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Sammandrag
Skönlitterära  texter  bidrar  till  att  definiera  vilka  sociala  identiteter,  och  därmed

könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75).  Undersökningen syftar till

att  medvetandegöra  hur  könsroller,  och  maktstrukturer  mellan  dessa,  reproduceras

genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. 

Genom en anpassad systemisk-funktionell transitivitetsanalys (Halliday 2004) undersöks

mäns och kvinnors dynamiska potential, samt deras processers riktning och agentivitet.

Därtill analyseras i vilken utsträckning män och kvinnor nyttjar talarutrymmet i texten.

Materialet  består  av  spänningssekvenser  ur  tre  romaner  av  Camilla  Läckberg,  Stieg

Larsson och Lars Kepler.

Resultaten visar att kvinnor i processfördelningen framstår som mer dynamiska än män,

men att mäns processer i större utsträckning riktar sig mot yttre deltagare och påverkar

dessa. Kvinnor blir oftare föremål för andras processer och påverkas i lika stor mån som

de själva kan påverka. Män dominerar även talarutrymmet.

Slutsatsen blir att även om kvinnor framstår som mer dynamiska än män, framstår män

som mer handlingskraftiga och förmögna till påverkan än kvinnor.

Nyckelord: Systemisk-funktionell grammatik (SFG), transitivitet, ergativitet, agentivitet,

processtyper, deltagare, dynamisk potential, skönlitteratur, könsroller
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1 Inledning
Texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är

möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Skönlitterära texter är inget undantag. Därför

kan studiet av skönlitterära texter synliggöra rådande samhällsnormer, såsom könsroller,

eftersom de  sociala  strukturer  och  praktiker  som författaren  verkar  inom fastställer

etablerade sätt för författaren att återge verkligheten (a.a.).

Även om en text  skapas av en författare (jfr.  'social  agent',  a.a.)  formas texten av de

sociala strukturer och praktiker som författaren verkar inom. Förhållandet är dialektiskt;

samtidigt  som en  text  påverkas  av  de  strukturer  och  praktiker  den  figurerar  inom,

påverkar texten det övergripande ramverk den är en del av (a.a.).

Därför är det av intresse att medvetandegöra vad skönlitterära texter, som instanser av

diskurs, faktiskt säger; vilka värderingar och attityder de reproducerar. Min hypotes är

att det föreligger skillnader i hur män och kvinnor representeras i skönlitteratur och att

denna skillnad kan åskådliggöras genom en analys av texternas grammatik.

Moderna  samhällsförändringar  föregås  i  stor  utsträckning  av  diskursförändring.  När

diskurser förändras förändras också socialt beteende (Fairclough 2010:77). Genom att

medvetandegöra  hur  maktförhållanden  reproduceras  genom  text  kan  den

bakomliggande  diskursen  granskas,  vilket  möjliggör  förändring  av  densamma,  och

därmed även förändring av vilket socialt beteende som är möjligt.

1.1 Syfte och frågeställningar

Undersökningens  syfte  är  att  uppmärksamma  eventuella  skillnader  i  hur  män  och

kvinnor  kodas  grammatiskt  i  populärlitteratur,  då språk  bidrar  till  att  etablera  och

upprätthålla vissa gruppers dominans över andra i samhället (Einarsson 2004:17).

Undersökningen  syftar  med  andra  ord  till  att  medvetandegöra  maktstrukturer  inom

skönlitterär  text.  Närmare bestämt:  hur  könsroller,  och  maktstrukturer  mellan dessa,

reproduceras  i  gestaltningen  av  romanpersoner  på  grammatisk  nivå.  Om

skönlitteraturen  okritiskt  framställer  personer  av  ett  visst  kön  på  ett  visst  sätt

reproduceras dessa könsroller, eftersom texter, som språkhandlingar, har förmågan att

återskapa eller omskapa identiteter (Edlund m. fl. 2007:19ff, 24f).

Om exempelvis  kvinnor framställs  som mindre aktiva och förmögna att  påverka sin
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omgivning  än  män,  befästs  således  dessa  attribut  i  samhällsmedvetandet  och  får  en

normativ funktion. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det problematiskt om en stor del av

befolkningen  tvingas  in  i  en  passiv  roll,  och  omvänt,  baserat  på  biologisk

könstillhörighet.

En  analys  utifrån  den  systemisk-funktionella  grammatiken  (Halliday  2004)  kan

identifiera  skillnader  i  framställningen  av  män  och  kvinnor  på  grammatisk  nivå  –

skillnader som ligger inbäddade i språkets uppbyggnad och därmed annars riskerar att

förbises. 

Den  systemisk-funktionella  grammatikens  ideationella  metafunktion  gör  gällande  att

verklighetens skeenden omsätts i  språk genom grammatiska  processer (a.a.).  Valet av

processtyp kan framställa en person som dynamisk eller statisk, som en aktiv aktör eller

en passiv åskådare. Det transitiva systemet kan visa på grammatiska riktningar: vem en

process utgår ifrån och vem den sträcker sig till. Det kompletterande ergativa systemet

kan visa vem som orsakar en viss process (a.a.). Sammantaget kan verktygen ge svar på

huruvida  män  och  kvinnor  framställs  olika  i  text  i  fråga  om  dynamik,

handlingskraftighet och påverkan.

Genom följande frågeställningar ämnar jag belysa eventuella skillnader:

• Framställs  män  och  kvinnor  som  olika  dynamiska,  handlingskraftiga  och

förmögna till påverkan i skönlitterära spänningssekvenser?

• Ges  män  och  kvinnor  olika  hög  tillgång  till  talarutrymmet  i  skönlitterära

spänningssekvenser, och därmed olika stor möjlighet att påverka genom verbala

medel?

• Skiljer sig framställningen åt mellan olika författare?
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2 Teoretisk översikt
Systemisk-funktionell  grammatik,  SFG,  är  en  språkmodell  utarbetad  av  lingvisten

Michael  Halliday  (2004).  Den  systemisk-funktionella  grammatiken  gör  gällande  att

grammatiken  inte  bara  är  ett  system för  att  förmedla  mening,  utan  även  bidrar  till

meningsskapandet.  Detta  sker  på  tre  nivåer,  eller  genom  tre  metafunktioner:  den

ideationella (innehållsliga), den textuella (hur information struktureras språkligt) och

den  interpersonella (hur  relationer  skapas  med  hjälp  av  språket)  (Halliday  2004).

Genom att  analysera  dessa  tre  metafunktioner  kan  SFG  åskådliggöra  hur  vi  genom

språket konstruerar vår världsbild och skapar relationer (Holmberg & Karlsson 2006:12).

Modellen begränsar sig inte till beskrivningar av språk i form av text och tal, utan kan i

och  med  dess  fokusering  av  betydelse  över  form  tillämpas  även  på  multimodal

kommunikation (Holmberg & Karlsson 2006:11). Se till exempel Björkvall (2009) och

Kress & van Leeuwen (2006).

2.1 Den ideationella metafunktionen

Den ideationella metafunktionen innefattar verktyg för att beskriva och undersöka hur

verklighetens oändliga  variation av skeenden struktureras i  hanterliga bitar  av språk.

Genom att  undersöka hur  en text  skapar mening på ideationell  nivå  kan man alltså

skönja hur författaren konstruerar sin världsbild (Halliday 2004:170). Detta görs främst

genom två system: ett transitivt och ett ergativt system, vilka beskrivs nedan. 

2.1.1 Det transitiva systemet

Transitivitet är ett system inom SFG för att beskriva hur erfarenheter realiseras (omsätts i

språk) genom grammatiska processer. 'Erfarenhet' får här tolkas i vid bemärkelse som ett

flöde av skeenden. Dessa skeenden 'översätts' sedan till språk genom olika grammatiska

figurer:  händelser,  handlingar,  förnimmanden, talande,  varande och ägande (Halliday

2004:170).

Figurerna  består  samtliga  av  en  process som  utvecklar  sig  över  en  tidsrymd,  samt

deltagare som är direkt involverade i processen på något sätt. Därtill kan det förekomma

indirekt involverade deltagare såsom omständigheter vilka tillför processen information

om tid, plats, orsak, sätt, m.fl. för processen. Dessa figurer uttrycks slutligen i språket

genom grammatiska satser (a.a.).
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2.1.2 Det ergativa systemet

Att enbart se till vem som utför en viss process eller blir föremål för densamma missar

potentiellt nyanser av meningsskapande i en text. Ibland kan det därför vara motiverat

att  undersöka  vem det  är  som ger  upphov till  processen  i  fråga.  För  detta  ändamål

används ett ergativt system för att komplettera transitivitetssystemet. 

En ergativitetsanalys kan synliggöra hur deltagare påverkar varandra i en text genom att

undersöka  vilken  av  deltagarna  som  ger  upphov  till  processen.  En  process  där

förstadeltagaren inte ger upphov till processen, utan 'förkroppsligar' den (en händelse),

benämns icke-ergativ (jfr. 'middle', Halliday 2004), och förstadeltagaren sägs då fungera

som ett  medium, varigenom en  händelse sker. I en  ergativ (jfr. 'effective', a.a.) process

återfinns en deltagare,  agent, som ger upphov till en process, en handling. Agenten kan

även förekomma jämte ett medium i en process och ger då upphov till den process som

mediumet genomför (Holmberg & Karlsson 2006:108f).

Exempel:  Hunden springer. Ur transitiv  synvinkel  är  hunden en aktör  som utför  den

materiella processen springer. Ur ergativ synvinkel är det istället så att processen springer

sker genom hunden, eller annorlunda uttryckt, med  hunden som  medium. I processen

Katten jagar hunden är det fortfarande hunden som utför springandet och fungerar som

det medium varigenom meningen sker, men den som ger upphov till att processen äger

rum är katten, som då uppträder i rollen som agent.

2.2 Centrala begrepp för den ideationella metafunktionen

2.2.1 Processer

Olika  typer  av  erfarenheter  realiseras  genom  olika  processtyper.  Varje  processtyp

tillhandahåller en egen ritning för hur en viss typ av erfarenhet kodas språkligt i  en

grammatisk figur. Detta sker vanligtvis genom ett verb eller en verbgrupp.

Halliday identifierar tre huvudtyper av processer (2004:170f). Handlingar och händelser

i den fysiska världen realiseras genom materiella processer. Ex. Katten jamar; det regnar.

De handlingar och händelser som beskrivs kan även vara abstrakta skeenden, såsom

Tokyobörsen rasade efter Toyotas chockerande årsredovisning.

Inre erfarenheter  såsom tankar,  känslor,  och varseblivning realiseras genom  mentala

processer. Ex. Majvor älskar rovor över allt annat; katten kände doften av en fågel.

Abstrakta  relationer  såsom  ägandeskap,  bärandet  av  attribut,  etc.  realiseras  genom
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relationella processer. Ex. Fågeln är blå; Ali äger tre husvagnar.

I gränslandet mellan dessa tre processtyper identifierar Halliday ytterligare tre (a.a. 171).

Mellan materiella och mentala processer återfinns beteendemässiga processer, vilka kan

ses som mentala processer vilka tar sig uttryck i  den fysiska världen. Ett  exempel är

processen  skratta, som kan tolkas som ett fysiskt uttryck för en inre process:  att vara

road. Det går alltså att föreställa sig att en inre och en yttre process sker parallellt.

Mellan  mentala  och  relationella  processer  återfinns  verbala  processer,  såsom  skriva,

säga, kritisera. Dessa förmedlar ofta en utsaga i form av en direkt eller indirekt anföring.

Ex. "Vilken idiot", sade Nadja med rynkad panna; han skrev att våren snart är här.

Mellan  relationella  och  materiella  processer  återfinns  existentiella  processer,  vilka

uttrycker ett tillstånd av existens eller befintlighet. Ex. Katten står i sandlådan; det finns

läsk i kylen.

2.2.2 Deltagare

Varje process har en eller flera deltagare, vilka benämns olika beroende på processtyp.

Nedan presenteras deltagarna för  de  sex processtyperna som identifieras av  Halliday

(2004).

Materiella processer har som förstadeltagare en  aktör som genomför processen, vilken

ibland har ett  mål,  en  utsträckning eller en  mottagare  som andradeltagare. Aktören

behöver inte alltid utgöras av satsens subjekt, exempelvis i en passiv konstruktion, där

subjektet har rollen som mål. Istället kan agenten då fungera som aktör.

Förstadeltagaren i  en  mental  process  kallas  upplevare och det  som förnimms kallas

fenomen.

Relationella processer delas upp i attributiva processer, med förstadeltagaren bärare som

bär  andradeltagaren  attribut,  och  identifierande  processer,  med  förstadeltagaren

utpekad som har ett identiferat värde som andradeltagare

Existentiella processer har bara en deltagare, den existerande.

Beteendemässiga  processer  har  den  beteende ('behaver')  som  förstadeltagare  och

beteendet ('behaviour') som andradeltagare.

Verbala processer, slutligen, har en talare som förstadeltagare och lyssnare,  utsaga och
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talmål som potentiella andradeltagare.

2.2.3 Omständigheter

Även omständigheter är processdeltagare, men de är inte direkt inblandade i processens

genomförande, utan bidrar istället oftast med information om tid, sätt, rum, orsak, etc.

Gränsen mellan deltagare och omständighet kan dock vara suddig.

2.3 Systemisk-funktionell grammatik i Sverige

Den svenska  anpassningen  av  SFG,  som bland  annat  presenteras  i  Grammatik  med

betydelse (Holmberg  &  Karlsson  2006),  ser  i  likhet  med  dansk  forskning  (Hestbæk

Andersen & Smedegaard 2005) två av processtyperna  i det egna språket som så snarlika

två av huvudprocesstyperna att det inte är värt att tala om sex processtyper, utan om

fyra.  Existentiella  processer  räknas  då  som  en  underkategori  till  den  relationella

processtypen, och beteendemässiga processer slås samman med materiella (Holmberg &

Karlsson, 2006:79).

Därtill ersätts begreppet ergativ med agentiv, eftersom den deltagare som ger upphov till

en effektiv ergativ process benämns agent (Holmberg & Karlsson 2006:108).

2.4 Begreppsförklaring

2.4.1 Fria, bundna och inbäddade satser

SFG är  en grammatikmodell  som fokuserar  satsen,  med tanken att  en  sats  parallellt

realiserar alla de tre systemisk-funktionella metafunktionerna. Ideationellt utgör den en

grammatisk  figur  (en  process,  de  deltagare  som  utför  den,  samt  eventuella

omständigheter), samtidigt som den realiserar en  interpersonell språkhandling och en

textuell informationsenhet (Holmberg m.fl. 2011:13). Med anledning av fokuseringen är

det därför inte konstigt att SFG behandlar satser annorlunda än traditionell grammatik.

Traditionell grammatik skiljer på två huvudsakliga satstyper: huvudsats och bisats. Inom

SFG  talar  man  istället  för  huvudsatser  om  fria satser,  vilka  uttrycker  en  egen

språkhandling genom en ideationell figur. Bisatser delas upp i två sorter:  bundna och

inbäddade satser. De bundna satserna är sådana som står i betydelserelation till en fri

sats.  Den  bundna  satsen  uttrycker  nämligen  ingen  egen  språkhandling,  utan  är

underordnad den fria satsens språkhandling. En inbäddad sats förekommer ofta som en

del av en annan sats (därav namnet). Den uttrycker ingen egen språkhandling och utgör
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inte en egen figur (Holmberg m.fl. 2011:13). 

Exempel 1: Geparden som smyger igenom gräset spanar hungrigt in sitt byte.

Det saknas betydelserelation mellan  smyger igenom gräset och  spanar hungrigt in sitt

byte. Satsen fungerar istället som bestämning (efterställt satsattribut) till  Geparden. Att

det inte är fråga om en bunden sats, utan om en inbäddad, blir uppenbart om man söker

efter en beroenderelation mellan satserna: att geparden spanar in sitt byte beror inte på

att den smyger igenom gräset, och vice versa.

Exempel 2: Geparden rusar fram mot gasellen, som enkelt skuttar iväg i säkerhet.

Här finns det en betydelserelation mellan att geparden rusar fram emot gasellen, och att

gasellen skuttar iväg; det ena ger upphov till det andra. Det är alltså en bunden sats.

2.4.2 Meronymisk agens

Meronymi  är  en lexikologisk  term som betecknar  relationen mellan en del  och den

helhet  vilken delen ingår  i  (Simpson 2004:44).  Ordet  förekommer i  motsatspar  med

holonym, där meronym avser delen, och holonym avser helheten. Ett typexempel vore

förhållandet tå – fot, där tå är en del av helheten fot.

Meronymisk  agens  (en  direktöversättning  av  engelskans  'meronymic  agency';

motsvarande begrepp verkar saknas på svenska) är en form av meronymi som ibland

studeras inom stilistik. Rent praktiskt innebär det att en del av en person, i allmänhet en

kroppsdel,  får representera hela personen. I  en transitivitetsanalys får det effekten att

kroppsdelen uppträder i rollen som aktör, upplevare, etc. Effekten kan bli att processen

framstår som ofrivillig, som om kroppsdelen agerar emot personens vilja. Motsatsen till

meronymisk  agens  är  holonymisk  agens  (begrepp  saknas  även  här),  där  helheten

uppträder i rollen som deltagare (Simpson 2004:44 och 76f).

Följande  exempel  får  illustrera  skillnaden:  Hennes  armbåge for  ut  i  en  vid  båge  och

träffade barnvakten på hakspetsen. Det är uppenbart att det är en person som står bakom

processen, men den realiseras grammatiskt som om det är armbågen som utför den,

möjligen emot personens vilja.

Meningen Hon for ut med armbågen i en vid båge och träffade barnvakten på hakspetsen.
realiserar samma process, men här framstår processen i långt större grad som avsiktlig.

En person vars processer ofta realiseras genom meronymisk agens kan upplevas som
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splittrad, med mindre kontroll över sina handlingar än en person som företrädesvis intar

deltagarrollen genom holonymisk agens. Det kan därför vara värt att ha i åtanke vid en

transitiv analys.

2.4.3 Transitivitet

Begreppet transitivitet som det används inom den systemisk-funktionella grammatikens

transitivitetsanalys  är  inte  att  förväxla  med den klassiska  grammatikens  användning.

Man talar då om transitiva, bitransitiva och intransitiva verb och åsyftar huruvida ett

visst verb kan ta ett eller flera objekt eller inget alls. 

Inom språkforskning används även begreppet transitivt språk tillsammans med ergativt

språk  för  att  beskriva  ett  språks  uppbyggnad.  Begreppet  har  ingen  relevans  för

undersökningen.

2.4.4 Processkärna

I de fall där en process realiseras genom en verbgrupp istället för ett ensamt verb, är det

viktigt att identifiera det verb som bär processens huvudbetydelse. Detta verb benämns

processens 'processkärna' (Holmberg & Karlsson 2006:76f).
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3 Metod
Jag har valt att tillämpa en kvantitativ ideationell textanalys med fokus på processtyper,

deltagarroller,  transitivitet  och  agentivitet  eftersom  en  ideationell  analys  kan  avslöja

vilken världsbild en text  konstruerar  (Halliday 2004:170).  Valet  av processtyp för  att

realisera  olika  personers  handlingar  avslöjar  om författaren framställer  kvinnors  och

mäns agerande på olika sätt. En transitivitetsanalys visar i vilken grad skeenden riktas

från eller  mot  personerna.  En agentivitetsanalys  avslöjar  huruvida  personerna lyckas

påverka andra eller själv utsätts för påverkan. En kvantitativ analys möjliggör ett större

analysmaterial än vid en kvalitativ undersökning, vilket innebär större representativitet.

För att besvara frågeställningarna eftersöker jag följande information i analysen:

• Den 'dynamiska potentialen' för personernas processer.

• I vilken riktning personernas processer är transitiva – från personen och utåt mot

yttre deltagare,  eller från yttre deltagare och inåt mot personen. Jag fokuserar

främst på materiella processer, då dessa är de mest dynamiska, men undersöker

även riktningen för en persons samtliga processer.

• I  vilken grad personernas processer  är  agentiva,  dvs påverkar andra deltagare

eller ger upphov till andra deltagares processer, jämfört med det omvända: att

omgivningen påverkar personen eller ger upphov till personens processer.

• Hur  mycket  talarutrymme personerna  får,  genom  att  räkna  antalet  verbala

processer, samt räkna det totala antalet tecken i personernas utsagor.

Genom att undersöka dessa faktorer bör en överskådlig bild framträda av hur dynamiska

och förmögna till påverkan personerna framställs på ett grammatiskt plan.

3.1 Anpassning av processtyper

Jag utgår från Hallidays (2004) modell, men har förenklat den något. I likhet med den

svenska modellen med fyra istället för sex processtyper (Holmberg & Karlsson 2006), ser

jag  existentiella  processer  som  en  underkategori  till  den  relationella  processtypen.

Däremot  väljer  jag  att  behålla  den  beteendemässiga  processtypen  istället  för  att  slå

samman den med den materiella processtypen, om än med viss modifikation.

Att  klassificera  beteendemässiga  processer  som  materiella  skulle  innebära  en  stor
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nackdel  för  min  undersökning,  då  jag  tillskriver  processer  olika  dynamisk  potential

beroende på processtyp (se kapitel 3.3 nedan). I och med att beteendemässiga processer

ligger i  gränslandet mellan de materiella och mentala processtyperna har de även en

dynamisk  potential  som bör  ligga  mellan  de  två.  Medan  materiella  processer  i  stor

utsträckning  realiserar  förändring  och  ofta  sträcker  sig  till  att  omfatta  mål,  är

beteendemässiga processer snarare yttre manifestationer av inre processer. Då de sällan

sträcker sig till andra deltagare än beteendet, har de inte samma möjlighet till påverkan.

Att klassa beteendemässiga processer som materiella skulle därför kunna framställa en

person som otillbörligt dynamisk i min undersökning.

Jag avviker dock från Hallidays klassificering av beteendemässiga processer i det att jag

ser beteendemässiga processer med direkt anföring som verbala processer (jfr. Halliday

2004:252,  445).  Jag  ser  den  kommunikativa  funktionen  som  överordnad  den

beteendemässiga i och med att processen har en anföring.

Exempel: "Jag är inte rik", skrattade han fram.

3.2 Anpassning av transitivitets- och agentivitetsanalys

För  att  bättre  kunna  undersöka  processers  riktning  och  påverkan  tillämpar  jag  en

anpassad transitivitets- och agentivitetsanalys.

Anpassningen av transitivitetsanalysen består främst i att begränsa undersökningen till

de  processer  som  har  riktning  till  eller  från  en  huvudperson,  det  vill  säga,  från

huvudpersonen mot en yttre deltagare,  eller  vice versa.  Med yttre deltagare avses en

annan  person,  omgivningen,  abstrakta  fenomen,  och  ibland  även  känslor  om  dessa

gestaltas som medvetna och aparta från huvudpersonen.

Min användning av begreppet 'transitiv' ligger här nära den traditionella grammatikens

användning (se kapitel 2.4.3) i det att jag undersöker huruvida en given process sträcker

sig  till  en  annan  deltagare,  motsvarande  hur  transitiva  verb  i  den  traditionella

grammatiken  omfattar  ett  objekt.  Det  är  ändå  viktigt  att  poängtera  att  jag  inte

undersöker om ett visst verb är transitivt eller ej, utan om en process faktiskt riktas mot

en deltagare. Processer som formellt sett är transitiva men inte riktas mot eller från en

yttre deltagare, till exempel processer med reflexiva verb, räknar jag av den anledningen

som intransitiva och tilldelar ett neutralt värde (0). Dessa processer analyseras inte för

transitivitet och redovisas därför inte, till skillnad från utåtriktade (+) och inåtriktade (-)
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processer.

För agentivitetsanalysen har jag gjort en liknande anpassning: jag klassar en process som

agentiv om den sträcker sig från en huvudperson till en yttre deltagare, eller vice versa.

Om en deltagare fungerar som både agent och medium i en process räknar jag den som

icke-agentiv för mina syften, då processen inte sträcker sig till en yttre deltagare, detta i

likhet med behandlingen av reflexiva verb ovan.

3.3 Dynamisk potential

Jag  undersöker  hur  dynamiska  personerna  framställs  genom  att  undersöka  vilka

processtyper  de  deltar  i.  Detta  görs  genom  att  räkna  antalet  förekomster  som

förstadeltagare  i  de  olika  processtyperna,  vilka  jag  tillskriver  olika  grader  av vad jag

väljer att  kalla 'dynamisk potential'.  Tanken är att dynamiska processtyper (se nedan)

framställer  förstadeltagaren  som  mer  handlingskraftig  än  statiska  processtyper

(Holmberg m. fl. 20011:23ff).

Det  är  viktigt  att  poängtera  att  det  rör  sig  om  just  potential,  alltså  möjligheten till

dynamik.  För  det  första  är  det  inte  alltid  möjligt  att  avgöra  om en  process  faktiskt

uttrycker  någon  förändring  hos  det  avsedda  målet.  För  det  andra  tar  en  ren

transitivitetsanalys inte hänsyn till om en process faktiskt äger rum eller inte, utan en

analys av de två processerna  boxaren knockade sin motståndare och  boxaren knockade

inte sin motståndare ger samma resultat (aktör, process, mål, respektive agent, process,

medium),  trots  att  det  i  verkligheten  skulle  kunna  innebära  skillnaden  mellan  en

ambulansresa och ett oavgjort matchresultat. Möjligheten finns dock där.

Högst dynamisk potential tillskriver jag materiella processer, vilka som regel realiseras

genom verb som är utpräglat dynamiska och har möjlighet att åstadkomma förändring i

den fysiska världen.  Lägst  potential  tillskriver jag relationella  processer,  vilka med få

undantag  realiserar  statiska  tillstånd  och  förhållanden  (a.a.).  Mellan  dessa  två

ytterligheter delar jag in övriga tre processtyper.

Utifrån  detta  klassificerar  jag  processtyperna  i  tre  kategorier:  dynamiska (materiella

processer),  halvdynamiska (verbala, beteendemässiga, mentala processer), samt  statiska

(relationella  processer)  och  tillskriver  vardera  kategori  ett  dynamiskt  värde, en

uppskattning  av  kategorins  ungefärliga  dynamiska  potential:  dynamiska:  3;

halvdynamiska: 2; statiska: 1.
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För att räkna ut den dynamiska potentialen för en persons processer multiplicerar jag

antalet  förekomster  i  förstadeltagarroll  inom varje  kategori  med respektive  kategoris

dynamiska värde,  adderar produkterna och dividerar summan med det totala antalet

processer  i  förstadeltagarroll.  Resultatet  blir  ett  värde  mellan  1,0  (statisk)  och  3,0

(dynamisk).

Exempel: en person förekommer som förstadeltagare i 13 dynamiska, 4 halvdynamiska

och 3 statiska processer. De 13 dynamiska processerna multipliceras med det dynamiska

värdet 3, de 4 halvdynamiska med värdet 2 och de 3 statiska med värdet 1. Detta ger

produkterna 13 x 3 = 39, 4 x 2 = 8 och 3 x 1 = 3. Summan av de tre produkterna (39 + 8

+ 3 =  50)  divideras  sedan med det  totala  antalet  processer  (13  + 4  +  3 =  20).  Det

slutgiltiga värdet är den aktuella personens dynamiska potential (50 / 20 = 2,5). Personen

i exemplet har alltså en dynamisk potential på 2,5.

Det måste nämnas att kategoriseringen är rudimentär och att uträkningen därför inte

kan rendera något exakt värde för hur dynamisk en persons faktiskt framstår i en text,

utan i bästa fall ett närmevärde. Det går heller inte att utesluta att olika läsare gör olika

(omedvetna) bedömningar om hur dynamisk en person framstår.

Därtill förekommer det antagligen en stor spridning av dynamik hos verben inom varje

processtyp. Materiella processer realiseras stundom genom statiska verb, och relationella

genom uttalat  dynamiska. Även bland de verb som klassas som dynamiska torde det

finnas olika grader av dynamik. Att analysera hur dynamisk en person framstår i en text

utan att se till verbets faktiska betydelse är därför ett aningen trubbigt analysverktyg,

men  det  borde  ändå  kunna  ge  en  god  fingervisning  om  hur  dynamisk  en  person

framställs i en text.

3.4 Material och urval

Materialet består av spänningssekvenser i skönlitteratur. Med spänningssekvens avses här

ett  textavsnitt  där  en  huvudperson  (som är  central  för  texten och  förekommer som

perspektivperson i romanen) ställs inför en livsfarlig situation, och vidare är avsett att

vara spännande för läsaren.

Jag väljer att analysera spänningssekvenser då de utgör exempel på passager i en roman

där personer ställs inför en konflikt med yttre deltagare i form av textmiljön (den fiktiva

värld som texten utspelar sig i) eller en eller flera antagonister, på ett mer koncentrerat
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sätt. I en konflikt försöker de olika deltagarna påverka varandra för att få överhanden,

vilket  blir  särskilt  tydligt  i  en  liv-och-död-situation.  Fler  grammatiska  processer  och

riktningar  torde  därför  genomsyra  dessa  sekvenser  än  den  övriga  texten,  och  på

grundval av detta bör de således vara tacksamma att analysera.

Jag vill undersöka ett material som har stor spridning och därigenom stor möjlighet att

förmedla och reproducera en viss världsbild. Därför har jag valt att analysera texter ur

tre slumpvis valda romaner skrivna av tre kommersiellt framgångsrika svenska författare

inom  en  mycket  populär  skönlitterär  genre:  deckare.  De  tre  författarna  och  deras

respektive roman är: Camilla Läckberg – Änglamakerskan (Läckberg 2011), Lars Kepler

–  Eldvittnet (Kepler 2011), samt Stieg Larsson –  Flickan som lekte med elden (Larsson

2006).

3.5 Genomförande

Genom  en  extensiv  läsning  av  varje  roman  identifierar  jag  huvudpersoner  och

spänningssekvenser. Två par om vardera en kvinnlig och en manlig huvudperson väljs ut

för analys ur varje roman. Huvudpersonerna ska uppfylla två kriterier: 1. De är centrala

för handlingen; 2. De förekommer som perspektivpersoner i romanen. Preferens ges för

de  par  där  båda  personer  förekommer  tillsammans  i  en  och  samma  textpassage.

Textsekvenser väljs sedan ut med strävan att det totala antalet processer för varje person

ska vara någorlunda likvärdigt. I vissa fall görs utsnitt ur scener som är för långa, eller

där huvudpersonerna inte figurerar i större utsträckning.

Jag analyserar alla fria och bundna satser, men även i vissa fall bundna satser (se 2.4.1)

när jag finner det motiverat. Exempelvis när jag anser att en läsare tämligen enkelt kan

utläsa en process där en av huvudpersonerna deltar. För att återvända till  exemplet i

2.4.1: Geparden som smyger igenom gräset spanar hungrigt in sitt byte.

I exemplet äger för läsaren två skeenden rum: 1. Geparden smyger igenom i gräset. 2.

Geparden spanar hungrigt in sitt byte. Att bara analysera fria och bundna satser skulle

här  innebära  att  en  materiell  process  som gestaltar  geparden,  smyger, försvinner  ur

analysen trots att processen är enkelt tillgänglig för läsaren i texten. Om geparden vore

en av mina analyspersoner skulle jag således analysera den inbäddade satsen.

3.5.1 Numrering och kodning av satser

För  att  underlätta  materialhanteringen  numreras  alla  analyserade  processer  i
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sekvenserna  (se  respektive  bilaga).  Numreringen  sker  enligt  följande:  de  två  första

bokstäverna  i  författarens  efternamn,  följt  av  textens  nummer,  kolon,  och  satsens

nummer med eventuell  underindelning i  form av bokstäver  i  de  fall  där  flera satser

förekommer i en och samma grafiska mening.

Exempel: den andra av de två huvudsatserna i meningen Ebba snubblade ur sängen| och

föll   ihop på golvet. som förekommer på sidan 11 i text 1 i Läckbergs roman får koden:

Lä1 (Läckberg, text  1), följt av satsnummer 10b (10 för att det är den tionde grafiska

meningen som analyseras i textpassagen, b för att det är den andra satsen som analyseras

i satskomplexet.) Detta resulterar i koden Lä1:10b.

3.5.2 Processtyp och processkärna

Jag  identifierar  sedan  satsens  processtyp  och  processkärna  (det  verb  som  uttrycker

processens  huvudbetydelse;  oftast  huvudverbet).  Exemplet  [Ebba]  föll ihop är  en

materiell process, med verbet föll som processkärna.

3.5.3 Deltagare

Processens förstadeltagare och eventuella andradeltagare identifieras.  I  exemplet ovan

finns bara en deltagare, förstadeltagaren [Ebba], som är utelämnad genom ellips, vilket

markeras med hakparentes: [ ].

3.5.4 Transitivitet och riktning

Jag  undersöker  om  processen  är  transitiv  eller  ej,  och,  i  det  tidigare  fallet,  även

transitivitetens riktning (sträcker sig processen till eller från en yttre deltagare?).

I exemplet [Ebba] föll ihop ovan är satsen intransitiv, då processen inte sträcker sig till en

yttre deltagare. Processen  Mårten fällde Ebba hade däremot varit transitiv, då  Mårtens

process fällde sträcker sig till Ebba).

Transitiviteten kodas som utåtriktad (+) om processen sträcker sig från huvudpersonen

till en yttre deltagare, eller inåtriktad (-) om processen sträcker sig från en yttre deltagare

till huvudpersonen.

3.5.5 Agentivitet, agent och medium

Jag undersöker slutligen om satsen är agentiv eller icke-agentiv och identifierar agent

och medium i agentiva satser.
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Exemplet [Ebba] föll ihop på golvet är icke-agentivt.  Föll är en process som sker genom

mediumet [Ebba]. Exemplet Mårten fällde Ebba är agentiv, med Ebba som medium och

Mårten som agent Mårten ger upphov till Ebbas fall.

Agentiviteten  kodas  sedan  som  positiv  (+)  om  processen  sträcker  sig  från

huvudpersonen till en yttre deltagare, eller negativ (-) om processen sträcker sig från en

yttre deltagare till huvudpersonen. Ett positivt värde visar att personens process påverkar

en yttre deltagare, medan ett negativt visar att en yttre deltagare påverkar personen.

3.5.6 Talarutrymme

Antalet verbala processer med någon av huvudpersonerna som förstadeltagare räknas.

Jag utför sedan en teckenräkning av direkta anföringar (vilka markeras antingen med

talstreck  eller  citattecken)  och  indirekta  anföringar.  Mellanslag  och  skiljetecken

exkluderas.  Vid  indirekta  anföringar  exkluderas  även  talmarkören  'att'  i  de  fall  den

förekommer.

3.6 Bedömningsfall

Kategoriseringen  av  vissa  processer  kan  vara  svår.  Vid  bedömningsfall  tillämpas  en

pragmatisk  infallsvinkel:  jag  ser  till  processens  praktiska  innebörd  snarare  än

ordalydelsen.

3.6.1 Meronymisk agens

Fall  där  deltagarrollen  i  en  given  process  tillskrivs  en  perspektivpersons  kroppsdel

(exempelvis i processen:  Hennes armbåge flög ut i en vid båge och klippte kroppsbyggaren

över käkbenet.") tolkas processen som att det är armbågens ägare som är utför processen.

3.6.2 Underförstådda processer

Verbala processer förekommer ofta utan anföringsverb och talare, men det brukar ändå

framgå vem som är talare och att det har skett en verbal process, även om deltagare och

processkärna inte är  utskrivna.  I  de  fall  där  jag bedömer att  en utsaga rimligen kan

tillskrivas en huvudperson i texten utan större ansträngningar från läsarens sida räknar

jag denna till den aktuella personens verbala processer.

3.7 Metodkritik

I  min  analysmodell  bortser  jag  helt  från  verbens  innebörd  och  ser  bara  till  dess
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processtyp.  Därmed  kan  vissa  nyanser  av  meningsskapande  undgå  analysen.  Det

förekommer exempelvis säkerligen ett brett spektrum av verb inom kategorin materiella

processer,  med  olika  grader  av  dynamisk  potential  (till  exempel  skillnaden  mellan

verben i processerna anfalla och fly, där anfalla får anses ge större möjlighet till påverkan

än fly). På så vis hade en vidare analys av de faktiska verben bakom processerna varit av

intresse för att ge en mer nyanserad bild av graden av möjlighet till påverkan.

På  samma  sätt  vore  det  intressant  att  med  verktyg  ur  den  interpersonella

metafunktionen analysera  innehållet  i  de  verbala  processernas  utsagor  och inte  bara

frekvensen av verbala processer och utsagans teckenmässiga volym.

Det material som analyseras i undersökningen är dessvärre för begränsat för att kunna

anses representativt för liv-och-död-situationer i deckargenren i allmänhet. På mer lokal

nivå kan det potentiellt även ifrågasättas huruvida materialet är representativt för de tre

romaner ur vilka texterna är hämtade eller ej.
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4 Resultat och analys
I det här kapitlet presenteras huvudpersonernas dynamiska potential, deras processers

riktning och påverkan, samt deras talarutrymme. Resultaten presenteras först textvis och

sedan i  en jämförelse mellan de  sammanställda resultaten för varje  författares texter.

Referenser till specifika processer sker genom den kodning som förklaras i kapitel 3.5.1.

4.1 Läckberg 1

4.1.1 Orientering

Ebba väcks ur en dröm av Mårten. Det brinner i huset där de sover och deras liv är i fara

på grund av eld och brandrök. Ebba är resignerad inför situationen medan Mårten aktivt

försöker få Ebba att förflytta sig ut ur huset medan han släcker elden. Texten återfinns i

sin helhet i bilaga 1.

Fördelningen av processer påverkas av berättartekniska detaljer. Som perspektivperson

är  det  inte  onaturligt  att  Ebba  deltar  i  fler  processer  (81)  än  Mårten  (28).

Berättarperspektivet är i  tredje person nära, vilket innebär att  händelserna förmedlas

som av en utomstående berättare, men det nära perspektivet ger berättaren tillgång till

perspektivpersonens  tankar  och  känslor.  Detta  påverkar  fördelningen  av  mentala

processer  i  scenen:  Ebba,  ur  vars  perspektiv  händelserna  skildras,  förekommer  som

förstadeltagare i långt fler mentala processer (15) än Mårten (0).

4.1.2 Resultat

Sett  till  den dynamiska  potentialen framstår  Mårten som aningen mer  dynamisk  än

Ebba, om än med en knapp marginal.

Ebba  deltar  i  hela  45  materiella  processer,  men  19  av  dessa  är  i  andradeltagarroll.

Transitivitetsanalysen avslöjar att 20 av hennes materiella processer är inåtriktade, samt

att  20  är  negativt  agentiva.  Detta  att  jämföra  med  att  av  26  förekomster  som

förstadeltagare i materiella processer, är det bara 1 process som riktar sig utåt, och en

process som är positivt agentiv. Ebba framstår alltså i allra högsta grad som föremål för

påverkan, men själv oförmögen att påverka genom fysiska handlingar.
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person värde
2,42

Ebba 2,37

Tabell 1 Dynamisk potential (Läckberg 1)

Mårten



Av Mårtens  totala  antal  processer  är  nästan  hälften  sådana  där  han  har  rollen  som

förstadeltagare i en materiell process. Han förekommer bara som andradeltagare i 1 av

totalt 13. Av de materiella processerna är hela 12 utåtriktade, och 12 är positivt agentiva,

att jämföra med att endast en av hans processer är inåtriktad och ingen negativt agentiv.

Sammantaget tyder det på att han i allra högsta grad är förmögen till påverkan.

Ebba förefaller helt  stum i scenen, med 0 verbala processer, trots att Mårten i  texten

försöker  interagera  med  henne,  både  fysiskt  och  verbalt.  Mårten  dominerar

talarutrymmet, med 8 verbala processer och en sammanlagd utsaga på 167 tecken.

4.2 Läckberg 2

4.2.1 Orientering

Författaren Erica och polisen Gösta befinner sig sedan en tid tillbaka under pistolhot av

Mårten. När Mårten till sist slumrar till av sömnbrist kommunicerar Erica och Gösta

med kroppsspråk för att finna en utväg. Erica hittar en mobiltelefon och använder den

för att skicka ut nödrop via sms. Texten återfinns i sin helhet i bilaga 2.
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process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 45 26 19 2,2% (1) 44,4% (20) 2,2% (1) 44,4% (20)
verbal 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
beteendem. 17 15 2 11,8% (2) 5,9% (1) 0% (0) 17,6% (3)
mental 15 14 1 60,0% (9) 13,3% (2) 6,7% (1) 13,3% (2)
relationell 4 4 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 81 59 22 14,8% (12) 28,4% (23) 2,4% (2) 30,9% (25)

Tabell 2 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Ebba)

person verbala processer
Mårten 8 167
Ebba 0 0

Tabell 4 Talarutrymme (Läckberg 1)
anföring (antal tecken)

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 14 13 1 85,7% (12) 7,1% (1) 85,7% (12) 0% (0)
verbal 8 8 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
beteendem. 1 0 1 0% (0) 100% (1) 100% (1) 0% (0)
mental 3 0 3 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0)
relationell 3 3 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 29 24 5 41% (12) 17% (5) 44,8% (13) 0% (0)

Tabell 3 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Mårten)



Utmärkande för texten är en jämförelsevis hög andel beteendemässiga processer, samt en

skev fördelning av de totala deltagarförekomsterna mellan de två analyspersonerna (52

för Erica och 16 för Gösta). Snedfördelningen förklaras delvis av att Erica, som textens

perspektivperson, konstrueras som mer textcentral. Nämnas bör även att Göstas roll i

romanen är perifer i jämförelse med Ericas.

4.2.2 Resultat

Den  dynamiska  potentialen  skiljer  sig  kraftigt  mellan  huvudpersonerna.  Ericas

dynamiska potential är jämförelsevis hög och placerar sig i gränslandet mellan dynamisk

och halvdynamisk, medan Göstas ligger nära halvdynamisk.

Av Ericas materiella processer är 14 utåtriktade och 13 positivt agentiva; Erica förefaller

både försöka och lyckas påverka.  Med en enda inåtriktad materiell  process och inga

negativt agentiva sådana, ges intrycket att Erica kan agera fysiskt utan motstånd. Ericas

processer  är  totalt  sett  starkt  utåtriktade  och  balansen  mellan  positivt  och  negativt

agentiva processer väger tungt till hennes fördel.

Gösta deltar bara i  fyra materiella  processer, och i  tre av dem förekommer han som

förstadeltagare  inkluderad  i  kollektivt  pronomen  de (Lä2:7,  9,  35).  Dessa  processer
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person värde
Erica 2,52
Gösta 2,17

Tabell 5 Dynamisk potential (Läckberg 2)

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 25 24 1 56,0% (14) 4,0% (1) 52,0% (13) 0% (0)
verbal 2 1 1 50,0% (1) 50,0% (1) 50,0% (1) 0% (0)
beteendem. 9 7 2 33,3% (3) 22,2% (2) 0% (0) 0% (0)
mental 13 13 0 23,1% (3) 7,7% (1) 0% (0) 7,7% (1)
relationell 3 3 0 33,3% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 52 48 4 42,3% (22) 9,6% (5) 26,9% (14) 1,9% (1)

Tabell 6 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Erica)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 4 4 0 25,0% (1) 0% (0) 25% (1) 0% (0)
verbal 0 0 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

9 6 3 22,2% (2) 44,4% (4) 0% (0) 0% (0)
mental 2 1 1 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
relationell 1 1 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 16 12 4 18,8% (3) 25,0% (4) 6,3% (1) 0% (0)

Tabell 7 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Gösta)
agentivitet

beteendem.



förekommer dessutom i Ericas hypotetiska scenarion eller tankar och äger alltså aldrig

rum i textvärlden. Endast en av Göstas materiella processer (Lä2:9) är utåtriktad och

agentiv. Denna process tillhör de kollektiva och utspelar sig i ett av Ericas hypotetiska

scenarion.  Sammantaget  framstår  Gösta  som  passiv  och  oförmögen  att  påverka

textvärlden, bortsett från i Ericas tankar.

Endast en verbal process återfinns i texten (Lä2:31), och den utan direkt anföring. Det

förefaller vid en första anblick som att ingen försöker uttnyttja talarutrymmet i texten. Så

är  dock  inte  fallet.  Förklaringen  står  att  finna  i  det  jämförelsevis  höga  antalet

beteendemässiga processer i texten. Erica och Gösta tvingas kommunicera med icke-

verbala medel för att inte väcka Mårten. Ericas beteendemässiga processer är ofta uttryck

för  icke-verbal  kommunikation  riktad  mot  Gösta  (La2:10a,  29a).  Av  Ericas

beteendemässiga processer är 3 utåtriktade och 2 inåtriktade: en del av den icke-verbala

kommunikationen med Gösta.

Göstas förstadeltagarroller sker främst i just beteendemässiga processer (6 av 12). Fyra

av dem är svar på Ericas processer (Lä2:4, 5b, 11c, 29b). Ytterligare en sker i väntan på en

av  Ericas  processer  (Lä2:18c).  Tillsammans  med  det  låga  totala  antalet  processer

förmedlar det en bild av Gösta som en statist, avsedd att reagera på Ericas agerande i

texten.

Om vi för jämförelsens skull räknar de icke-verbala processer i texten som kan tänkas

uttrycka en språkhandling (10), skulle de fördela sig enligt följande: Erica: 7 (Lä2:2, 3b,

5a, 10a, 10(b-c), 19b, 29a), Gösta: 3 (Lä2:4, 5b, 11c). En helt annan bild av talarutrymmet

framträder: räkningen visar en klar fördel för Erica vad gäller talarutrymme, och texten

uppvisar 11 verbala processer istället för 1.

4.3 Larsson 1

4.3.1 Orientering

Mikael får syn på Magge, som ämnar överfalla Lisbeth på gatan utanför hennes lägenhet.

Mikael försöker förhindra överfallet, medan Lisbeth försöker fly från Magge.

Perspektivet  växlar  mellan  huvudpersonerna  Mikael  (Mi)  och  Lisbeth  (L),  samt
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person verbala processer
1 0

Gösta 0 0

Tabell 8 Talarutrymme (Läckberg 2)
anföring (antal tecken)

Erica



antagonisten  Magge  (Ma),  som  inte  analyseras  i  undersökningen.  Lisbeth  bär

perspektivet  mer  än  de  andra  två  tillsammans,  vilket  reflekteras  i  fördelningen  av

mentala processer likväl som i det totala antalet processer. Perspektivet växlar mellan

olika  stycken,  men även  inom vissa  stycken.  Fördelningen  av  perspektivet  över  hela

texten förhåller sig enligt följande: Mikael (26 rader), Lisbeth (50 rader), Magge (8 rader)

Trots att texten ofta skildras genom andra personers ögon än Lisbeths, är det ändå hon

och  hennes  processer  som  står  i  fokus.  Detta  märks  i  att  andra  personer  ofta  är

förstadeltagare i  mentala  processer  med Lisbeth och henns handlingar som fenomen

(e.g.  La1:10a).  Därtill  är  det  bara  Lisbeth  som  har  direkta  anföringar  i  form  av

underförstådda  mentala  processer  (ex.  La1:18,  25,  38),  vilket  signalerar  att  det

övergripande  perspektivet  ändå  är  hennes.  Man  kan  tala  om  ett  makroperspektiv

tillhörande Lisbeth, med mikroperspektiv som bärs av Mikael och Magge.

4.3.2 Resultat

Skillnaden i dynamisk potential är jämförelsevis stor mellan huvudpersonerna: Mikael

framstår som halvdynamisk i texten, med den delat lägsta noteringen i undersökningen,

medan Lisbeth placerar sig mellan dynamisk och halvdynamisk.

En tredjedel av Mikaels förekomster som förstadeltagare sker i materiella processer (6 av

18),  vilket  antyder  en någorlunda aktiv  framställning,  men ingen av  hans  materiella

processer är utåtriktade, och bara en positivt agentiv, vilket ger intrycket av att Mikael

inte är förmögen till påverkan i någon större grad. Han påverkas å andra sidan inte heller

i stor mån av yttre deltagare (endast 1 inåtriktad och 0 negativt agentiva processer).

Närmare hälften av Lisbeths deltagarroller återfinns i materiella processer (30 av 67). Av

dessa är 28 i förstadeltagarroll – en anmärkningsvärt hög andel – vilket får Lisbeth att

framstå  som  mycket  aktiv.  En  förvånansvärt  liten  del  av  dessa  processer  är  dock

utåtriktade (6), och enbart 5 positivt agentiva. Lisbeth förefaller å andra sidan kunna

agera  utan  nämnvärt  motstånd;  hon  förekommer  bara  som  andradeltagare  i  två

materiella processer, varav båda två är inåtriktade, men ingen är negativt agentiv.
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person värde
Mikael 2,17
Lisbeth 2,45

Tabell 9 Dynamisk potential (Larsson 1)



Mikael är förstadeltagare i två verbala processer (La1:1b, 23) – de enda som förekommer

i texten. En av dessa är transitiv och har utsaga i form av en indirekt anföring. Mikael är

med andra ord den enda som nyttjar talarutrymmet.

De  beteendemässiga  processerna  i  texten  är  intressanta  för  framställningen  av

huvudpersonerna. I 3 av 6 fall består dessa från Lisbeths sida av tvekanden (La1:8b, 28a,

41a) vilket förmedlar  en bild av Lisbeth som mindre handlingskraftig.  De övriga tre

uttrycker iakttagande och gränsar till mentala processer: (La1:17a, 26b, 39a).

Även Mikaels beteendemässiga processer förmedlar en liknande bild: Mikael  står som

paralyserad (La1:15a) och  sneglar (La1:32a). En kvalitativ analys hade möjligen kunnat

fånga upp dessa nyanser, vilka dessvärre inte syns i den här undersökningens resultat.

Om de förmodat  halvdynamiska beteendemässiga processerna i  texten ger  en statisk

framställning,  är  huvudpersonernas  relationella  processer  intressanta  i  motsatt

bemärkelse.  Lisbeth  är  förstadeltagare  i  8  relationella  processer.  Enbart  sett  till

processtypen är det lätt att föreställa sig att Lisbeth stundom gestaltas som statisk, men

hälften  av  dessa  processer  (La1:12a,  14b,  24a,  43c)  beskriver  ögonblicksbilder  ur  en
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person verbala processer
Mikael 2 21
Lisbeth 0 0

Tabell 12 Talarutrymme (Larsson 1)
anföring (antal tecken)

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 30 28 2 20,0% (6) 6,7% (2) 16,7% (5) 0% (0)
verbal 1 0 1 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
beteendem. 7 6 1 0% (0) 14,3% (1) 0% (0) 0% (0)
mental 21 20 1 66,7% (14) 4,8% (1) 0% (0) 0% (0)
relationell 8 8 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 67 62 5 29,9% (20) 6,0% (4) 7,5% (5) 0% (0)

Tabell 11 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Lisbeth)

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 8 6 2 0% (0) 12,5% (1) 12,5% (1) 0% (0)
verbal 2 2 0 50,0% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
beteendem. 2 2 0 50,0% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
mental 8 5 3 62,5% (5) 37,5% (3) 0% (0) 0% (0)
relationell 3 3 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 23 18 5 30,4% (7) 17,4% (4) 4,3% (1) 0% (0)

Tabell 10 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Mikael)



förflyttning,  där  Lisbeth  framställs  som  så  snabb  att  hon  redan  har  genomfört

förflyttningen innan upplevaren hinner registrera den. Även om processen formellt sett

är relationell och statisk, finns där ändå en dynamik i den ögonblicksbild som uppstår.

4.4 Larsson 2

4.4.1 Orientering

Texten består av två avsnitt ur samma scen. Både Miriam och Paolo ställs inför samma

situation och motståndare, men företrädesvis i varsin text. Paolo förekommer inte alls i

2a,  medan  Miriam  förekommer  i  viss  utsträckning  i  2b.  Miriams  processer  i  2b

kompenserar för att 2a är kortare än 2b. Urvalet ger ungefär samma antal processer för

båda huvudpersoner. Texterna beskrivs separat men analyseras gemensamt. Miriam är

perspektivperson i 2a, Paolo i 2b.

I text  2a är sats  8a-b felaktigt kursiverade i källtexten. Satskomplexet de ingår i är inte

rimligen en del av Miriams tankeanföring.

4.4.1.1 Larsson 2a

Miriam har blivit kidnappad av en jätte till man och med händerna ihoptejpade bakom

ryggen förts till en enslig lagerbyggnad. Hon inser att hon kommer att dö om hon inte

agerar  snabbt,  och  försöker  besegra  jätten  i  slagsmål  för  att  kunna  fly  från

lagerbyggnaden. Jätten besegrar lätt Miriam trots hennes ansträngningar.

4.4.1.2 Larsson 2b

Paolo har smugit sig in i lagerbyggnaden och ser jätten förhöra Miriam. När hon inte ger

jätten den information han vill ha hotar han henne med en motorsåg och Paolo ingriper.

Paolo och jätten inleder ett knytnävsslagsmål.

4.4.2 Resultat

Den dynamiska  potentialen skiljer  sig  inte  nämnvärt  mellan huvudpersonerna.  Både

Miriam och Paolo placerar sig i gränslandet mellan dynamisk och halvdynamisk.

Miriam framstår som något  aktiv,  med många roller som förstadeltagare i  materiella
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person värde
Miriam 2,33
Paolo 2,35

Tabell 13 Dynamisk potential (Larsson 2)



processer  (14).  Hennes  processer  är  även i  viss  mån utåtriktade  (4).  Trots  detta  har

hennes processer låg positiv agentivitet (1). Detta beror på att flera av Miriams materiella

processer  grammatiskt  konstrueras  med en omständighet  istället  för  medium, som i

fallet La2a:11c: [Miriam] sparkade igen mot skrevet. där mot skrevet är en omständighet

till processen  sparkade,  och inte ett medium för densamma. Processen La2a:12a  Hon

träffade höften är däremot agentiv. Miriams handlingar har alltså viss utåtriktning, men

låg påverkan, vilket antyder att hon i viss mån försöker påverka, men inte lyckas.

Omvänt  förekommer  Miriam  som  andradeltagare  i  en  stor  andel  av  de  materiella

processerna (8 av 22), och 6 materiella processer är inåtriktade, samt 6 negativt agentiva.

Det är tydligt att Miriam utsätts för yttre påverkan.

Paolo har större andel förekomster som förstadeltagare i materiella processer över lag (24

av  sammanlagt  57  förekomster  för  alla  processtyper).  Antalet  förekomster  som

andradeltagare i materiella processer är lågt (4). Han deltar i drygt dubbelt så många

utåtriktade (9) som inåtriktade materiella processer (4). Agentiviteten är låg, både den

positiva och den negativa, med 2 av varje. Paolo riktar alltså sina processer utåt i större

grad än Miriam, och har inte lika många processer riktade emot sig. Viss påverkan sker

både utåt och inåt, men sticker inte ut i resultaten.

Både Miriam och Paolo har varsin verbal process. Utsagans längd skiljer sig (Miriams

innehåller 10 tecken, Paolos 41), vilket ger Paolo en något större del av talarutrummet.

Den  verkliga  skillnaden  ligger  dock  i  verbet  genom  vilken  processerna  realiseras:
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process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 22 14 8 18,2% (4) 27,3% (6) 4,5% (1) 27,3% (6)
verbal 1 1 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
beteendem. 8 5 3 0% (0) 12,5% (1) 0% (0) 0% (0)
mental 6 6 0 0% (0) 16,7% (1) 0% (0) 16,7% (1)
relationell 4 4 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 41 30 11 9,8% (4) 19,6% (8) 2,4% (1) 17,1% (7)

Tabell 14 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Miriam)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 28 24 4 32,1% (9) 14,3% (4) 7,1% (2) 7,1% (2)
verbal 1 1 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)

6 4 2 16,7% (1) 33,3% (2) 0% (0) 16,7% (1)
mental 16 16 0 31,3% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
relationell 6 6 0 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
summa 57 51 6 26,3% (15) 10,5% (6) 3,5% (2) 5,3% (3)

Tabell 15 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Paolo)
agentivitet

beteendem.



Miriam  mumlar (La2b:6),   Paolo  säger (La2b:17).  Paolo framträder som den säkrare

talaren av de två.

Paolo deltar som förstadeltagare i en oväntat stor andel mentala processer (16). Endast 5

av dessa är utåtriktade. Den låga utåtriktade transitiviteten får sin förklaring i att många

processer har inre fenomen som andradeltagare, och inte yttre. Flera processer är knutna

till  känseln,  där Paolo är förstadeltagare i  processer med känselintryck som fenomen

(La2b:19,  25a,  28b,  32a).  Ett  annat  verb  som flera  gånger  realiserar  Paolos  mentala

processer är  upplevde (La2b:13a, 14a). Sammantaget konstruerar dessa processer bitvis

Paolo som passiv upplevare av textvärldens skeenden.

4.5 Kepler 1

4.5.1 Orientering

Texten består av tre avsnitt ur en längre scen. Det är en kompromiss eftersom inga av

romanens  övriga  scener  av  rätt  längd  innehåller  både  manliga  och  kvinnliga

huvudpersoner i samma liv-och-död-situation. Då endast en sekvens (del 1c) innehåller

båda huvudpersonerna samtidigt  och hela  spänningssekvensen sträcker  sig över  flera

kapitel,  valdes  ett  avsnitt  av  liknande längd för  varje  huvudperson:  den sekvens  där

respektive huvudperson träder in i farosituationen (del  1a för Joona, respektive  1b för

Vicky). Joona är perspektivperson i Ke1a och Ke1c, Vicky i Ke1b.

4.5.1.1 Kepler 1a

Poliskommisarie Joona har spårat kidnappare till ett fryshus och agerar för att stoppa att

barnet  Dante  säljs  till  människosmugglare.  Joona  omringas  av  beväpnade  män  och

avväpnas.

4.5.1.2 Kepler 1b

Tonårsflickan  Vicky  finner  Dante  tillsammans  med  kidnapparen  Tobias,  som  hon

känner sedan tidigare. Analyssekvensen börjar när Vicky slår Tobias i huvudet med en

flaska. De båda kämpar på liv och död, men Vicky har överhanden med sitt tillhygge.

30

person verbala processer
1 10

Paolo 1 41

Tabell 16 Talarutrymme (Larsson 2)
anföring (antal tecken)

Miriam



4.5.1.3 Kepler 1c

Joona  avslutar  ett  handgemäng  med  en  man  i  kylrummet  genom  att  oskadliggöra

honom, för att sedan rusa iväg för att undsätta Dante. Joona finner en man som brutalt

misshandlar en medvetslös Vicky. Joona ingriper med våld, varpå polisen anländer och

situationen upplöses.

4.5.2 Resultat

Den dynamiska potentialen är hög både för Joona och Vicky. Båda placerar sig mellan

dynamisk och halvdynamisk, med tendenser åt det dynamiska hållet.

Joonas materiella  processer  ger  mycket  talande resultat.  Joona är  förstadeltagare i  32

processer och bara andradeltagare i 4. Av de sammanlagt 36 materiella processer som

Joona deltar i är 21 utåtriktade och 4 inåtriktade. Agentivitetsanalysen uppvisar liknande

fördelning:  21  positivt  agentiva  processer  jämfört  med  2  negativt  agentiva.  Joona

framstår  som  mycket  handlingskraftig;  hans  handlingar  är  många,  riktade  mot

textvärlden och effektiva.

Vicky  har  även  hon  en  hög  andel  materiella  processer:  av  hennes  sammanlagda

deltagarroller  (49)  sker  35  i  materiella  processer.  Fördelningen  av  roller  inom  de

materiella processerna skiljer sig däremot märkvärt från Joonas; Vicky har 25 processer i
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person värde
2,65
2,59

Tabell 17 Dynamisk potential (Kepler 1)

Joona
Vicky

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 36 32 4 58,3% (21) 11,1% (4) 58,3% (21) 5,6% (2)
verbal 3 3 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 4 3 1 25% (1) 25% (1) 0,0% (0) 0,0% (0)
mental 10 9 1 60,0% (6) 10,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0)
relationell 1 1 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 54 48 6 51,9% (28) 11,1% (6) 38,9% (21) 3,7% (2)

Tabell 18 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Joona)

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 35 25 10 22,9% (8) 31,4% (11) 22,9% (8) 20,0% (7)
verbal 2 2 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 5 5 0 20,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
mental 5 5 0 20,0% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 20,0% (1)
relationell 2 2 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 49 39 10 20,4% (10) 22,4% (11) 16,3% (8) 16,3% (8)

Tabell 19 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Vicky)



förstadeltagarroll, men hela 10 i andradeltagarroll. Av de materiella processerna (35) har

19 riktning: 8 är utåtriktade och 11 inåtriktade – båda jämförelsevis höga siffror. Till

skillnad från Joonas processer som i princip enbart riktar sig utåt, är Vickys processer

riktade åt båda håll, med viss övervikt för de inåtriktade. Graden av agentivitet är även

den jämförelsevis hög, med 8 positivt agentiva och 7 negativt agentiva processer.

Sammantaget antyder resultaten att  Vicky är djupt involverad i  någon form av fysisk

drabbning, där det så att säga 'ges och tas',  och att även om hon har fler handlingar

riktade emot sig än från sig, är hennes handlingar marginellt mer effektiva.

De verbala processerna är fåtaliga: 3 för Joona och 2 för Vicky, men någorlunda jämnt

fördelade  mellan  huvudpersonerna.  Sett  till  utsagans  längd  dominerar  dock  Joona

talarutrymmet med sammanlagt 70 tecken mot Vickys 26.

4.6 Kepler 2

Även  texten  Kepler  2  är  en  kompromiss.  Istället  för  en  manlig  och  en  kvinnlig

huvudperson  som  ställs  inför  samma  liv-och-död-situation,  innehåller  scenen  en

kvinnlig  protagonist  (Elin)  och  en  manlig  antagonist  (Daniel).  Elin  är  textens

perspektivperson.

4.6.1 Orientering

Elin flyr från Daniel,  som beväpnad med en yxa jagar Elin genom hennes hem. Elin

försöker samtidigt som hon flyr att uppehålla Daniel och locka bort honom från det rum

där Vicky gömmer sig.

4.6.2 Resultat

Den dynamiska potentialen är hög för Elins processer, vilka uppvisar analysens högsta

notering. Daniels dynamiska potential är även den jämförelsevis hög, men placerar sig

ändå mellan dynamisk och halvdynamisk.
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person verbala processer
Joona 3 70
Vicky 2 26

Tabell 20 Talarutrymme (Kepler 1)
anföring (antal tecken)

person värde
Elin 2,70
Daniel 2,52

Tabell 21 Dynamisk potential (Kepler 2)



Elins  materiella  processer  står  för  40  av  hennes  totalt  55  förekomster  –  en

anmärkningsvärt  hög  siffra  inom  undersökningen.  Elin  är  förstadeltagare  i  33  och

andradeltagare i 7 av dem. Av de materiella processerna är 10 utåtriktade och 9 positivt

agentiva, vilket antyder att Elins handlingar sträcker sig till textvärlden och till stor del är

effektiva. Elin deltar däremot även i 7 inåtriktade och 7 negativt agentiva processer. Hon

tycks utsatt för yttre påverkan i nästan lika stor grad som hon själv kan påverka.

Daniel har en lägre andel förekomster som andradeltagare än Elin, med 22 förekomster i

förstadeltagarroll och bara 4 i andradeltagarroll. Effekten blir att resultaten framställer

honom  som  mer  handlingskraftig.  Riktningen  på  hans  materiella  processer  är

företrädesvis  utåtriktad  (10  utåtriktade  mot  3  inåtriktade),  och  agentiviteten  starkt

positiv (11 positivt mot 3 negativt agentiva processer). Daniel framstår som förmögen

till påverkan, om än inte utan visst motstånd.

Inga verbala processer förekommer i texten.
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process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 40 33 7 25,0% (10) 17,5% (7) 22,5% (9) 17,5% (7)
verbal 0 0 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 1 1 0 100% (1) 0,0% (0) 100% (1) 0,0% (0)
mental 13 11 2 38,5% (5) 23,1% (3) 0,0% (0) 0,0% (0)
relationell 1 1 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 55 46 9 29,1% (16) 18,2% (10) 18,2% (10) 12,7% (7)

Tabell 22 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Elin)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 26 22 4 38,5% (10) 11,5% (3) 42,3% (11) 11,5% (3)
verbal 0 0 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)

4 3 1 0,0% (0) 25,0% (1) 0,0% (0) 25,0% (1)
mental 8 3 5 25,0% (2) 62,5% (5) 12,5% (1) 0,0% (0)
relationell 5 5 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 43 33 10 27,9% (12) 20,9% (9) 27,9% (12) 9,3% (4)

Tabell 23 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (Daniel)
agentivitet

beteendem.

person verbala processer
Elin 0 0
Daniel 0 0

Tabell 24 Talarutrymme (Kepler 2)
anföring (antal tecken)



4.7 Jämförelse

I  det  här  avsnittet  sammanställs  resultatet  för  varje  författare  för  att  möjliggöra  en

jämförelse mellan författarna.

4.7.1 Dynamisk potential

Den dynamiska potentialen har ett genomsnittsvärde på 2,50 för kvinnor och 2,38 för 

män. Både Läckberg och Larsson har genomsnittliga värden som ligger under det totala 

genomsnittet, medan Kepler ligger långt över detta, särskilt för manliga huvudpersoner. 

De kvinnliga huvudpersonerna har genomgående högre genomsnittlig dynamisk 

potential än de manliga i jämförelsen mellan författarnas texter. Skillnaden förefaller 

minst i Kepler, sett till genomsnittsvärdet.

4.7.2 Transitivitet och agentivitet

4.7.2.1 Läckberg

Fördelningen  av  det  totala  antalet  processer  är  snedfördelat  mellan  kvinnliga  och

manliga  huvudpersoner  i  Läckberg:  med  deltagande  i  45  processer  jämfört  med

kvinnornas  133  har  de  manliga  huvudpersonerna  närmare  en  tredjedel  så  många

förekomster, vilket påverkar resultatens representativitet negativt.

Resultaten gör gällande att de kvinnliga personerna i Läckbergs texter har avsevärt lägre

grad av utåtriktning (21,4%) för sina materiella processer än de manliga (72,2%), samt

avsevärt högre grad av inåtriktning (30,0% mot 5,6%). Sett till den totala fördelningen

har  kvinnliga  huvudpersoner  något  lägre  utåtriktning  för  sina  processer  (25,6%)  än

manliga (33,3%) och i stort sett lika hög grad av inåtriktning (21,1% mot 20,0%).

Den  positiva  agentiviteten  uppvisar  en  liknande  fördelning:  20,0%  av  de  kvinnliga

huvudpersonernas  materiella  processer  är  positivt  agentiva,  jämfört  med  72,2%  av

männens. Fördelat över samtliga processtyper sjunker siffran till 11,3% för kvinnorna

och 31,1% för männen – fortfarande en märkbar skillnad.
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författare kvinnor män
Läckberg 2,45 2,30
Larsson 2,39 2,26
Kepler 2,65 2,59
totalt 2,50 2,38

Tabell 25 Dynamisk potential (samtliga författare)



Den negativa agentiviteten är avslöjande: för de kvinnliga huvudpersonerna är 28,6% av

de materiella processerna och 19,5% av samtliga processtyper negativt agentiva, medan

de manliga huvudpersonerna helt saknar negativt agentiva processer.

4.7.2.2 Larsson

Den riktningsmässiga fördelningen är jämn i Larsson, om än med en liten fördel för

manliga  huvudpersoner.  De  kvinnliga  huvudpersonerna  har  något  lägre  grad  av

utåtriktning för sina materiella processer (19,2% mot 25,0%) och marginellt högre grad

av  inåtriktning  för  desamma  (15,4%  mot  13,9%).  Motsvarande  siffra  för  samtliga

processtyper uppvisar en liknande fördelning, med 22,2% utåtriktning för kvinnliga, mot

27,5% för manliga huvudpersoners processer. Inåtriktningen är dock 11,1% jämfört med

männens 12,5%.

Agentiviteten  i  Larssons  texter  är  generellt  låg.  En  viss  fördel  råder  för  kvinnliga

huvudpersoner i fråga om positiv agentivitet: 11,5% för materiella processer och 5,6% för

samtliga  processtyper,  att  jämföra  med  motsvarande  värden  för  de  manliga

huvudpersonerna; 8,3%, respektive 3,8%.

Den negativa agentiviteten är i princip lika hög som den positiva för både kvinnliga och

manliga  huvudpersoner:  11,5%  respektive  5,6%  för  materiella  processer,  samt  6,5%

respektive 3,8% för samtliga processtyper.
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process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -
materiell 70 50 20 21,4% (15) 30,0% (21) 20,0% (14) 28,6% (20)
verbal 2 1 1 50,0% (1) 50,0% (1) 50,0% (1) 0,0% (0)

26 22 4 19,2% (5) 11,5% (3) 0,0% (0) 1,5% (3)
mental 28 27 1 42,9% (12) 10,7% (3) 0,0% (0) 10,7% (3)
relationell 7 7 0 14,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 133 107 26 25,6% (34) 21,1% (28) 11,3% (15) 19,5% (26)

Tabell 26 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (kvinnor, Läckberg)
agentivitet

beteendem.

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 18 17 1 72,2% (13) 5,6% (1) 72,2% (13) 0,0% (0)
verbal 8 8 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)

10 6 4 20,0% (2) 50,0% (5) 10,0% (1) 0,0% (0)
mental 5 1 4 0,0% (0) 60,0% (3) 0,0% (0) 0,0% (0)
relationell 4 4 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 45 36 9 33,3% (15) 20,0% (9) 31,1% (14) 0,0% (0)

Tabell 27 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (män, Läckberg)
agentivitet

beteendem.



De kvinnliga huvudpersonerna har med andra ord en liten fördel  sett  till  graden av

positivt  agentiva  processer,  men de manliga en liten fördel  sett  till  negativt  agentiva

processer.

4.7.2.3 Kepler

Keplers texter präglas av en jämförelsevis hög grad av transitiva och agentiva processer.

De kvinnliga huvudpersonerna har en klar nackdel sett till utåtriktning. 24,0% av deras

materiella processer, samt 25,0% av samtliga deras processtyper är utåtriktade, jämfört

med 50,0% av  de  materiella  processerna  och  41,2% av  samtliga  processtyper  för  de

manliga huvudpersonerna.

Även i fråga om inåtriktade materiella processer har de kvinnliga huvudpersonerna en

viss  nackdel  med  24,0%  inåtriktning  jämfört  med  männens  11,3%.  Den  totala

inåtriktningen  för  samtliga  processtyper  uppvisar  en  mindre  marginal:  20,2%  för

kvinnliga jämfört med 15,5% för manliga huvudpersoner.

Agentivitetsanalysen uppvisar en stor nackdel för de kvinnliga huvudpersonerna både i

fråga om positiv agentivitet och negativ. Av de materiella processerna var 22,7% positivt

agentiva  för  de  kvinnliga  huvudpersonerna och 51,6% för  de  manliga.  Utslaget  över

samtliga processtyper är skillnaden nästan lika stor: 17,3% för de kvinnliga mot 34,0%

för de manliga huvudpersonerna.

36

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 52 42 10 19,2% (10) 15,4% (8) 11,5% (6) 11,5% (6)
verbal 2 1 1 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 15 11 4 0,0% (0) 13,3% (2) 0,0% (0) 0,0% (0)
mental 27 26 1 51,9% (14) 7,4% (2) 0,0% (0) 3,7% (1)
relationell 12 12 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 108 92 16 22,2% (24) 11,1% (12) 5,6% (6) 6,5% (7)

Tabell 28 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (kvinnor, Larsson)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 36 30 6 25,0% (9) 13,9% (5) 8,3% (3) 5,6% (2)
verbal 3 3 0 33,3% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)

8 6 2 25,0% (2) 25,0% (2) 0,0% (0) 12,5% (1)
mental 24 21 3 41,7% (10) 12,5% (3) 0,0% (0) 0,0% (0)
relationell 9 9 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 80 69 11 27,5% (22) 12,5% (10) 3,8% (3) 3,8% (3)

Tabell 29 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (män, Larsson)
agentivitet

beteendem.



I fråga om agentivitet har de kvinnliga huvudpersonerna nästan lika hög grad negativ

som  positiv  agentivitet:  18,7%  för  de  materiella  processerna  respektive  14,4%  för

samtliga processtyper. För de manliga huvudpersonerna är den negativa agentiviteten

mycket låg i jämförelse med den positiva: 8,1% för materiella processer, respektive 6,2%

för samtliga processtyper.

4.7.2.4 Samtliga författare

En  uppställning  över  processerna  för  samtliga  författares  texter  visar  en  tydlig

genomgående  trend  avseende  transitivitet  och  agentivitet:  de  kvinnliga

huvudpersonernas  processer,  sett  både  till  materiella  processer  och  samtliga

processtyper, uppvisar lägre grad av utåtriktning och högre grad av inåtriktning än de

manliga  huvudpersonernas.  Samma  sak  gäller  för  graden  av  positiv  och  negativ

agentivitet.

För de materiella  processerna uppträder  en stor  skillnad i  utåtriktning:  de  kvinnliga

huvudpersonerna har 21,8% utåtriktning,  jämfört med de manliga huvudpersonernas

40,9%. Motsvarande siffror för samtliga processtyper är 24,3%, respektive 31,6%.

Graden av inåtriktning är 23,9% för de kvinnliga huvudpersonernas materiella processer

och 17,7% för  samtliga processtyper,  att  jämföra med 12,1% respektive 14,4% för  de

manliga – avsevärt lägre. 
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process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 75 58 17 24,0% (18) 24,0% (18) 22,7% (17) 18,7% (14)
verbal 2 2 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 6 6 0 33,3% (2) 0,0% (0) 16,7% (1) 0,0% (0)
mental 18 16 2 33,3% (6) 16,7% (3) 0,0% (0) 5,6% (1)
relationell 3 3 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 104 85 19 25,0% (26) 20,2% (21) 17,3% (18) 14,4% (15)

Tabell 30 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (kvinnor, Kepler)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 62 54 8 50,0% (31) 11,3% (7) 51,6% (32) 8,1% (5)
verbal 3 3 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)

8 6 2 12,5% (1) 25,0% (2) 0,0% (0) 12,5% (1)
mental 18 12 6 44,4% (8) 33,3% (6) 5,6% (1) 0,0% (0)
relationell 6 6 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 97 81 16 41,2% (40) 15,5% (15) 34,0% (33) 6,2% (6)

Tabell 31 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (män, Kepler)
agentivitet

beteendem.



Den  positiva  agentiviteten  är  18,8%  för  de  kvinnliga  huvudpersonernas  materiella

processer, samt 11,3% för samtliga processtyper, jämfört med 38,6% respektive 21,2% för

de manliga huvudpersonernas.

Graden av negativ agentivitet  är 20,3% för de kvinnliga huvudpersonernas materiella

processer, samt 13,9% för samtliga processtyper, att jämföra med motsvarande siffror för

de manliga huvudpersonerna: 8,3% respektive 4,8%.

4.7.3 Talarutrymme

Talarutrymmet är ojämnt fördelat mellan olika texter inom respektive författarskap, men

målar ändå sammantaget upp en talande bild.

I Läckbergs texter domineras talarutrymmet av manliga huvudpersoner, med 8 verbala

processer och en total anföring på 167 tecken för manliga huvudpersoner, jämfört med 1

verbal process och ingen anföring för de kvinnliga. 

De  manliga  huvudpersonerna  har  en  stor  fördel  i  fördelningen  av  talarutrymmet  i

Larssons texter, med 3 verbala processer och en total anföring på 62 tecken, jämfört med

1 verbal process och totalt 10 tecken för de kvinnliga.
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person verbala processer
kvinnor 1 0
män 8 167

Tabell 34 Talarutrymme (Läckberg, totalt)
anföring (antal tecken)

process deltagarroll transitivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 197 150 47 21,8% (43) 23,9% (47) 18,8% (37) 20,3% (40)
verbal 6 4 2 16,7% (1) 16,7% (1) 16,7% (1) 0,0% (0)

47 39 8 14,9% (7) 10,6% (5) 2,1% (1) 6,4% (3)
mental 73 69 4 43,8% (32) 11,0% (8) 0,0% (0) 6,8% (5)
relationell 22 22 0 4,5% (1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 345 284 61 24,3% (84) 17,7% (61) 11,3% (39) 13,9% (48)

Tabell 32 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (kvinnor, totalt)
agentivitet

beteendem.

process deltagarroll transitivitet agentivitet
typ antal 1:a 2:a + - + -

materiell 132 113 19 40,9% (54) 12,1% (16) 38,6% (51) 8,3% (11)
verbal 13 12 1 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
beteendem. 33 23 10 9,1% (3) 27,3% (9) 3,0% (1) 3,0% (1)
mental 50 39 11 44,0% (22) 22,0% (11) 2,0% (1) 0,0% (0)
relationell 22 22 0 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0)
summa 250 209 41 31,6% (79) 14,4% (36) 21,2% (53) 4,8% (12)

Tabell 33 Deltagarroll, transitivitet och agentivitet (män, totalt)



Det totala antalet  verbala processer är jämnt fördelade mellan kvinnliga och manliga

huvudpersoner i Keplers texter, men den totala anföringen är nästan tre gånger större för

de manliga.

Totalt sett domineras talarutrymmet av manliga huvudpersoner, vilka förekommer som

förstadeltagare  i  sammanlagt  14  verbala  processer,  jämfört  med  de  kvinnliga

huvudpersonerna,  vilka endast  förekommer i  4  – en knapp tredjedel  så  många.  Den

totala anföringen uppvisar samma tendens: manliga huvudpersoner har en total anföring

på  299  tecken,  vilket  är  mer  än  åtta  gånger  så  mycket  som  de  kvinnliga

huvudpersonernas totala anföring, sammanlagt 36 tecken.
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person verbala processer
kvinnor 1 10
män 3 62

Tabell 35 Talarutrymme (Larsson, totalt)
anföring (antal tecken)

person verbala processer
kvinnor 2 26
män 3 70

Tabell 36 Talarutrymme (Kepler, totalt)
anföring (antal tecken)

person verbala processer
kvinnor 4 36
män 14 299

Tabell 37 Talarutrymme (totalt, samtliga författare)
anföring (antal tecken)



5 Diskussion
Nedan  presenteras  de  slutsatser  som  kan  dras  av  resultaten.  Först  diskuteras  den

dynamiska potentialen, därefter riktning, påverkan och talarutrymme. Detta följs av en

sammanfattande slutsats.  Kapitlet  avslutas  med en  metoddiskussion,  samt förslag  till

framtida forskning.

5.1 Dynamisk potential

Analysen av den dynamiska potentialen visar att kvinnor framställs som mer dynamiska

än  män.  Den  högre  andelen  dynamiska  processer  antyder  att  kvinnor  i  större

utsträckning  än  män  agerar  på  ett  sådant  sätt  att  de  åstadkommer  förändring  i

textvärlden. Detta får anses som föredömligt i att det inte reproducerar en stereotyp bild

av kvinnor som mer passiva än män.

Resultaten  är  oväntade,  och  det  vore  intressant  att  se  om ett  större  material  skulle

uppvisa  liknande resultat. En möjlig förklaring till att resultaten avviker från förväntan

är att  av de analyserade texterna har två texter (Lä2 och La1) manliga huvudpersoner

med avsevärt  färre  processer  över  lag,  och  vilka  dessutom i  viss  mån figurerar  i  en

statistroll i förhållande till den kvinnliga huvudpersonen.

5.2 Riktning

Resultatet  av  den  transitiva  analysen  gör  gällande  att  män har  aningen  större  andel

utåtriktade processer än kvinnor, medan kvinnor har marginellt större andel inåtriktade

processer.  Detta  antyder  att  män  riktar  sina  handlingar  mot  yttre  deltagare  i  större

utsträckning  än  kvinnor,  och  att  kvinnor  i  större  utsträckning  blir  mål  för  yttre

deltagares  handlingar,  men resultaten  visar  inga  avgörande  skillnader  mellan  könen.

Kvinnor och män framställs med andra ord som ungefär lika handlingskraftiga.

Fördelningen ser dock annorlunda ut för materiella processer. Där har männen ungefär

dubbla  andelen utåtriktade processer  jämfört  med kvinnorna,  medan kvinnorna  har

dubbla  andelen inåtriktade processer  jämfört  med männen.  Män riktar  alltså  fysiska

handlingar mot yttre deltagare i större utsträckning än kvinnor, och kvinnor blir i större

utsträckning mål för yttre fysiska skeenden. Effekten blir att män framställs som långt

mer fysiskt handlingskraftiga, kvinnor som mål. Detta erbjuder en intressant kontrast till

den dynamiska potentialen. Sammantaget förefaller det som att kvinnor är dynamiska,

men att deras fysiska handlingar saknar mål, till skillnad från männens.
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Resultatet  visar  vidare  att  förhållandet  mellan  andelen  utåtriktade  och  inåtriktade

processer skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Effekten blir att män framstår som friare

att agera i texterna. Deras handlingar riktas mot yttre deltagare, medan de själva mer

sällan blir mål för yttre deltagares processer. Kvinnorna möter på mer motstånd – nästan

lika  många  processer  riktas  mot  dem  som  från  dem.  Särskilt  tydligt  blir  detta  för

materiella  processer,  där  männen  har  dubbelt  så  hög  utåtriktning  som inåtriktning,

medan kvinnorna faktiskt har något högre inåtriktning än utåtriktning.

Om  texten  bidrar  till  konstruerandet  av  social  och  personlig  identitet  (Fairclough

2010:75f),  bidrar  den  till  att  upprätthålla  ett  samhälle  där  män  förväntas  vara

handlingskraftiga utan att behöva förvänta sig mycket motstånd. Kvinnor, å andra sidan,

kan räkna med att motarbetas på olika sätt.

5.3 Påverkan

Agentivitetsanalysen  visar  att  männen  har  i  princip  dubbelt  så  stor  andel  positivt

agentiva processer som kvinnorna, både sett till materiella processer och fördelat över

samtliga processtyper. Män framställs alltså över lag som mer förmögna till påverkan än

kvinnor.  Kvinnorna  har  i  sin  tur  nästan  tre  gånger  så  stor  andel  negativt  agentiva

processer  som  männen,  vilket  framställer  kvinnor  som  påverkade  i  långt  större

utsträckning än män.

Förhållandet mellan positivt och negativt agentiva processer är för männen ungefär 4:1.

För kvinnorna är det närmare 1:1. Faktum är att kvinnorna sammantaget påverkas mer

än de kan påverka, om än med knapp marginal. Effekten blir att män framställs som

förmögna att påverka yttre deltagare i stor utsträckning, samtidigt som de påverkar långt

mer än de själva påverkas, alltmedan kvinnorna framställs som mindre förmögna att

påverka  yttre  deltagare,  samt  som  påverkande  och  påverkade  i  ungefär  samma

utsträckning.

För  de  materiella  processerna  är  förhållandet  mellan  positivt  och  negativt  agentiva

processer  för  män  ännu  större:  5:1.  För  kvinnor  gäller  samma  förhållande  som  för

samtliga  processtyper:  ungefär  1:1,  med  en  liten  övervikt  för  de  negativt  agentiva

processerna. Med andra ord påverkar mäns fysiska handlingar yttre deltagare i mycket

hög utsträckning, medan kvinnor påverkas i ungefär lika stor utsträckning som de själva

påverkar.
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Sammantaget reproducerar texterna en bild av män som påverkande och kvinnor som i

viss mån påverkande, men i lika stor mån utsatta för andras handlingar. Konstruktionen

av könsrollerna i texten kan få konsekvenser för vilket socialt beteende som anses tillåtet

för män och kvinnor i samhället i och med att texter bidrar till att konstruera sociala och

personliga  identiteter  (Fairclough  2010:75f).  Möjligheten  för  män  att  vara  passiva  i

förhållande till svårigheter försvåras därmed jämte möjligheten för kvinnor att försöka

påverka i liknande situationer.

5.4 Talarutrymme

Analysen av spänningssekvensernas talarutrymme gör gällande att män dominerar både

avseende  antalet  verbala  processer  och  den  totala  anföringen.  Effekten  blir  att  män

framställs som aktiva talare, medan kvinnor i jämförelse framställs som nästan stumma.

Vad fördelningen beror på är inte helt enkelt att avgöra, med ett så litet antal verbala

processer  att  analysera.  Kanhända  speglar  resultaten  en  verklig  fördelning  av

talarutrymme mellan män och kvinnor. Alternativt kan kontexten ha spelat in, som när

en  viss  situation  inte  tillåter  verbala  processer,  exempelvis  i  Läckberg  2.  En  tredje

möjlighet är att slumpen ville att samtliga texter skulle innehålla nästan enbart manliga

talare.  Att  samtliga  texter  (Läckberg  2 undantaget)  uppvisar  liknande resultat  stärker

däremot  en  hypotes  om  att  en  analys  av  ett  större  material  skulle  påvisa  samma

tendenser.

Den icke-verbala kommunikationen i Läckberg 2 förtjänar ett speciellt omnämnande. Då

den sker genom beteendemässiga processer faller den utanför ramen för analysen. Detta

påverkar  resultaten  genom  att  processer  utesluts,  vilka  definitivt  uttrycker

kommunikation och eventuellt hade kunnat tolkas som verbala.

5.5 Slutsats

Undersökningen  visar  att  män  och  kvinnor  framställs  som  olika  dynamiska  och

handlingskraftiga  i  liv-och-död-situationer.  Fördelningen  av  processer,  omräknat  i

'dynamisk potential', visar att kvinnor framställs som aningen mer dynamiska än män i

materialet (jfr. Holmberg m. fl. 2011:26f). En undersökning av processernas riktning och

påverkan avslöjar däremot att mäns processer oftare riktas mot yttre deltagare och i långt

större  utsträckning  är  effektiva,  med  resultatet  att  män  framställs  som  mer

handlingskraftiga  och  förmögna  till  påverkan.  Detta  gäller  särskilt  för  den  mest
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dynamiska av processtyperna: de materiella processerna. 

Undersökningen  visar  vidare  att  män  och  kvinnor  har  olika  stor  tillgång  till

talarutrymmet  i  liv-och-död-situationer.  Män  har  fler  verbala  processer  och  deras

utsagor är längre. Det ringa urvalet verbala processer gör dock att resultatet inte kan ses

som representativt.

En jämförelse mellan författare avslöjar fler likheter än skillnader i framställningen av

huvudpersonerna. De variationer som förekommer är oftast en fråga om gradskillnad.

Den dynamiska potentialen är genomgående högre för kvinnor än för män för samtliga

författare,  även  om  den  inbördes  skillnaden  är  något  mindre  uttalad  i  Kepler.  Det

föreligger  med  andra  ord  inga  väsentliga  skillnader  mellan  författare  avseende  den

relativa differensen mellan kvinnors och mäns dynamiska potential.

Riktningen för kvinnors materiella processer skiljer sig inte nämnvärt mellan författare:

Läckberg har något högre utåtriktning än inåtriktning, liksom Larsson, medan Kepler

har lika hög grad av inåtriktning som utåtriktning.  Riktningen för kvinnors samtliga

processer uppvisar samma mönster för samtliga författare: något högre utåtriktning än

inåtriktning.

Riktningen för mäns materiella processer är genomgående högre för samtliga författare.

I Läckberg och Larsson avsevärt högre. Riktningen för mäns samtliga processer skiljer

sig mellan författare: både Läckberg och Larsson uppvisar något högre utåtriktning än

inåtriktning, medan Kepler uppvisar avsevärt högre utåtriktning än inåtriktning.

Agentiviteten för kvinnors materiella processer är någorlunda lik för samtliga författare:

Läckberg uppvisar något högre positiv än negativ agentivitet, Larsson lika hög, Kepler

aningen högre positiv än negativ. Agentiviteten för kvinnors samtliga processer skiljer

sig inte nämnvärt mellan författare: den positiva agentiviteten är aningen högre än den

negativa i samtliga fall.

Agentiviteten för mäns materiella processer är utpräglat positiv, men skiljer sig åt i fråga

om grad: Larsson har något högre positiv än negativ agentivitet, Kepler avsevärt högre

positiv än negativ, och Läckberg anmärkningsvärt högre positiv än negativ agentivitet.

Agentiviteten  för  mäns  samtliga  processer  skiljer  sig  åt  mellan  författare:  Larsson

uppvisar  lika  hög  positiv  som negativ  agentivitet,  medan både  Läckberg  och  Kepler

uppvisar avsevärt högre positiv än negativ agentivitet.
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Slutsatsen blir att författarnas texter sammantaget uppvisar samma genomgående trend;

bara  graden  av  skillnad  mellan  kvinnor  och  män  varierar  mellan  författare.

Gradskillnaden är tydligare för materiella processer än för samtliga processer.

Sammanfattningsvis  står  det  klart  att  undersökningen  avslöjar  att  det  föreligger

skillnader i  hur kvinnor och män framställs i  litterära spänningssekvenser. Materialet

förmedlar en bild av kvinnor som mer dynamiska, men mindre handlingskraftiga och

förmögna till påverkan än män, attityder som kan påverka hur könsroller konstrueras i

samhället (Fairclough 2010:75f).

5.6 Metoddiskussion

Uträkningen av personernas dynamiska potential visade sig vara ett intressant verktyg,

om än säkerligen en aning trubbigt.  En kvalitativ  bedömning av varje  processkärnas

dynamiska potential hade resulterat i en exaktare jämförelse, men skulle inte lämpa sig

för en större kvantitativ studie på grund av arbetsbördan.

Den transitiva  och den agentiva  analysen visade sig  vara användbara  verktyg för  att

synliggöra  riktningar  och  påverkan  i  text.  Kvantifieringen  av  deras  resultat

åskådliggjorde även genomgående tendenser i samtliga undersökningens texter.

Analysen  av  texternas  talarutrymme  hade  behövt  mer  material  för  att  kunna  göra

representativa övergripande jämförelser. Detta ser jag som en brist hos urvalet och inte i

metoden. I ett fall utnyttjades talarutrymmet genom icke-verbala kommunikation, vilket

förbigick den kvantitativa analysen.

Undersökningen  av  talarutrymme  tar  inte  hänsyn  till  Hallidays  interpersonella

metafunktion  (Halliday  2004:106).  Att  låna  in  verktyg  från  den  interpersonella

metafunktionens förråd hade eventuellt kunnat åskådliggöra riktningar och påverkan i

huvudpersonernas verbala samspel, till exempel i dialog.

Den  förmodat  kvantitativa  analysen  bygger  i  viss  mån  på  subjektiv  tolkning,  vilket

innebär att samma metod, tillämpad på samma material, men av en annan person skulle

kunna resultera i  delvis andra resultat.  Den kontinuerliga tolkningen av processernas

betydelse som är nödvändig för metodens tillämpning gör även analysen arbetsintensiv.

Den ideationella metafunktionen särskiljer inte mellan processer som faktiskt äger rum

och processer  som inte gör det.  I  retrospekt  hade det  varit  klokt  att  trots detta göra

åtskillnad på dem i metoden.
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5.7 Framtida forskning

För framtida studier vore det intressant att tillämpa metoden, i en modifierad form eller

i  delar,  på  ett  annat  (och  givetvis  mer  omfattande)  urval  än  enbart  de

spänningssekvenser som analyserats här. Exempel på utvidgade undersökningsområden

vore att jämföra om framställningen av män och kvinnor skiljer sig åt mellan författare

av olika kön, samt mellan genrer. En diakronisk undersökning vore likaså intressant – att

ställa  äldre  litteratur  mot  modern  för  att  undersöka  eventuella  förändringar  i

representationen över tid. Även om denna undersökning begränsar sig till att undersöka

representationer av två könsroller,  vore det mycket intressant att även undersöka hur

könsöverskridande personer representeras i text.
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6 Avslutning
De analyserade texterna är fiktiva, men de könsroller som förmedlas i fiktionen påverkar

vår uppfattning om hur män och kvinnor tillåts vara i verkligheten.

Varje text förmedlar en unik världsbild; en av många möjliga världsbilder att förhålla sig

till, med värderingar och attityder att ta till sig eller förkasta. Men författare tenderar att

representera världen på förutbestämda sätt, vilka bestäms av de sociala strukturerna de

verkar inom (Fairclough 2010:75).  När  tillräckligt  många fiktiva  världsbilder  smälter

samman, tar ny verklighet form.

Om tillräckligt  många skönlitterära texter  – eller  filmer,  eller  musik för den delen –

framställer kvinnor som mindre handlingskraftiga och mindre förmögna till påverkan

än män, blir det en självuppfyllande profetia.

De riktningar och den påverkan som syns i resultaten är en spegelbild av verklighetens

riktningar och påverkan. I många fall är riktningar och påverkan på liv och död, precis

som i de analyserade texterna.
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