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Adjektiv i hög grad 

En korpusstudie av förstärkares distribution i svenska 

Anton Harry Nordén 

Sammanfattning/Abstract 

Studien är en korpusbaserad undersökning av hur bloggare vanligen förstärker adjektiv på svenska, 

och om förstärkningen varierar utifrån vilka adjektiv och/eller substantiv som modifieras. Tidigare 

litteratur belyser exempelvis hur adjektivförstärkning kan styras av semantiska och kontextuella 

faktorer samt hur förstärkare ofta grammatikaliseras. Undersökningen ämnar deskriptivt komplettera 

tidigare observationer, genom analys av större datamängder än motsvarande studier av svenska. Datan 

hämtades ur korpusen Swedish Blog Sentences (>6 miljarder tokens). Alla sammansatta adjektiv, 

adverb följda av adjektiv samt liknelser (”ADJ som en/ett N”) extraherades automatiskt. Därefter 

listades manuellt de 20 vanligaste förstärkande förleden, adverben och liknelserna, totalt och för 26 

utvalda adjektiv. ”Förstärkning” definierades som ett uttryck för ’hög grad’ av egenskapen som 

adjektivet betecknar. Resultaten visade att förleden och adverben är nära Zipf-fördelade totalt sett, och 

ofta för enskilda adjektiv. Vidare fastslogs att adjektiv förstärks olika mycket och med olika 

förstärkare. Resultaten bedöms stödja teorin kring affixoider och grammatikalisering samt 

graderbarhet hos adjektiv. Det föreslås att framtida större studier skulle belysa skillnaden mellan 

lexikalt specifika och generella förstärkningar. Slutligen argumenteras för att liknelserna fyller samma 

förstärkande funktion som förleden och adverben. 

The study is a corpus-based investigation of how bloggers usually reinforce adjectives in Swedish, and 

if the intensification varies according to the adjectives and nouns that are being modified. Earlier 

literature shows for example how intensification of adjectives may depend on semantic and contextual 

factors and how intensifiers often undergo grammaticalization. The study aims to descriptively 

contribute to earlier observations, by analysis of more data than used in comparable studies of 

Swedish. The data comes from the corpus Swedish Blog Sentences (>6 billion tokens). All adjectival 

compounds, adverbs preceding adjectives, and similes (”ADJ som en/ett N”) were automatically 

extracted. Then the 20 most frequent reinforcing left parts of compounds, adverbs and similes, totally 

as well as for 26 chosen adjectives, were manually listed. ”Reinforcement” was defined as an 

expression of ’high degree’ of the feature that the adjective expresses. The results showed that the left 

parts along with the adverbs follow a Zipfian distribution, in total and often for individual adjectives. 

Moreover, it was shown that adjectives are more or less reinforced, and by different reinforcers. The 

results are seen as supporting theories about affixoids and grammaticalization, and also gradability in 

adjectives. It is suggested that future bigger studies would illuminate the difference between lexically 

specific and general reinforcers. Finally, it is argued that similes serve the same reinforcing function as 

the left parts and adverbs. 
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Inledning/Introduction 

När jag berättade för mina vänner om att ämnet för denna uppsats var ”förstärkning av adjektiv”, hade 

de alla något att säga. Ämnet tycktes beröra var och en på ett personligt plan: ”Menar du jättebra?”, 

”Har du sett någon skriva isvarm?”, ”Mitt favoritförled är atom-!” och så vidare. De vardagliga 

samtalen satte fingret på en rad intressanta aspekter. Begrunda exempelvis hur bildningen av förled 

tycks vara produktiv (från atombra till protonbra till elektronbra), hur sammansättningar dock ändå 

verkar begränsas på olika sätt (isvarm och bajsgott kan väcka motstånd) eller om, och isåfall hur, 

förstärkningen är systematisk. 

Denna korpusstudie söker forma miljontals personliga yttranden till en helhet – genom automatisk 

sortering av stora textmängder frammanas en bild av hur ”förstärkning av adjektiv” kan se ut för 

tusentals skribenter. Vad jag anser vara studiens stora behållning är just detta: att testa existerande 

observationer mot nya data, vars storlek överskrider de texter som tidigare undersökts. På så sätt kan 

vi förhoppningsvis utveckla synen på vilka språkliga ramar som omger förstärkningen. 

Bakgrund 

Förstärkare är en grupp av ord (ex. väldigt, mycket) och ordbildningselement (ex. jätte-, super-) som 

kännetecknas bland annat av ett hastigt in- och utflöde av medlemmar (Núñez Pertejo & Palacios 

Martínez 2014). De uttrycker normalt en viss grad eller ett visst värde för elementet som de modifierar 

(Méndez-Naya 2014). Kombinationen mellan en förstärkare och elementet den modifierar villkoras 

bland annat av det semantiska förhållandet däremellan. Exempelvis skulle skillnaden i gångbarhet 

mellan väldigt bra/?död kunna förklaras med att adjektivet död lexikalt uttrycker ett ’antingen-eller’ 

(död vs. levande), och således normalt inte modifieras av förstärkare som anger grad längs en 

kontinuerlig skala (Teleman et al. 1999: 159). På ett liknande sätt skiljer sig sammansättningen dy-blöt 

från ?dy-bra: dy- saknar en generaliserad betydelse av ’hög grad’ och kräver en jämförbar betydelse 

hos efterledet (’så blöt som dy’). Mycket forskning har bedrivits i syfte att förklara olika aspekter av 

såväl förstärkarna i sig (ex. Méndez-Naya 2014, om grammatikalisering) som av hur deras distribution 

styrs av det semantiska förhållandet mellan dem och elementet de modifierar (ex. Paradis 1997). 

Nedan följer en introduktion till hur adjektiv normalt förstärks i svenska och vad ”förstärkning” kan 

innebära, följd av beskrivningar av tidigare studier rörande förstärkande förled, adverb och liknelser. 

Adjektivens syntax och semantik 

Adjektiv fungerar som huvudord i adjektivfraser och utgör normalt frasens enda ord (med det 

ensamma huvudordet kursiverat: ”en jättekul grej”). Huvudordet kan även ges bestämningar, i form av 

till exempel gradadverbial (jmf. ”ganska lång”; ”hur lång”; ”lika lång”; ”väldigt lång”; ”i hög grad 

lång”; ”två meter lång”) (Teleman et. al 1999b: 186). 
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På en högre syntaktisk nivå ingår adjektivfrasen oftast som attribut i en nominalfras eller som 

predikativ (ex. ”ett klokt barn”; ”barnet var klokt”). Attributet i nominalfrasen placeras vanligen direkt 

framför huvudordet. I exemplet en för mig alldeles otänkbar lösning är alltså helheten en nominalfras 

(”en […] lösning”), vilken inrymmer en adjektivfras som fungerar attributivt (”en […] otänkbar 

lösning”). Adjektivfrasen innehåller i sin tur optionella bestämningar (”för mig alldeles otänkbar”) till 

huvudordet (Teleman et. al 1999: 153; 1999b: 5, 71). 

Semantiskt sett uttrycker adjektiv en egenskap hos en referent. Referenten kan även kallas för 

adjektivets ”predikationsbas”, alltså elementet som adjektivet predicerar något om. Referenten 

benämns vanligen genom ett nominalt led, exempelvis via en nominalfras (ex. en konstig grej; en säck 

full med pengar), en infinitivfras (t.ex. ”att bada är roligt”) eller en nominal bisats (”att du läser detta 

är trevligt”) (Teleman et. al 1999: 154). Det betydelsemässiga förhållandet mellan nominalfrasens 

adjektivattribut och nominalens referent kan ta mer eller mindre väntade former: exempelvis hörs 

oftare en livlig student och en laminerad dörr än ?en livlig dörr och ?en laminerad student. Vissa 

betydelsekategorier av substantiv passar bättre ihop med vissa adjektivattribut: jämför en tjock 

präst/häst och en korpulent präst/*häst (1999b: 73). 

Förstärkning av adjektiv och graderbarhet 

Adjektiv utmärker sig genom att beskriva en referent, jämfört med substantiv som snarare klassificerar 

en referent. Att klassificera referenten innebär att placera den i en avgränsad klass, medan ett 

karakteriserande ofta lämnar flera möjligheter öppna. Adjektivet stor i satsen Den bilen är stor 

behöver till exempel inte betyda att bilen tillhör någon särskilt avgränsad klass av bilar. Det finns dock 

en mindre grupp av klassificerande adjektiv (ex. ”juridiska frågor”, ”den tidigare partiledaren”, 

”portugisiskt garn”). En skillnad mellan karakteriserande och klassificerande adjektiv ligger i att de 

förra men inte de senare uppvisar ”graderbarhet” – det vill säga möjligheten att tillskriva referenten en 

egenskap i högre eller lägre grad (jmf. ?Jag har ett mycket juridiskt ombud; Där bjöds väldigt god 

mat) (1999: 156-57). Vad som i denna uppsats benämns ”förstärkning av adjektiv” är just detta: att 

uttrycka ”hög grad” av den egenskap som adjektiv betecknar. 

Teleman et. al (1999: 159) ger exempel på tre grupper av adjektiv som normalt inte graderas: 1) 

sådana med huvudsakligen klassificerande betydelse (ex. ?mycket juridisk); 2) sådana vars betydelse 

implicerar ett ”antingen-eller” av en egenskap (ex. död, fyrkantig, vinkelrät, dubbel, befintlig), av vilka 

vissa dock kan bestämmas av särskilda adverbial (nästan fyrkantig) och vissa kan ha en överförd 

betydelse (Det var den dödaste fest jag varit på); och 3) adjektiv som redan lexikalt uttrycker hög grad 

av en egenskap, oftast genom ett förled (ex. hyperkorrekt, jättestor; ?mycket hyperkorrekt/jättestor). 

Flertalet av de egenskaper som adjektiv uttrycker kan bäras av referenter i varierande (hög-låg) grad. 

Teleman et. al (1999: 159) hävdar att graden av en egenskap tenderar att språkligt uttryckas längs en 

endimensionell skala, liknande skalorna för längd och ålder. Detta oavsett typen av egenskap – även 

om egenskapen och dess omfattning kan ses som mer komplex än vad som faktiskt artikuleras. 

Teleman et. al ger här exemplen mycket bra/arg/stolt, vilka, menar de, genom adverbialet mycket 

beskriver egenskaperna längs en endimensionell skala – samtidigt som värdeadjektiv (bra), 

sinnesstämningar (arg) och sinnelag (stolt) i någon mening kan ses som skilda från rena 

dimensionsadjektiv för längd och ålder (lång; gammal). (Se även Paradis (ex. 2001, 2008) under 

rubriken ”Förstärkande adverb” för en utveckling av begreppet ”graderbarhet”.)  
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På en pragmatisk nivå kan förstärkning sägas fungera exempelvis som ett sätt för talaren att tydliggöra 

sitt budskap och/eller förmedla sin attityd till det som sägs (Núñez Pertejo & Palacios Martínez 2014). 

Att beskriva sig som jätte-pigg, väldigt pigg respektive pigg som ett as, jämfört med enbart pigg, kan 

med andra ord fylla syftet att understryka egenskapen och talarens förhållningssätt till densamma.  

Förstärkande förled 

Vad som i denna studie avses med uttrycket ”förstärkande förled” går i litteraturen under ett flertal 

andra benämningar: exempelvis ”avledningsprefix” (Teleman et. al 1999: 184), ”förled i 

sammansättning” (1999: 186) eller ”affixoid” (Ascoop & Leuschner 2005). Den terminologiska 

ambivalensen kan ses som en konsekvens av att distinktionen mellan ”prefix” och ”förled i 

sammansättning” är under vetenskaplig debatt, och valet av benämning (ex. Ascoops & Leuschners 

”affixoider”) är beroende av den enskilda författarens perspektiv och syften (jmf. ex.: Teleman et. al 

1999: 186; Lundbladh 2002: 53-54; Ascoop & Leuschner 2005; Meibauer 2004). Jag har valt att i 

denna studie, för enkelhets skull, uteslutande kalla elementet till vänster (ex. jätte i jätte-liten) för ett 

”förstärkande förled” – även om ord som exempelvis extra-stor, hyper-aktiv och super-stark är 

adjektiv som avletts med de facto prefix (Teleman et. al 1999: 184; Lundbladh 2002: 6). Jag finner det 

ändå lämpligt, då studien inte avser fördjupa sig i just distinktionen, att i förenklande syfte använda 

termen ”förstärkande förled”. 

Teleman et. al (1999: 186) menar att skillnaden mellan förled i sammansättning och avledningsprefix 

kan vara svår att fastställa, eftersom vissa förled tycks ha en generaliserad betydelse av ”hög grad” 

(ex. jätte-liten). Av förledets betydelse av gradangivelse, hävdar de, följer att jätte-stor tolkas som 

”mycket stor” snarare än det jämförande ”stor som en jätte” samt att jätte- kan sättas samman även 

med andra graderbara adjektiv (ex. jätte-liten, jätte-rolig). En tvistefråga är vad som då återstår av 

förledets utgångsbetydelse (Lundbladh 2002: 54) – något som är nödvändigt att veta för att kalla det 

prefix eller inte. 

Det finns flera olika semantiska relationer mellan för- och efterled i sammansatta adjektiv: exempelvis 

1) avseende (värdebeständig ”beständig med avseende på värde”); 2) orsak eller följd (åksjuk; skållhet 

”sjuk av att åka; het så att någon kan skålla sig”); 3) nyans (ljus/mörkblå ”blå av en ljus/mörk nyans”); 

4) grad (sotsvart; klarvaken; högaktuell ”så svart som sot; så vaken att man är klar; aktuell i hög 

grad”) (Teleman et. al 1999: 187).  

Sigurd (1983) undersökte förstärkande förled med avseende på vilka som var vanligast 

förekommande, vilka efterled de kombinerades med och i vilken grad olika talare accepterade olika 

sammansättningar. Anderson (2011) studerade det förstärkande förledet jätte- utifrån hur ofta det 

nyttjades av skolelever respektive journalister. Anderson och Sigurd representerar här ett 

sociolingvistiskt angreppssätt på förstärkning, där ett antal variabler – exempelvis textgenre, ålder och 

kön – antas påverka variation; det vill säga att olika varianter av förstärkning sätts i samband med 

olika kategorier av språkbrukare. 

Sigurd fann vissa begränsningar för de sammansatta adjektiven; ett givet förled visade sig kombineras 

mer eller mindre ofta, alternativt inte alls, med ett givet efterled (Sigurd, 1983: 10). Dessa begränsade 

kombinationsmöjligheter kan inte till fullo förklaras med hänvisning till språkbrukare, utan lär delvis 

bero på ordens semantiska egenskaper. Sigurd undersökte därför även semantiska förhållanden mellan 

förled och efterled, och föreslog en uppdelning mellan ”generella” och ”speciella” förstärkande förled. 

De ”speciella” förleden sätts enbart samman med vissa efterled, exempelvis snus-torr och dy-blöt, 
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medan de ”generella” förleden kännetecknas av större kombinationsmöjligheter, till exempel jätte-

liten och skit-gott. Här antas alltså den lexikala betydelsen hos leden sätta gränser för deras 

sammansättning.  

Lundbladh (2002) fokuserar i sin studie på en grupp ”prefixlika” förled. Lundbladhs prefixlika förled 

betecknar de morfem vars betydelse i sammansatta ord skiljer sig från betydelsen när de står som 

självständiga ord (exempelvis skitsnygg; asläcker). Lundbladh hävdar att denna grupp av morfem ofta 

ansetts vara faktiska prefix (2002: 1), ett slags semantiskt bleknade utvecklingar från ursprungliga ord 

(2002: 53-54). Han menar dock att det snarare än semantisk förblekning kan röra sig om ett slags 

utvidgning, där förleden behåller delar av utgångsbetydelsen tillsammans med en ny, förstärkande 

innebörd (2002: 54). 

Ascoop (2005) använder termen ”affixoid” i syfte att beteckna ordbildningselement som inte entydigt 

är rotmorfem eller affix (2005: 1). Termen innefattar förutom Lundbladhs prefixlika förled ovan även 

vissa efterled (exempelvis -fattig; -nisse). Ascoop menar att behandlingen av dessa för- och efterled 

under samma paraply – ”affixoider” – sätter fingret på hur de båda är föremål för en diakron 

utveckling från lexikala till grammatiska enheter. Att tala om affixoider snarare än prefixlika och 

suffixlika element tydliggör med andra ord likheter mellan kategorierna (2005:2). 

Meibauer (2013) problematiserar användningen av termen affixoid och menar att de förstärkande 

förleden kan betraktas som fullvärdiga lexikala morfem, vilka utvidgats metaforiskt (2013: 1). Det 

råder således inte konsensus kring hur de förstärkande förleden bör förstås - varken vad gäller deras 

morfologiska status eller beträffande deras semantiska förhållande till efterledet. 

Förstärkande adverb 

Liksom betydelsen av uttryck som till exempel asgott (’mycket gott’) och skitsnygg (’mycket snygg’) 

har väckt frågor om förledens ursprung, utveckling och språkliga status, har förstärkande adverb gett 

upphov till liknande spörsmål. Nilsson (2002) förklarar möjligheten att förstärka adjektiv med adverb 

av motsatt betydelse (ex. väldigt liten) genom processer av semantisk blekning och 

grammatikalisering hos de förstärkande adverben. 

Núñes Pertejo & Palacios Martínez (2014) visar hur de förstärkande adverben absolutely och totally 

används alltmer flexibelt, ges en successivt större syntaktisk distribution och fyller fler funktioner i 

tonåringars språk jämfört med vuxnas. De hävdar att grammatikaliseringsprocesser är typiska för 

förstärkare (eng. ”intensifiers”) överlag i engelska (2014: 231-2). 

Paradis (se ex. 1997, 2001, 2008) söker bland annat förklara vad som begränsar möjligheten att 

modifiera vissa adjektiv med vissa adverb; till exempel vad som ligger till grund för skillnaden i 

gångbarhet mellan fraser som ?väldigt död och ?fullständigt lång respektive väldigt bra och 

fullständigt identisk (2001: 3). Paradis forskning mynnar slutligen ut i ”The BOUNDEDNESS 

hypothesis” (Paradis 2008: 326), som predicerar vad som utgör ett harmoniskt förhållande mellan ett 

adjektiv och dess modifierare, baserat på en kognitiv-semantisk analys. ”Boundedness” är ett slags 

högre semantisk abstraktionsnivå av adjektivens graderbarhet, på vilken paralleller kan dras till 

räknebarhet hos substantiv och Aktionsart hos verb – dessa fenomen har gemensamt att de handlar om 

”gränser”. Substantiv kan beskrivas som (icke-)räknebara (jmf. bil, misstag med mjölk, information), 

verb som exempelvis dynamiska eller statiska (jmf. dö, hosta med veta, hata) och adjektiv som 

antingen graderbara eller inte (jmf. död, identisk med lång, bra) (Paradis 2001: 1-2). Egenskapen 

”bounded” tillskrivs exempelvis bil, dö och identisk, medan mjölk, veta och lång kallas ”unbounded”. 
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Förstärkande liknelser 

En ”liknelse”, här definierad som ett adjektiv och ett substantiv förenade av subjunktionen som och 

någon av determinerarna en/ett (ex. glad som en lärka; trött som ett as), är syntaktiskt skild från 

nominalfrasens adjektivattribut med eller utan bestämningar (en (väldigt) bra dag). På ett semantiskt 

plan finns dock eventuella närmare likheter: hur tolkas till exempel förledet i as-trött i relation till 

enheten trött som ett as? En gemensam nämnare skulle kunna vara det att uttrycka hög grad av 

egenskapen som adjektivet betecknar. Det finns i min vetskap inte någon tidigare litteratur som gör 

anspråk på att sambehandla förstärkande förled och adverb med liknelser. 

Preliminära observationer i Språkbankens Korp (Borin, Forsberg & Roxendal 2012) antyder att endast 

vissa adjektiv tenderar följas av liknelser (dvs. som en/ett N) som öppnar för betydelsen ”hög grad”. 

Jämför exempelvis kondordansraden ”Inget livar upp lika bra som ett par lackpumps i glad färg!” med 

”Han lyckades inte, för snabb som en vessla var jag och hann låsa in mig på en toalett.”. Kontexten 

föreslår att den förra ”liknelsen” inte är en syntaktisk enhet på samma sätt som den senare, och 

följaktligen att enheterna inte bär någon motsvarande betydelse. Kvarstår gör dock möjliga paralleller 

mellan ovan nämnda konstruktioner as-trött vs. trött som ett as och liknande. Fortsättningsvis kallas de 

liknelser som identifierats som ”förstärkande” för just ”förstärkande liknelser” – även om detta inte är 

en etablerad term. Termen är specifik för denna studie, och dess syfte är att belysa skillnaden mellan 

exempelvis ovan nämnda (bra) som ett par och (snabb) som en vessla. 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur skribenter i en svensk bloggkorpus vanligen förstärker 

adjektiv, och om det finns regelbundenheter i användningen av olika förstärkningsstrategier beroende 

på vilka adjektiv och/eller substantiv som modifieras. Undersökningen fokuserar på 26 adjektiv inom 

betydelsedomänerna “hastighet” (12 st., ex. snabb, långsam) och “värde” (14 st., ex. dyr, billig) 

(Teleman et. al 1999: 154), och utgår ifrån tre varianter av förstärkning: förled (supersnabb), adverb 

(väldigt snabb) och liknelser (snabb som en vessla). 

Frågeställningarna är som följer: 

1. Vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser är vanligast för bloggkorpusens totala mängd 

adjektiv, och vilka är vanligast för studiens utvalda adjektiv? Givet en skillnad däremellan, är denna 

regelbunden? 

2. Förstärks de utvalda adjektiven på olika sätt; finns det kombinatoriska begränsningar mellan dessa 

adjektiv och förstärkningsvarianterna? 

3. Vilka substantiv modifieras oftast av korpusens vanligaste förstärkningskonstruktioner, respektive 

vilka substantiv modifieras vanligen av förstärkningskonstruktionerna kopplade till studiens utvalda 

adjektiv? Uppvisar förhållandet mellan substantiven och deras bestämningar några regelbundenheter? 

Genom listandet av korpusens vanligaste varianter av förstärkning och därtill relaterade adjektiv och 

substantiv, kan studien fylla en funktion som deskriptivt nedslag i tid och rum (textdomän): resultaten 

kan förhoppningsvis utgöra en grund för vidare forskning om exempelvis semantiska förhållanden 

mellan adjektiv och deras förstärkare, från vilka betydelsedomäner förstärkande element härstammar, 
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eller om processen genom vilken förstärkande element utvidgar sina kombinatoriska möjligheter. 

Jämfört med tidigare studier av förstärkning av adjektiv i svenska, undersöks här betydligt större 

datamängder (~6 miljarder ord; jmf. ex. Andersson 2011; <2 miljoner ord), vilket kan ge en mer 

omfattande bild av vilka varianter som används. Den relativt stora datamängden möjliggör eventuellt 

även framlyftandet av statistiska tendenser som tidigare ej kunnat illustreras. Vidare kan 

beskrivningen av den hittills relativt outforskade kategorin förstärkande liknelser (ADJ som en/ett N) 

fungera som empiriskt underlag för en jämförelse med de desto närmare beskrivna förstärkande 

förleden och adverben.  

Metod 

Data 

Studiens data hämtades från korpusen Swedish Blog Sentences (SBS) (Östling & Wirén 2013). SBS 

innehåller meningar från svenska bloggar, utgörande totalt 6160 miljoner tokens från drygt 46 

miljoner bloggposter. Korpusens texter är automatiskt lemmatiserade och har annoterats med 

ordklasser och egennamn (named entities) genom Stagger (Östling 2013). 

Kollokationsteori 

I resultat- och diskussionskapitlen används ibland uttrycken ”kollokation” och ”kollokat”. Med 

kollokation avses här ett nodord (ex. snabb) tillsammans med ett (flera) av dess kollokat (ex. jätte-; 

väldigt; som en iller), det vill säga ord (här även förled) som ofta förekommer tillsammans med 

nodordet (Firth 1957). I vissa tillämpningar av kollokationsteori antas att en av komponenterna 

påverkar vilka ord som normalt omger det – kollokationen har ”direktionalitet” – exempelvis att ordet 

dra kan styra slutsats, men inte tvärtom (Haugen 2007). I denna studie antas ingen särskild 

direktionalitet mellan kollokationens komponenter, utan denna framgår om så relevant ur 

sammanhanget. 

Procedur 

Utifrån studiens frågeställningar identifierades variablerna 1) adjektiv, 2) de element som förstärker 

adjektiven, dvs. förled, adverb och liknelser samt 3) substantiven som modifieras av 

förstärkningskonstruktionerna. Studien undersöker hur variablerna varierar med avseende på frekvens 

och hur de kvantitativt relaterar till varandra, exempelvis hur ofta ett givet adjektiv förstärks av ett 

givet förled. Variationen kan antas bero på en mängd olika faktorer, både inom och utomspråkliga, 

t.ex. semantiska egenskaper hos orden i sig, eller kontexten i vilka skribenterna yttrade sig, men vad 

som faktiskt undersöktes var inte orsak utan enbart verkan. Med andra ord ger studiens metod en 

beskrivning av sakförhållandena, men ingen förklaring av desamma. Variabeln ”adjektiv” har flertalet 

kvalitativa egenskaper, det vill säga sådana som inte kan beskrivas med numeriska värden, men 

föreliggande metod angriper enbart variabelns kvantitativa aspekt av antal förekomster i SBS. 

Definitionen av vilka element som är ”förstärkande” (se punkt 1aii nedan) och inte samt de tolkande 
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resonemangen i studiens diskussion är dock av kvalitativ natur, varför metoden i sin helhet kan 

etiketteras som en kombination av båda tillvägagångssätten (Bell 2010: 117).   

Av intresse är å ena sidan variablernas absoluta frekvenser (t.ex. jätte (1695899); super (634437)), 

och å andra sidan deras relativa frekvenser (jmf. adjektivet bra, som i 3,53 % av dess totala 

förekomster i SBS förstärks av förledet jätte, med snabb, vilket förstärks av jätte i 0,25 % av dess 

totala förekomster). 

Ett antal söksträngar konstruerades i syfte att returnera ovan nämnda frekvensdata för studiens 

variabler. För tydlighets skull repeteras frågeställningarna nedan, uppstyckade i olika metodologiska 

moment. 

Frågeställning 1 

Vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser är vanligast för bloggkorpusens totala mängd 

adjektiv (a), och vilka är vanligast för studiens utvalda adjektiv (b)? Givet en skillnad däremellan (a 

vs. b), är denna regelbunden (c)? 

(a) Operationalisering av variablerna 

Här hypotetiserades först abstrakta former för var och en av de olika förstärkningskonstruktionerna. 

Konstruktionerna antogs följa mönstren xADJ, där x är ett förstärkande förled och ADJ ett adjektiv, y 

ADJ, där y är ett förstärkande adverb, respektive ADJ som en/ett z, där z är ett substantiv. Då korpusen 

inte annoterats med varken den morfologiska distinktionen mellan ”förled vs. efterled” (alternativt 

”prefix vs. avledningsstam”) eller information om huruvida ett adjektivs förled/prefix uttrycker ”hög 

grad” av dess efterled/avledningsstam, konstruerades söksträngarna tvunget att returnera x’ADJ, där x’ 

är alla möjliga teckenföljder. På samma sätt returnerades y’ ADJ och som en/ett z’, där y’ och z’ är alla 

möjliga adverb respektive substantiv. Den returnerade datan kontrollerades därför manuellt efter 

oönskade datapunkter, det vill säga ickeförstärkande förled, adverb och liknelser. Nedan ges exempel 

på alla kategorier av önskad data för den aktuella frågeställningen (1ai) och därefter illustreras 

principerna för den manuella uteslutningen av oönskad data (1aii). 

i. Önskad data 

En lista över alla förstärkande förled i SBS, med information om hur många gånger de 

förekommer totalt i korpusen (t.ex. jätte (1695899); super (634437) o.s.v.), utgör ett empiriskt 

underlag till svaret på Fråga 1a. Att listan ger frekvensdata för alla förstärkande förled 

möjliggör ett avgörande om vilka som är vanligast för den totala mängden adjektiv. På samma 

sätt möjliggör listor över alla förstärkande adverb (t.ex. mycket (299114); riktigt (319189) 

o.s.v.) respektive alla förstärkande liknelser (t.ex. som ett as (6084); som en mört (3004) o.s.v.), 

med information om hur ofta de förekommer, ett avgörande om vilka av dessa som är vanligast 

för den totala mängden adjektiv. 

 

ii. Oönskad data 

Under punkt 1a noterades att resultaten av korpussökningarna kontrollerades manuellt för att 

utesluta ickeförstärkande element. Detta innebar att listorna (introducerade under 1ai) rensades 

på de förled, adverb och liknelser, vilka på basis av den teoretiska bakgrunden till förstärkning 

(se kapitlet Bakgrund), och vidare enligt författarens egna introspektiva överväganden, inte 

uttryckte ”hög grad” av den egenskap deras huvudord betecknade. För att ge läsaren insyn i 

denna subjektiva process ges i Appendix en lista över alla de former som uteslutits (för att 

konstruera ”Topp 20”, se punkt 1c nedan). 

(b) Studiens utvalda adjektiv 

Studiens omfattning anpassades dels till begränsningar i tid, och dels till det faktum att 

undersökningsobjektet delvis överlappar med andra studenters (Carlberg 2015, Rönkkö 2015). 
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Konsekvensen av nämnda omständigheter var att studiens beskrivning inriktades på två semantiskt 

distingerade grupper av adjektiv, den ena med adjektiv betecknande egenskapstypen ”hastighet” och 

den andra med adjektiv uttryckande ”värde” (Teleman et. al 1999: 154). Carlberg (2015) och Rönkkö 

(2015) valde å sin sida att fokusera på andra grupper av adjektiv – för att på så sätt skilja de respektive 

studierna åt. Teleman et. al (1999: 154) ger endast två respektive fem adjektiv för grupperna 

”Hastighet” respektive ”Värde”. Urvalet i denna studie utökades  för att göra beskrivningen mer 

intressant  genom sökningar i lexikonet SALDO (Borin, Forsberg, Lönngren 2013). De adjektiv som 

slutgiltigt valdes är i gruppen ”Hastighet” (observerade SBS-frekvenser inom parentes): 

snabb (671 742), långsam (70 268), slö (65 153), trög (48 392), rask (35 590), stillsam (17 069), 

hastig (15 879), kvick (14 239), omständlig (3 559), maklig (3 492), utdragen (2 589), sävlig (1 683) 

(12 st); 

och i gruppen ”Värde”: bra (6 931 310), dålig (2 232 914), grym (640 016), perfekt (609 738), billig 

(432 271), dyr (399 599), kass (123 780), usel (88 603), taskig (56 669), schysst (52 649), prisvärd 

(37 688), kostsam (15 917), överkomlig (11 662), kanon (10 042) (14 st). 

i. Önskad data 

En lista över alla adjektiv i SBS, inklusive information om hur många gånger dessa förekommer 

med olika förled (t.ex. bra; jätte (245 031), super (121064), skit (58165) o.s.v.), liksom 

motsvarande listor för hur många gånger adjektiven föregås av olika adverb (t.ex. bra; riktigt 

(319 189), väldigt (136 411) o.s.v.) och följs av liknelser (t.ex. snabb; som en vessla (689), som 

en iller (122) o.s.v.) utgör ett empiriskt underlag till svaret på fråga 1b. 

 

ii. Oönskad data 

Se punkt 1aii. 

(c) Jämförelser 

För att utröna om förstärkningen av adjektiv generellt skiljer sig från den av adjektiv inom grupperna 

”hastighet” och ”värde”, konstruerades överskådliga tabeller utifrån erhållen frekvensdata (se punkt 

1a1, 1b1). Skillnaden, och huruvida den är regelbunden eller ej, går att beskriva med hjälp av 

deskriptiv statistik. Vilka statistiska mått som användes framgår av tabell- och figurtexterna. Studien 

begränsades av tidsskäl till att inrikta beskrivningen på endast de 20 vanligaste förstärkningarna. Med 

andra ord jämfördes – för att besvara fråga 1c – de 20 vanligaste förstärkningarna av korpusens alla 

adjektiv med de 20 vanligaste förstärkningarna för undergrupperna ”hastighet” respektive ”värde”. 

Frågeställning 2 

Förstärks de utvalda adjektiven på olika sätt; finns det kombinatoriska begränsningar mellan dessa 

adjektiv och förstärkningsvarianterna? 

Utifrån överskådliga frekvenstabeller över varje utvalt adjektiv och dess förstärkare (se punkt 1c för en 

närmare förklaring av tabellerna) fastställdes dels om adjektiven tenderar förstärkas på olika sätt och 

dels om vissa adjektiv inte kombineras med vissa förstärkande element. 

Frågeställning 3 

Vilka substantiv modifieras oftast av korpusens vanligaste förstärkningskonstruktioner, respektive 

vilka substantiv modifieras vanligen av förstärkningskonstruktionerna kopplade till studiens utvalda 

adjektiv? Uppvisar förhållandet mellan substantiven och deras bestämningar några regelbundenheter? 

Metoden som användes för att besvara den tredje frågan följde samma mönster som metoden angiven 

under punkterna 12 ovan, med undantag för två aspekter. För det första krävdes här att söksträngarna 

utökades med ett slot för substantiv, vilket genererade formen xADJ N, där N är ett substantiv. Formen 
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är idealiserad (se punkt 3i nedan). För det andra undantogs både förstärkande adverb och liknelser från 

denna fråga; av tidsskäl och på grund av att det ansågs alltför komplicerat att formellt lokalisera 

substantivens plats i konstruktioner med liknelser (t.ex. Jimmie Åkesson är hal som en ål; Ernest var 

alltid lugn som en filbunke; Åtminstone nu [...] är scenen vacker som ett julkort). Söksträngen N är 

ADJ som en/ett N – en intuitivt postulerad ”grundform” – visade sig dessutom vid preliminära 

sökningar i Språkbankens ‘Bloggmix’ ge ytterst få träffar, vilket skulle resultera i jämförelser av föga 

värde. Vad gäller jämförelser mellan olika frekvensdata tillgreps här samma metod som tidigare (se 

punkt 12 ovan), det vill säga att datan sammanställdes i överskådliga frekvenstabeller och 

analyserades därefter med statistiska metoder. 

i. Även adjektiv med förstärkande förled och adjektiv som föregås av gradadverb kan 

realiseras syntaktiskt på ett sätt som inte täcks av studiens utvalda söksträngar (t ex. 

Leveransen var jättesnabb; Leveransen var väldigt snabb). Den aktuella söksträngen (xADJ 

N) begränsar sig till när adjektivfrasen fungerar som attribut till en nominalfras. 

Adjektivfraser i exempelvis predikativ utesluts (t ex. N V ADJ (Leveransen var jättesnabb). 

Den idealiserade söksträngen returnerar dock betydligt fler resultat än den som ovan (3abc) 

postulerades för liknelser, vilket möjliggör intressanta resultat. 

Resultat 

Resultaten presenteras under rubrikerna ”Fråga 1-3” med underrubrikerna ”(a-c)”. Data gällande 

förled, adverb respektive liknelser åtskiljs genom separata underrubriker. Varje delfråga åtföljs av ett 

diskussionsavsnitt. Adjektivens frekvenser anges på sidan 8. 

Fråga 1 

(a) Vanligaste förstärkningar totalt 

”Vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser är vanligast för korpusens totala mängd 

adjektiv?” 

Tabell 1 innehåller de 20 mest frekventa förstärkande förleden, adverben och liknelserna för korpusens 

(Swedish Blog Sentences, Östling & Wirén 2013) alla adjektiv. I de två kolumnerna längst till vänster 

ordnas förleden uppifrån och ner, från högre till lägre antal förekomster som förled till adjektiv. Till 

exempel är antalet på raden jätte lika med summan av alla jätte-ADJ, där ADJ är vilket adjektiv som 

helst, medan antalet på raden super är summan av alla super-ADJ och så vidare. I de mittersta två 

kolumnerna ges de vanligaste förstärkande adverben, vilkas antalsvärden är lika med summan av alla 

ADV ADJ. Exempelvis är värdet för mycket lika med summan av alla förekomster av mycket ADJ, där 

ADJ är vilket adjektiv som helst. I de två kolumnerna längst till höger i Tabell 1 visas de vanligaste 

förstärkande liknelserna, vilkas form av utrymmesskäl har reducerats: värdet i cellen till höger om as 

är till exempel summan av alla ADJ som ett as, där ADJ är vilket adjektiv som helst (cellen lärka 

betecknar ADJ som en lärka osv.). 
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Tabell 1: De 20 vanligaste förstärkningskonstruktionerna för korpusens totala mängd adjektiv. 

Förled Antal Adverb Antal Liknelser Antal 

jätte 1 695 899 mycket 21 560 130 as 8 857 

super 634 437 helt 7 839 798 lärka 3 818 

skit 281 814 riktigt 5 242 105 pinne 3 475 

ur 113 499 väldigt 4 559 774 plätt 3 282 

as 90 287 himla 1 373 576 mört 3 217 

svin 67 076 otroligt 1 264 269 gris 3 075 

sten 59 127 alldeles 1 116 018 varg 2 828 

hel 52 348 jävla 634 412 tupp 2 818 

genom 39 015 extra 622 786 bi 2 758 

kanon 30 655 totalt 521 347 gnu 2 512 

döds 29 065 underbart 474 026 hus 2 434 

världs 24 239 ordentligt 471 651 nötkärna 2 271 

tok 19 995 sjukt 438 357 fågel 1 408 

dö 17 369 grymt 414 403 tomat 1 407 

dyng 16 607 ytterligt 363 888 svin 1 394 

knall 16 286 jäkla 315 446 åsna 1 373 

toppen 15 682 extremt 303 933 djur 1 359 

vrål 15 044 jävligt 294 873 oxe 1 101 

mega 12 915 fantastiskt 287 742 dag 1 089 

ill 11 396 fruktansvärt 281 198 kylskåp 863 

Totalt 31 232 316 Totalt 58 687 648 Totalt 51 339 

 

Kurvan i Figur 1 nedan är en funktion av hur stor andel ett förstärkande förleds totala antal 

förekomster utgör av summan av alla adjektiv. Siffrorna längs den horisontella axeln betecknar de 20 

vanligaste förstärkande förleden (ex. 1 = jätte-, 2 = super- osv.), och värdena längs den vertikala axeln 

står för förledens andel av summan av alla adjektiv (summan av alla adjektiv är beräknad till 

236 996 379). Diagrammet syftar till att med hjälp av normaliserade frekvenser illustrera förledens 

frekvenser i förhållande till varandra (ett diagram med råa frekvenser vore inte lika överskådligt). 
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Figur 1: Förledens frekvens, normaliserad (individuellt förled/alla adjektiv). 

 

Figur 2 nedan motsvarar till formen Figur 1, men illustrerar istället adverbens frekvenser: kurvan är en 

funktion av hur stor andel ett förstärkande adverbs totala antal förekomster utgör av summan av alla 

adverb som står omedelbart före adjektiv (denna summa är beräknad till 58 687 648). Siffrorna längs 

den horisontella axeln betecknar de 20 vanligaste förstärkande adverben (ex. 1 = mycket, 2 = helt 

osv.), och värdena längs den vertikala axeln visar adverbets andel av totalsumman. 

 

Figur 2: Adverbens frekvens, normaliserad (individuellt adverb/alla adverb). 

 

Figur 3 nedan motsvarar till formen Figur 1-2 ovan, men illustrerar istället de förstärkande 

liknelsernas frekvenser. Siffran 1 längs den horisontella axeln motsvarar alla förekomster av ADJ som 

ett as, där ADJ står för vilket adjektiv som helst. Summan av alla ADJ som en/ett N är beräknad till 

152 082. 
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Figur 3: Liknelsernas frekvens (individuell liknelse/alla ”ADJ som en/ett N”). 

Diskussion av Fråga 1 (a) 

För alla tre typer av förstärkning tycks gälla, utifrån betraktandet av Tabell 1 och Figur 1-3, att det 

finns en överlägset högfrekvent form, vilken är minst dubbelt så vanligt förekommande som den 

nästföljande. Detta mönster tar sig sitt mest extrema uttryck bland dem förstärkande adverben, där 

mycket är 2 och 3/4 gånger mer frekvent än helt (bland förleden är jätte- cirka 2,5 gånger vanligare än 

super-; bland liknelserna är as drygt 2 gånger vanligare än lärka). 

Vidare ger Figur 1-2 vid handen att frekvenskurvan bottnar tidigt, med tanke på att diagrammen visar 

endast 20 (av betydligt fler) element. Distributionen av förstärkande förled och adverb verkar således 

grovt kunna beskrivas med hjälp av Zipfs lag – en matematisk generalisering om förhållandet mellan 

ords frekvens och listranking – enligt vilken det antas finnas ett fåtal mycket vanliga ord, ett medeltal 

ord med medelfrekvens respektive många sällsynta ord (Manning & Schütze 1999: 23-24). Vad gäller 

Figur 3 (förstärkande liknelser) uppvisar denna inte samma mönster som de tidigare – kurvan i Figur 3 

är märkbart mindre brant. En möjlig förklaring till detta kan ligga i att liknelserna, jämfört med 

förleden och adverben, är relativt lågfrekventa. Ekonomiskt sett är det logiskt att högfrekventa 

kategorier (i detta fall förleden och adverben) domineras av ett fåtal ”standardalternativ” – medan 

liknelserna, som överhuvudtaget är ovanliga, inte skiljer sig nämnvärt i frekvens från varandra. 

De ovan återgivna och diskuterade resultaten ger en till den frekventiella toppen begränsad insikt i 

formernas distribution – medan nedanstående Fråga 1 (b) belyser desto fler lågfrekventa former, 

genom detaljstudier av adjektiv ur domänerna Värde och Hastighet.  

(b) Vanligaste förled per domän 

”Vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser är vanligast för studiens utvalda adjektiv?” 

Tabell 2-3 och 6-7 visar adjektiv ur domänerna Värde respektive Hastighet, tillsammans med de 

individuella förledsfrekvenser som observerats i SBS (Östling & Wiren 2013). Då alla adjektiv i en 

domän (ex. bra-kanon, tot. 14 st.) inte ryms i bredd på ett ark, ges varje domän två tabeller (Tabell 2-3 

visar således 7x7 adjektiv ur domänen Värde). I tabellerna finns inga rader för de förled som 

förekommer endast en gång hos endast ett adjektiv. Inte heller ges några rader för de förled som har 

noll förekomster i den aktuella tabellen, eller rader för förled med någon form av reduplikation. Den 

exkluderade informationen presenteras istället separat i Tabell 4-5 och 9-10, för att minska storleken 

på enskilda tabeller samt för att tydligare illustrera vissa tendenser (ex. ”reduplikation” i tabell 5 och 
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10). Frekvenser för alternativa stavningar (ex. skti- istället för skit-) har adderats till ”rättstavade” 

former (se ”Appendix” för en lista över alla alternativa stavningar). 

Tabellerna under Fråga 1 (b) ”Vanligaste adverb/liknelser per domän” följer samma mönster som 

angivet ovan. 

Tabell 2 nedan visar på första raden 7 utvalda adjektiv ur domänen Värde (bra-kass). Adjektiven 

ordnas från vänster till höger efter fallande frekvens. I kolumnen längst till vänster visas adjektivens 

förstärkande förled (ex. jätte-, super-), vilka ordnas uppifrån och ner efter radernas totalsummor, 

utskrivna i kolumnen längst till höger. De förled som visas i Tabell 2 motsvarar ”topp 20-listor” över 

de förled som oftast förstärker vart och ett av dem individuella adjektiven. Om en kolumn visar 

frekvenser för färre än 20 förled beror detta antingen på en sammanslagning av frekvenser för 

alternativa stavningar (se Appendix), på att 1 eller flera förled innehåller reduplikation (ex. 

superduper; se Tabell 5), att ett förled endast förstärkt 1 adjektiv 1 gång (ex. äckel-perfekt (1) i Tabell 

4) eller att 20 förled inte kunde hittas för adjektivet ifråga (ex. har prisvärd endast 4 belagda 

förstärkande förled). Den tredje raden nedifrån i tabellen (”Totalt (Kolumn)”) ger totalsumman för 

adjektivens 20 vanligaste förstärkande förled. Den andra raden nedifrån visar hur stor andel denna 

summa utgör av adjektivens totala antal förekomster (ex. för kolumnen bra: 479 623 / 6 931 310 = 

6,91 %) – vilket ger en indikation på hur ofta adjektivet förstärks. Notera att Tabell 3 är en fortsättning 

på Tabell 2 (med de 7 resterande adjektiven ur domänen Värde), och följer samma struktur.   

Tabell 2: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande förled (bra-kass). 

Förled bra dålig grym perfekt billig dyr kass Totalt (rad) 

jätte 245 031 18 964 247 66 2 682 2 991 208 270 189 

super 121 064 3 490 647 70 2 344 566 210 128 391 

skit 58 165 16 352 397  623 685 2 203 78 425 

as 15 958 2 878 3 276  353 313 139 22 917 

svin 2 315 827 72 3 610 16 337 23 20 187 

kanon 19 847    47   19 894 

toppen 11 684       11 684 

ur 550 5 851 182  73 34 1 453 8 143 

hel 524 58 1 556 2   235 2 375 

kalas 1 596   3    1 599 

tok 747 175 58 1 326 196  1 503 

piss  1 016    77  1 093 

snor     315 744  1 059 

ap 333 454 37  39 144 18 1 025 

mega 702 95 47 3 33 37 9 926 

dunder 551       551 

über 268 76 54 9 28 21 9 465 
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världs 288 71 21    7 387 

katastrof  362      362 

rekord  125   72 108  305 

över   169 9  40 12 230 

bajs  191    17  208 

tvär  111      111 

cp  102      102 

genom  62     11 73 

total   42 1   27 70 

vrål     20 32 9 61 

rå   23  15  13 51 

fet   36     36 

klapp       27 27 

dö   19    6 25 

sten   22     22 

bus     21   21 

gör     20   20 

extrem      18  18 

ultra     16   16 

kiss       10 10 

Totalt 

(kolumn) 

479 623 51 260 6 905 167 7 637 22 360 4 629  

Förstärkt 

(%) 

6,92 2,30 1,08 0,03 1,77 5,60 3,74  

Adjektiv bra dålig grym perfekt billig dyr kass  

 

Tabell 3 är en fortsättning på Tabell 2. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidan 13. 

Tabell 3: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande förled (usel-kanon).  

Förled usel taskig schysst prisvärd kostsam överkomlig kanon Totalt (rad) 

ur 19 198 35 5     19 238 

jätte 38 259 388 11 1 2  699 

genom 584 7      591 

super 19 32 223 9    283 
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skit 12 234 36     282 

as 3 64 71 2   1 141 

hel 13 38 71     122 

rekord 20       20 

tvär 18       18 

piss 13 2      15 

tok 10  5     15 

rå 4 4 6     14 

svin  7 7     14 

über 4 3 7     14 

total 12  1     13 

mega 3 4      7 

botten 6       6 

ap  2 2     4 

katastrof 3       3 

asa  2      2 

dunder 2       2 

kanon 2       2 

vrål   2     2 

över  2      2 

toppen       1 1 

ultra      1  1 

Totalt 

(kolumn) 

19 964 695 824 22 1 3 2  

Förstärkt 

(%) 

22,53 1,23 1,57 0,06 0,01 0,03 0,02  

Adjektiv usel taskig schysst prisvärd kostsam överkomlig kanon  

 

Tabell 4 nedan listar förstärkande förled som förekommer hos endast 1-2 adjektiv ur domänen Värde. 

Denna tabell kompletterar Tabell 2-3 dels genom att visa de förled som förekommer bara 1 gång hos 1 

adjektiv (ex. äckel-, topp-), och dels genom att lyfta fram de förled som koncentrerar sig till 1-2 

adjektiv (ex. toppen- och kalas-, som är relativt högfrekventa som förled till bra, men som inte 

förekommer hos något annat av de utvalda adjektiven i domänen Värde).  
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Tabell 4: Unika förekomster (förled som förekommer hos endast 1-2 adjektiv ur aktuell domän). 

Förled Adjektiv Förled Adjektiv 

toppen bra 11684, kanon 1 gör billig 20 

kalas bra 1596, perfekt 3 extrem dyr 18 

snor dyr 744, billig 315  ultra billig 16, överkomlig 1 

dunder bra 551, usel 2 kiss kass 10 

katastrof dålig 362, usel 3 botten usel 6 

bajs dålig 191, dyr 17 sketa taskig 2 

tvär dålig 111, usel 18 asa taskig 2 

cp dålig 102 äckel perfekt 1 

fet grym 36 topp kanon 1 

klapp kass 27 tipp-topp perfekt 1 

dö grym 19, kass 6 prima perfekt 1 

sten grym 22 kung kanon 1 

bus billig 21 extra kostsam 1 

 

I Tabell 5 visas förled som innehåller grafemisk reduplikation (ex. suuuper, sviiin) respektive 

sammansättningsled som utgörs av flera förled efter varandra (ex. super-duper, jätte-jätte). I 

kolumnen till vänster ges förled, och i kolumnen till höger visas adjektiven som förleden förekommer 

hos (ex. förekommer superduper- 1105 ggr. som förled till bra). Notationen med parenteser är till för 

att skilja exempelvis suuuper (3 st. u) från suuuuuuuper (7 st. u). 

Tabell 5: Reduplikation (förled som innehåller någon form av reduplikation). 

Förled Adjektiv Förled Adjektiv 

superduper bra 1105, perfekt 6, 

billig 26, kanon 3 

duuunder kanon 1 

suuu(uuuu)per bra 318, perfekt 1 (1), 

schysst 1 

gööör schysst 1 

jättejätte dålig 77 jättesupermega perfekt 1 

sviii(i(i))n dyr 55 (32(23)) massmiljard kostsam 1 

aaaas grym 18 megasuperskit taskig 1 

jäää(ä)tte schysst 1 (taskig 1) skiiiiitaa schysst 1 

asa-bajsa perfekt 1 super(mega)dunder kanon 1 (1) 

bautamegasuper prisvärd 1 superdupermega kanon 1 
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Strukturen i Tabell 6 nedan motsvarar den hos Tabell 2-3 ovan, och beskrivs i detalj på sidan 13. 

Tabell 6 ger frekvensdata för de vanligaste förstärkande förleden till 6 av studiens 12 utvalda adjektiv 

ur domänen Hastighet (snabb-långsam). Domänens resterande 6 adjektiv (hastig-sävlig) och deras 

förled visas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 6: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande förled (snabb-

stillsam). 

Förled snabb långsam slö trög rask stillsam Totalt (rad) 

super 8 542 80 109 68 21  8 820 

blixt 2 882      2 882 

jätte 1 666 323 304 207 17 4 2 521 

rekord 1 858 6 2 2   1 868 

ultra 403 11 2    416 

vind 348      348 

skit 152 33 23 39   247 

tok 112 10 9 7 2  140 

pil 128      128 

hyper 122      122 

mega 67 6 9 5   87 

as 43 12 6 24   85 

ur 60 3 6 9   78 

reptil 65      65 

über 49 6 3    58 

turbo 50      50 

vrål 48   2   50 

svin 36 4  4 1  45 

raket 44      44 

hel   7 8   15 

snigel  14     14 

dö   8    8 

siraps   2 6   8 

ap  4  3   7 

total   5 2   7 
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extrem  6     6 

dyng   3 2   5 

evighets  5     5 

genom   2 3   5 

cp    4   4 

dunder  3     3 

rå   3    3 

över    3   3 

fet   2    2 

piss  2     2 

sengångar  2     2 

sten    2   2 

Totalt 

(kolumn) 

16 675 530 505 400 41 4  

Förstärkt 

(%) 

2,48 0,75 0,78 0,83 0,12 0,02  

Adjektiv snabb långsam slö trög rask stillsam  

 

Tabell 7 är en fortsättning på Tabell 6. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidan 13.  

Tabell 7: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande förled (hastig-

sävlig). 

Förled hastig kvick omständlig maklig utdragen sävlig Totalt 

(rad) 

jätte 11 9 3  5  28 

super 1 22 1    24 

hög 4      4 

extrem 1 1     2 

ill  2     2 

hyper 1      1 

rekord 1      1 

total 1      1 

vrål  1     1 

über     1  1 
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Totalt 

(kolumn) 

20 35 4 0 6 0  

Förstärkt 

(%) 

0,13 0,25 0,11 0,00 0,23 0,00  

Adjektiv hastig kvick omständlig maklig utdragen sävlig  

 

Tabell 8 listar förstärkande förled som förekommer hos endast 1-2 adjektiv ur domänen Hastighet. 

Denna tabell kompletterar Tabell 6-7 dels genom att visa de förled som förekommer bara 1 gång hos 1 

adjektiv (ex. döds-, iller-), och dels genom att lyfta fram de förled som koncentrerar sig till 1-2 

adjektiv (ex. blixt- och vind-, som är relativt vanliga förled till snabb, men som inte förekommer hos 

något annat av de utvalda adjektiven i domänen Hastighet). 

Tabell 8: Unika förekomster (förled som förekommer hos endast 1-2 adjektiv ur aktuell domän). 

Förled Adjektiv Förled Adjektiv 

blixt snabb 2882 genom slö 2, trög 3 

vind snabb 348 cp trög 4 

pil snabb 128 hög hastig 4 

hyper snabb 122, hastig 1 dunder långsam 3 

reptil snabb 65 rå slö 3 

turbo snabb 50 fet slö 2 

raket snabb 44 ill kvick 2 

hel slö 7, trög 8 piss långsam 2 

snigel långsam 14 sengångar långsam 2 

dö slö 8 sten trög 2 

siraps slö 2, trög 6 döds rask 1 

ap långsam 4, trög 3 iller kvick 1 

evighets långsam 5 vessel kvick 1 

dyng slö 3, trög 2 vessle kvick 1 

 

I Tabell 9 visas förled som innehåller grafemisk reduplikation (ex. jäääätte-) respektive 

sammansättningsled bestående av flera förled efter varandra (ex. super-duper). I kolumnen till vänster 

ges förled, och i kolumnen till höger visas adjektiven som förleden förekommer hos (ex. förekommer 

superduper- 31 ggr. som förled till snabb). Notationen med parenteser är till för att skilja exempelvis 

jäääätte (4 st. ä) från jääääätte (5 st. ä). 
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Tabell 9: Reduplikation (förled som innehåller någon form av reduplikation). 

Förled Adjektiv 

superduper snabb 31, slö 2, kvick 2 

jääää(ä)tte långsam 2 (2) 

skii(i)t trög 2, (hastig 1) 

 

Diskussion av Fråga 1 (b) Förled 

Tabell 2-3 och 6-7 ger i kolumnen ”Förled” långa listor över de förled som förekommer tillsammans 

med adjektiven i kolumnerna till höger. Där finns både högfrekventa och mycket lågfrekventa 

kombinationer; de högfrekventa kan säga något om vad som är vanligt, vad som är ”gångbart” hos 

flertalet av skribenterna, medan de lågfrekventa posterna snarare i huvudsak kan berätta huruvida en 

kombination är ”möjlig”, dvs. att den förekommit åtminstone en gång. Eftersom adjektivkolumnerna 

ordnas efter fallande frekvens från vänster till höger (ex. bra > dålig > grym), kan till exempel 

observationen av att värdet i en given cell överskrider värdet i cellen till vänster om denna, ge en 

initial indikation på att de båda adjektiven skiljer sig åt i relation till förledet. Den andra raden nedifrån 

i tabellerna ger andelen i procent som förstärks med förled av ett adjektivs samtliga förekomster. Här 

syns exempelvis att usel uppvisar ett ovanligt högt värde: drygt 22 %, jämfört med medelvärdet 2 % 

för alla utvalda adjektiv (Tabell 3). 

Tabell 4 och 8 kompletterar de ovan nämnda matristabellerna genom att visa mer begränsat 

distribuerade förled – sådana som endast förekommer tillsammans med 1-2 adjektiv ur den aktuella 

domänen. Tabellerna sätter fingret på hur vissa förled verkar begränsa sig till vissa adjektiv – se till 

exempel hur toppen och kalas i Tabell 4 tycks knutna till adjektivet bra. Ett sätt att mer säkert mäta 

sådana samband, dvs. eliminera risken för att kopplingen beror på slumpen, är via uträkningar av PMI-

värden (se Tabell 25). 

Principiellt är de redovisade förstärkningarna som har mycket låg frekvens mindre intressanta än de 

förstärkningar som trots hög frekvens endast förekommer hos 1-2 adjektiv. Valet att ändå inkludera 

förstärkningar med en frekvens som är till exempel <50 motiverades dels av viljan att göra en 

omfattande beskrivning (dvs. redovisa så många förstärkare som möjligt) och dels av att tabellerna 

med ”unika förekomster” (4, 8) innehåller sammansättningar som – även om de inte är statistiskt 

användbara – föreslår vissa intressanta kopplingar. Begrunda exempelvis sengångar-långsam (2) och 

iller/vessle-kvick (1, 1) i Tabell 8. En association görs mellan illrar och sengångare å ena sidan, och 

hastighet å den andra. Intressant nog syns denna sammankoppling även i Tabell 22, där snabb som en 

iller har 122 träffar, och långsam som en sengångare har 5. Vad skiljer egentligen dessa åt semantiskt? 

(Se sidan 30-31 för en mer uttömmande diskussion om den eventuella semantiska likheten mellan 

förstärkande förled och liknelser.) 

Tabellerna 5 och 9 redovisar förled med någon form av reduplikation. Redupliceringen är antingen 

grafemisk (ex. sviiin-, Tabell 5) eller ”morfemisk” i betydelsen att endera samma förled upprepas 

(jättejätte-, tabell 5) eller olika förled skrivs efter varandra (superduper-, tabell 9). Upprepningen av 
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vokalgrafemen och/eller sammanfogandet av flera förled kan möjligen läsas som ett sätt för skribenten 

att – utöver förstärkningen med förled – tillfoga ännu ett mått av ’hög grad’. Med andra ord kan 

reduplikationen ses som ytterligare en dimension av förstärkning, vid sidan av förstärkning med hjälp 

av till exempel förled. En besläktad tolkning har tidigare gjorts av Lindström (1999), som menar att 

syntaktisk reduplikation (ex. vackert, vackert) kan sägas uttrycka ’utökad grad’ av adjektivets 

egenskap hos predikationsbasen. 

(c) Domänernas förled vs. förleden totalt 

”Givet en skillnad däremellan, är denna regelbunden?” 

I Tabell 10 visas i de tre kolumnerna längst till vänster summan av ett förleds frekvens i domänen 

Värde (ex. förekommer jätte- som förled totalt 270 888 ggr. till adjektiven ur domänen Värde). 

Förleden är ordnade uppifrån och ner efter fallande frekvens. Kolumnen ”Andel (%)” ger andelen i 

procent som domänens totala förledsfrekvens utgör av förledets totalsumma (ex. utgör alla jätte- från 

domänen Värde ca 16 % av förledets totala förekomster). Den fjärde kolumnen från vänster visar de 

vanligaste förleden i domänen Hastighet, medan den andra kolumnen från vänster ger de vanligaste 

förleden totalt sett. 

Tabell 10: De 20 vanligaste förstärkande förleden i domänerna Värde, Hastighet och för alla adjektiv samt 

procentandelen som domänens förledsfrekvens utgör av förledets totala frekvens. 

Förled Värde Andel (%) Förled Hastighet Andel (%) Förled Totalt 

jätte 270 888 15,97 super 8 844 1,39 jätte 1 695 899 

super 128 675 20,28 blixt 2 882 80,66 super 634 437 

skit 78 707 27,93 jätte 2 549 0,15 skit 281 814 

ur 27 381 24,12 rekord 1 869 16,35 ur 113 499 

as 23 058 25,54 ultra 416 4,87 as 90 287 

svin 20 201 30,12 vind 348 1,56 svin 67 076 

kanon 19 899 64,91 skit 247 0,09 sten 59 127 

toppen 11 685 74,51 tok 140 0,70 hel 52 348 

hel 2 497 4,77 pil 128 60,95 genom 39 015 

kalas 1 599 37,46 hyper 123 1,35 kanon 30 655 

tok 1 518 7,59 mega 87 0,67 döds 29 065 

superduper 1 140 18,66 as 85 0,09 världs 24 239 

piss 1 108 17,69 ur 78 0,07 tok 19 995 

snor 1 059 20,07 reptil 65 26,10 dö 17 369 

ap 1 029 12,31 über 59 0,68 dyng 16 607 

mega 933 7,22 vrål 51 0,32 knall 16 286 

genom 664 1,70 turbo 50 44,25 toppen 15 682 

dunder 553 12,52 svin 45 0,07 vrål 15 044 
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über 485 5,55 raket 44 32,59 mega 12 915 

världs 387 1,60 superduper 35 0,57 ill 11 396 

Diskussion av Fråga 1 (c) 

Tabell 10 ger, givet ett högt värde i andelskolumen, en indikation på samhörighet mellan förledet och 

ett eller flera adjektiv i den aktuella domänen. Exempel på detta är, för domänen Hastighet, förleden 

blixt- (ca 80 %) och pil- (ca 60 %). Procentandelarna illustrerar alltså hur stor andel som summan av 

förledet i en specifik domän utgör av förledets totala frekvens. I domänen hastighet märks särskilt 

toppen- (ca 75 %) och kanon- (ca 65 %). Dessa mått kan kompletteras av resultaten från Fråga 1a, där 

toppen-, blixt- och pil- synbarligen nästan enbart förekommer tillsammans med adjektiven bra 

respektive snabb (se Tabell 4, 8; dessa redovisar förled som förekommer hos endast 1-2 adjektiv). 

Detta innebär att värdena för hela domäner tycks kunna domineras av värdena för enskilda adjektiv 

(även kanon- kan räknas till ovan nämnda ”unika” förled, då kanon- förekommer hos tre adjektiv, 

varav hos det tredje endast 2 ggr.). Tabell 10 erbjuder således inga säkra svar på hur förled distribueras 

över adjektivens olika betydelsedomäner som helheter. 

Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är att andelstalen i tabell 10 delvis beror på adjektivens 

frekvens – det vill säga att ett högt värde inte nödvändigtvis innebär ett verkligt kollokat. Till exempel 

är adjektivet bra mycket frekvent, och kan därför tänkas bidra till en generell höjning av andelstalen 

för domänen Värde, även om adjektiven inom denna domän inte vore specifikt bundna till vissa förled 

mer än genom ”slumpen” (dvs. frekvens). 

På grund av det ringa förklaringsvärdet hos Tabell 10 valde jag att inte konstruera motsvarande 

tabeller för adverb och liknelser. Utöver ovan nämnda aspekter av andelstalens tillförlitlighet, bidrar 

även tabellens kategoriska grund i betydelsedomäner av adjektiv till att resultaten blir svårtolkade. Är 

det exempelvis rimligt att vänta sig gemensamma förled hos adjektiven bra och billig? Jämförelser 

mellan tämligen löst definierade betydelsedomäner kräver stor försiktighet. Jag ser snarare ett större 

värde i att studera adjektiven vart och ett för sig – alternativt göra en variant av ”Tabell 10” genom 

mer utstuderade metoder (som kompenserar för felkällorna). 

(b) Vanligaste adverb per domän 

Tabell 11 nedan visar på första raden 7 adjektiv från domänen Värde (bra-kass). Adjektiven ordnas 

från vänster till höger efter fallande frekvens. I kolumnen längst till vänster visas adjektivens 

förstärkande adverb (ex. riktigt, väldigt), vilka ordnas uppifrån och ner efter radernas totalsummor, 

utskrivna i kolumnen längst till höger. De adverb som visas i Tabell 11 motsvarar ”topp 20-listor” 

över de adverb som oftast förstärker vart och ett av dem individuella adjektiven. Om en kolumn visar 

frekvenser för färre än 20 adverb beror detta antingen på en sammanslagning av frekvenser för 

alternativa stavningar (ex. mycke = mycket; se Appendix), på att 1 eller flera adverb innehåller 

reduplikation (ex. sjuuukt; se Tabell 14), att ett adverb endast förstärkt 1 adjektiv 1 gång (ex. ytterligt 

överkomlig (1) i Tabell 13) alternativt att 20 adverb inte kunde hittas för ett givet adjektiv (ex. har 

maklig endast 12 belagda förstärkande adverb). Den tredje raden nedifrån i tabellen (”Totalt 

(Kolumn)”) ger totalsumman för adjektivens 20 vanligaste förstärkande adverb. Den andra raden 

nedifrån visar hur stor andel denna summa utgör av adjektivens totala antal förekomster (ex. för 

kolumnen bra: 768 595 / 6 931 310 = 11,09 %) – vilket ger en indikation på hur ofta adjektivet 

förstärks. Notera att Tabell 12 är en fortsättning på Tabell 11 (med de 7 resterande adjektiven ur 

domänen Värde), och följer samma struktur. 



23 

 

Tabell 11: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande adverb (bra-kass). 

Adverb bra dålig grym perfekt billig dyr kass Totalt 

(rad) 

riktigt 319 189 34 065 19 321 442 2 699 2 150 5 538 383 404 

väldigt 136 411 37 337 603 132 6 047 11 724 667 192 921 

mycket 104 524 24 920 1 322 4 505 17 095 8 833 268 161 467 

otroligt 31 232 10 572 2 151 128 1 025 756 521 46 385 

sjukt 36 726 4 319 2 152   692 459 201 44 549 

helt     9 715 30 932     3 551 44 198 

himla 31 082 6 875 2 528 448 328 1 874 478 43 613 

grymt 31 392 2 903 215   259   86 34 855 

jävla 14 730 7 421 6 518 100 83 968 1 345 31 165 

jävligt 13 339 4 004 1 109   246 807 544 20 049 

extremt 4 677 8 669 201 33 711 959 257 15 507 

jäkla 6 359 2 041 3 344 126   727 438 13 035 

fruktansvärt 3 121 7 178 303   81 891 217 11 791 

extra 8 812   144 37 352 304   9 649 

fantastiskt 8 936   259 31       9 226 

jäkligt 5 321 703 257   119 318 87 6 805 

oerhört 3 261 1 143 198   191 345 70 5 208 

alldeles       4 827       4 827 

underbart 3 216             3 216 

ruskigt 2 204 727     117     3 048 

förbannat 2 040 581       425   3 046 

enormt 2 023 744 124       43 2 934 

hemskt   2 285           2 285 

löjligt       33 558 533   1 124 

pinsamt   1 049           1 049 

farligt           976   976 

katastrofalt   700           700 

totalt     139 71     462 672 

fasligt           535   535 
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äckligt       58   295   353 

vansinnigt           343   343 

fett     222         222 

fullkomligt       156       156 

rejält             149 149 

fullständigt       70     61 131 

oförskämt         123     123 

billigt         95     95 

Totalt 

(kolumn) 

768 595 158 236 50 825 42 129 30 821 34 222 14 983   

Förstärkt 

(%) 

11,09 7,09 7,94 6,91 7,13 8,56 12,1   

Adjektiv bra dålig grym perfekt billig dyr kass   

 

Tabell 12 är en fortsättning på Tabell 11. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidorna 22-23. 

Tabell 12: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande adverb (usel-kanon). 

Adverb usel taskig schysst prisvärd kostsam överkomlig kanon Totalt 

(rad) 

riktigt 4 738 767 2 474 932 32 66 313 9 322 

mycket 297 185 246 5 772 1 406 949 15 8 870 

väldigt 221 487 387 1 920 364 285 3 3 667 

otroligt 173 130 112 520 52 27 2 1 016 

helt 920       920 

jävla 219 365 7     591 

jävligt 54 291 191 17 5   558 

himla 106 290 70 49   3 518 

extremt 95 67 10 221 90 8  491 

oerhört  43 16 199 191 5 1 455 

verkligt    416  1  417 

grymt  92 126 82  2  302 

fruktansvärt 212 61  18 9   300 

jäkla 88 91 29    8 216 

sjukt  89 40 56    185 
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totalt 156     5  161 

jäkligt  65 93     158 

fantastiskt 64  12 62  2  140 

enormt  25 7 32 53  1 118 

fullkomligt 98     9 1 108 

ytterst    48 47 9  104 

fullständigt 96     3 1 100 

extra  22 18 45 13   98 

katastrofalt 94       94 

pinsamt 73       73 

synnerligen    51 14 8  73 

fett  60 5     65 

löjligt    21  2  23 

hemskt  21      21 

ruskigt    19    19 

förbannat  19      19 

alldeles      15 2 17 

rejält     13   13 

äckligt  12      12 

väldans   4  4   8 

underbart   7     7 

farligt     5   5 

ohyggligt     4   4 

särdeles     4   4 

oförskämt      3  3 

ofantligt     3   3 

våldsamt     3   3 

Totalt 

(kolumn) 

7 704 3 182 3 854 10 480 2 312 1 400 350  

Förstärkt 

(%) 

8,69 5,62 7,32 27,81 14,53 12,00 3,49  

Adjektiv usel taskig schysst prisvärd kostsam överkomlig kanon  
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Tabell 13 nedan listar adverb som förstärker endast 1-2 adjektiv ur domänen Värde. Denna tabell 

kompletterar Tabell 11-12 dels genom att visa de adverb som bestämmer endast 1 adjektiv 1 gång (ex. 

ytterligt), och dels genom att lyfta fram de adverb som koncentrerar sig till 1-2 adjektiv (ex. underbart 

och hemskt, som är relativt högfrekventa adverbial till bra, men som inte förekommer hos något annat 

av de utvalda adjektiven i domänen Värde). 

Tabell 13: Unika förekomster (adverb som förekommer hos endast 1-2 adjektiv ur aktuell domän). 

Adverb Adjektiv Adverb Adjektiv 

underbart bra 3216, schysst 7 oförskämt billig 123, överkomlig 

3 

hemskt dålig 2285, taskig 21 billigt billig 95 

pinsamt dålig 1049, usel 73 väldans schysst 4, kostsam 4 

farligt dyr 976, kostsam 5 ohyggligt kostsam 4 

katastrofalt dålig 700, usel 94 särdeles kostsam 4 

fasligt dyr 535 ofantligt kostsam 3 

verkligt prisvärd 416, 

överkomlig 1 

våldsamt kostsam 3 

vansinnigt dyr 343 ytterligt överkomlig 1 

rejält kass 149, kostsam 13   

 

I Tabell 14 visas adverb som innehåller grafemisk reduplikation (ex. heeelt-) respektive adverbial i 

adjektivfraser där adjektivet även har ett förstärkande förled (ex. riktigt ur-). I kolumnen till vänster 

ges adverb, och i kolumnen till höger visas adjektiven som adverben förstärker (ex. förekommer 

sjuuukt 125 ggr. som bestämning till grym). Notationen med parenteser är till för att skilja exempelvis 

heelt (2 st. e) från heeelt (3 st. e). 

Tabell 14: Reduplikation (adverb som innehåller någon form av reduplikation; även ”ADV xADJ” har 

tolkats som ”reduplikation”). 

Adverb Adjektiv Adverb Adjektiv 

riktigt ur- usel 349 fullkomligt ur- usel 66 

hee(e(e))lt perfekt 100 (160(80)), 

överkomlig 2 (2) 

helt ur- kass 48 

sjuuukt grym 125 vääääldigt kostsam 3 

totalt ur- usel 102 hääärligt kanon 1 

fullständigt ur- usel 72   

 

Strukturen i Tabell 15 nedan motsvarar den hos Tabell 11-12 ovan, och beskrivs i detalj på sidorna 22-

23. Tabell 15 ger frekvensdata för de vanligaste förstärkande adverben till 6 av studiens 12 utvalda 
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adjektiv ur domänen Hastighet (snabb-långsam). Domänens resterande 6 adjektiv (hastig-sävlig) och 

deras adverb visas i Tabell 16 nedan. 

Tabell 15: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande adverb (snabb-

stillsam). 

Adverb snabb långsam slö trög rask stillsam Totalt 

(rad) 

mycket 9 287 1 407 604 429 231 1 126 13 084 

väldigt 6 175 1 451 1 508 970 183 371 10 658 

riktigt 3 409 413 1 608 630 169 17 6 246 

otroligt 1 346 359 367 227 5 19 2 323 

extremt 747 407 117 140 8 18 1 437 

himla 413 122 340 200 9 5 1 089 

jävla 162 56 229 384   831 

jävligt 491 38 109 148 19  805 

oerhört 370 109 41 63 10 15 608 

grymt 450 33 64 47   594 

sjukt 367 40 71 48  2 528 

extra 315 54 84 53 9 4 519 

fruktansvärt 162 148 102 93   505 

jäkla 243 37 128 76   484 

ruskigt 369      369 

jäkligt 255  27 22 10 2 316 

enormt 105  28 26 3  162 

överlägset 126      126 

alldeles   104   9 113 

fantastiskt 106    3  109 

förbannat   40 33  2 75 

ytterst  50    21 71 

plågsamt  57     57 

oändligt  49     49 

rejält    19 8  27 

olidligt  27     27 

hemskt   23    23 
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äckligt   21    21 

förbaskat    16   16 

synnerligen     4 11 15 

hopplöst    15   15 

väldans     5 2 7 

ordentligt     6  6 

fasligt     3  3 

löjligt      2 2 

rysligt     2  2 

vansinnigt     2  2 

smärtsamt      1 1 

totalt      1 1 

Totalt 

(kolumn) 

24 898 4 857 5 615 3 639 689 1 628  

Förstärkt 

(%) 

3,71 6,91 8,62 7,52 1,94 9,54  

Adjektiv snabb långsam slö trög rask stillsam  
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Tabell 16 är en fortsättning på Tabell 15. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidorna 22-23. 

Tabell 16: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande adverb (hastig-

sävlig). 

Adverb hastig kvick omständlig maklig utdragen sävlig Totalt 

(rad) 

mycket 97 242 245 109 65 32 790 

väldigt 120 222 90 33 44 17 526 

riktigt 5 100 4 1 1 2 113 

otroligt 3 52 4 1 1 4 65 

himla 2 19 21  1 1 44 

extremt 5 14 8 3 8 4 42 

oerhört 1 20 7 2 5 1 36 

jävligt 4 12 13   1 30 

jävla  11 9   1 21 

jäkligt 1 9 3  1 1 15 

ytterst 3 3  4  4 14 

fruktansvärt 1  5 2 2 3 13 

ruskigt  13     13 

jäkla  8 4    12 

extra  5 3  2  10 

synnerligen 1  3 5   9 

grymt 1 4    2 7 

fantastiskt  5     5 

förbannat   5    5 

oändligt   5    5 

enormt  4     4 

hemskt 1  3    4 

förbaskat  4     4 

väldans  3     3 

ytterligt   3    3 

plågsamt     2  2 

rejält     1 1 2 

hopplöst   2    2 
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smärtsamt     1  1 

totalt     1  1 

Totalt 

(kolumn) 

246 750 437 161 135 74  

Förstärkt 

(%) 

1,55 5,27 12,28 4,61 5,21 4,40  

Adjektiv hastig kvick omständlig maklig utdragen sävlig  

 

Tabell 17 nedan listar adverb som förstärker endast 1-2 adjektiv ur domänen Hastighet. Denna tabell 

kompletterar Tabell 15-16 dels genom att visa de adverb som bestämmer endast 1 adjektiv 1 gång (ex. 

erbarmligt), och dels genom att lyfta fram de adverb som koncentrerar sig till 1-2 adjektiv (ex. ruskigt 

och överlägset, som är relativt högfrekventa adverbial till snabb, men som inte förekommer hos något 

annat av de utvalda adjektiven i domänen Värde). 

Tabell 17: Unika förekomster (adverb som förekommer hos endast 1-2 adjektiv i aktuell domän). 

Adverb Adjektiv Adverb Adjektiv Adverb Adjektiv 

ruskigt snabb 369, 

kvick 13 

ordentligt rask 6 erbarmligt utdragen 1 

överlägset snabb 126 fasligt rask 3 förjävla hastig 1 

alldeles slö 104, 

stillsam 9 

ytterligt omständlig 3 högst maklig 1 

plågsamt långsam 57, 

utdragen 2 

löjligt stillsam 2 kraftfullt sävlig 1 

oändligt långsam 49, 

omständlig 5 

rysligt rask 2 obarmhärtigt hastig 1 

olidligt långsam 27 smärtsamt stillsam 1, 

utdragen 1 

patetiskt sävlig 1 

äckligt slö 21 totalt stillsam 1, 

utdragen 1 

sanslöst sävlig 1 

förbaskat trög 16, kvick 

4 

vansinnigt rask 2 utomordentligt hastig 1 

hopplöst trög 15, 

omständlig 2 

    

 

I Tabell 18 visas adverb som innehåller grafemisk reduplikation (ex. sjuuukt-) respektive ett adverb 

med ”förstärkande förled” (ex. jättemycket hastig; termen ”förstärkande förled” ges inom 

citationstecken då det inte handlar om förled till adjektiv utan till adverb). I kolumnen till vänster ges 

adverb, och i kolumnen till höger visas adjektiven som adverben förstärker (ex. förekommer sjuuukt 8 
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ggr. som bestämning till kvick). Notationen med parenteser är till för att skilja exempelvis väääldigt (3 

st. ä) från vääääldigt (4 st. e). 

Tabell 18: Reduplikation (adverb som innehåller någon form av reduplikation). 

Adverb Adjektiv 

jättemycket hastig 1 

sjuuu(u)kt kvick 8 (sävlig 1) 

vää(ä(ä))ldigt långsam (41(30)), stillsam 2 (3), maklig 1 ((3)), hastig 1, utdragen (1)  

 

Diskussion av Fråga 1 (b) Adverb 

En tydlig tendens är att andelen som förstärks av ett adjektivs totala förekomster är större när det 

kommer till adverb än till förled (se raderna ”Förstärkt (%)” i Tabell 11-12 & 15-16; jmf. m. 

motsvarande rader under ”Fråga 1 (b) Förled”). Medelvärdet för raderna ”Förstärkt (%)” är för 

adverben 8 % och gällande förleden 2 %. Med andra ord tycks korpusens adjektiv oftare förstärkas av 

adverb än av förled. 

Tabell 11-12 & 15-16 ger också vid handen att ett individuellt adjektiv sticker ut från mängden: 

prisvärd förstärks med adverb i ca 27 % av dess totala förekomster (jmf. medelvärdet 8 % ovan). I 

diskussionen av motsvarande tabeller för förstärkande förled ovan (2-3; 6-7) noterades att x-usel också 

fick ett högt värde (ca 22 %). Här ger Tabell 14 (visar ”Reduplikation”) en fördjupande bild: där 

förekommer kombinationerna riktigt/totalt/fullständigt/fullkomligt ur-usel, det vill säga förstärkningar 

med både adverb och förled på samma gång. Att efterledet hela tiden är detsamma, -usel, antyder att 

urusel är en mycket vanligt förekommande sammansättning. Även om ur- tycks ha en bred 

distribution, då det exempelvis förekommer hos ytterligare 12 av de utvalda adjektiven, visar en 

jämförelse av de individuella frekvenserna att -usel är ett överrepresenterat efterled (se Tabell 2-3 & 6-

7). 

Ett annat lokalt fenomen är kollokationen överlägset snabb (se Tabell 17 ”Unika förekomster”). Snabb 

är det enda av de utvalda adjektiven som modifieras av överlägset (obs. att datan är baserad på ”Topp 

20” förstärkningar för vardera adjektiv; detta inkluderar endast merparten av förstärkningarna). En 

genomsökning av alla korpusar tillgängliga genom sökverktyget Korp (Borin, Forsberg, Lönngren 

2012) gav totalt 88 träffar (söksträng: ”överlägset snabb”, inkl. kongruens och komparation hos 

snabb), varav en klar majoritet kom från sportartiklar i tidningstexter. Detta illustrerar hur 

användningen av förstärkare kan villkoras av yttrandekontexten, närmare bestämt textgenren.  

De ovan nämnda exemplen på hur en viss form xADJ tycks kunna lexikaliseras, och ADV ADJ kan 

begränsas till genre, skulle tjäna på att både fördjupas och generaliseras. Det vore exempelvis 

intressant att ta ett helhetsgrepp om vilka xADJ och ADV ADJ som över hela populationen är mest 

specifika eller generella avseende både ingående delar och användningskontext(er) (jmf. urvalet av 

”individen” urusel ur ”populationen” xADJ). Medan Sigurd (1983) använde sig av enkätstudier för att 

utröna vilka sammansättningar som var mest accepterade, skulle en forskare med dagens 

datorlingvistiska metoder kunna beräkna mycket komplexa distributiva egenskaper hos förstärkarna 

enbart genom tillgång till en robust korpus. Denna studie har dock genom begränsningar av 

undersökningen, till vissa adjektiv ur domänerna Hastighet och Värde, uteslutit möjligheten att 

generalisera om förstärkarnas distribution över hela populationen adjektiv. Se Fråga 2 (s. 34) för en 
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diskussion av en statistisk metod (PMI) som kan användas för att upptäcka lexikaliserade 

sammansättningar.  

(b) Vanligaste liknelser per domän 

Tabell 19 nedan visar på första raden 7 adjektiv från domänen Värde (bra-kass). Adjektiven ordnas 

från vänster till höger efter fallande frekvens. I kolumnen längst till vänster visas adjektivens 

förstärkande liknelser (ex. som ett as, som en bil), vilka ordnas uppifrån och ner efter radernas 

totalsummor. De liknelser som visas i Tabell 11 motsvarar ”topp 20-listor” över de liknelser som 

oftast förstärker vart och ett av dem individuella adjektiven. Om en kolumn visar frekvenser för färre 

än 20 liknelser beror detta antingen på att en liknelse endast förekommit 1 gång hos 1 adjektiv (ex. 

dålig som en snigel (1) i Tabell 21) alternativt att 20 liknelser inte kunde hittas för ett givet adjektiv 

(detta är i synnerhet fallet vad gäller Tabell 19, där inget adjektiv visar sig ha fler än 5 liknelser). Den 

andra raden nedifrån visar hur stor andel summan av antalet liknelser knutna till ett adjektiv utgör av 

dess totala antal förekomster (ex. för kolumnen bra: 1 / 6 931 310 = 0,00 %) – vilket ger en indikation 

på hur ofta adjektivet förstärks av liknelser. Notera att Tabell 20 är en fortsättning på Tabell 19 (med 

de 7 resterande adjektiven ur domänen Värde), och följer samma struktur. 

Tabell 19: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande liknelser (bra-kass). 

som en/ett bra dålig grym perfekt billig dyr kass 

as 1 4    3  

bil      6  

utlandresa      4  

hus      3  

apa  2      

diamant      2  

karl  2      

kärring       2 

sengångare       1 

Förstärkt (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabell 20 är en fortsättning på Tabell 19. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidorna 31-32. 

Tabell 20: Matris över adjektiv ur domänen Värde och deras vanligaste förstärkande liknelser (usel-

kanon). 

som en/ett usel taskig schysst prisvärd kostsam överkomlig kanon 

bil     2   

sengångare 1       

Förstärkt (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabell 21 nedan listar liknelser som förekommer endast 1 gång hos 1 adjektiv ur domänen Värde.  

Tabell 21: Unika förekomster (liknelser som förekommer endast 1 gång hos 1 adjektiv ur aktuell domän). 

som en/ett Adjektiv 

snigel dålig 1 

svin dålig 1 

 

Strukturen i Tabell 22 motsvarar den hos Tabell 19-20 ovan, och beskrivs i detalj på sidorna 31-32. 

Tabell 22 ger frekvensdata för de vanligaste förstärkande liknelserna till 6 av studiens 12 utvalda 

adjektiv ur domänen Hastighet (snabb-långsam). Domänens resterande 6 adjektiv (hastig-sävlig) och 

deras adverb visas i Tabell 23. 

Tabell 22: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande liknelser (snabb-

stillsam). 

som en/ett snabb långsam slö trög rask stillsam Totalt (rad) 

vessla 661    1  662 

iller 122    1  123 

örn 89      89 

kobra 81      81 

snigel  45 11 5   61 

blixt 57      57 

gasell 27      27 

pil 25    1  26 

raket 26      26 

reptil 13      13 

kanin 12      12 

vind 11      11 

sengångare  5 2 3   10 

spjut 10      10 

as   7 2   9 

gepard 9      9 

gris   9    9 

panter 8      8 

räv 7    1  8 

sköldpadda  6 2    8 
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vinthund 8      8 

häst 6      6 

orm 6      6 

sten  1  3   4 

åsna   3 1   4 

tröskverk    3   3 

elefant  2     2 

flodhäst   2    2 

mask   2    2 

skogstroll    2   2 

söndag   2    2 

zombie   2    2 

Totalt (kolumn) 1 178 59 43 20 4 0  

Förstärkt (%) 0,18 0,08 0,07 0,04 0,01 0,00  

Adjektiv snabb långsam slö trög rask stillsam  

 

Tabell 23 är en fortsättning på Tabell 22. Tabellens struktur beskrivs i detalj på sidorna 31-32. 

Tabell 23: Matris över adjektiv ur domänen Hastighet och deras vanligaste förstärkande liknelser (hastig-

sävlig). 

som en/ett hastig kvick omständlig maklig utdragen sävlig 

vessla  43     

iller  7     

katt  2     

kobra  2     

sengångare      2 

ål  2     

pil  1     

Totalt 

(kolumn) 

0 57 0 0 0 2 

Förstärkt 

(%) 

0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,12 
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Tabell 24 nedan listar liknelser som förekommer endast 1 gång hos 1 adjektiv ur domänen Hastighet. 

Tabell 24: Unika förekomster (liknelser som förekommer endast 1 gång hos 1 adjektiv ur aktuell domän). 

som en/ett Adjektiv 

apa trög 1 

svin slö 1 

Diskussion av Fråga 1 (b) Liknelser 

Av resultaten framgår att merparten av adjektiven förstärks med referens till djur: 12 av 20 substantiv 

hos de 20 vanligaste förstärkande liknelserna refererar till djur (ex. bi, djur, fågel, gnu, gris) (Tabell 

1). Tabell 22 visar samma tendens: de flesta liknelser i domänen Hastighet, huvudsakligen hörande till 

adjektivet snabb, har att göra med djur (ex. vessla, iller, örn, kobra, gasell). 

Endast adjektiven snabb, långsam (snigel; 45 förekomster) och kvick (vessla; 43 förekomster) visar sig 

ha någorlunda spridda liknelser. Bland dessa tre är dock snabb (iller; 661) klart mest signifikant. 5 av 

12 adjektiv i domänen Hastighet, och 8 av 14 i domänen Värde, saknar helt några belagda liknelser. 

Notera återigen att endast 3 av totalt 26 adjektiv antyder någon särskild form av koppling till liknelser, 

utifrån de observerade frekvenserna (se Tabell 19, 22-23). 

En intressant koppling mellan förstärkande liknelser och förled går att skönja i kolumnen för snabb i 

Tabell 22: formerna (som en/ett) blixt, pil, raket och reptil förekommer även som förled till samma 

adjektiv (jmf. ex. snabb som en blixt och blixt-snabb; se förleden i Tabell 6). Det intressanta med 

denna koppling är hur skillnaden mellan förleden och liknelserna tycks suddas ut: vad skiljer 

egentligen uttrycket blixt-snabb från snabb som en blixt? En uppenbar distinktion ligger i uttryckens 

morfosyntax, men frågan är om de två olika morfosyntaktiska realisationerna skiljer sig åt semantiskt. 

Jag vill hävda att dessa i princip står för samma proposition: ’hög grad av egenskapen som adjektivet 

uttrycker’. Ett ytterligare exempel kan tjäna som illustration åt resonemanget: formerna astrött och 

trött som ett as. Den senare är korpusens vanligaste realisation av ADJ som en/ett N (6084 

förekomster), medan den föregående inte heller är helt ovanlig i tal och skrift. Betydelseskillnaden 

verkar också här diffus. För en skribent är valet av endera av dessa möjligen en fråga om kontext och 

personlig preferens. 

En slutsats följer: Det som här kallats ”förstärkande liknelse” skulle kunna anses vara en väletablerad 

konstruktion i svenska, med en funktion mer eller mindre identisk med den hos xADJ eller ADV ADJ. 

Framtida studier av förstärkande element i svenska kan i så fall med fördel inkludera nämnda 

konstruktion bland undersökningsobjekten. Liknande frågor lär kunna ställas om denna som om 

förleden och adverben (exempelvis vilka element som rekryteras till jämförelseled (som en ett _), om 

jämförelseledet tidigare varit förled eller vice versa) – vilket blir ett välkommet tillskott av data. 

Förstärkande liknelser uppvisar vissa begränsningar för vilka element som kan kombineras med 

varandra. Jämför till exempel jätte-bra med ?bra som en jätte, där den senare konstruktionen är 

betydligt mer svårtolkad än den förra. Den typ av överlappning som finns mellan exempelvis blixt-

snabb och snabb som en blixt går således inte att observera för jätte-, och inte heller i någon betydande 

utsträckning (avseende antal förekomster) för till exempel super- och as- (vilka är de andra och tredje 

vanligaste förstärkningsleden efter jätte-, varav bra som ett as har 1 belagd förekomst i Tabell 19). 

Nedan följer kommentarer till Tabell 19 (liknelser till adjektiv i domänen Värde), och därpå ett försök 

att belysa fler aspekter av den föreslagna konstruktionen ”förstärkande liknelse”.  
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De utvalda adjektiven i domänen Värde tycks i princip aldrig följas av liknelser (dvs. som en/ett N) 

som lutar åt betydelsen ’hög grad’ (se Tabell 19). Den högsta frekvensen för en eventuellt förstärkande 

liknelse är här 6 – förstärkande liknelser knutna till dessa adjektiv är därför att betrakta som ovanliga. 

De liknelser som ändå redovisas i Tabell 19 tycks dela vissa schematiska egenskaper med dem som 

hittats för exempelvis snabb (ex. som en vessla/iller/örn; se Tabell 22). Betydelsen av en förstärkande 

liknelse skulle grovt kunna parafraseras som ”ADJ som en/ett ’N vars referent förknippas med hög 

grad av egenskapen som ADJ uttrycker’”. I samma anda betyder liknelserna för snabb ’som en 

prototypiskt snabb entitet’. En motsvarande parafras av liknelserna dyr som en 

bil/utlandsresa/hus/diamant skulle då kunna vara ’dyr som prototypiskt dyra föremål’ (Tabell 19; se 

även Tabell 20: kostsam som en bil). Se även liknelserna dålig som en karl och kass som en kärring, 

vilka också de innehåller substantiv vars referenter kan förknippas med adjektivens egenskaper (Tabell 

19). Dessa parafraser erbjuder en möjlig förklaring till den ovan nämnda konstruktionen ?god som en 

jätte – substantivets referent saknar här en prototypisk koppling till adjektivets egenskap. 

Överlappet mellan ett förstärkande förled och ett substantiv i en liknelse (jmf. ex. blixt-snabb med 

snabb som en blixt) sker endast i undantagsfall, men funktionen – att uttrycka egenskapen i ’hög grad’ 

– tycks vara densamma (ex. ?pinn-stel, stel som en pinne).  

I Tabell 21 och 24 (”Unika förekomster”) redovisas liknelserna dålig som en/ett snigel/svin respektive 

trög/slö som en/ett apa/svin. Deras bokstavligt talat enstaka förekomster gör att de i en mening är 

slumpartade – men de ingår i samtidigt i det tidigare identifierade schemat ”ADJ som en/ett ’djur’”.  

Fråga 2 

”Förstärks de utvalda adjektiven på olika sätt; finns det kombinatoriska begränsningar mellan dessa 

adjektiv och förstärkningsvarianterna?” 

I Tabell 25 ges PMI-värden (logaritmerade med en bas på 2) för sammansättningar av adjektiv och 

förstärkande förled. Adjektiven är de två vanligaste ur domänerna Hastighet och Värde, och förleden 

är de individuella adjektivens 20 vanligaste med avseende på råa frekvenser. Ett värde >0 visar att 

leden sätts samman oftare än genom slumpen, medan ett värde <0 visar att sammansättningen är 

mindre vanlig än om leden vore slumpmässigt ihopparade. Till exempel indikerar värdet för toppen-

bra (4,67), i den andra kolumnen från vänster, att denna sammansättning är oväntat vanlig relativt 

slumpen, medan värdet för ur-bra (-2,59) längst ner i samma kolumn visar att ur-bra är en relativt 

ovanlig sammansättning. 

Ekvationen som användes för att räkna ut PMI-värden för sammansatta adjektiv är som följer 

(exemplifierad med kanon-bra: siffrorna undertill betecknar antal förekomster av respektive variabel): 

”kanonbra / (bra * (kanon- / alla adjektiv)) = PMI-värdet för kanon-bra” 

19847 / (6931310 * (30655 / 236996379)) = 22.14 (4,47 efter logaritmering) 

PMI-värdet för ett adjektiv med ett adverbial (se Tabell 26) gavs av följande, till formen liknande, 

ekvation (exemplifierad med riktigt bra): 

”riktigt bra / (bra * (riktigt / alla adjektiv)) = PMI-värdet för riktigt bra” 
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Tabell 25: PMI-värden (log 2) för sammansättningar med de två vanligaste adjektiven ur respektive 

domän. 

bra PMI dålig PMI snabb PMI långsam PMI 

toppen 4,67 katastrof 6,09 pil 8,22 sengångar 10,40 

kanon 4,47 piss 4,11 blixt 8,15 amöba 9,02 

kalas 3,56 skit 2,62 turbo 7,58 snigel 8,85 

skit 2,82 ap 2,53 reptil 7,45 extrem 3,50 

super 2,71 ur 2,45 raket 7,38 jäääätte 2,33 

superduper 2,63 cp 2,23 rekord 5,84 evighets 2,29 

as 2,60 as 1,76 ultra 4,06 ultra 2,12 

jätte 2,30 jättejätte 1,75 vind 2,46 über 1,36 

suuper 2,28 bajs 1,55 super 2,25 dunder 1,20 

suuuper 2,17 svin 0,39 hyper 2,24 rekord 0,82 

dunder 2,09 jätte 0,25 über 1,13 tok 0,75 

gör 1,56 rekord 0,22 tok 0,98 ap 0,69 

mega 0,89 tvär 0,15 mega 0,87 mega 0,65 

ap 0,45 über 0,03 superduper 0,84 piss 0,11 

tok 0,35 tok -0,11 vrål 0,17 jätte -0,64 

svin 0,24 mega -0,36 jätte -1,53 as -1,16 

über 0,22 super -0,78 skit -2,39 super -1,23 

världs -1,30 världs -1,69 svin -2,40 skit -1,34 

hel -1,55 genom -2,57 ur -2,42 svin -2,31 

ur -2,59 hel -3,09 as -2,57 ur -3,49 

 

I Tabell 26 ges PMI-värden (logaritmerade med en bas på 2) för kollokationer av adjektiv och 

förstärkande adverb. Adjektiven är de två vanligaste ur domänerna Hastighet och Värde, och adverben 

är de individuella adjektivens 20 vanligaste med avseende på råa frekvenser. Exempelvis indikerar 

värdet för sjukt bra (1,52), i den andra kolumnen från vänster, att dessa ord är oväntat vanligt 

samförekommande jämfört med slumpen, medan värdet för mycket bra (-2,59) längst ner i samma 

kolumn visar att mycket och bra har en relativt låg samhörighet. 
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Tabell 26: PMI-värden (log 2) för de två vanligaste adjektiven ur respektive domän och deras mest 

frekventa adverbial. 

bra PMI dålig PMI snabb PMI långsam PMI 

sjukt 1,52 katastrofalt 4,28 ruskigt 2,00 plågsamt 5,22 

grymt 1,37 extremt 1,60 överlägset 1,41 olidligt 4,03 

ruskigt 1,21 fruktansvärt 1,44 jäkligt 0,08 vääääldigt 2,87 

jäkligt 1,09 pinsamt 1,35 extremt -0,21 väääldigt 2,46 

riktigt 1,06 ruskigt 1,24 jävligt -0,77 oändligt 2,30 

jävligt 0,63 jävligt 0,53 oerhört -1,05 extremt 2,18 

fantastiskt 0,09 jävla 0,31 väldigt -1,07 fruktansvärt 0,83 

väldigt 0,03 hemskt 0,27 grymt -1,38 ytterst 0,66 

förbannat -0,02 sjukt 0,06 otroligt -1,41 oerhört 0,44 

otroligt -0,24 otroligt -0,17 sjukt -1,76 väldigt 0,10 

jävla -0,33 förbannat -0,19 jäkla -1,88 otroligt -0,06 

himla -0,37 jäkligt -0,19 enormt -2,06 jävligt -1,20 

jäkla -0,54 väldigt -0,20 riktigt -2,12 jäkla -1,34 

extremt -0,93 grymt -0,43 ytterst -2,24 sjukt -1,70 

extra -1,05 riktigt -0,54 fruktansvärt -2,30 himla -1,74 

enormt -1,16 jäkla -0,54 extra -2,49 jävla -1,75 

oerhört -1,28 himla -0,91 mycket -2,72 extra -1,77 

fruktansvärt -1,40 enormt -0,97 fantastiskt -2,94 grymt -1,90 

underbart -2,11 oerhört -1,16 himla -3,24 riktigt -1,91 

mycket -2,59 mycket -3,03 jävla -3,47 mycket -2,18 

 

Tabell 27-28 illustrerar hur stor andel som sammansättningar med vissa förstärkande förled utgör av 

totalfrekvenserna för adjektiven ur domänerna Värde (27) respektive Hastighet (28). Förleden, som 

ges i kolumnen längst till vänster, är enbart de som i sammansättning med ett adjektiv utgör minst 0,2 

% av dess totalsumma (ex. ”jätte-bra (245 031) / bra (6 931 310) = 3,5 %”). Adjektiven i tabellerna är 

enbart de som visat sig ha sammansättningar som uppnår minimikravet på 0,2 % av totalsumman. 

Tabellernas rader är ordnade utefter hur många adjektiv som förleden förekommer hos (i minst 0,2 % 

av fallen), och toppvärdet i varje kolumn är fetstilt. I Tabell 27 syns exempelvis hur sammansättningen 

ur-usel utgör 21 % av totalsumman för usel, och vidare att svin-dyr står för 4,1 % av dyr. Tabellerna 

fungerar således som ett sätt att illustrera särskilt vanliga förled till olika adjektiv. 
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Tabell 27: Sammansättningars andel av totalfrekvensen för adjektiv ur domänen Värde (enskild 

sammansättning/adjektivets totala frekvens, minimum 0,2 %). 

Förled bra dålig grym billig dyr kass usel taskig schysst 

jätte 3,5 0,8  0,6 0,7 0,2  0,5 0,7 

skit 0,8 0,7   0,2 1,8  0,4  

super 1,7 0,2  0,5  0,2   0,4 

ur  0,3    1,2 21,7   

as 0,2  0,5       

hel   0,2   0,2    

svin     4,1     

genom       0,7   

kanon 0,3         

toppen 0,2         

snor     0,2     

 

Strukturen för Tabell 28 beskrivs utförligt i brödtexten ovanför Tabell 27. Tabell 28 visar exempelvis 

hur adjektiven från domänen Hastighet har färre vanliga förled än adjektiven ur domänen Värde.  

Tabell 28: Sammansättningars andel av totalfrekvensen för adjektiv ur domänen Hastighet (enskild 

sammansättning/adjektivets totala frekvens, minimum 0,2 %). 

Förled snabb långsam slö trög kvick 

jätte 0,2 0,5 0,5 0,4  

super 1,3  0,2  0,2 

blixt 0,4     

rekord 0,3     

 

Kurvorna i Figur 4 är en funktion av hur stor andel som sammansättningar med förstärkande förled 

utgör av totalfrekvenserna för de fem vanligaste adjektiven ur domänen Värde. Diagrammet är delvis 

en visuell representation av Tabell 27, med undantaget att diagrammet visar andelstalen för alla de 20 

vanligaste sammansättningarna, i fallande skala från vänster till höger. Exempelvis representerar den 

högsta kurvan andelar som sammansättningar för adjektivet bra utgör av dess totalfrekvens – siffran 1 

längs den horisontella axeln står för jätte-bra (3,5 %), siffran 2 för super-bra (1,7 %), och så vidare. 

Figur 4 illustrerar hur adjektiven tenderar förstärkas olika mycket med hjälp av förled: med andra ord 

adjektivens ”förstärkningsbenägenhet”. 
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Figur 4: Förstärkningsbenägenhet Värde (bra-billig; enskilt förled/adjektiv totalt). 

Figur 5 motsvarar Figur 4, med skillnaden att Figur 5 illustrerar förstärkningsbenägenheten hos de fem 

vanligaste adjektiven ur domänen Hastighet. 

 

Figur 5: Förstärkningsbenägenhet Hastighet (snabb-rask; enskilt förled/adjektiv totalt). 

 

Kurvorna i nedanstående Figur 6-7 är en funktion av frekvensen för en enskild sammansättning, delad 

på summan av de 20 vanligaste sammansättningarna, för ett givet adjektiv. Figurernas adjektiv är de 

fem mest frekventa ur respektive domän. Diagrammen är avsedda att visa inbördes proportioner 

mellan förleden hos respektive adjektiv. Exempelvis visar den högsta kurvan i Figur 6 att jätte-bra 

(representerad av siffran 1 längs den horisontella axeln) utgör 51 % av de 20 vanligaste 

sammansättningarna med bra, att super-bra (siffran 2) utgör 25 %, skit-bra (siffran 3) 12 % och så 

vidare. Kurvornas uniformitet illustrerar hur förledens inbördes proportioner är likartade över flera 

adjektiv: det högst rankade förledet utgör i medeltal ca 48 %, det näst högsta ca 25 % och det tredje 

högsta omkring 8 % av totalfrekvensen för topp 20 (baserat på andelarna för de 10 adjektiven i Figur 

6-7). 
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Figur 6: Förledens inbördes proportioner Värde (bra-billig; enskild förstärkning/summan av topp 20). 

Figur 7 visar förledens inbördes proportioner hos de 5 vanligaste adjektiven i domänen Hastighet, och 

motsvarar, undantaget urvalet av adjektiv, Figur 6. Även här kan kurvornas likhet ses som en 

indikation på hur förleden distribueras på ungefär samma sätt över flera adjektiv. 

 

Figur 7: Förledens inbördes proportioner Hastighet (snabb-rask; enskild förstärkning/summan av topp 

20). 

Diskussion av Fråga 2 

I Tabell 25 listas PMI-värden för ett antal kollokationer av typen xADJ (dvs. adjektivsammansättning 

med förstärkande förled). Positiva PMI-värden (>0) indikerar oväntat många samförekomster, medan 

negativa värden (<0) tyder på oväntat få samförekomster, detta jämfört med om förleden och 

adjektiven vore slumpmässigt ihopparade. Således visar en jämförelse av värdet för super-bra (2,71) 

med värdet för super-långsam (-1,73), att super- ofta förekommer tillsammans med bra, medan 

kombinationen super- och långsam är relativt begränsad. 
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Värdena för sengångar/amöba-långsam (ca 10 resp. 9) är visserligen extremt höga, men bör tolkas 

med stor försiktighet. De höga värdena beror nämligen på förledens extrema ovanlighet (sengångar- 

(5); amöba- (13)) – och ger egentligen inga pålitliga indikationer, då det inte går att säkert veta hur 

fördelningen skulle sett ut om förleden varit högfrekventa. Uträkningar av PMI kräver med andra ord 

stora datamängder, och detta saknades i vissa av ekvationerna som låg till grund för värdena i Tabell 

25. Säkrast indikationer ger värdena för de celler där förledet har en relativt hög frekvens: se 

exempelvis toppenbra och kanonbra (toppen- (15682); kanon- 30655)). 

Att visa PMI-värden för kollokat hos endast 4 adjektiv är förstås inte optimalt: en mer heltäckande bild 

skulle framträda genom en lista över PMI-värden för alla adjektiv i kombination med förled och 

adverb. På så sätt skulle både de allra mest över- och de allra mest underrepresenterade formerna 

kunna pekas ut. Den begränsning som gjorts i denna studie beror på att författaren saknar den 

kompetens i programmering som behövs för att automatiskt beräkna värden för större mängder data. 

Tabell 26 ger PMI-värden för kollokationer av typen ADV ADJ (dvs. adjektivförstärkning med 

adverb). Värdena för exempelvis överlägset snabb och olidligt/plågsamt/oändligt långsam föreslår en 

viss grund i lexikal semantik – jmf. oändligt långsam/?snabb och en sport där det handlar om att vara 

?överlägset långsam. Och vidare: olidligt och plågsamt hade ett skeende kanske inte behövt vara om 

det istället skett snabbt. 

I Tabell 27 redovisas hur stor andel av ett adjektivs (i domänen Värde) totala frekvens som förstärks 

med ett visst förled. Här utmärker sig, för särskilt höga värden, urusel (27 %) och svindyr (4 %). Den 

motsvarande tabellen (28) för adjektiv i domänen Hastighet illustrerar hur potentiellt väldigt få 

adjektiv ur en viss betydelsedomän har förstärkande förled vars andelar överstiger 0,2 % – cutoffen på 

0,2 % gör att endast 5 av 12 adjektiv ur domänen får sin plats i listan. Se stycket nedan om 

”förstärkningsbenägenhet”: en term för att beteckna hur olika adjektiv tenderar förstärkas olika 

mycket. 

Diagrammen i Figur 4-5 visar en intressant aspekt av hur förled distribueras över adjektiv – här 

benämnd som adjektivens ”förstärkningsbenägenhet”. Kurvorna i relation till varandra visar tydligt 

hur olika adjektiv förstärks olika mycket (se Figur 4-5). Notera att detta inte enbart verkar vara 

funktion av ett adjektivs höga frekvens (ex. att bra (> 6 miljoner förekomster) är överlägset mest 

förstärkt i Figur 4), då det tidigare nämnda usel är förstärkt till 22 %, trots att usel är ett relativt 

ovanligt förekommande ord (ca 90 000 förekomster; se Tabell 2-3 för adjektivens totala förekomster). 

Perfekt illustrerar den andra sidan av myntet, det vill säga att perfekt är ett relativt vanligt adjektiv 

(>600 000 förekomster) som samtidigt förstärks i endast 0,03 % av sin totalfrekvens (se Tabell 2 för 

rådata, Figur 4 för en visuell illustration). 

Förstärkningsbenägenheten hos perfekt kan relateras till termerna ”graderbarhet” och ”boundedness”, 

vilka introducerades i studiens bakgrundskapitel. Perfekt skulle kunna beskrivas som ett ”extremt” 

(extreme) adjektiv, det vill säga ett som befinner sig i ena änden av en gradskala och uttrycker en 

’superlativ’ grad av en egenskap. Detta till skillnad från ”skalära” (scalar) adjektiv som till exempel 

lång och bra eller ”begränsade” (limit) adjektiv som död och sann (Paradis 2001: 4-5). Det faktum att 

helt är det klart mest frekventa adverbialet till perfekt (Tabell 11), utgörande ca 73 % av dess 20 

vanligaste adverbial, harmonierar med Paradis antagande om att extrema adjektiv tenderar modifieras 

av totalitetsgradmodifierare (totality modifiers) (2001: 5; där ges exemplen absolutely, totally, utterly). 

Det näst vanligaste adverbialet till perfekt är alldeles, vilket även det skulle kunna klassas som en 

totalitetsgradmodifierare. 
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Linjerna i Figur 6-7 är en funktion av hur stor andel en individuell sammansättning med förstärkande 

förled utgör av summan av adjektivets 20 vanligaste förstärkande sammansättningar. Detta illustrerar 

förledens inbördes proportioner – som att döma av linjernas uniformitet normalt följer samma princip. 

Det högst rankade förledet utgör i medeltal nästan hälften, det näst högsta ungefär en fjärdedel och det 

tredje högsta omkring en tiondel av totalfrekvensen för de 20 vanligaste förleden. Dessa proportioner 

är baserade på andelarna för de 5 vanligaste adjektiven ur respektive domän. Förledens distribution 

över enskilda adjektiv kan således sägas följa samma ekonomiska mönster som förledens distribution 

totalt sett (se s. 14). 

Nedan följer ett försök till närmare analys av de två adjektiven bra och dålig. Dessa utgör ett 

antonymiskt par, betecknande i princip motsatta egenskaper, vilket möjligen kan ha ett inflytande över 

deras respektive förstärkare. Tabell 25, vilken illustrerar över- och underrepresenterade 

adjektivsammansättningar, ger ett visst underlag för att hävda en sådan skillnad. De två mest 

överrepresenterade förleden till bra är här toppen- och kanon-, medan motsvarande för bra är 

katastrof- och piss-. Förleden i Tabell 25 ger dock inte entydigt negativa eller positiva konnotationer 

för bra och dålig: se till exempel hur PMI-värdena för skit-bra (2,82) och as-bra (2,60) överstiger 

värdena för skit-dålig (2,62) och as-dålig (1,76). En möjlig syntes av dessa motstridiga fynd kan ligga 

i hur skit- och as- hör till de absolut vanligaste förstärkande förleden (se Tabell 1). Förledet skit- hör 

till den grupp ordbildningselement som Ascoop & Leuschner (2005) kallar ”affixoider”, vilka kan 

beskrivas som gränsfall mellan grammatiska och lexikala morfem (2005: 1-2; de talar om det tyska 

scheiß-, vilket här betraktas som motsvarande skit-). En möjlig förklaring kan alltså ligga i att skit- och 

as- är mer av grammatiska morfem för att uttrycka ’hög grad’ än exempelvis katastrof-, piss-, toppen- 

och kanon-. De senare får då antas begränsas distributivt till adjektiv med någorlunda motsvarande 

betydelse (ex. katastrof-dålig). Återigen får konstateras (se s. 41) att en mer rättvisande bild av vilka 

förstärkare som är ”generella” respektive ”speciella” (termerna lånade av Sigurd, 1983) skulle 

framträda genom en lista över PMI-värden för alla adjektiv i kombination med förled och adverb.  

Fråga 3 

”Vilka substantiv modifieras oftast av korpusens vanligaste förstärkningskonstruktioner, respektive 

vilka substantiv modifieras vanligen av förstärkningskonstruktionerna kopplade till studiens utvalda 

adjektiv?” 

Tabell 29 nedan är en lista över de 10 substantiv som oftast modifieras av adjektivsammansättningar 

med de 20 vanligaste förstärkande förleden (ex. jätte-, super-, skit-; se Tabell 1). Listan är framtagen 

genom addition av alla substantiv som modifieras av dessa sammansättningar, och därefter har 

substantiven ordnats uppifrån och ner efter fallande frekvens. Tabellen visar hur dessa substantiv hör 

till de vanligaste i korpusen (ex. 1: dag, 2: kväll, 3: väder). 
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Tabell 29: De 10 vanligaste substantiven som modifieras av de 20 vanligaste förleden (xADJ N). 

Substantiv Antal förekomster 

dag 50 712 

kväll 31 909 

väder 17 562 

bild 16 813 

mat 12 809 

helg 12 935 

tjej 10 828 

film 9 260 

middag 8 070 

sak 7 162 

 

”Uppvisar förhållandet mellan substantiven och deras bestämningar några regelbundenheter?” 

Tabell 30 visar ett urval av adjektivsammansättningar som modifierar substantiv. Kolumnen längst till 

vänster listar de vanligaste konstruktionerna med den abstrakta formen sten-ADJ N. Kolumnerna i 

mitten listar de vanligaste genom-ADJ N, och de till höger listar de mest frekventa ultra-ADJ N. Listan 

indikerar att vissa av dessa konstruktioner är mer eller mindre lexikaliserade fraser (se t ex. sten-(hård 

träning), ultra-(violett ljus). Urvalet av konstruktionerna är subjektivt på så sätt att inga relativa mått 

ges för vilken konstruktion av detta slag som exempelvis är vanligast totalt.  

Tabell 30: De 5 vanligaste substantiven som modifieras av 3 utvalda förled (ex. sten-ADJ N). 

(sten) Antal  (genom) Antal (ultra) Antal 

träning 1950 förändring 592 ljus 347 

pass 1443 människa 379 strålning 238 

konkurrens 616 kläder 215 jude 196 

kuk 510 sätt 184 stråle 153 

träningspass 409 person 180 parti 91 

 

Diskussion av Fråga 3 

Tabell 29 visar de substantiv som oftast modifieras av de totalt sett 20 vanligaste förstärkande 

adjektivsammansättningarna. Ordningen av substantiv följer i princip vilka substantiv som är vanligast 

i hela korpusen. Detta är inte att betrakta som oväntat, då förleden, i egenskap av att vara de mest 
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frekventa, bör vara generellt applicerbara. En lista av denna typ kan då förväntas motsvara en lista 

över de vanligaste substantiven. 

Listor för de substantiv som oftast modifieras av toppförleden i de utvalda adjektivgrupperna (Värde 

& Hastighet) redovisades inte, eftersom dessa i princip är identiska med Tabell 29. Anledningen till 

denna likhet står att finna i faktum att de 20 vanligaste förleden för respektive adjektivgrupp (Värde, 

Hastighet, Totalt) i mycket är desamma – vilket gör att listor baserade på råa frekvenser kommer 

toppas av samma substantiv. 

En viss insikt i hur attributiva bestämningar till nominalfraser kan begränsas ges dock i Tabell 30: här 

visas de substantiv som oftast modifieras av attributen sten-ADJ, genom-ADJ och ultra-ADJ. Förleden 

är medvetet utvalda i syfte att illustrera hur vissa realisationer av xADJ N är lexikaliserade: se 

exempelvis ultra-[violett] ljus, sten-[hård] träning och genom-[gripande] förändring. 

För att ge en mer omfattande bild av vanliga och ovanliga xADJ N-kombinationer, vore det bra att 

beräkna PMI-värden för alla xADJ N som förekommer i hela korpusen. Detta gjordes dock inte då 

författaren saknar tillämpliga programmeringskunskaper. 

Ytterligare en begränsning av Fråga 3 ligger i avsaknaden av resultat för de vanligaste ADV ADJ N. 

Detta motiveras dels av tidsskäl, och dels av att resultatens värde, vilket nämnts ovan, begränsas utan 

tillgång till relativa frekvenser. 

Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet i denna typ av studie kan sägas begränsas dels av forskarens språkliga intuition, 

dels av graden av kompetens gällande kvantitativ metod samt av tidsramar. Intuition blir en 

begränsning när det handlar om att avgöra vilka element som är ”förstärkande” och inte – gränsen är i 

många fall flytande (för att göra studien replikerbar redovisas denna process i Appendix). Vad gäller 

kunskaper om kvantitativa metoder kunde denna studie, givet att författaren visste mer, ha tjänat på att 

göra vissa kompletterande mått (se s. 37 för en diskussion av PMI-måttet). Givet att forskaren hade 

mer tid, kunde en större grupp av adjektiv ha undersökts, vilket hade möjliggjort fler inbördes 

jämförelser och därmed fördjupade kunskaper. 

Studiens reliabilitet antas vara god, då de värden som ligger till grund för svaren (dvs. frekvenser för 

olika kategorier av data) kunde extraheras automatiskt ur en korpus. Validiteten är dock beroende av 

författarens intuition: huruvida en mäter ”förstärkning” är beroende av intuitiva avgöranden om vilka 

element som är ”förstärkande” eller inte. Resultaten lär kunna generaliseras till en större population 

texter av motsvarande typ som de i Swedish Blog Sentences (dvs. bloggtexter), men däremot går det 

inte att med någon vidare säkerhet uttala sig om hur det ligger till i exempelvis tidningstexter eller 

svenska i stort. De ofta personligt hållna och ledigt skrivna bloggtexterna bör för säkerhets skull 

betraktas som en egen genre, med sina egna villkor för hur språket ser ut. 
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Slutsatser 

Frågan om ”vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser [som] är vanligast för korpusens totala 

mängd adjektiv?” har kunnat besvaras. De vanligaste förstärkningsvarianterna framgår av Tabell 1 (s. 

13). Nedan redogörs för hur dessa följer vissa mönster. 

Listandet av de 20 vanligaste förstärkande förleden och adverben visar att det finns ett fåtal mycket 

vanliga former, och många relativt ovanliga former (se Tabell 1). Förleden och adverben är ungefärligt 

Zipf-fördelade (dvs. att frekvensen av ett visst ord är omvänt proportionell mot dess ranking), medan 

liknelserna inte distribueras på samma sätt. Liknelsernas frekvenser följer istället en linjär kurva, 

undantaget den allra vanligaste formen (som ett as). Då studiens högst rankade liknelse har en 

frekvens på <10 000, medan ettorna hos de andra förstärkningstyperna överstiger miljonen, kan den 

distributiva skillnaden möjligen förklaras utifrån en ekonomisk princip: skribenter har råd med 

exklusiva liknelser, eftersom dessa utgör en ovanlig utgift, men stapelvaror (förled och adverb) bör 

köpas billigt. 

Även frågan om ”vilka förstärkande förled, adverb och/eller liknelser [som] är vanligast för studiens 

utvalda adjektiv?” kunde besvaras. De mest frekventa varianterna för respektive adjektiv står att finna 

i resultatkapitlet. Vidare står det klart att studiens utvalda adjektiv oftare förstärks av adverb (i 

medeltal ca 8 % av ett adjektivs totala förekomster) än genom sammansättning med förled (ca 2 %), 

och vad gäller liknelser förekommer dessa vid <1 % av adjektivens totala förekomster. 

Frågan om regelbundna skillnader mellan de mest frekventa formerna totalt och per domän har endast 

delvis besvarats. Tabell 10 (s. 19-20) indikerar en samhörighet mellan vissa förled och adjektiv ur en 

viss domän, exempelvis att blixt och pil tycks främst knutna till adjektiv ur domänen Hastighet. 

Huruvida förleden är antingen domän- eller lexikalt specifika (ex. exklusivt knutna till snabb) framgår 

ej. För att grundligt besvara detta hade krävts en undersökning av alla adjektiv i alla domäner – medan 

föreliggande studie endast undersökte adjektiv ur två domäner. Jag vill mena att påståenden kring 

betydelsedomäner av adjektiv är verkligt pålitliga först efter en noggrann översyn av skillnader mellan 

individuella adjektiv i samma domän (se slutsatserna om individuella adjektiv nedan). 

Frågan ”förstärks de utvalda adjektiven på olika sätt; finns det kombinatoriska begränsningar mellan 

dessa adjektiv och förstärkningsvarianterna?” är i stora drag besvarad, men skulle tjäna på fördjupade 

svar. 

En tydlig tendens är att olika adjektiv förstärks olika mycket: medan exempelvis usel förstärktes med 

förled i 22 % av sin totalfrekvens, visade sig perfekt endast förstärkas till 0,03 %. Vidare illustrerar 

kollokationerna super-långsam och super-bra, respektive extremt långsam/bra, varav de senare är 

oväntat vanliga och de förra oväntat lågfrekventa (jämfört med slumpen; se Tabell 25-26), att det 

existerar kombinatoriska begränsningar mellan adjektiv och förstärkningsvarianter. Även förstärkande 

liknelser verkar ha en begränsad distribution, då adjektiven ur domänen Värde, jämfört med de ur 

Hastighet, nästan aldrig följdes av liknelser. Vad gäller förstärkande förled tycks dessa distribueras 

ekonomiskt (litet antal högfrekventa, stort antal lågfrekventa) inte enbart totalt sett, utan även hos 

individuella adjektiv (se Figur 6-7). Detsamma lär gälla för adverben, men ges här inget empiriskt 

belägg. 

De adverb som oftast förstärker adjektivet perfekt (helt (73 %), alldeles (12 %), se Tabell 11) är 

desamma som prediceras genom det teoretiska ramverket i Paradis (2001: 5). Detta styrker alltså 
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antagandet om att extrema adjektiv (ex. terrible, brilliant) i regel kombineras med 

totalitetsgradmodifierare (ex. absolutely, totally, utterly). 

En analys av förstärkande förled till parterna i det antonymiska paret bra och dålig ger stöd åt både 

Sigurds (1983) tal om ”speciella” och ”generella” förled och till Ascoops & Leuschners (2005) term 

”affixoid”. I Tabell 25 illustreras genom PMI-mått hur förleden toppen- och kanon- är de mest 

överrepresenterade i sammansättningar med bra, medan katastrof- och piss- oftast har efterledet dålig. 

Samtidigt ges vid handen att skit- och as- är vanligare hos bra än hos dålig, och dessutom utgör de 

tredje och femte vanligaste förleden totalt (se Tabell 1). Medan skit- och as- väl motsvarar vad Ascoop 

& Leuschner (2005) kallar affixoider, eller Sigurd (1983) för ”generella” förled, passar toppen- och de 

andra till synes mer konnotativt styrda förleden in under Sigurds term ”speciella”. 

Framtida forskning skulle med fördel kunna undersöka en större grupp av adjektiv (idealiskt sett alla), 

för att kunna peka ut de allra mest över- och underrepresenterade formerna av förstärkning, och i 

förlängningen vilka faktorer som påverkar distributionen. 

Frågan om vilka substantiv som oftast modifieras av korpusens vanligaste/utvalda 

förstärkningskonstruktioner, och huruvida förhållandet mellan substantiven och nämnda bestämningar 

är regelbundet gavs ett begränsat svar. 

Ett belagt mönster är att de substantiv som oftast modifieras av de totalt sett 20 vanligaste förstärkande 

adjektivsammansättningarna är i princip desamma som de vanligaste substantiven i hela korpusen (se 

Tabell 29). Detta är att betrakta som väntat, då de vanligaste förleden lär vara generellt applicerbara. 

Författaren saknade dock metodologisk kompetens för att avgöra vilka substantiv som vanligen 

modifieras av konstruktionerna kopplade till studiens utvalda adjektiv (se s. 38). Vad gäller 

regelbundenheter hittades tecken på att vissa realisationer av den abstrakta formen ”xADJ (adjektiv 

med förstärkande förled) N” är lexikaliserade (ex. ultraviolett ljus; se Tabell 30). 

Studien resulterade slutligen i två intressanta bifynd: förekomsten av grafemisk reduplikation och/eller 

sammanfogandet av flera förstärkande förled, respektive indikationer på att liknelser (enl. formen ADJ 

som en/ett N) har den generella funktionen av att uttrycka ’hög grad’ av egenskapen som adjektivet 

uttrycker, på samma sätt som förstärkande förled och adverb. 

Upprepning av vokalgrafem (ex. väääldigt) och/eller sammanfogandet av flera förled (ex. jättejätte-) 

kan eventuellt ses som ett sätt för skribenter att tillfoga ännu ett mått av ’hög grad’ – med andra ord 

nyttja ytterligare en dimension av förstärkning: reduplikation (se diskussionen på s. 19). 

Vad gäller liknelser, här definierade enligt mönstret ADJ som en/ett N, menar författaren att betydelsen 

av konstruktionen i sin helhet ofta är svår att skilja från den hos exempelvis adjektivsammansättningar 

med förstärkande förled eller förstärkning med adverb. Jämför exempelvis snabb som en blixt och trött 

som ett as med blixtsnabb och astrött – den semantiska distinktionen kan tyckas vara diffus (se 

utförligare diskussion på s. 31-32). Detta har, så långt författaren vet, inte explicit konstaterats eller 

undersökts i tidigare litteratur. Förstärkande liknelser skulle därför med fördel i framtiden kunna 

undersökas parallellt med förled och adverb, i jakten på ytterligare kunskap om förstärkning i svenska. 
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Appendix 

Alternativa stavningar (förled, ”rättstavad” form inom parentes) 

ass (as); jätt, jatte (jätte); skt, skiy (skit); super-duper (superduper); urs (ur); yber (über); zuper (super) 

 

Alternativa stavningar (adverb, ”rättstavad” form inom parentes) 

2. mkt (mycket); ritkigt (riktigt) 

 

Uteslutna förled (i bokstavsordning) 

alkohol all alter an angelä anmärknings ans ansvars anti arbets attr av avläg avund bak barn be bedr 

belä benä besv betydelse bi bl blå bo bre bär dy dyr efter ek en ena energi ensam est exempl fan fantasi 

fart feber fel fett fin folk foto fr framgångs fri frid fruktans främlings full funda fyr färg för förf förny 

fört förutsäg förväntans föräldra ga gedi gem gen geo gl glas gluten god gra grå gråt guld gyllen gån 

halv hand hem hetero hjälp homo hopp hot huvud hy håll händelse hög höger icke ide il im in 

innehålls inter ir is jäm jämn jättemån katastro kiss klar klock kol konstn kort kostnads kraft krä 

kärleks laktos lar led legend lek lik lika lite liv livs ljus lo lur lång läro läs lätt mag maka makt mamma 

marin mat med medel medvets mellan menings miljö minnes miss mjölk mo morgon mot mu multi må 

mål mån mång märk mörk na natur nedan nog nord normal ny när närings o obe ofatt ofri oför ohåll 

om ome omo ona oregel orkes orätt osann oslag ot otillr otro otänk out ovan pat per po post pris propp 

psyk pytte på radi rast rekord respekt ro rost rums rätt röd rök sag sam samhälls sann sans se sed semi 

senti sinnes sjukt själv sk skol skr sky sl slar slut smak smask små smärt snar snu snö social socker sol 

sorg spel st stil storsla su svart svensk svul svår syd synt så sår sömn söt talang teor tid tids till tillr tr 

tre tro tråd tål tänk ugns under upp uppen ut utom val var vatten veder veget veten vid vil vin vind vit 

väl välbe välut värde ångest åts ät öd önsk över överf överläg 

 

Uteslutna adverb (i bokstavsordning, se kommentar för helt nedan) 

absolut aldrig allra alls allt alltid alltså annars antagligen avsevärt bara betydligt bort borta bra ca cirka 

dessutom desto direkt dit dock drygt dvs då dåligt där därefter däremot därför därifrån därmed efteråt 

egentligen ej enbart endast enkelt ens exakt faktiskt fint fort fortfarande fortsatt fram framåt främst 

fullt för förhoppningsvis förmodligen förr förresten först förstås förut ganska givetvis gott gratis går 

gärna heller helt [för billig, då det oftast föregås av inte (helt billig))] hem hemma hit hittills hyfsat 

hårt här härligt högt högst i alla fall ibland idag igen igår ikväll illa imorgon imorse in inatt innan inne 

inte istället ju just jätte kanske kl klart knappt kort kvar lagom lika liksom lite lugnt långt länge lätt 

med mitt märkligt naturligtvis nedan ner nere nog nu numera nyss någonsin någonstans någorlunda 

något nämligen nära nästan ochsåvidare också ofta om omkring ont orimligt osedvanligt osv ovan 

oväntat perfekt plus plötsligt precis rakt redan relativt rent roligt runt rätt samtidigt sedan sen senare 

senast sent sist självklart skönt snabbt snart snyggt speciellt strax svårt synd så sådär såhär såklart såå 

säkert sällan särskilt tidigare tidigt till tillbaka tillräckligt tillsammans tråkigt tydligen tyvärr ungefär 

upp uppe ut ute vanligt verkligen vidare visst väl ypperligt åter åtminstone än ända ändå ännu äntligen 

även över överallt överdrivet 

 

Uteslutna liknelser (i bokstavsordning) 

apelsin baby ballong barn dator del femkrona filbunke film fotboll fotbollsplan gång hund isbit kille 

kongressledamot kopp lyx lördag man mellanmål människa offer par person resultat samhälle slag 

spegel söndag tennisboll tjej tumme tår
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