs detta bruk och beskrivningen av variationen 

mellan suffix- och perifrastisk komparation tycks ha varit stabil åtminstone de senaste 200 åren. 

Däremot har bruket av dubbel adjektivkomparation bara i undantagsfall uppmärksammats. 

3 Dubbel adjektivkomparation i tidigare forskning 

Adjektivkomparationen i svenskan har tidigare studerats av Bengt Nordberg (1985), som utifrån 

hypotesen att perifrastisk komparation har ökat på bekostnad av suffixkomparation undersökte 

hur fördelningen mellan de båda komparationssätten utvecklades under perioden 1950–1980. I de 

tal- och skriftspråkskorpusar han studerade fann Nordberg stöd för sin hypotes, och utöver för-

ändring över tid kunde han också kartlägga några språkliga faktorer som påverkade variationen 

och adjektivens benägenhet att kompareras perifrastiskt eller med suffix. 

De av Nordbergs resultat som kan ha relevans för min undersökning är framför allt tendenserna 

att perifrastisk komparation är vanligare i komparativ än i superlativ och att mer komplexa 

morfologiska strukturer oftare kompareras perifrastiskt. Det är viktigt att påpeka att Nordberg i 

sin studie uteslöt dubbelkompararerade adjektiv (och även vissa andra typer, däribland partici-

pen), men de tendenser han fann kan ändå visa sig vara intressanta i förhållande till analysen av 

den dubbla adjektivkomparationen. Ett annat resultat av intresse skulle kunna vara att uttryck i 

komparativ och i funktionen predikativ4 verkar leda utvecklingen mot ökad andel perifrastisk 

komparation. 

Något som Nordberg diskuterar, men inte har kunnat fastställa genom sin studie, är att utveck-

lingen mot ökad andel perifrastisk komparation skulle kunna förklaras som en utveckling mot en 

betydelseskillnad mellan perifrastiskt respektive suffixkomparerade adjektiv. Nordberg menar då 

att den perifrastiska varianten skulle innebära mindre grad av jämförelse än suffixvarianten. Om 

Nordberg har rätt i dessa antaganden kan det ha implikationer för min undersökning på så sätt att 

 
4 Nordberg använder termen predikatsfyllnad. 
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den dubbla adjektivkomparationen blir mer nödvändig för att uttrycka jämförelse med ett peri-

frastiskt komparerat adjektiv. 

Victorina González-Díaz (2006) har i en diakron korpusstudie undersökt dubbel adjektivkom-

paration i engelskan. Hennes intresse är framför allt den historiska utvecklingen, men hon tar 

även upp några språkliga drag som dubbelkomparerade adjektiv verkar ha gemensamt: 

1. Åtminstone i tidiga texter tenderar dubbelkomparerade adjektiv att kunna kopplas till en 

bakgrundskomparand5 som har en hög grad av den aktuella kvalitén, det vill säga ett element 

som utgör en hög referenspunkt mot vilken den dubbla formen jämförs: more harder than is 

the stone (González-Díaz 2006:630). 

2. Tidiga texter uppvisar också exempel på att dubbel adjektivkomparation kan kopplas till 

en gradhöjning given av kontexten. Graden av ett adjektiv utvecklas genom texten på så sätt 

att det först förekommer i positivformen, därefter i komparativformen och till sist i en 

dubbelkomparerad form. González-Díaz kallar detta establishment in discourse: wise – wiser – 

more wyser (González-Díaz 2006:635). 

3. De dubbelkomparerade formerna tenderar, framför allt i nutida språkbruk, att före-

komma tillsammans med gradadverbial – såväl förstärkande som försvagande: a lot more 

grumpier, slightly more clearer (González-Díaz 2006:636, 638). 

González-Díaz har för få belägg på dubbel adjektivkomparation i nutida engelska för att kunna 

uttala sig om hur förekomsterna fördelar sig över olika domäner, men en tendens är att de dubbla 

formerna verkar tillhöra vardagligt språkbruk. Belägg finns dock också inom utbildning, offentligt 

språk och näringslivet och González-Díaz tolkar denna utbredning som en indikation på att den 

dubbla komparationen inte längre är lika socialt stigmatiserad. 

Denna kortfattade genomgång av tidigare forskning antyder att dubbel adjektivkomparation är ett 

relativt outforskat ämne. Nordbergs (1985) grundliga genomgång av de två komparationssättens 

variation och förändring bidrar med perspektiv till min undersökning, men den behandlar inte 

dubbelkomparerade adjektiv. González-Díaz (2006) – som också poängterar att ämnet fått be-

gränsad uppmärksamhet inom forskningen – studerar förvisso dubbel adjektivkomparation, men 

i engelskan och med fokus på historisk utveckling. Därför hoppas jag att min undersökning ska 

kunna bidra till större förståelse för bruket av dubbel adjektivkomparation i dagens skrivna 

svenska. 

4 Metod och material 

För att kartlägga förekomsten av språkliga fenomen i stora textmaterial är korpuslingvistik ett 

naturligt metodval. I detta kapitel beskriver jag översiktligt korpuslingvistiken som metod (avsnitt 

4.1). Jag beskriver och motiverar också det textmaterial på vilket jag har utfört mina analyser 

 
5 Bakgrundskomparanden är en referent mot vilken förgrundskomparanden, det vill säga det som adjektivet 
beskriver, jämförs. I exemplet Karl är klokare än Axel är Karl förgrundskomparand och Axel bakgrundskomparand. 
(SAG II:201) 
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(avsnitt 4.2) samt de grundläggande utgångspunkterna för analyserna (avsnitt 4.3). Kapitlet 

avslutas med en metoddiskussion (avsnitt 4.4) och en redogörelse för etiska överväganden 

(avsnitt 4.5). 

4.1 Metod 

Korpuslingvistik är inte en metod, utan kan snarare definieras som en heterogen samling metoder 

för studiet av språk i uppsättningar av maskinläsbara texter. Metoderna skiljer sig åt bland annat 

med avseende på vilken typ av språk som studeras (tal eller skrift), om målet är att utforska en 

teori eller hypotes eller att generera en teori eller hypotes samt vilket urval av texter som studeras. 

Det faktum att textuppsättningarna, korpusarna, är maskinläsbara möjliggör hantering av stora 

mängder data, men avgörande för tillförlitligheten i en korpusundersökning är – precis som i 

andra typer av undersökningar – att valet av material matchar forskningsfrågorna. (McEnery & 

Hardie 2011:1–13) I avsnitt 4.2 beskriver jag hur jag hanterar detta i min undersökning. 

Karaktären hos en korpusundersökning bestäms alltså av hur korpusen ser ut, men också av hur 

forskaren använder materialet. Utöver att vara stora textsamlingar innehåller korpusar oftast 

också metadata om texterna i form av till exempel författare och publiceringsinformation, men 

också språklig annotering, det vill säga kodning av olika språkliga attribut, till exempel ordklass. 

Denna tilläggsinformation är sökbar med hjälp av särskilda konkordansverktyg, som gör det 

möjligt att i den stora mängden data söka efter empiri som stödjer en teori eller exempel som kan 

falsifiera en teori. Många korpuslingvistiska metoder faller inom den första kategorin och efter-

som ambitionen då är att samla in och sammanställa alla relevanta exempel ur hela korpusen är 

korpuslingvistik ofta av kvantitativ natur. (McEnery & Hardie 2011:14–18, 29f) 

4.2 Material 

För att få en så bred representation som möjligt av det offentliga skriftspråket idag har jag hämtat 

mitt huvudmaterial från olika domäner med olika typer av skribenter, med varierande publik och 

med varierande grad av formalitet och offentlighet. I avsnitt 4.2.1 finns en närmare beskrivning 

av och motivering till mitt materialurval. För att belysa det nutida huvudmaterialet ur ytterligare 

ett perspektiv har jag gjort en begränsad analys av ett kompletterande material bestående av äldre 

texter. Det kompletterande materialet beskriver jag i avsnitt 4.2.2. 

4.2.1 Huvudmaterial 

Mitt huvudmaterial utgörs av ett urval av Språkbankens korpusar (Språkbanken Text u.å.) och för 

sökning i materialet har jag använt Språkbankens konkordansverktyg Korp (Borin, Forsberg & 

Roxendal 2012). Jag beskriver här först mitt urval av korpusar och därefter hur jag har sökt ut de 

belägg som utgör mina rådata. 
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4.2.1.1 Urval 

Det material i min undersökning som kan räknas till det mer formella offentliga språkbruket 

utgörs av myndighetstexter, närmare bestämt motioner, propositioner och Statens offentliga utred-

ningar (SOU). En texttyp som utgör en stor och viktig del av det offentliga språkbruket, eftersom 

de når en stor och varierad publik, är nyhetstexter. I denna undersökning representeras nyhets-

texter dels av tidningstext, dels av nyhetstexter på webben. Tidningstexterna är hämtade ur Göteborgs-

posten (GP) och webbnyheterna är hämtade från SVT nyheter respektive svenska dagstidningars 

webbplatser. Som representerande vardagligt och informellt, men ändå offentligt, språkbruk har 

jag valt svenska bloggtexter. 

I tabell 1 finns mer detaljerad information om de korpusar som utgör mitt material. Sökningarna i 

huvudmaterialet gjordes i mars 2022 om inte annat anges. Korpusarnas storlek varierar ganska 

kraftigt. Det beror på att antalet belägg av dubbel adjektivkomparation har varit vägledande för 

avgränsningen av korpusarna och vissa texttyper krävde större korpusar för att innehålla tillräck-

ligt många belägg. Vad gäller materialets datering var utgångspunkten att det skulle vara så nutida 

som möjligt, men tidsavgränsningen har också delvis följt av storleksavgränsningen. Korpusen 

med bloggtexter avgränsades till exempel i storlek genom att texter äldre än 2014 uteslöts. 

Tabell 1. Specifikation av korpusarna i huvudmaterialet. 

Korpus Datering Antal token Antal meningar 

Myndighetstexter Uppgift saknas 661 069 520 48 431 141 

Riksdagens öppna data: Motioner Uppgift saknas 140 240 619 8 497 439 

Riksdagens öppna data: Propositioner Uppgift saknas 316 415 621 23 924 872 

Riksdagens öppna data: SOU Uppgift saknas 204 413 280 16 008 830 

Tidningstexter 1994 + 2001–2013 272 004 297 19 568 053 

Göteborgsposten (GP) 1994 + 2001–2013 272 004 297 19 568 053 

Nyhetstexter på webben 2001–2021 485 859 169 29 369 163 

Webbnyheter (dagstidningar) 2001–2013 271 806 921 15 112 300 

SVT Nyheter (svt.se) 2004–2021 214 052 248 14 256 863 

Bloggtexter 2014–2017 87 338 287 5 266 793 

Bloggmix 2014 40 133 589 2 440 472 

Bloggmix 2015 27 835 518 1 680 711 

Bloggmix 2016 17 699 703 1 049 027 

Bloggmix 2017 1 669 477 96 583 

Totalt  1 506 271 273 102 635 150 

4.2.1.2 Utsökning och gallring 

Korpusarna omfattar alltså totalt ungefär 1,5 miljarder token, det vill säga ord och skiljetecken, 

och ungefär 100 miljoner meningar. För att söka ut relevanta data, närmare bestämt enkel- och 

dubbelkomparerade adjektiv, ur detta material använde jag den utökade sökfunktionen i Korp (se 

detaljer i bilaga 1). Adjektiv i komparativ och adjektiv i superlativ hanterades var för sig. Jag 

hämtade kvantitativ information om antalet förekomster av såväl dubbel komparation som enkel 

suffixkomparation och enkel perifrastisk komparation. För att kunna genomföra även kvalitativa 
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analyser på de dubbelkomparerade adjektiven använde jag träfflistorna från sökningarna i Korp 

med de enskilda beläggen i sina sammanhang, det vill säga alla de meningar som innehöll dubbelkom-

parerade adjektiv (se exempel i bilaga 2). 

Det totala antalet träffar uppgick till 628 dubbelkomparerade adjektiv i komparativ och 270 dub-

belkomparerade adjektiv i superlativ6 (se tabell 2). Bland dessa fanns ett antal träffar som av olika 

anledningar gallrades bort, till exempel fall där det komparerade adjektivet hade klassificerande 

funktion, absolut betydelse eller var del av ett lexikaliserat uttryck, som i exempel (1). 

(1) a. Jag behöver inte mer yttre stimulans för tillfället. (GP 2006) 

 b. Det är kanske inte soffor, utan mer mindre föremål som sålt bra. (Webbnyheter 2005) 

c. […] jobbar för att få till mer högre utbildning till respektive kommun […] (SVT Nyheter 

2004–2021) 

I dessa fall är inte mer en del av det komparerade uttrycket och därför är det inte fråga om dubbel-

komparation. Andra felträffar som gallrades var dubbletter samt skrivfel som resulterat i felkate-

gorisering. Efter rensning av träfflistorna återstod 434 dubbelkomparerade adjektiv i komparativ 

och 225 dubbelkomparerade adjektiv i superlativ (se tabell 2) och dessa utgjorde mina rådata. 

Tabell 2. Antal dubbelkomparerade adjektiv före och efter gallring i respektive texttyp. 

Korpus Före gallring Efter gallring 

 komparativ superlativ komparativ superlativ 

Myndighetstexter 77 (12 %) 14  (5 %) 44  (10 %) 10  (4 %) 

Tidningstexter 105 (17 %) 40  (15 %) 60  (14 %) 29  (13 %) 

Nyhetstexter på webben 210  (33 %) 83  (31 %) 135  (31 %) 64  (28 %) 

Bloggtexter 236  (38 %) 133  (49 %) 195  (45 %) 122  (54 %) 

Totalt 628  (100 %) 270  (100 %) 434  (100 %) 225  (100 %) 

4.2.1.3 Avvikande sökprocedur i korpusen med myndighetstexter 

I korpusen med myndighetstexter använde jag den avancerade sökfunktionen i Korp och en 

anpassad söksträng för att söka ut de dubbelkompararerade adjektiven. Det gjorde jag för att 

automatiskt rensa bort en mängd likartade felträffar. De söksträngar jag använde var: 

• för komparativ: [word = "mer"| word = "mera"] [word != ".*-" & msd = "JJ\.KOM.*"]  

• för superlativ: [word = "mest"] [word != ".*-" & msd = "JJ\.SUV.*"] 

Söksträngarna genererar konstruktioner som innehåller mer/mera respektive mest följt av ett 

adjektiv i komparativ respektive superlativ som inte slutar på ett bindestreck. Vad gäller de 

enkelkomparerade adjektiven i myndighetstexterna var skillnaden mellan den anpassade sök-

strängen och den allmänna sökningen försumbar. Därför använde jag för de enkelkomparerade 

adjektiven samma sökning som för övriga korpusar (se bilaga 1). 

 
6 Jag har endast sökt ut konstruktioner av typen mer+[adjektiv i komparativ] respektive mest+[adjektiv i superlativ]. 
Konstruktioner av typen mest+[adjektiv i komparativ] respektive mer+[adjektiv i superlativ] finns alltså inte med i 
materialet. 
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4.2.2 Kompletterande material 

Det kompletterande materialet, bestående av äldre texter, har inte analyserats på djupet på samma 

sätt som huvudmaterialet, utan har främst syftat till att ge ytterligare ett perspektiv på det nutida 

bruket av dubbel adjektivkomparation. Det äldre textmaterialet består av Språkbankens korpusar 

kubhist, kvinnotidningar och Runeberg, som innehåller texter ur dagstidningar och tidskrifter och 

tillsammans omfattar drygt 1 miljard token och 78 miljoner meningar (se tabell 3).7 Merparten av 

materialet är daterat ca 1830–1930. I materialet med äldre texter använde jag samma sökprocedur 

som i korpusen med myndighetstexter och fann 318 dubbelkomparerade adjektiv i komparativ 

och 288 dubbelkompararerade adjektiv i superlativ. Efter gallring av framför allt dubbletter upp-

gick antalet dubbelkomparerade adjektiv till 135 i komparativ och 107 i superlativ (se tabell 3). 

Tabell 3. Specifikation av korpusen med äldre texter samt antal belägg på dubbelkomparerade adjektiv i 
komparativ respektive superlativ efter gallring (före gallring). 

Korpus Antal token Antal meningar Antal dubbelkomparerade adjektiv 

   komparativ superlativ 

Äldre texter 1 180 234 241 78 306 414 135 (318) 107 (288) 

 

4.3 Analytiska utgångspunkter 

Redan i utsökningsprocessen framträdde vissa mönster i materialet, och med utgångspunkt i 

dessa observationer, mina frågeställningar och tidigare forskning, bedömde jag följande variabler 

som potentiellt relevanta för fördjupad analys: 

• Den dubbla adjektivkomparationens frekvens i de olika korpusarna, det vill säga antalet 

förekomster av dubbelkomparation i förhållande till enkelkomparation. 

• De dubbelkomparerade adjektivens form med avseende på: 

o struktur. Möjliga varianter är 1) enkelt rotmorfem (stor, vacker), 2) suffixavledning 

av verb (skadlig, pratsam), substantiv (manlig, geografisk) eller adjektiv (sjuklig, 

sötaktig), 3) prefixavledning av adjektiv (otålig, inaktiv), 4) sammansättning (vattentät, 

jämntjock, köplysten). (SAG II:178) 

o benägenhet för suffix- respektive perifrastisk komparation (se avsnitt 2.3.1). 

o komparationsform. Möjliga varianter är 1) komparativ, 2) superlativ. 

• De dubbelkomparerade adjektivens funktion. Möjliga varianter är 1) predikativ, 2) attribut, 

3) adverbial. (SAG II:191f) 

• De dubbelkomparerade adjektivens betydelse med avseende på: 

o vilken egenskapstyp som adjektivet anger. Möjliga varianter är 1) dimension/form 

(stor, kort, smal, rak), 2) ålder (ny, ung), 3) färg, 4) annan fysisk egenskap (mjuk, tung, 

söt, varm), 5) hastighet (snabb, långsam), 6) värde (fin, dålig, dyr), 7) sinnelag (snäll, 

grym), 8) sinnesstämning (glad, pigg), 9) läge (nära), 10) annan typ. (SAG II:154) 

o predikationsbasen. Möjliga varianter är 1) konkret, 2) abstrakt. 

o samförekomst med andra adjektiv respektive gradadverbial. 

 
7 Utsökningarna gjordes den 2 april 2022. 
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De begrepp och benämningar jag använder i analyserna följer i huvudsak gängse grammatisk 

terminologi, men har också kompletterats med terminologi från SAG. I de fall jag har bedömt att 

det krävs en närmare beskrivning av mina analytiska överväganden, finns den i anslutning till 

respektive delanalys (se kapitel 5). 

4.4 Metoddiskussion 

Korpuslingvistik som metod föll sig naturligt för min undersökning. Som de största fördelarna 

framstod dels förankringen i autentiskt språkbruk, dels möjligheten att på ett relativt enkelt sätt 

hantera ett stort och varierat material. Men en korpusundersökning för också med sig vissa dilem-

man, till exempel risken för felaktig annotering på grund av felskrivning eller feltolkning. Felaktigt 

annoterade belägg på dubbelkomparerade adjektiv gallrades, men i det betydligt mer omfattande 

jämförelsematerialet med enkelkomparerade adjektiv var sådan gallring inte möjlig. Annoteringen 

kan också betraktas som problematisk utifrån det faktum att det inte är givet vad som ska räknas 

som adjektiv. Ordklassindelningen i Korp skulle kunna påverka möjligheten att dra vissa slutsat-

ser i min undersökning, till exempel om adjektiv i adverbiell funktion. Detta är möjliga felkällor 

som man vid en korpusundersökning måste vara medveten om men acceptera. 

Ett annat dilemma kopplat till själva korpusarna var att korpusen SVT Nyheter 2004–2021 utök-

ades med cirka 7 miljoner token, vilket motsvarar cirka 0,5 % av ursprungsmaterialet, vid en upp-

datering av Språkbanken text den 1 april 2022. Den begränsade del av analysen som potentiellt 

kan ha påverkats av uppdateringen är jämförelsen mellan enkel- och dubbelkomparerade adjektiv 

med avseende på samförekomst med gradadverbial och andra adjektiv (se avsnitt 5.3.3.1), efter-

som jämförelsematerialet (de enkelkomparerade adjektiven) bearbetades efter uppdateringen. Jag 

bedömde dock den eventuella påverkan som försumbar dels eftersom utökningen var förhållan-

devis liten, dels eftersom det verkade osannolikt att det nya utsnittet skulle uppvisa väsentligt 

avvikande proportioner. 

Vad gäller mitt material var ambitionen främst att få en spridning över olika texttyper inom 

offentligt språkbruk. Jag kunde naturligtvis ha undersökt fler olika typer, men de valda framstår 

som representativa nedslag i olika domäner och på en skala från formellt till informellt. De olika 

typerna erbjuder också variation med avseende på såväl skribent som publik, vilket är viktigt ur 

ett språkriktighetsperspektiv. Min undersökning fokuserar på skriftspråk, men en jämförelse även 

med talspråksmaterial hade kunnat tillföra ytterligare ett perspektiv. 

De variabler jag valde för fördjupad analys är relativt ytliga och har fokus på orden, vilket innebär 

att de å ena sidan är lättillgängliga för analys, å andra sidan representerar en mycket begränsad del 

av bruket. Min analys av adjektivens samförekomst med andra adjektiv och gradadverbial gav en 

fingervisning om att utvidgade studier av de dubbelkomparerade adjektiven i sina större samman-

hang skulle kunna visa på ytterligare aspekter av bruket. I denna undersökning föreföll det dock 

rimligt att begränsa analysen till de mer lättillgängliga variablerna dels eftersom den stora mäng-

den belägg knappast tillät någon djupare analys av varje användning, dels eftersom jag inte hade 

tillgång till längre textpartier än meningar. 
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4.5 Etiska aspekter 

Samtliga texter i mitt huvudmaterial är offentliga och tillgängliga för vem som helst att läsa. Att 

författarna skriver för en allmän publik innebär dock inte att texterna oreflekterat och utan etiska 

hänsyn kan användas för forskning. En viktig anledning till det är att forskningen uppmärksam-

mar texterna och skribenten på ett sätt som skribenten varken avsett eller kunnat förutse. Särskilt 

om materialet innehåller känsliga uppgifter behöver det hanteras med eftertanke. Ett möjligt sätt 

att hantera sådant material är att avstå från att uppge källan. Den hanteringen riskerar dock att 

strida mot kravet på korrekt referenshantering, och även om källan utelämnas är det i många fall 

lätt att spåra en text på internet. Det är alltså svårt att anonymisera texterna och textförfattarna på 

ett tillfredsställande sätt. Andra sätt att hantera dilemmat är att omformulera citat eller att i liten 

eller ingen omfattning publicera citat om de rör känsliga ämnen. (Eldén 2020:117–121) 

Min undersökning fokuserar på språklig form, och innehållet i texterna är av mycket liten betyd-

else. Jag har alltså kunnat välja språkexempel som inte innehåller känslig information och därför 

också valt att uppge ur vilken korpus exemplen är hämtade. Det ska dock poängteras att jag inte 

har haft tillgång till hela de texter ur vilka jag har hämtat citat, men tagna ur sitt sammanhang 

finns ingen känslig information i citaten. Den frekventa användningen av exempel är i sig ett 

resultat av etiska överväganden kopplade till vikten av transparens i analysen (McEnery & Hardie 

2011:67). Även om undersökningen är av kvantitativ art och det är materialet som helhet som är 

av intresse, har jag alltså använt exempel för att belysa och förklara mina resonemang. För 

transparensens skull har jag också gett ingående beskrivningar av såväl materialet som mina 

analytiska överväganden. 

5 Analys och resultat 

I detta kapitel presenterar jag de resultat som analyserna av materialet har genererat. Resultat av-

seende de dubbelkomparerade adjektivens frekvens i olika texttyper presenteras i avsnitt 5.1, 

resultat avseende deras form i avsnitt 5.2 och resultat avseende funktion och betydelse i avsnitt 

5.3. Jag redogör också löpande för analysernas förankring i litteraturen och hur denna ligger till 

grund för mina överväganden i respektive delanalys. I avsnitt 5.4 sammanfattar jag resultaten. 

5.1 Frekvens 

Totalt fanns i mitt huvudmaterial 434 dubbelkomparerade adjektiv i komparativ, varav 217 unika 

ord, och 225 dubbelkomparerade adjektiv i superlativ, varav 125 unika ord. En lista med alla 

adjektiv som förekom dubbelkomparerade mer än en gång finns i bilaga 3. 

I tabell 4 presenteras förekomsten av dubbelkomparerade adjektiv i respektive korpus och för 

hela huvudmaterialet i absoluta frekvenser och i relativa frekvenser. Måttet för den relativa frek-

vensen är antal dubbelkomparerade adjektiv per 1 000 enkelkomparerade adjektiv. Den högsta 

relativa frekvensen dubbelkomparation fanns i bloggtexter och den lägsta i myndighetstexter. I 
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alla delkorpusar var den dubbla komparationen vanligare för adjektiv i komparativ än för adjektiv 

i superlativ. 

Tabell 4. Antal dubbelkomparerade adjektiv i huvudmaterialet totalt respektive per 1 000 
enkelkomparerade adjektiv, fördelat på komparativ och superlativ. 

  Belägg totalt Belägg/1 000 enkelkomparerade 

Korpus komparativ superlativ komparativ superlativ 

Bloggtexter 195 122 0,706 0,481 

Nyhetstexter på webben 135 64 0,075 0,042 

Tidningstexter 60 29 0,063 0,035 

Myndighetstexter 44 10 0,015 0,009 

Hela huvudmaterialet 434 225 0,073 0,061 

Det kompletterande äldre materialet har jag endast analyserat med avseende på frekvens. I tabell 

5 presenteras förekomsten av dubbelkomparerade adjektiv i det äldre materialet i absoluta frek-

venser och i relativa frekvenser. I de äldre texterna, som utgörs av tidningstexter, förekom 

dubbelkomparerade adjektiv lika frekvent i komparativ som i superlativ. Dubbelkomparerade 

adjektiv i superlativ var lika frekvent i de äldre tidningstexterna som i nutida tidningstexter. 

Tabell 5. Antal dubbelkomparerade adjektiv i det kompletterande materialet totalt respektive per 1 000 
enkelkomparerade adjektiv, fördelat på komparativ och superlativ. 

 Korpus Belägg totalt Belägg/1 000 enkelkomparerade 

 komparativ superlativ komparativ superlativ 

Äldre texter 135 107 0,038 0,036 

5.2 Form 

De aspekter avseende adjektivens form som jag har analyserat är morfologisk struktur (avsnitt 

5.2.1) och benägenhet för perifrastisk respektive suffixkomparation (avsnitt 5.2.2). 

5.2.1 Morfologisk struktur 

Ett adjektiv i oböjd form har någon av de morfologiska strukturer som beskrivs i avsnitt 4.3 

(enkelt rotmorfem, suffixavledning, prefixavledning eller sammansättning). I analysen har jag som 

enkla rotmorfem räknat de ord som utgörs enbart av en adjektivistisk rot och som saknar avled-

ningssuffix. Möjligen skulle man också till de enkla rotmorfemen kunna räkna flermorfemiga 

adjektiv med suffixavledningar där roten inte förekommer i andra kombinationer (billig, vidrig), 

men för att underlätta konsekvent kategorisering valde jag att räkna sådana exempel till de suffix-

avledda adjektiven. Till suffixavledda adjektiv har jag också räknat alla adjektiv med suffix som 

inte samtidigt är prefixavledda (olycklig) eller sammansättningar (händelsefattig). Ordgruppsavled-

ningar (fyrkantig, överkomlig) har jag, i linje med SAG (II:183f), klassat som suffixavledda adjektiv 

och inte som sammansättningar. Sammansatta adjektiv med prefixavledning (osannolik) har jag 
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räknat till prefixavledda adjektiv. I tablå 1 presenteras exempel på adjektiv med de olika struk-

turerna. 

Enkelt rotmorfem Suffixavledning Prefixavledning Sammansättning 

abstrakt, bekväm, 

dyster, dum, human, 

intim, lugn, modern, 

nykter, platt, rejäl, 

rå, sjuk, stabil, tajt, 

trång, vacker, vaken, 

vuxen, ödmjuk 

aggressiv, aktiv, aktuell, 

billig, effektiv, fattig, flexibel, 

fördelaktig, gråhårig, 

gynnsam, härlig, intressant, 

mäktig, personlig, proffsig, 

porös, skonsam, sårbar, 

trevlig, ungdomlig, viktig, 

överkomlig 

instabil, obehaglig, 

olycklig, osannolik 

bensinsnål, betydelsefull, 

detaljrik, Europavänlig, 

händelsefattig, inflytelserik, 

kyrktät, miljömäktig, 

morgonpigg, noggrann, 

priskänslig, profilstark, 

sannolik, slagkraftig, 

trafikintensiv, träffsäker 

Tablå 1. Exempel på adjektiv i mitt material grupperade efter ordens morfologiska struktur. 

De suffixavledda adjektiven utgjorde ungefär hälften av beläggen i både komparativ och super-

lativ, medan prefixavledda adjektiv var relativt ovanliga i båda grupperna. Vad gäller fördelningen 

mellan enkla rotmorfem och sammansättningar fanns skillnader mellan adjektiv i komparativ och 

i superlativ. De enkla rotmorfemen stod för 46 % av de dubbelkomparerade adjektiven i kom-

parativ och för 16 % av de dubbelkomparerade adjektiven i superlativ, medan 7 % av adjektiven i 

komparativ respektive 28 % av adjektiven i superlativ var sammansättningar. I tabell 6 presen-

teras hur de dubbelkomparerade adjektiven fördelade sig på de olika morfologiska strukturerna.8 

Tabell 6. Morfologisk struktur hos de dubbelkomparerade adjektiven, fördelat på adjektiv i komparativ 
(n=434) och superlativ (n=225). 

Morfologisk 

struktur   

Andel av 

komparativ 

Andel av 

superlativ 

Enkelt rotmorfem  46 %  16 % 

Suffixavledning   44 %  51 % 

Prefixavledning   4 %  4 % 

Sammansättning   7 %  28 % 

Totalt    100 %  100 % 

5.2.2 Benägenhet för perifrastisk respektive suffixkomparation 

Vid analysen av adjektivens benägenhet för perifrastisk respektive suffixkomparation följde jag de 

principer som beskrivs i SAG (II:200 f.) och som finns sammanfattade i avsnitt 2.3.1. Principerna 

innebär indelning i tre huvudvarianter: 1) adjektiv med övervägande suffixkomparation, 2) adjek-

tiv som kan kompareras antingen perifrastiskt eller med suffix samt 3) adjektiv som bara kompa-

reras perifrastiskt. I tabell 7 presenteras fördelningen över dessa huvudvarianter för adjektiven i 

mitt material. Inget av de dubbelkomparerade adjektiven hade en struktur som innebär 3) obliga-

 
8 Jag har valt att redovisa detta utifrån alla dubbelkomparerade adjektiv i mitt material, men samma mönster 
framträder med utgångspunkt i de unika orden. 
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torisk perifrastisk komparation, vilket var väntat eftersom dubbelkomparation förutsätter att 

också suffixkomparation är möjligt. 

Tabell 7. Benägenhet för perifrastisk och suffixkomparation hos de dubbelkomparerade adjektiven, 
fördelat på adjektiv i komparativ (n=434) och superlativ (n=225). 

Vanligt komparationssätt 

Andel av 

komparativ 

Andel av 

superlativ 

Övervägande suffix 76 % 43 % 

Antingen perifrastisk eller suffix 24 % 57 % 

Perifrastisk 0 % 0 % 

Totalt   100 % 100 % 

Med utgångspunkt i mitt material tycktes det fruktbart att ytterligare förfina denna indelning 

genom att bryta ut de möjliga varianterna obligatorisk suffixkomparation respektive övervägande 

perifrastisk komparation. Adjektiven i mitt material kunde då föras till någon av varianterna 

I) obligatorisk suffixkomparation, II) övervägande suffixkomparation, II) valbart perifrastisk eller 

suffixkomparation, eller IV) övervägande perifrastisk komparation. Varianten obligatoriskt 

perifrastisk komparation förekom, som sagt, inte i mitt material. 

Bland adjektiven i komparativ med 1) övervägande suffixkomparation (76 %) hörde ungefär 

hälften till den typ av adjektiv som har i princip I) obligatorisk suffixkomparation, det vill säga 

enstaviga adjektiv eller tvåstaviga adjektiv på obetonat -er eller -el samt adjektiv som kompareras 

med -re och -st (SAG II:201) (exempel 2). En mindre andel av adjektiven i superlativ hörde också 

till denna variant. 

(2) a. Det har varit lite turbulent de senaste veckorna så jag ser fram emot en lite mer lugnare 

höst [...] (Bloggmix 2014) 

b. [...] så att ett väl utfört uppdrag av hög svårighetsgrad får högre poäng än ett väl utfört 

uppdrag av mer enklare karaktär. (Statens offentliga utredningar) 

c. Det är i synnerhet utvecklingen i den amerikanska ekonomin som får Eivind Kolding 

att tro på en mer sämre utveckling de närmaste åren. (Webbnyheter 2008) 

Bland adjektiven i superlativ fanns det istället en större andel morfologiskt komplexa ord, vilket 

är anledningen till att 57 % av adjektiven i superlativ räknades till huvudvarianten 2) antingen 

perifrastisk eller suffixkomparation. Men eftersom benägenheten för perifrastisk komparation 

ökar med den morfologiska och fonologiska komplexiteten (SAG II:200), räknade jag i den 

förfinade indelningen de mest komplexa adjektiven till varianten IV) övervägande perifrastisk 

komparation (exempel 3). En mindre andel av adjektiven i komparativ hörde också till denna 

variant. 

(3) a. Jag har hört att Sverige är världens mest dykcertifikatstätaste land, resonerar Mats 

Lindgren. (Webbnyheter 2005) 

b. Sedan, på det mest osannolikaste sätt, möts Tristan och Isolde. (GP 2006) 
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c. Sju småländska kommuner finns med i topp 25 av de mest företagsvänligaste kommunerna 

i Sverige. (SVT Nyheter 2004–2021) 

Det fanns alltså skillnader mellan adjektiv i komparativ och superlativ, framför allt på skalans 

ytterligheter. Sett över komparativ och superlativ sammantaget fördelade sig de dubbelkompa-

rerade adjektiven dock ganska jämnt mellan I) obligatorisk suffixkomparation, II) övervägande 

suffixkomparation, II) valbart perifrastisk eller suffixkomparation, eller IV) övervägande 

perifrastisk komparation. 

5.3 Funktion och betydelse 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av och exempel på adjektivets typiska funktioner och 

betydelser (avsnitt 5.3.1). Därefter följer analyser av materialet med avseende på syntaktisk 

funktion (avsnitt 5.3.2) respektive betydelse och distribution (avsnitt 5.3.3). 

5.3.1 Adjektivets typiska funktioner och betydelser 

Normalt fungerar adjektiv som huvudord i en adjektivfras och det som adjektivfrasen beskriver är 

dess predikationsbas (SAG II:153). En adjektivfras kan ha olika syntaktiska funktioner: attribut 

(predikativt eller adjektivattribut), predikativ (bundna och fria) eller adverbial. (SAG II:191f, 207f) 

När adjektivfrasen har funktionen attribut är dess predikationsbas nominalfrasens referent (exem-

pel 4). När adjektivet är huvudord i en predikativ adjektivfras är predikationsbasen det nominala 

led (nominalfras, infinitivfras eller nominal bisats) som kontrollerar adjektivets kongruensböjning 

(exempel 5). När adjektivet är huvudord i en adverbiell adjektivfras är predikationsbasen den sats, 

verbfras, adjektivfras, participfras eller adverbfras som adjektivfrasen bestämmer (exempel 6). 

(SAG II:153f) I exempel 4–6 är adjektivfrasen kursiverad och predikationsbasen i fetstil. 

(4) a. Han får betydligt mycket mer trevligare kommentarer än Demi. (Bloggmix 2016) 

b. Detta handlande skall vara vår mest effektivaste insats till vårt lands och till hela 

mänsklighetens försvar. (Statens offentliga utredningar) 

(5) a. Men redan tunna startfält i JSM blev ännu mer ihåligare på grund av vädret. (GP 2002) 

b. Då vaknade vi upp lite mer piggare efter att ha fått sova i en ordentlig hotellsäng. 

(Bloggmix 2014) 

c. [...] bara mysa tillsammans med vänner eller familjen är mycket mer roligare än att vara 

ute. (Bloggmix 2014) 

(6) a. Nya typer av flödesmätare kopplade till dricksvattnet kommer att mer exaktare än idag 

lokalisera vattenläckor. (SVT Nyheter 2004–2021) 

b. Patrick Galbraith har skrivit på för två år eftersom Björklöven mest troligast kommer 

att spela i division ett nästa säsong. (SVT Nyheter 2004–2021) 

c. [...] jag gick från blondin till lite mer mörkare blond med inslag av brunt [...] (Bloggmix 

2015) 
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Men en adjektivfras kan också stå i en nominalfras som saknar substantiv eller substantivistiskt 

pronomen och då uppfattas som dess huvudled. (SAG II:192) För sådana adjektivfraser, och för 

nominalfraser där det substantivistiska huvudordet utelämnats genom ellips (exempel 7) använde 

jag kategorin annan funktion. 

(7) a. Kommer jag sitta själv på en kant under middagen och verka som den mest ensammaste i 

världen eller kommer det gå bra? (Bloggmix 2015) 

b. Efter fallet Barros har skandalen växt till en av de mest allvarligaste i den Katolska kyrkans 

historia. (SVT Nyheter 2004–2021) 

5.3.2 Syntaktisk funktion 

Vid analysen av de dubbelkomparerade adjektivens funktion var alltså fyra varianter möjliga: 

attribut, predikativ, adverbial och annan funktion. Några av beläggen i mitt material kunde inte 

kategoriseras efter funktion, eftersom de förekom i ofullständiga satser. I tabell 8 presenteras 

resultatet av kategoriseringen av adjektivens funktioner. Den klart vanligaste syntaktiska funk-

tionen för både komparativ och superlativ var den attributiva. Störst skillnad mellan komparativ 

och superlativ fanns inom funktionerna predikativ och nominalfras. 

Tabell 8. Syntaktisk funktion hos de dubbelkomparerade adjektiven, fördelat på adjektiv i komparativ 
(n=434) och superlativ (n=225). 

Syntaktisk 

funktion 

Andel av 

komparativ 

Andel av 

superlativ 

Attribut 62 % 69 % 

Predikativ 29 % 5 % 

Adverbial 3 % 3 % 

Annan funktion 2 % 21 % 

Okategoriserad 4 % 1 % 

Totalt 100 % 100 % 

5.3.3 Betydelse och distribution 

Vid analysen av de dubbelkomparerade adjektivens betydelse granskade jag dels adjektiven i sig, 

dels deras predikationsbaser. Ett typiskt adjektiv beskriver en egenskap ur någon av de centrala 

varianterna 1) dimension och form, 2) ålder, 3) färg, 4) annan fysisk egenskap, 5) hastighet, 

6) värde, 7) sinnelag, 8) sinnesstämning och 9) läge. Predikationsbasen, det vill säga det som har 

den aktuella egenskapen, är typiskt en konkret referent som en levande varelse eller ett föremål. 

(SAG II:153f) 

Inga riktigt tydliga mönster framträdde vid analysen av adjektivens betydelse. Med viss osäkerhet 

kunde ungefär hälften av adjektiven föras till någon av de centrala egenskapstyperna En tendens 

var att värderande adjektiv var vanliga i materialet, särskilt bland superlativen, men då har jag 

definierat värderande adjektiv brett och räknat med ord som till exempel värdefull, attraktiv, 

fördelaktig, betydelsefull, aptitlig och onödig. 
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Inte heller analysen av adjektivens predikationsbas gav några tydliga resultat, utom tendensen att 

den typiska referenten, särskilt för adjektiv i komparativ, inte var konkret utan abstrakt. Några 

abstrakta predikationsbaser som återkom var alternativ, typ/form/sort, roll, samhälle och tid. 

5.3.3.1 Samordning med andra adjektiv 

De dubbelkomparerade adjektiven kan också karaktäriseras utifrån vilka andra ord de förekom-

mer tillsammans med. Både i komparativ och i superlativ samordnades de dubbelkomparerade 

adjektiven med andra adjektiv i samma eller annan komparationsform9 i 13 % av fallen (se tabell 

9). Detta kan jämföras med de enkelkomparerade adjektiven i samma korpusar, där 4 % av 

adjektiven i komparativ och 1 % av adjektiven i superlativ samordnades med andra adjektiv i 

samma eller annan komparationsform.10 

Tabell 9. Samordning med andra adjektiv hos de dubbelkomparerade adjektiven, fördelat på adjektiv i 
komparativ (n=434) och superlativ (n=225). 

Samordning 

Andel av 

komparativ 

Andel av 

superlativ 

ingen 87 % 87 % 

med 1 adjektiv 12 % 13 % 

med 2 eller fler adjektiv 1 % 0 % 

Totalt 100 % 100 % 

Det fanns några olika varianter av samordning: det dubbelkomparerade adjektivet stod först av 

två adjektiv i samma komparationsform (exempel 8), det dubbelkomparerade adjektivet stod sist 

av två adjektiv i samma komparationsform (exempel 9), det dubbelkomparerade adjektivet 

samordnades med adjektiv i annan komparationsform (exempel 10). 

(8) a. Detta efter ett mer rakare och effektivare anfallsspel än östgötarna. (GP 2003) 

b. [...] där vi kan, i skarpt läge, testa det mest effektivaste och mest praktiska sättet att bygga [...] 

(SVT Nyheter 2004–2021) 

(9) a. Vi anser att det är ett bättre och mer träffsäkrare alternativ att använda sig av 

rekryteringsstöd [...] (Motion) 

b. President Santos kommer från en av Colombias rikaste och mest inflytelserikaste familjer. 

(SVT Nyheter 2004–2021) 

(10) Jag kommer senare i sommar att presentera en annorlunda, rolig, och mer grilligare idé med 

den bit sidfläsk jag sparat. (Bloggmix 2015) 

 
9 Med komparationsform avser jag här positiv, komparativ och superlativ. 
10 Utsökningen av detta jämförelsematerial gjordes i april 2022. 
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5.3.3.2 Förekomst av gradadverbial och andra kombinationer 

Nära hälften av de dubbelkomparerade adjektiven i komparativ (187 stycken, 43 %) förekom 

tillsammans med något av gradadverbialen lite/något, mycket/betydligt, ännu/än eller allt. Klart 

vanligast av dessa var lite/något, som förekom hos 23 % av de dubbelkomparerade adjektiven i 

komparativ (se tabell 10). Detta kan jämföras med de enkelkomparerade adjektiven i komparativ i 

samma korpusar, där gradadverbialen var betydligt mindre vanligt förekommande (se tabell 11). 

Tabell 10. Förekomst av gradadverbial hos de dubbelkomparerade adjektiven i komparativ samt andel av 
adjektiven i komparativ (n=434) som förekom tillsammans med respektive gradadverbial. 

Gradadverbial Antal förekomster 

Hos andel av adjektiven 

i komparativ  

lite/något 98 23 % 

mycket/betydligt 47  11 % 

ännu/än 25  6 % 

allt 17 4 % 

Totalt 187  43 % 

Tabell 11. Andel av de enkelkomparerade adjektiven i komparativ (n=6 006 026) som förekom 
tillsammans med respektive gradadverbial. 

Gradadverbial 

Hos andel av adjektiven 

i komparativ 

lite/något 2 % 

mycket/betydligt 3 % 

ännu/än 2 % 

allt 2 % 

Totalt 9 % 

Bland superlativen förekom gradadverbialen allra och absolut, men bara hos 6 (3 %) av beläggen. 

Vanligare var att de dubbelkomparerade superlativen kombinerades med världens. Konstruktioner 

som världens mest farligaste och världens mest lyckligaste utgjorde 11 % av beläggen. Detta kan jämföras 

med de enkelkomparerade adjektiven i samma korpusar där världens förekom hos 2 % av super-

lativen.11 

5.4 Sammanfattning 

Överlag visade sig dubbelkomparation vara ett ganska ovanligt fenomen i det studerade materia-

let, men det förekom klart mest frekvent i bloggtexter och minst frekvent i myndighetstexter. 

Dubbelkomparation var vanligare i komparativ än i superlativ i det nutida materialet, men i det 

äldre materialet var dubbelkomparationen lika frekvent i komparativ som i superlativ. Dubbel-

komparation i superlativ var lika vanligt förekommande i äldre tidningstext som i nutida. 

 
11 Utsökningen av detta jämförelsematerial gjordes i april 2022. 
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Ungefär häften av de dubbelkomparerade adjektiven i huvudmaterialet var till formen suffixav-

ledda adjektiv. Bland de adjektiv som inte var suffixavledda var enkla rotmorfem vanligast i kom-

parativ, medan sammansättningar var vanligast i superlativ. Som en följd av de olika morfologiska 

strukturerna var adjektiven i komparativ i huvudmaterialet mer benägna till suffixkomparation, 

medan adjektiven i superlativ var mer benägna till perifrastisk komparation. Vid en sammanslag-

ning av båda komparationsformerna fördelade sig dock de dubbelkomparerade adjektiven jämnt 

över olika föredragna komparationssätt. 

Dubbelkomparerade adjektiv både i komparativ och i superlativ hade oftast den syntaktiska 

funktionen attribut. Näst vanligast för adjektiven i komparativ var predikativ, medan adjektiv i 

superlativ näst oftast hade en icke-adjektivistisk funktion som huvudled i en nominalfras. Nästan 

hälften av beläggen på dubbelkomparerade adjektiv i komparativ förekom tillsammans med ett 

gradadverbial, vilket är betydligt vanligare än för de enkelkomparerade. Samordning med andra 

adjektiv var också vanligare för dubbelkomparerade adjektiv än för enkelkomparerade, både i 

komparativ och i superlativ. 

6 Diskussion 

Jag inleder detta kapitel med en diskussion av de variationsmönster som enligt mina resultat 

karaktäriserar de dubbelkomparerade adjektiven (avsnitt 6.1). I avsnitt 6.2 diskuterar jag dessa 

mönster ur ett språkriktighetsperspektiv och vad som kan motivera bruket respektive utgöra 

grund för avrådan. Därefter följer en diskussion kring den dubbla adjektivkomparationens 

normativa ställning i språkbruket idag (avsnitt 6.3) och i avsnitt 6.4 gör jag en avslutande 

reflektion. 

6.1 Variationsmönster hos de dubbelkomparerade adjektiven 

Att döma av det generellt lågfrekventa bruket faller dubbel adjektivkomparation idag utanför 

rådande normer för standardskriftspråket (se även avsnitt 6.3). Trots det förekommer fenomenet 

i texter med varierande grad av formalitet. Att professionella skribenter som journalister använder 

dubbel adjektivkomparation i sina nyhetstexter skulle i vissa fall – men långt ifrån alla – kunna 

förklaras av att fenomenet förekommer i återgivande av tal (exempel 11). 

(11) a. – Skillnaden mot JVM är att det är lite mer striktare spel, lite mer uppställning och en 

annan yta på de här rinkarna, sa Erik Karlsson. (GP 2009) 

b. – Regleringen blir mer exaktare nu och vi kan avlysa jakt under kortare perioder 

samtidigt som vi snabbare kan öppna områden för jakt, säger Matti Berg. (SVT 

Nyheter 2004–2021) 

c. Men vi skulle väldigt gärna vilja gripa sådana här tjuvar på bar gärning, det är så klart 

det mest effektivaste, säger Thomas Agnevik. (SVT Nyheter 2004–2021) 
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Närheten till talspråket och den vardagliga stilen skulle också kunna vara en förklaring till att dub-

belkomparationen är klart mest frekvent i bloggtexter. I myndighetstexter, som är formellt skrift-

språkliga och ibland kanske till och med korrekturlästa, är dubbelkomparationen inte helt oväntat 

lågfrekvent. Dessa resultat visar på samma tendenser som González-Díaz (2006) ser i engelskan, 

nämligen att dubbelkomparationen hör till vardagsspråket, men också förekommer inom andra 

domäner. 

De dubbelkomparerade adjektiven i komparativ respektive superlativ skiljer sig åt vad gäller 

morfologisk struktur. De flesta av adjektiven i komparativ har enklare strukturer än de i super-

lativ, vilket för med sig att adjektiven i komparativ oftare är adjektiv med större benägenhet för 

suffixkomparation, medan adjektiven i superlativ oftare är adjektiv med större benägenhet för 

perifrastisk komparation. I vilken utsträckning dessa strukturella särdrag i sig påverkar benägen-

heten för dubbelkomparation är svårt att säga, men båda ytterligheterna (till exempel mer tyngre 

respektive mest folkomröstningsvänligast ) framstår för mig som mer oväntade än dubbelkomparation 

av adjektiv med valbart komparationssätt (till exempel mer effektivare), där en oavsiktlig samman-

blandning kunde ligga nära till hands. Att de dubbelkomparerade adjektiven sammantaget ändå 

fördelar sig jämnt över varierande komparationssätt tyder på att den morfologiska strukturen inte 

är avgörande för bruket av dubbelkomparation och att det handlar om något annat än en oavsikt-

lig sammanblandning mellan två möjliga komparationssätt. 

Också med avseende på syntaktisk funktion skiljer sig de dubbelkomparerade adjektiven i 

komparativ och superlativ åt. Den predikativa funktionen är vanligare för komparativ än för 

superlativ, medan de dubbelkomparerade adjektiven i superlativ oftare än de i komparativ 

uppfattas som huvudled i en nominalfras. Att adjektiven i superlativ förekommer i denna icke-

adjektivistiska funktion kan ha att göra med superlativformens benägenhet att typiskt fungera 

som attribut i definita nominalfraser (SAG II:207), som i exempel 12. När predikationsbasen i en 

sådan nominalfras utelämnas, som i exempel 13, uppfattas adjektivet som huvudled i nominal-

frasen, men om en predikationsbas hade funnits där hade adjektivet fått en attributiv funktion. 

Det ligger alltså nära till hands att förklara superlativens icke-adjektivistiska funktion som en följd 

av att den attributiva funktionen osynliggörs när predikationsbasen utelämnas i definita nominal-

fraser. Vilken funktionell (i bemärkelsen ändamålsenlig) relevans den dubbla komparationen kan 

ha i dessa fall diskuterar jag vidare i avsnitt 6.2. 

(12) Arvid kanske är världens mest charmigaste unge och nöjde sig inte med en enkel puss. 

(Bloggmix 2015) 

(13) Jag ska försöka hålla mig till det mest väsentligaste. (Bloggmix 2016) 

Resultaten avseende de dubbelkomparerade adjektivens betydelse var inte tydliga, men möjligen 

kan man dra slutsatsen att såväl adjektiven i sig som deras predikationsbaser faller lite utanför det 

typiska; många av adjektiven passar inte riktigt in i de centrala egenskapstyperna och predika-

tionsbaserna är oftare abstrakta än konkreta. Tydligare mönster framträdde vid analysen av de 

dubbelkomparerade adjektivens språkliga omgivning, särskilt i jämförelse med enkelkomparerade 

adjektiv i samma korpusar. Särskilt tydligt är resultatet att (vissa) gradadverbial förekommer be-

tydligt oftare hos dubbelkomparerade adjektiv än hos enkelkomparerade. Detta är ett språkligt 
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drag som González-Díaz (2006) identifierar som kännetecknande för dubbelkomparerade adjek-

tiv också i (äldre) engelska. Jag återkommer till diskussionen av de dubbelkomparerade adjektiv-

ens språkliga omgivning i avsnitt 6.2. 

Dubbel adjektivkomparation verkar inte vara något nytt fenomen; det är nästan lika vanligt före-

kommande i äldre tidningstext som i modern. Utöver detta säger min undersökning ingenting om 

förändring över tid, men intressant i det avseendet är att dubbelkomparationen idag är vanligare i 

komparativ än i superlativ och att den är betydligt vanligare i de mer talspråksnära bloggtexterna 

än i någon annan texttyp. Enligt Nordberg (1985:101) märks ett förändrat komparationssätt först 

just bland adjektiv i komparativ och i talspråk. Även funktionen predikativ är enligt Nordberg 

öppen för förändring och kanske är det just sådana förändringstendenser som avspeglas i att 

predikativ är den näst vanligaste funktionen för de dubbelkomparerade adjektiven i komparativ – 

men inte för de i superlativ – i mitt material. Fördjupade studier av äldre material och talspråks-

material skulle kunna ge fler ledtrådar till om det döljer sig en pågående utveckling mot ökad 

dubbelkomparation bakom de variationsmönster som mina resultat visar på. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de dubbelkomparerade adjektiven är mest frekventa i 

talspråksnära text och bland adjektiv i komparativ, men också att det kan finnas funktionella 

förklaringar till variationen. Hur detta kan tänkas påverka bruket – och därmed språkriktighets-

bedömningen – diskuterar jag i nästa avsnitt. 

6.2 Dubbel adjektivkomparation ur ett språkriktighetsperspektiv 

Det är möjligt att betrakta bruket av dubbelkomparation som rena misstag; skribenten råkar få 

med båda komparationssätten till exempel när hen är på väg att skriva ett adjektiv som kompa-

reras med mer/mest, men istället väljer ett suffixkomparerat adjektiv, eller när hen använder ett 

adjektiv som kan kompareras antingen med mer/mest eller med suffix. Så är det säkert i vissa fall, 

men det återkommande bruket i skrift och karaktären hos beläggen i mitt material talar för att 

dubbelkomparation också kan vara något annat än oavsiktliga sammanblandningar av kompara-

tionssätten. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om exakt vilken logik som ligger bakom 

varje enskild skribents bruk av dubbelkomparation, men två möjliga motiv för dubbelkompara-

tion skulle kunna vara kompensation och emfas. 

Dubbelkomparationen skulle kunna betraktas som kompensatorisk till exempel i de nominalfraser 

där substantivet utelämnats. När dubbelkomparerade superlativ uppfattas som huvudled i en 

nominalfras skulle den extra suffixkomparationen kunna fungera som en markering av den osyn-

liga predikationsbasen, det vill säga som en kompensation för det utelämnade substantivet (till 

exempel människa respektive skandal i exempel 7). Den kompensatoriska funktionen kan också 

betraktas i ljuset av Nordbergs (1985) idé om att den perifrastiska komparationen möjligen har 

kommit att innebära en mindre grad av jämförelse än suffixkomparation. Om så är fallet skulle ett 

perifrastiskt komparerat adjektiv ha en mer absolut än jämförande betydelse och dubbelkompara-

tionen skulle kunna vara ett sätt att kompensera för detta och öka graden av jämförelse. Då skulle 

en mer öppen fotboll i mitt konstruerade exempel 14 uttrycka mer av en generell beskrivning av spel-
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stilen, medan en mer öppnare fotboll i exempel 15 också innehåller en jämförelse mellan en befintlig 

och en önskvärd spelstil. 

(14) Men det finns de som vill att Sverige spelar en mer öppen fotboll. 

(15) Men det finns de som vill att Sverige spelar en mer öppnare fotboll. (SVT Nyheter 2004–

2021) 

Nästan hälften av alla dubbelkomparerade adjektiv i mitt material förekommer med gradadverbial 

och oftare än enkelkomparerade adjektiv samordnas de med andra adjektiv, vilket jag menar kan 

tyda på att skribenten dubbelkomparerar när hen vill betona något extra. González-Díaz (2006) 

finner i sitt material delvis stöd för att dubbel adjektivkomparation skulle utgöra mer emfatiska 

konstruktioner än enkelkomparation, men menar samtidigt att förekomsten av gradadverbial är 

en faktor som motsäger detta, eftersom det är gradadverbialen som bidrar med emfas. Utifrån detta 

resonemang skulle man kunna sluta sig till att dubbelkomparation inte alltid utgör emfatiska kon-

struktioner, men ofta ingår i emfatiska konstruktioner. För denna slutsats talar också det relativt 

frekventa användandet av världens tillsammans med dubbelkomparerade superlativ i mitt material. 

Skribenterna må alltså ha mer eller mindre goda grunder för bruket av dubbelkomparation, men 

språket är en gemensam överenskommelse språkbrukare emellan och även om dubbelkomparer-

ade adjektiv knappast riskerar att missförstås av en person med svenska som modersmål, kan de 

innebära andra kommunikativa problem. Dessa potentiella problem bottnar i de operativa norm-

erna, det vill säga vad olika språkbrukare intuitivt uppfattar som korrekt svenska. För att få en 

riktig bild av språkbrukarnas uppfattning om och acceptans för dubbelkomparation i olika sam-

manhang behövs kompletterande attitydundersökningar, men det relativt lågfrekventa bruket av 

dubbel adjektivkomparation framför allt i formella texter, tyder på att en majoritet av svenska 

språkbrukare idag inte betraktar fenomenet som normenligt. I den mån normativa skrifter (läro-

medel, Wellander 1939) behandlar dubbelkomparation beskrivs den också som felaktig. Därför 

finns en risk att dubbelkomparation, när den förekommer, stör läsarens språkkänsla och leder till 

irritation. 

Den dubbla adjektivkomparationen är alltså en variant som förekommer sällan och även om den 

osannolikt leder till missförstånd riskerar den att störa kommunikationen. Dessutom utgör de 

normenliga enkelkomparerade adjektiven fullgoda alternativ, även om dubbelkomparationen i 

vissa fall kan motiveras funktionellt. Dessa faktorer väger tungt i en språkriktighetsbedömning 

och i dagsläget är det inte troligt dubbel adjektivkomparation skulle slå igenom som en accepterad 

variant om en sådan rekommendation skulle ges. Det lutar alltså åt att den dubbla adjektivkom-

parationen får leva vidare som en variant vid sidan av den rådande normen ännu en tid. Om 

bruket i allmänspråket skulle öka eller om någon funktionell aspekt skulle framträda som särskilt 

betydelsefull i något sammanhang kan språkriktighetsbedömningen behöva omprövas. 

6.3 Dubbelkomparationens normativa ställning 

Den dubbla adjektivkomparationen är ett typiskt språkriktighetsproblem i bemärkelsen att två 

konkurrerande uttryckssätt förekommer i bruket. Typiskt är också att det ena (enkelkomparation) 
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är standardnormen, som accepteras av såväl normauktoriteter som en majoritet av språkbrukarna, 

medan det andra (dubbelkomparation) är en mindre vanligt förekommande variant. Så verkar det 

också ha varit över tid. Ändå har de preskriptiva normerna gjort sig gällande framför allt genom 

att inte alls uppmärksamma den alternativa varianten. För att preskriptiv normering ska bli aktu-

ellt räcker det alltså inte att det förekommer variation inom den operativa normen; variationen 

måste också vara tillräckligt frekvent och/eller väcka oenighet bland språkbrukarna. Eftersom 

den dubbla adjektivkomparationen är ovanlig och inte har uppmärksammats bland språkbrukarna 

på samma sätt som till exempel särskrivning, ordet hen eller andra omdiskuterade språkliga feno-

men, har bruket alltså inte tidigare föranlett preskriptiv normering. (jfr Teleman 1991) 

Att bruket av dubbelkomparation i tidningstext inte har förändrats nämnvärt de senaste 100–200 

åren betyder inte nödvändigtvis att utvecklingen har stått still, men den största förändringen är att 

dubbelkomparationen idag förekommer i nya texttyper med potential att påverka standardnor-

men. Alltsedan 1800-talet har den preskriptiva normen etablerats som en spegling av kvalificerade 

– det vill säga bildade och professionella – skribenters standardnorm (Teleman 2013:110, 116). 

Också idag utgör bruket en självklar grund för språkriktighetsbedömningar, men med en större 

variation av offentligt tillgängliga texttyper är det idag svårare att definiera ett ”kvalificerat” bruk. 

Det finns också betydligt fler modellskribenter som kan påverka standardnormen, vilket innebär 

att språkvården idag måste förhålla sig till större variation i det offentliga språkbruket för att 

kunna utfärda relevanta rekommendationer med potential att införlivas i den kollektiva språk-

känslan. 

6.4 Avslutning 

Syftet med denna undersökning har varit dels att kartlägga förekomsten av dubbel adjektivkom-

paration i det offentliga svenska skriftspråket idag med avseende på såväl frekvens som varia-

tionsmönster, dels att belysa och diskutera aspekter av bruket ur ett språkriktighetsperspektiv. De 

svar som min undersökning har bidragit med har också gett upphov till nya frågor. 

Bruket av dubbel adjektivkomparation är generellt lågfrekvent och har inte förändrats över tid i 

traditionella texttyper. Klart mest etablerad är dubbelkomparationen idag i de talspråksnära 

bloggtexterna. Det är inget nytt att språkförändring ofta börjar i talspråket, men hur kan språket 

påverkas när talspråksnära skriftspråk etableras som offentligt språkbruk? Bloggtexter är modell-

texter och om bruket av dubbelkomparation är återkommande finns potential att skapa standard 

genom bruk. Någon sådan förändring syns inte (ännu), åtminstone inte i form av ökad använd-

ning i andra texttyper, men det kan vara intressant att följa utvecklingen – av dubbelkomparation, 

men också av andra fenomen – och försöka skapa en bild av hur olika modelltexter bidrar till 

standardnormen. 

Det faktum att dubbelkomparation inte är särskilt vanligt förekommande, tillsammans med den 

enkla komparationens fullgoda funktionalitet, är tungt vägande argument för att – ur ett språk-

riktighetsperspektiv – avråda från snarare än rekommendera dubbelkomparation. Ändå finns det 

aspekter av bruket som talar för att den dubbla komparationen kan fylla en funktion. Den mest 

intressanta av dessa aspekter tycker jag är vilken (extra) betydelse dubbelkomparationen potenti-
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ellt kan ha. Det finns onekligen språkbrukare som baserat på sin språkkänsla använder dubbel-

komparation, och istället för att avfärda bruket som felaktigt vore det intressant att försöka förstå 

vilken betydelse de lägger i användningen. Det vore också intressant att undersöka läsarnas atti-

tyder till och förståelse av dubbelkomparationen. Upplevs mer större som mer ogrammatiskt än mer 

vanligare? Uppfattas mer allvarligare som mer allvarligt än mer allvarligt? Eller blir det kanske rentav 

lite mer tydligare med dubbel adjektivkomparation? 
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Bilaga 1 

Utökad sökning i Korp: dubbelkomparerade adjektiv i komparativ. 

Utökad sökning i Korp: perifrastiskt komparerade adjektiv i komparativ. 

Utökad sökning i Korp: suffixkomparerade adjektiv i komparativ. 
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Utökad sökning i Korp: dubbelkomparerade adjektiv i superlativ. 

Utökad sökning i Korp: perifrastiskt komparerade adjektiv i superlativ. 

Utökad sökning i Korp: suffixkomparerade adjektiv i superlativ. 
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Bilaga 2 

Exempel på träfflista i Korp utifrån sökningen dubbelkomparerade adjektiv i komparativ i korpusen SVT 
Nyheter. 
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Bilaga 3 

Adjektiv i komparativ som förekommer mer än 1 gång 

Ord Antal förekomster 

allvarligare 14 

hälsosammare 9 

nyttigare 8 

enklare 7 

stabilare 7 

större 7 

tyngre 7 

djupare 6 

effektivare 6 

försiktigare 6 

intressantare 6 

mjukare 6 

noggrannare 6 

ovanligare 6 

öppnare 6 

exklusivare 5 

friare 5 

miljövänligare 5 

tuffare 5 

tydligare 5 

äldre 5 

bättre 4 

dyrare 4 

fylligare 4 

gladare 4 

hårdare 4 

klarare 4 

lugnare 4 

lättare 4 

naturligare 4 

vanligare 4 

attraktivare 3 

billigare 3 

bredare 3 

energieffektivare 3 

flexiblare 3 

grövre 3 

intimare 3 

jämnare 3 

lösare 3 

matigare 3 

mörkare 3 

nyare 3 

personligare 3 

rejälare 3 

roligare 3 

skonsammare 3 

snällare 3 

starkare 3 

säkrare 3 

ödmjukare 3 

aktivare 2 

erfarnare 2 

exaktare 2 

fastare 2 

festligare 2 

finare 2 

förmånligare 2 

glansigare 2 

högre 2 

ljusare 2 

lägligare 2 

lättsammare 2 

mindre 2 

modernare 2 

mysigare 2 

nöjdare 2 

ostadigare 2 

osäkrare 2 

rakare 2 

råare 2 

skarpare 2 

sportigare 2 

stadigare 2 

tajtare/tightare 2 

torrare 2 

tryggare 2 

tröttare 2 

verkligare 2 

viktigare 2 

vuxnare 2 

värdefullare 2 

värre 2 
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Adjektiv i superlativ som förekommer mer än 1 gång 

Ord Antal förekomster 

populäraste 12 

värdefullaste 12 

effektivaste 11 

inflytelserikaste 9 

underbaraste 7 

framgångsrikaste 6 

intressantaste 6 

bäst 5 

dyrbaraste 4 

konstigaste 4 

omtänksammaste 4 

kärleksfullaste 3 

mammatätaste 3 

förnämsta 2 

gynnsammaste 2 

intensivast 2 

jävligaste 2 

knasigaste 2 

kraftfullaste 2 

känsligaste 2 

livligaste 2 

lyckligaste 2 

långsammaste 2 

miljömäktigaste 2 

mäktigaste 2 

naturligaste 2 

nederbördsrikaste 2 

onödigaste 2 

sjukast 2 

skonsammaste 2 

skönaste 2 

snyggaste 2 

stökigaste 2 

trafikintensivaste 2 

tråkigaste 2 

tydligast 2 

vackraste 2 

vanligaste 2 

viktigaste 2 

väsentligaste 2 

 


