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Abstrakt 

Denna uppsats behandlar ordningen på adjektiv i nominalfrasen. Ett antal faktorer som i 

tidigare litteratur hävdats vara relevanta undersöks: generell frekvens, semantisk närhet 

med det substantiv som modifieras, grad av absoluthet och Dixons semantiska 

adjektivklasser. Undersökning är baserad på material från Språkbanken, främst 

talspråkskorpusen Gothenburg Dialogue Corpus. Slutsatsen som nås är att det finns 

definitiva preferenser för vissa ordningar: de mest frekventa adjektiven kommer först, 

de adjektiv som är semantiskt närmare substantiven och som är mer absoluta placeras 

närmare substantivet. Detta stämmer med vad som sagts i litteraturen. Den ordning på 

adjektiv som Dixon föreslår får visst stöd.   
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1. Inledning 

Ordföljden i svenska är relativt strikt. Det finns bestämda och tydliga regler och även 

små variationer kan ofta leda till ogrammatiskhet eller åtminstone en viss grad av 

oacceptabelhet. Detta gäller i stor utsträckningen nominalfrasen. Ett slående undantag är 

den inbördes ordningen mellan adjektivattribut. Precis som i många andra språk tycks 

denna inte vara begränsad av några grammatiska faktorer.  

Det finns dock tydliga tendenser i hur talare ordnar adjektiv. Vilka dessa tendenser 

är och vad som ligger bakom dem är en fråga som kan ge insikt i flera aspekter av 

språket, till exempel språkproduktion och samspelet mellan semantik och pragmatik.   

Denna undersökning ger en grundläggande bild av vilka mönster som finns i 

svenska och försöker identifiera de faktorer som avgör adjektivordningen.  

2. Syfte och bakgrund 

 

2.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om semantiska faktorer samt frekvens påverkar 

ordningen på adjektiven i en nominalfras.  

 

2.2. Frågeställningar 

Efter vad som sagts i tidigare litteratur och vad som är möjligt att undersöka i korpus 

har ett antal faktorer som eventuellt påverkar adjektivordningen valts ut. Detta leder till 

följande frågeställningar: 

 Påverkar adjektivens frekvens (se 2.6) ordningen? 

 Påverkar semantisk närhet mellan adjektiv och substantiv (2.7) ordningen? 

 Påverkar adjektivets grad av absoluthet (2.8) ordningen? 

 Påverkar vilken semantisk klass (2.9) adjektivet tillhör ordningen? 

2.3. Avgränsningar 

En undersökning av adjektivordning är potentiellt oerhört omfattande och därför är det 

lämpligt att begränsa materialet till en hanterbar och förhoppningsvis representativ 

mängd: obrutna (se 2.3.5) adjektivpar som direkt föregår ett substantiv. 

Avgränsningarna diskuteras kort nedan.  



6 

 

 

2.3.1. Vad räknas som adjektiv? 

Till att börja med måste det fastställas vad som räknas som ett adjektiv (i denna 

undersökning). Det finns många prenominala modifierare i svenska.  

 

Tabell 1: Schema över nominalfrasen. Efter Hultman (2003) 

Totalitet Bestämning Kvantitet Jämförande Ordning Adjektivattribut Substantiv 

 den    svarta katten 

samtliga     asiatiska  länder 

  en likadan  röd stuga 

 årets   första kalla månader 

  fem dylika  diplomatiska utposter 

 

I denna uppsats undersöks endast det som i schemat ovan kallas adjektivattribut. Övriga 

har generellt en bestämd position och är därför inte av särskilt stort intresse i det här 

sammanhanget. Det vore intressant att jämföra vad som påverkar denna grammatiskt 

bestämda ordning och den mer fria adjektivordningen – om det är restriktivitet, 

ikonicitet etc. – men det ligger utanför denna uppsats omfång.  

 

2.3.2. Prenominala 

Anledningen att det är prenominala adjektiv som undersöks är att det främst är detta 

som har diskuterats i tidigare litteratur och att inkludera adjektiv som är 

predikatsfyllnad skulle bli en för stor undersökning, särskilt som det då vore nödvändigt 

att undersöka skillnaderna mellan dessa och prenominala adjektiv.  

 

2.3.4. Två adjektiv 

Det finns i teorin ingen begränsning för hur många adjektiv som kan föregå ett 

substantiv. Dock är det ovanligt med fler än två – vilket i sig är relativt ovanligt – och i 

Gothenburg Dialogue Corpus följs endast 4 % av alla adjektivpar av ytterligare ett 

adjektiv. Fyra eller fler adjektiv är ännu ovanligare. Därför borde fall med två adjektiv 

vara representativa. 
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2.3.5. Obrutna par 

Enbart obrutna adjektivpar har undersökts, det vill säga fall där adjektiven inte skiljs åt 

av en konjunktion eller disjunktion. Sådana kan eventuellt påverka ordningen (Wulff 

2003) och eftersom det inte finns utrymme i denna uppsats för att undersöka 

skillnaderna har enbart obrutna par tagits med. 

 

2.4. En kort forskningsöversikt  

Adjektivens inbördes ordningen i engelska fick under slutet av 60-talet och början av 

70-talet relativt stor uppmärksamhet och undersöktes i ett antal studier (se till exempel 

Martin 1969, Danks och Glucksberg 1971). Studierna fokuserade på semantiska 

faktorer – med inslag av pragmatiska – och det är från dessa forskningsresultat och de 

resulterande slutsatserna som största delen av den senare litteraturen och forskningen 

bygger på.  

De faktorer som fastställdes som relevanta var bland annat inherenthet, absoluthet 

och semantisk närhet. Senare studier visade att dessa faktorer var avgörande även i 

andra språk än engelska, till exempel tyska och holländska. Även i språk med 

postnominala adjektiv, till exempel spanska och indonesiska, visades ordningen gälla, 

fast i motsatt riktning. (Se Belke (2006) för exakta referenser). 

På senare tid har arbete gjorts baserat på mer moderna metoder, till exempel 

korpusbaserade undersökningar (Wulff 2003) och ögonrörelsespårningstekniker (Belke 

2006). Av stort intresse har varit möjligheten att utveckla en modell för att automatiskt 

generera adjektivsträngar i den ordning som låter naturlig för modersmålstalare (till 

exempel Mitchell 2001). Arbetet faller i de flesta fall tillbaka på de semantiska 

dimensioner som föreslogs under 60- och 70-taket och ger också stöd åt att det på något 

sätt är dessa som avgör adjektivordning. Hur exakt ordnandet går till i språkproduktion 

är fortfarande en oavgjord fråga. 
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2.5. Vad gäller i svenska? 

Ingen korpusbaserad studie har gjorts av adjektivordningen i svenska,
1
 men det finns 

riktlinjer i SAG (Svenska Akademiens grammatik, Teleman et al. 1999). Grundregeln är 

att det adjektiv som står närmare substantivet tolkas som närmare semantiskt samhörigt 

med detta. Detta är en kontextbunden faktor, men leder till följande tendenser:  

 Karaktäriserande adjektiv föregår klassificerande. Till exempel 

– en dyr svensk cykel 

snarare än 

– en svensk dyr cykel 

 Adjektiv som betecknar stabila egenskaper står närmare substantivet än adjektiv 

som betecknar temporära egenskaper. 

 Adjektiv i superlativ eller komparativ form föregår adjektiv i positiv form.  

 Adjektiv som betecknar dimension föregår färgord.  

 

2.6. Generell frekvens 

Frekventa adjektiv har en tendens att komma före mindre frekventa adjektiv (Wulff 

2003). Detta kan förklaras med språkproduktionens stegvishet: det som blir tillgängligt 

först formuleras först och sådant som är frekvent är mer lättillgängligt. Som kommer att 

synas nedan tycks detta vara den enda faktorn gällande adjektivordning där det är fallet. 

 

2.7. Närhet i betydelse 

En av de faktorer som ofta har hävdats påverka adjektivordning är de olika adjektivens 

närhet i betydelse till substantivet de modifierar. Detta är ett fall av den välkända 

ikoniska principen att det som ligger nära i sinnet också ligger nära i kommunikation. 

Konceptet semantisk närhet är ett som de flesta har en intuitiv förståelse för men det är 

svårare att definiera exakt och än svårare att kvantifiera på ett sådant sätt att det kan 

undersökas i korpusar. 

En aspekt av närhet i mening är inherenthet. Ett adjektiv som denoterar en egenskap 

som är inherent i substantivet det beskriver står intuitivt närmare det i betydelse. Wulff 

                                                 
1 I en undersökning av Eikmeyer occh Ahlsén (1998) har det dock visats att ordningen mindre inherent – 

mer inherent, som finns belagd i många språk, även gäller i svenskan, enligt Belke (2006). 
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(2003) relaterar detta till Stubbs (2001) distinktion mellan ”selecting” (utpekande) och 

”focusing” (fokuserande) adjektiv. Utpekande adjektiv är sådana som i betydelse är 

oberoende av substantivet de modifierar medan fokuserande är sådana som hör ihop 

med det: det vill säga, semantiskt avlägsna respektive semantiskt nära. Detta kan 

relateras till vad Givón (2001) i enlighet med Gruber (1967) karaktäriserar som adjektiv 

som ger specifik eller generisk information. Det är också nära sammankopplat med den 

mer pragmatiska aspekten given gentemot ny information, som också hävdats vara 

relevant för adjektivordning (Givón 2001). Adjektiv som betecknar egenskaper som är 

inherenta hos substantivet är, oberoende av kontext, alltid, mer eller mindre, given 

information.  

Nära relaterat är vad Martin (1969) kallar ”substantiveness”, vilket han definierar 

som en blandning av essentialitet och inherenthet. Ett adjektiv är mer ”substantive” om 

det är mer essentiellt för betydelsen av substantivet det modifierar eller betecknar en 

mer inherent egenskap.  Det tycks som om Martin menar att detta är en egenskap som 

hör till adjektiven själva, det vill säga inte i kombination med ett visst substantiv; i det 

experiment han utför för att mäta faktorn bedömer subjekten graden av 

”substantiveness” hos ett adjektiv när det modifierar substantivet ”object”. På detta sätt 

är faktorn kanske närmare besläktad med grad av absoluthet, som diskuteras nedan, än 

semantisk närhet som det undersöks i denna uppsats.  

 

2.8. Absoluthet och relativitet 

Det har hävdats att ett adjektivs grad av absoluthet påverkar dess position i en rad 

adjektiv. Martin (1969) karaktäriserar absoluthet som hur många jämförelser det måste 

göras mellan ett antal objekt innan adjektivet kan väljas. Som exempel ges svart och 

stor. Hur många jämförelser måste göras innan man kan tillskriva ett objekt i mängden 

något av dessa adjektiv? Ta till exempel adjektiven rund och tung. För att veta om ett 

objekt är runt krävs ingen jämförelse med något annat objekt men för att veta om något 

kan beskrivas som tungt måste man göra en eller flera jämförelser. Rund är alltså ett mer 

absolut och mindre relativt adjektiv än tung. (Wulff 2003) 

En nära relaterad egenskap är vad Lockhart och Martin (1969) (se även Martin 

1969) kallar ”definiteness of denotation” vilket innebär till vilken grad sammanhanget 

påverkar vilken egenskap adjektivet betecknar. Jämför till exempel röd och stor. Röd 
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betecknar samma egenskap oavsett om det beskriver sten eller planet, medan stor ändrar 

betydelse avsevärt.  

 

2.9. Dixons semantiska klasser och dimension-färgordning 

Det finns många försöks att dela in adjektiv i semantiska (eller andra) klasser. Ett av de 

mest kända förslagen är Dixons (1977), som urskiljer sju klasser:
2
 

 Color (färg) – röd, blå, gul 

 Age (ålder) – gammal, ung, ny 

 Dimension (dimension) – stor, liten, lång, tjock 

 Value (värde) – bra, dålig, perfekt 

 Human propensity (mänsklig egenskap) – avundsjuk, glad, smart 

 Speed (hastighet) – snabb, långsam 

 Physical property (fysisk egenskap) – hård, len, tung 

 

Av dessa är fyra ”core semantic types” som tenderar att finnas både i stora och små 

adjektivklasser: färg, ålder, dimension och värde. Det är intressant att notera att alla 

dessa ”kärnadjektivklasser” befinner sig på ytterkanterna av Dixons ordning.  

Förutom att fungera som ett tvärspråkligt verktyg menar Dixon att de olika 

klasserna också på vissa sätt beter sig olika (inte alla alltid, och inte nödvändigtvis i alla 

språk). I engelska intar de till exempel olika positioner i nominalfrasen. Den relativa 

ordningen mellan de olika klasserna är, från närmast huvudordet till längst bort:  

1) Färg 

2) Ålder 

3) Mänsklig egenskap 

4) Hastighet 

5) Fysisk egenskap 

6) Dimension 

7) Värde 

                                                 
2
 I ett senare verk (Dixon 2006) urskiljs ytterligare ett antal semantiska klasser, men det ges ingen 

förutsägelse om ordning för dessa och de undersöks följaktligen inte.  
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Påståenden om just adjektivordningen gäller alltså engelska och är inte som 

adjektivklasserna allmänt tvärspråkligt. Klasserna undersöks ändå här av tre 

anledningar: 1) svenskans och engelskans typologiska likhet, 2) den sammanfaller med 

förutsägelserna som gjorts om färg- och dimensionsord i svenska (se 2.5) och 3) det är 

bra att inkludera ett mått som inte är öppet för tolkningar (se 5.2). 

 

2.9. Kommunikativa och kontextuella faktorer 

Danks och Glucksberg (1971) (se också Danks och Schwenk (1972)) har hävdat att det 

enda som egentligen avgör adjektivordning är pragmatiska avväganden: de adjektiv som 

är mest ”discriminating” (urskiljande) placeras först. Att vara urskiljande innebär att 

kunna användas för att bland en mängd liknande föremål urskilja ett specifikt. De ger 

som exempel en situation där det finns två bord varav båda är röda, men ett är 

schweiziskt och ett är tyskt. När en talare vill peka ut det schweiziska bordet kommer 

denne att använda ordningen det schweiziska röda bordet snarare än det röda 

schweiziska bordet, eftersom schweiziska i denna kontext ger utpekande information 

medan röd inte gör det.  

Att det finns genomgående semantiska tendenser i hur försökspersoner ordnar 

adjektiv (eller bedömer adjektivordning) i experimentsituationer beror på att de då 

ordnas utifrån den mest frekventa eller neutrala kontexten. De adjektiv som är troligast 

att i en given situation vara urskiljande placeras först. Detta skulle till exempel förklara 

varför adjektiv som betecknar inherenta egenskaper hamnar nära substantivet; en 

inherent egenskap är mindre sannolik att vara urskiljande. De semantiska regler som 

tycks finnas är alltså, menar de, de mest frekventa och neutrala fallen av en mer generell 

pragmatisk regel. Detta förslag har dock mötts med kritik. 

Även de som menar att semantiska faktorer avgör – eller åtminstone påverkar – 

adjektivordning håller med om att pragmatiska avväganden kan påverka. Det kan göras 

en skillnad mellan ”vanlig” och kontextbunden adjektivordning där den senare 

karaktäriseras av en ”right-branching” (se 3.2) struktur och junktur. (Martin 1970, Wulff 

2003). I denna uppsats görs ingen skillnad mellan normal och kontextbunden ordning 

(dels för att det inte är möjligt i en korpus att avgöra vad som är vad). 
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2.10. Perception 

En annan modell förklarar adjektivens inbördes ordning med hjälp av hur den mentala 

representationen av objektet som ska beskrivas eller pekas ut byggs upp eller, uttryckt 

annorlunda, hur objektet gradvis klassificeras. Objekten klassificeras först efter sina 

mest framträdande egenskaper, till exempel färg, och sedan mindre framträdande 

egenskaper, som storlek. Hur framträdande egenskaperna är beror på olika saker, bland 

annat sådana som diskuterats ovan, till exempel grad av absoluthet. Det går snabbare att 

tillskriva ett objekt en egenskap som inte kräver jämförelse. (Belke 2006) 

Belke (2006) undersöker denna modell genom ögonrörelsespårning. I en 

experimentsituation ombeds subjekt att specificera ett objekt bland ett att antal andra, 

till exempel en viss form med en viss färg. Den mentala representationen av objektet 

förutsägs byggas upp i ordningen form (det vill säga objektklass eller, språkligt, 

substantiv), färg, storlek. Resultaten visade att detta tycks stämma.  

Ordningen som representationen byggs upp i är alltså direkt motsatts den som 

uttrycks språkligt. Detta är direkt motsatt den allmänt accepterade teori att 

språkproduktion sker stegvis på så sätt att information kodas språkligt så fort den är 

tillgänglig.  

En fördel med perceptionsförklaringen är, som Belke (2006) påpekar, att den även 

kan förklara avvikande ordningar. I krävande situationer, där det till exempel finns 

tidspress eller ett stort antal objekt, är det inte säkert att klassificeringen av ett objekt går 

till som förväntat, vilket leder till icke-standard ordningar, överspecifikationer och 

reparationer.  

Om dessa resultat kan appliceras vidare, på situationer där det inte pågår rent 

visuellt utpekande är en annan fråga som inte diskuteras här.  

 

3. Data och metod 

 

3.1. Dataurval 

Undersökning har gjorts i Språkbanken (URL:<www.spraakbanken.gu.se/korp>), en 

samling korpusar från Götebords universitet. Mer specifikt kommer materialet från 

”Gothenburg Dialogue Corpus” (1 473 608 tokens), en talspråkskorpus med data från 
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ett antal olika situationer och sammanhang, bland annat debatter och akademiska 

seminarier.  

Ur detta har med hjälp av korpusens annotering alla förekomster av adjektiv-

adjektiv-substantiv där de båda adjektiven har dependensrelationsannoteringen 

framförställt attribut tagits fram. Det senare för att automatisk utesluta determinerare 

som ”många”, ”få” och så vidare. Detta ger 825 adjektiv-adjektiv-substantivtripplar.  

Av dessa har sedan följande sorterats bort: 

 De uppenbart felannoterade.  

 De som inte är adjektivattribut enligt den klassificering som ges i tabell 1. 

Till exempel: 

– olika ekonomiska tillgångar 

– såna negativa grejer 

 De som har en right- eller left-branching struktur. Det vill säga, de två 

adjektiven modifierar inte huvudordet utan varandra. Till exempel har 

följande sorterats bort. 

– traditionell sociologisk distinktion 

– ren biologisk synpunkt 

Detta eftersom adjektiv1 (detta samt ”adjektiv2” används för att beteckna 

adjektivet längst bort från substantivet respektive närmast; det vill säga, 

adjektiv1 är det första adjektivet sett vänster till höger) i dessa exempel 

modifierar allt som kommer till höger om dem och inte enbart 

substantivet, vilket syns om man försöker sätta in en konjunktion: 

– ?
traditionell och sociologisk distinktion 

– ?
ren och biologisk synpunkt 

 Eftersom detta till övervägande del gäller adjektiv i komparativ eller 

superlativ form har även de fall då det inte är uppenbart huruvida 

strukturen är right-branching eller inte sorterats bort. 

 Alla fall av samma adjektiv upprepat två gånger. Till exempel: 

– lilla lilla biten 

 

Efter detta återstår 352 adjektivpar till grund för undersökningen.  
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Det kan redan här noteras att en oproportionerligt stor del av adjektivparen kommer 

från kategorin ”object specification” och är färg- och dimensionsord (dessa kategorier 

kommer att diskuteras närmare nedan). Eventuell påverkan av detta på resultaten 

kommer att diskuteras nedan. 

Förutom detta har en större samling korpusar använts i undersökningen av frekvenser, 

för att få ett mer representativt urval. GDC är en relativt liten korpus och kan inte alltid 

ge ett tillräckligt urval vid undersökningen av frekvensmått. De korpusar som här 

använts är: SUC-romaner (4 653 784 tokens), Flashbackforum (2 561 227 215), 

Webnyheter (254 841 030), SUC 3.0 (1 166 593) och även här Gothenburg Dialogue 

Corpus. Detta ger sammanlagt 2 823 362 230 (det vill säga ungefär 2,8 miljarder) 

tokens. Det kan inte garanteras att dessa är representativa, men de utgör en varierad 

mängd med tillräckligt stort urval. Notera att Flashbackkorpusen står för en mycket stor 

del av datan. Detta bör inte ha gjort någon skada, då denna korpus består av relativt 

spontant producerat material.  

En uppenbar nackdel med en korpusbaserad undersökning som till stor del bygger 

på korpusens annotering, både i dataurval och i analys av detta, är risken för 

felannotering. Felaktiga träffar har som nämnt sorterats bort ur urvalet men det motsatta 

problemet, att alla relevanta fall inte upptäcks, finns fortfarande. Det finns dock två skäl 

att inte betrakta detta som en alltför allvarlig brist: för det första bör annoteringarna vara 

relativt korrekta och för det andra finns det ingen anledning att tro att den mängd som 

tagits fram inte är representativ också för den mängd som eventuellt utelämnats.  

 

3.2. Metod 

Det grundläggande antagandet som löper genom hela undersökningen är att om 

ordningen på de två adjektiven var helt slumpmässig – det vill säga, om inga faktorer 

annat än ren slump styr – skulle fördelning mellan de två, avseende alla parametrar, vara 

jämn. Det är såklart orealistiskt att ordningen faktiskt skulle vara helt slumpmässig; om 

inget annat skulle pragmatiska och diskursrelaterade faktorer påverka, men det fungerar 

som utgångspunkt. 

Så långt som möjligt har introspektion och subjektiva bedömningar undvikits i 

undersökningen. Undantaget är indelning i semantiska klasser. Där har dock de par som 

inte uppenbart tillhör en viss klass sorterats bort, vilket borde göra resultaten relativt fria 
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från subjektiv påverkan (röd, till exempel, kan knappast tolkas som något annat än ett 

färgord).  

Övriga faktorer har mätts genom frekvenser av lemgram och specifika former av 

lemgrammen. En sådan rent kvantitativ metod innebär ofrånkomligen att resultaten blir 

svåra att tyda. Människors tal påverkas alltid av flera sammanflätade faktorer och därför 

mäter värdena flera saker samtidigt. Detta diskuteras nedan. 

 

4. Resultat 

Fyra saker undersöks i uppsatsen: generell frekvens, semantisk närhet, grad av 

absoluthet och de semantiska klasser som föreslagits av Dixon. Resultaten presenteras 

här i tur ordning. 

 

4.1. Generell frekvens 

Man kan i detta sammanhang mäta ett adjektivs frekvens på två sätt: det totala antalet 

förekomster eller antalet förekomster direkt före ett substantiv. De två bör korrelera nära 

men det är inte helt otroligt att det finns en skillnad. Det skulle bero på att olika adjektiv 

har olika benägenhet att uppträda prenominalt, predikativt och så vidare. Detta skulle 

kunna påverka sådana saker som adjektivordning. Att undersöka detta ligger dock 

utangör denna uppsats omfång.  

Båda måtten har ändå undersökts men utan någon analys av skillnaderna (som för 

övrigt är liten). 

Frekvensen av adjektivet generellt har beräknats: 

 

(1) frekvens av         
 
 
        

 

        
  

3

 

 

Frekvensen av adjektivet i kombination med substantiv har beräknats: 

 

                                                 
3
 Genom hela uppsatsen används summasymbolen för att beteckna alla förekomster av något, det vill säga 

alla adjektiv och så vidare, i motsats till ett specifikt adjektiv eller substantiv. 
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( ) prenominal frekvens   
        

 
           

        
 
           

 

 

Detta innebär att för varje adjektiv, både adjektiv1 och adjektiv2, har det räknats hur 

många gånger det förekommer direkt föregående ett substantiv.  

Nedan ges det genomsnittliga värdena för adjektiv1 respektive adjektiv2, till 

närmaste tusendel.  

 

Tabell 2: Frekvens 

 

 

 

Det är tydligt att adjektiv1 är betydligt frekventare än adjektiv2 vad gäller båda måtten.  

 

4.2. Semantisk närhet 

Denna faktor har mätts med hjälp av hur många gånger ett visst adjektiv förekommer 

tillsammans med ett annat adjektiv. Tanken är att adjektiv och substantiv som är nära 

semantiskt samhöriga bör förekomma tillsammans ofta. Måttets giltighet diskuteras 

nedan (5.2). För att mäta detta har ett så kallat betingat sannolikhetsvärde beräknats, det 

vill säga sannolikheten att något inträffar givet att något annat inträffat.  

Den generella formeln för att beräkna sannolikheten för A givet B är (Peterson 

2009) 

  

( ) P(A  ) 
P(A  )

P( )
 

 

Sannolikheterna har beräknats som de relativa frekvenserna av de olika utfallen: 

 

( ) p         
 
  

        
 
           

        
 
           

 

 

 Adjektiv1 Adjektiv2 

Generell  0,017 0,005 

Prenominal 0,021 0,005 
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P(B) och p(A&B) har beräknats på samma sätt. 

 

4.2.1. Adjektiv givet substantiv 

Följande beräkning har gjorts: 

 

( ) p         
 
              

p         
 
            

p         
 
            

 

 

Detta ger följande genomsnittliga resultat: 

 

Tabell 3: Sannolikhet för adjektiv givet substantiv 

 Adjektiv1 Adjektiv2 

p(adjektiv|substantiv) 0,048 0,019 

 

 

Värdet för adjektiv1 är betydligt högre än värdet för adjektiv2. Detta är kanske ett något 

oväntat resultat, givet förväntan om att adjektivet närmast substantivet bör vara mer 

semantiskt samhörigt. Den rimligaste tolkningen är att det fortfarande är den generella 

frekvensen som gör sig påmind; adjektiv1 sågs ju vara betydligt frekventare än adjektiv2 

vilket uttryckt i sannolikhetstermer innebär att sannolikheten är större.  

Man kan istället se på förhållandet mellan den betingade sannolikheten och den 

generella sannolikheten. Den genomsnittliga generella sannolikheten är, som kan ses i 

tabell 2
4
, 0,211 respektive 0,005 för adjektiv1 respektive adjektiv2. Ökningen till 

betingad sannolikhet är 108 % respektive 423 % till närmaste procent.  

 

4.2.2. Substantiv givet adjektiv  

Detta värde har beräknats på samma sätt som adjektiv givet substantiv, men så att säga 

tvärtom: 

 

(6) p                        
p         

 
            

p         
 
            

 

                                                 
4
 Relativ frekvens och sannolikhet är visserligen olika mått men sammanfaller i detta fall. 
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Detta ger följande genomsnitt: 

 

Tabell 4: Sannolikhet för substantiv givet adjektiv 

 

 

 

Som synes är den genomsnittliga sannolikheten för adjektiv2 högre. Man kan fråga sig 

om inte generell frekvens/sannolikhet även i detta mått borde ta sig uttryck, som i 

sannolikheten för adjektiv givet substantiv, och om det inte är underligt att detta inte 

tycks vara fallet. Förklaringen är att det beror på att det är substantivet som mäts, som är 

detsamma.  

Även här kan man jämföra den betingade sannolikheten med den generella. Den 

genomsnittliga sannolikheten för substantiven är 0,001. Självklart är den detsamma 

både vid adjektiv1 och vid adjektiv2 eftersom det handlar om samma substantiv. 

Ökningen från generell sannolikhet är 423 % för adjektiv1 och 1 436 % för adjektiv2. 

 

4.2.3. Illustrerande exempel 

För att illustrera måttet kan tas paret gravid kvinna.  

Kombinationen gravid + substantiv förekommer 7 790 gånger, adjektiv + kvinna 

311 034 gånger och gravid kvinna 4539 gånger. Antalet adjektiv-substantivpar totalt är 

75 675 188. Detta ger 

 

( ) p                    
   9 

   6   1  
  ,   1 

(6) p                  
 11    

   6   1  
  ,    

(9) p                
   9 

   6   1  
  ,    6 

 

Med dessa värden kan sedan den betingade sannolikheten beräknas. Till exempel: 

 

 Adjektiv1 Adjektiv2 

p(substantiv|adjektiv) 0,005 0,016 
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(9) p                
p               

p                   
 
 ,    6

 ,   
  , 1  

 

Tabell 5: Värden för gravid kvinna 

 gravid kvinna 

p(gravid|kvinna) 0,015 

p(kvinna|gravid) 0,583 

 

 

Man kan utläsa diverse saker ur dessa värden. Till att börja med kan man notera att om 

adjektivet i ett adjektiv-substantivpar är gravid är det mer än 50 % sannolikhet att 

substantivet är kvinna eller, uttryckt annorlunda, fler än hälften av alla gånger gravid 

förekommer tillsammans med ett substantiv är det substantivet kvinna. Jämför man 

sannolikheten för gravid givet kvinna med de genomsnittliga sannolikheterna (tabell 3) 

ser man att värdet är lägre än genomsnittet, men jämfört med den generella 

sannolikheten för gravid är det en enorm ökning.  

Sammanfattat kan man säga att värdena tyder på att gravid och kvinna är 

semantiskt samhöriga. 

Nedan följer ytterligare några exempel. Förändring anger både förändringen mellan 

p(adjektiv) och p(adjektiv|substantiv) och p(substantiv) och p(substantiv|adjektiv) 

eftersom denna alltid är densamma, vilket är enkelt att visa.
5
 Exemplen är inte 

representativa. 

 

Tabell 6: Exempel på sannolikhetsvärden 

  p(adjektiv|substantiv) p(substantiv|adjektiv) Förändring 

stora cirklar 0,038 0,0002 – 10 % 

konstgjorda känslor 6,9E-05 0,0012 – 24 % 

vackert ord 0,005 0,017 +337 % 

liten stund 0,161 0,042 +4605 % 

lilla bilen 0,023 0,002 +2 % 

liten åsikt 0,002 0,0001 – 90 % 

 

                                                 
5
 De genomsnittliga förändringar som getts ovan är förhållandet mellan den genomsnittliga generella 

sannolikheten respektive betingad sannolikhet och alltså inte genomsnittet av förändringarna. Det är 

därför de skiljer sig mellan p(adjektiv|substantiv) och p(substantiv|adjektiv). 
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Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom de är känsliga för många faktorer. 

En faktor som måste tas i beaktande för att fullt ut kunna tolka resultaten är i hur många 

olika kombinationer orden förekommer, något som inte rymts inom denna uppsats. Om 

ett adjektiv endast förekommer med ett fåtal adjektiv kommer värdena bli högre än för 

ett som förekommer med många olika substantiv. Hur många olika substantiv ett 

adjektiv kan förekomma med är i sig intressant och kan relateras till semantisk närhet, 

vilket diskuteras i Wulff (2003).  

 

4.3. Grad av absoluthet 

Denna faktor har mätts på samma sätt som i Wulff (    ), där kallad ”independence 

from comparison”. Antagandet är att de adjektiv som har låg absoluthet, eller hög 

relativitet, också bör vara känsliga för jämförelse och att detta borde ta sig uttryck 

språkligt på så sätt att de oftare uppträder i jämförande former, det vill säga komparativ 

och superlativ.  

Antalet förekomster av adjektivet i alla sina former (framtaget genom sökning på 

lemgrammet) har alltså jämförts med antalet förekomster av adjektivet i komparativ och 

superlativ form. Ju mindre värdet är, desto mer sällan förekommer adjektivet i en 

jämförande form och kan därför antas vara mer oberoende av jämförelse. De adjektiv 

som inte finns som lemgram i korpusarna har sorterats bort, varefter 338 adjektivpar 

kvarstår. Måttet har sedan beräknats: 

 

(1 ) absoluthet  
                       

       
 

 

4.3.1. Illustrerande exempel 

Beräkningen av absoluthetsvärdet för adjektivet blå har alltså gått till som följer. 

Lemgrammet blå i alla sina former har 140 691 förekomster och i komparativ plus 

superlativ 819 förekomster. Detta ger: 

 

(11) absoluthet 
 19

1   691
  ,  6 

 



21 

 

Detta tolkas alltså som så att blå är ett adjektiv vars betydelse till stor del är oberoende 

av den kontext det uppträder i.  

Ett ytterligare exempel är lång. Det förekommer totalt 2 410 093 gånger och i 

jämförande form 1 062 418 gånger, vilket ger: 

 

(1 ) absoluthet 
1  6   1 

   1   9 
  ,   

 

Lång är alltså betydligt mer beroende av sin kontext än blå. 

Nedan ges ytterligare några exempel på värden, återigen utan representativitet. 

 

 

Tabell 7: Exempel på absoluthetsvärden 

 Totalt Jämförande Värde 

stor 4400105 1470490 0,334 

gul 87362 826 0,009 

rund 310721 698 0,002 

fin 733805 55745 0,076 

amerikansk 308111 386 0,001 

gammal 1394200 313545 0,224 

 

 

4.3.2. Sammanfattning av resultaten för grad av absoluthet 

De genomsnittliga värdena för adjektiv1 respektive adjektiv2, till närmaste tusendel, 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 8: Sammanfattning av absoluthetsvärden 

 Värde 

Adjektiv1 0,276 

Adjektiv2 0,089 

 

 

Det är tydligt att adjektiv1 är betydligt lägre i absoluthet – eller mer relativt – än 

adjektiv2.  
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4.4. Semantiska klasser  

Dixon menar som sagt att adjektiv placeras i följande ordning: 

 

1) Färg 

2) Ålder 

3) Mänsklig egenskap 

4) Hastighet 

5) Fysisk egenskap 

6) Dimension 

7) Värde 

 

Undersökningen av huruvida påståendet (se 2.9 för detalj) är korrekt har utförts på 

följande sätt: alla adjektiv som otvetydigt kunnat bli indelade i en klass har blivit det. 

Nedan finns några exempel. 

 

Tabell 9: Exempel på klassindelning 

 Klass 

runda 5 

vänlig 3 

fin 7 

ny 2 

tjock 6 

 

 

De som inte kunnat delas in i en klass har sorterats borts, tillsammans med det andra 

adjektivet i paret. Efter detta återstår 201 par. Fördelningen ser ut som följer. 

 

Tabell 10: Distribution av klasser 

 Klass 

 1 2 3 4 5 6 7 Summa 

Adjektiv1 34 10 1 0 4 144 8 201 

Adjektiv2 103 1 6 0 18 44 29 201 

Summa 137 11 7 0 22 188 37 402 
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Eftersom adjektiven har behållits/sorterats bort parvis är den förväntade fördelningen 

lätt att räkna ut: hälften av det totala antalet i varje klass. 

Som kan ses är fördelningen klass 1 och 6 den man skulle kunna förvänta sig och 

det är också de som är de i särklass vanligaste. I övriga klasser är fördelningen inte lika 

tydlig och går ibland emot den förväntade. Det finns också ett relativt litet antal 

förekomster av dessa. 

Till att börja med finns det inga förekomster av klass 4, hastighet, och ingenting 

kan alltså sägas om denna klass. En intressant men inte här diskuterad fråga är om 

avsaknaden av dessa kan förklaras av allmän sällsynthet eller om det har att göra med 

en eventuell ovilja att använda hastighetsadjektiv tillsammans med andra adjektiv. Det 

är också mycket möjligt att avsaknaden till viss del beror på var talet kommer från. I 

den situation som största delen av adjektiven kommer ifrån, ”object specification”, bör 

hastighet ha varit irrelevant för sammanhanget. 

Det bör påpekas att adjektivets position beror på vilket eller vilka andra adjektiv det 

förekommer tillsammans med. Förväntan att vissa klasser genomgående kommer att 

vara placerade närmare substantivet beror på förväntan om vilka adjektiv det 

förekommer med. Ett adjektiv ur klass 2 borde förekomma oftare med adjektiv högre 

upp på ordningen än ett adjektiv ur klass 5. Detta resonemang gäller så klart endast om 

förekomsten av de olika klasserna är relativt jämt fördelad, särskilt i hur vanliga eller 

ovanliga vissa kombinationer är. Det är inte säkert att detta är fallet, särskilt inte i ett 

relativt litet urval. Därför är det intressant att även betrakta fördelningen parvis. Denna 

framställs i en tabell nedan. De kombinationer som inte följer den förväntade ordningen 

är i fetstil. 

 

Tabell 11: Parvis distribution av klasser 

 Adjektiv2 

Adjektiv1 1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - 4 29 2 

2 2 - 2 - 2 1 3 

3 - - 1 - - - - 

4 - - - - - - - 

5 - - 1 - 3 - - 

6 100 - 2 - 8 10 22 

7 - 1 - - 1 5 2 
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Som man kan se följer 60 % Dixons föreslagna ordning, 33 % går emot den och 7 

% består av adjektivpar där båda tillhör samma klass. Om man bortser från alla 

adjektivpar som innehåller färg- eller dimensionsord får man ett annat resultat. 35 % 

följer ordningen, 39 % går emot den och 26 % är par där båda adjektiven är desamma. 

Det rör sig dock bara om 23 adjektivpar, och det är därför omöjligt att säga hur 

rättvisande resultaten är. 

Sammanfattningsvis är det svårt att säga någonting om huruvida Dixons klasser i 

allmänheter beter sig som de förväntas göra. Resultaten kan inte sägas ge särskilt starkt 

stöd åt hypotesen att denna ordning gäller i svenska likväl som i engelska, men ger inte 

heller tillräcklig grund för att kunna sägas tala mot det. 

Det finns dock ett stort antal ord ur klass 1 och 6, det vill säga färg och dimension. 

Dessa följer också den föreslagna ordningen; färgord, som förväntas vara adjektivet 

närmast huvudordet är det i ca 75 % av sina totala förekomster medan dimensionsorden, 

som förutspås vara längre ifrån huvudordet, är i första positionen i ca 77 % av fallen.  

Det kan alltså med relativt stor säkerhet sägas att ordningen på färg- och 

dimensionsord följer Dixons föreslagna schema och även vad som sagts i SAG: 

dimension föregår färg.  

 

5. Diskussion 

 

5.1. Objektspecificerings övervikt 

Som har nämnts ovan är en oproportionerligt stor del av yttrandena från vad som kallas 

”object specification” (objektspecificering) och detta kan så klart ha betydelse för 

resultaten. Till att börja med är detta den huvudsakliga anledningen till att färg- och 

dimensionsord utgör en så pass stor del av materialet som de gör. En stor del av de 

studier som gjorts på adjektivordning gäller just dessa två klasser och det är inte 

förvånande att denna undersöknings resultat stämmer överens med det som redan sagts 

där.  

Objektspecificeringens övervikt kan ha att göra med att fler än ett prenominalt 

adjektiv – i talspråk, åtminstone – främst uppträder i ett begränsat antal domäner. Detta 

är ett rimligt antagande. Fler än ett adjektiv är ovanligt i talspråk (4,7 % av alla adjektiv-
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substantivpar har ytterligare ett adjektiv direkt innan). Att det är så sällsynt tyder på att 

det krävs speciella omständigheter för att talare ska välja att använda två adjektiv. 

Den intressanta frågan är om övervikten kan ha påverkat resultatet på ett 

missvisande sätt. Troligen har den inte gjort det.  

 

5.2. Vad mäter måtten? 

Som har nämnts kort tidigare är det svårt att genom en kvantitativ korpusundersökning 

mäta just det man vill. Detta är i den här undersökningen speciellt tydligt i måttet på 

semantisk närhet, det vill säga betingade sannolikheter. Rent konkret mäts hur ofta ett 

adjektiv och ett substantiv förekommer tillsammans. Varför undersöks inte. Man bör 

därför fråga sig om måttet faktiskt mäter det som det är avsett att göra. 

Resultaten visar, rent konkret, att de adjektiv som i materialet står närmast 

substantivet oftare förekommer tillsammans med detta än de som står längre bort (dock 

inte ofta nog att väga upp för den påverkan generell frekvens har på ordningen). Detta är 

i sig ett intressant resultat, men det är inte säkert att man från det kan dra några 

slutsatser om semantiska relationer. 

Frågan som måste ställas är vad det beror på att ett visst adjektiv-substantivpar 

förekommer ofta och om det är rimligt att anta att det åtminstone till viss del är de 

semantiska faktorer som diskuterats som avgör. Det är inte helt uppenbart om till 

exempel inherenthet påverkar hur ofta par förekommer.  

För att säkerställa vad som mäts med sannolikhetsvärdet måste materialet studeras 

närmare och allra helst jämföras med bedömningar av grad av inherenthet, varaktighet 

och så vidare av modersmålstalare. 

Kan då resultaten trots det säga något om semantisk närhet? Den första delen av 

svaret är att skillnaderna mellan olika ord i antalet förekomster tillsammans måste bero 

på någonting förutom slumpen när de är så pass stora. När det gäller adjektiv väljs det 

ut tillsammans med ett substantiv när det betecknar någon egenskap som substantivet 

har. Om ett adjektiv förekommer ofta tillsammans med ett visst substantiv innebär detta 

alltså att det borde vara så att det betecknar en egenskap som ofta förekommer hos det 

substantivet. Det är rimligt att det är just inherenta, varaktiga och så vidare egenskaper 

som gör det. Dessutom kan man se på det från motsatts håll: om två ord förekommer 
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ofta tillsammans leder det till en nära sammankoppling i sinnet, oavsett vad som först 

orsakade förekomsterna.  

Kortfattat kan man säga att ordpar som förekommer ofta tillsammans på något sätt 

är nära varandra i betydelse, även om det inte är klart på exakt vilket sätt. 

Grad av absoluthet har också undersökts med en metod som bygger helt på antalet 

förekomster och därför är det även där viktigt att fråga sig vad måttet egentligen visar. I 

detta fall är det något enklare att uttala sig om. Frågan är vad som avgör hur ofta ett 

adjektiv förekommer i jämförande former. Det borde inte finnas något tvivel om detta 

har att göra med hur absolut ett adjektiv är: om ett adjektiv ofta förekommer i 

komparativ eller superlativ är det känsligt för jämförelse.  

Ett eventuellt problem är att det inte alls är lika säkert att motsatt förhållande gäller. 

Det vill säga, det är inte säkert att låg absoluthet alltid tar sig uttryck i en stor andel 

jämförande former. Här är det återigen samspelet mellan semantik och pragmatik som 

syns. Ett adjektiv kan vara semantiskt graderbart – icke-absolut – utan att det i 

kommunikation särskilt ofta är relevant att använda en jämförande form. Det är alltså 

kanske mer rättvisande att säga att måttet visar hur relevant jämförelse är för ett 

adjektivs betydelse. Med största sannolikhet hänger detta ihop med semantisk 

absoluthet.  

Undersökningen av semantiska klasser slutligen är gjord med subjektiva 

bedömningar. Detta är en av anledningarna till att det är lämpligt att undersöka en faktor 

av detta slag: det vill säga, en som inte är baserad på något rent kvantitativt. Vad som 

mäts är uppenbart och inte öppet för olika tolkningar. Hur fördelning kan förklaras är 

visserligen det, men inte själva indelningen. Det vore intressant att undersöka eventuella 

korrelationer mellan semantiska klasser och övriga mått – semantisk närhet osv. – på ett 

mer systematiskt sätt. Detta skulle kunna ge insikt dels i vad exakt måtten mäter och 

dels i förhållandet mellan inneboende semantik och kontextuella avväganden. En sådan 

undersökning ligger dock utanför denna uppsats omfång.   

Det kan ändå kort noteras att det finns vissa uppenbara samband. Färg- och 

dimensionsorden, som alltså ligger på ändarna av Dixons ordning, är till exempel bland 

de högsta respektive lägsta i absoluthet.  
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5.3. Kontextuella faktorer 

Som har berörts tidigare är en av de stora frågorna gällande adjektivordning till vilken 

grad kontext och pragmatiska avväganden påverkar. Bestäms ordningen utifrån fasta 

klasser och semantiska egenskaper eller bestäms den helt från fall till fall? 

Kan man utifrån den här undersökningen dra några slutsatser om detta? Det kan 

göras två påpekanden här. Till att börja med är fler än ett prenominalt adjektiv ovanligt 

och med största sannolikhet begränsat i de situationer de kan uppträda i. Yttranden av 

den här typen är alltså redan markerade och troligen till högre grad påverkade av den 

situation de görs i än många andra. 

För det andra är det svårt att överhuvudtaget definiera eller skilja mellan semantiska 

och pragmatiska faktorer, även om man har en relativt klar föreställning om vad de är. 

Det är inte ens säkert att det finns en skillnad annat än i grad. Detta är tydligt i många av 

de faktorer som diskuteras i denna uppsats. Som har setts är det svårt att identifiera 

vilka som gör vad. Därför går det egentligen inte att säga något om frågan kontext vs 

semantik utifrån resultaten utan att med andra mått och metoder reda ut sambanden. 

 

5.4. Slutsats 

Kan man då utifrån undersökningen säga något om vad som styr adjektivordning i 

svenska? 

De faktorer som får tydligast svar är generell frekvens och grad av absoluthet. 

Skillnaderna i frekvens mellan adjektiv1 och adjektiv2 är stor i båda måtten som 

beräknats. Det är ett rimligt antagande att detta beror på språkproduktionens stegvishet, 

som diskuterats ovan.  

Också i måttet av grad av absoluthet är skillnaden stor och som sagt är det relativt 

säkert att detta faktiskt speglar hur absoluta adjektiven är. Det tycks alltså stämma att 

absoluthet påverkar ordningen. Varför är här en svårare fråga.  

Måttet på semantisk närhet är svårfångat men man kan av de stora skillnader som 

finns mellan adjektiv1 och adjektiv2 och de påpekanden om måttet som gjorts ovan säga 

att resultaten ger stöd till att adjektiv som är nära i betydelse till ett substantiv placeras 

närmare det. En svårighet är att måttet beräknas utifrån generella frekvenser och att 

dessa därför tar sig uttryck. Den betingade sannolikheten p(adjektiv|substantiv) är högre 
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för adjektiv1 än adjektiv2 och istället togs skillnaderna mellan generell sannolikhet och 

betingad sannolikhet som stöd för att hypotesen om semantisk närhet gäller (se 4.2).  

Man kan fråga sig om det inte är oberättigat ad hoc att avfärda de avvikande 

resultaten. Det är det, och man bör därför inte göra det. Istället kan man säga att de visar 

hur adjektivordningen inte bestäms av bara en faktor utan av ett samspel mellan flera 

olika.   

Med detta i åtanke kan man ändå konstatera att semantisk närhet av något slag 

tycks påverka adjektivordningen även om det inte kan sägas exakt hur närheten ser ut. 

Återigen är varför en fråga som lämnas obesvarad, förutom att det är rimligt att det i 

detta fall rör sig om ikonicitet.  

Slutligen är frågan om huruvida Dixons semantiska klasser beter sig som de kan 

förväntas göra. Som sagt (4.4) är detta svårt att uttala sig om, förutom vad gäller klass 1 

och 6, alltså färg- och dimensionsord. Där är ordningen den som föreslagits.  

 

6. Sammanfattning 

Till skillnad från många andra element i svenska är ordföljden mellan adjektivattribut i 

nominalfrasen relativt fri, i den meningen att variationer inte leder till ogrammatiskhet. 

Detta är också fallet i många andra språk. Dock har det observerats att ordningen är 

långt ifrån slumpmässig och att det tycks finnas vissa ordningar som genomgående 

föredras.  

Inherenta, varaktiga och på annat sätt semantiskt samhöriga adjektiv placeras 

närmare substantivet än de som är mer semantiskt oberoende. Det har också observerats 

att adjektiv som betecknar mer absoluta egenskaper står närmare substantivet de 

modifierar. Indelning i semantiska klasser har också sagts bestämma ordningen. Ett av 

de mest kända och välunderbyggda förslagen är Dixons, som förutspår en inbördes 

ordning mellan de sju olika klasser han urskiljer. Även pragmatiska faktorer har 

diskuterats i litteraturen, med den huvudsakliga poängen att adjektiv som fungerar 

utpekande och urskiljande placeras först. 

Här har fyra faktorer undersökts: generell frekvens, semantisk närhet, grad av 

absoluthet och Dixons semantiska klasser. De tre första faktorerna har undersökts med 

hjälp av korpusfrekvenser: antal förekomster, antal förekomster i vissa kombinationer 
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respektive antal förekomster i vissa former. Eftersom det är en sådan rent kvantitativ 

metod som används är det inte helt enkelt att uttala sig om vad som egentligen mätts, 

men det kan göras relativt säkra antaganden.  

Indelningen av semantiska klasser har gjorts helt introspektivt men med en 

bortsortering av de fall då adjektiven antingen inte tillhör någon av de klasser som 

undersöks eller då tillhörigheten inte är självklar.  

Sammanfattat visar resultaten att det stämmer att frekventa adjektiv föregår mindre 

frekventa och att mindre absoluta föregår mer absoluta. Det tycks också stämma att 

semantisk närhet hör ihop med närhet till substantivet. Med avseende på semantiska 

klasser kan det sägas att det stämmer att dimension föregår men inte mycket om övriga 

klasser.  

För att få en tydligare bild av vad som avgör ordningen måste man – förutom att 

undersöka fler faktorer och en större mängd material – undersöka sambanden mellan 

korpusfrekvenser och semantiska faktorer, till exempel genom experimentella metoder, 

och även närmare undersöka de fall då ordningen inte är vad som kan förväntas. Detta 

skulle kunna ge insikt i frågan om hur semantik och pragmatik samspelar. 
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Appendix: Exempel ur materialet 

Nedan finns några exempel ur materialet. Det är angivet om ordningen är den 

förväntade. Frekvens avser den prenominala frekvens (4.1) och stämmer om adjektiv1 är 

vanliga. ”Närhet” avser skillnaden mellan den generella och den betingade sannolikhet 

(4.2) och stämmer om den är större vid adjektiv2. ”Absoluthet” avser det värde som 

diskuterats ovan (4.3) och stämmer om värdet är större för adjektiv1. ”Klass” avser 

Dixons semantiska klasser (4.4) och stämmer om adjektiv1 är i en högre klass. I de fall 

då paret inte kunnat delas in i klasser – det vill säga, åtminstone ett av adjektiven passar 

inte i någon klass – anges detta med ett streck. Exemplen är inte heller här 

representativa. 

 

Tabell 12: Exempel ur materialet 

 Frekvens Närhet Absoluthet Klass 

stora röda skon JA JA JA JA 

stor fransk bok JA JA JA - 

litet lätt förslag JA JA JA  - 

gröna fina fältet NEJ NEJ NEJ NEJ 

vanliga enkla samtalsämnen NEJ NEJ NEJ - 

långa gröna skruven JA NEJ JA JA 

äkta svårt problem NEJ JA JA - 

praktiska dagliga jobbet JA NEJ JA - 

extrem kommunistisk uppfattning JA NEJ JA - 

grön stor nalle NEJ JA NEJ NEJ 

 


