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Sammandrag	
I	denna	uppsats	har	vi	undersökt	två	av	Carl-Johan	Vallgrens	romaner,	varav	en	är	en	
genrelös	sådan	(med	detta	menar	vi	en	roman	som	inte	är	förankrad	i	gängse	normer	
vad	gäller	genrelitteratur)	och	den	andra	en	kriminalroman.	Romanerna	i	fråga	är	Den	
vidunderliga	 kärlekens	 historia	 (2002)	 och	 Skuggpojken	 (2013).	 Syftet	 med	
undersökningen	 är	 att	 titta	 på	 språkliga	 skillnader	 i	 dessa	 böcker.	 I	 teoriavsnittet	
presenteras	 de	 relevanta	 begrepp	 som	 kommer	 ligga	 som	 grund	 för	 uppsatsen.	 I	
efterföljande	 metodkapitel	 motiverar	 vi	 varför	 en	 metodkombination	 bestående	 av	
mätinstrumenten	läsbarhetsindex	och	ordvariationsindex	samt	en	metaforanalys	valdes	
för	 att	 besvara	 våra	 frågeställningar.	 Metodkapitlet	 inrymmer	 dessutom	 en	 kortare	
författarpresentation.	

	
I	resultatdelen	konstaterar	vi	att	det	finns	tydliga	skillnader	mellan	de	två	böckerna:	Den	
vidunderliga	kärlekens	historia	 visar	högre	abstraktionsgrad	 i	metaforanalysen,	högre	
värden	 i	 läsbarhetsindex	 samt	 ordvariationsindex	 i	 relation	 till	 Skuggpojken.	 Detta,	
menar	 vi,	 gör	 den	 förstnämnda	 till	 en	 språkligt	 svårtillgängligare	 text.	 I	 diskussionen	
resonerar	vi	kring	resultaten,	uppmanar	till	framtida	forskning	för	att	slutligen	ge	våra	
avslutande	kommentarer.		
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1.	Inledning	
Tittar	man	på	svenska	bokhandlars	topplistor	kan	man	räkna	med	att	en	stor	del	utgörs	
av	 kriminalromaner.	 Böcker	 –	 och	 författare	 –	 lanseras	 utomlands	 och	 svenska	
kriminalromaner	har	ett	högt	anseende	internationellt.	Varför	har	det	blivit	så?	Är	det	
spänningen	i	att	få	följa	polisers,	 journalisters	och	privatdetektivers	väg	mot	att	finna	
den	hänsynslösa	mördaren?	Handlar	det	om	flykt	från	vardagen?	Eller	är	det	simplare	
än	så,	är	litteraturen	relativt	simpel	och	mottagaranpassad,	kräver	den	generellt	mindre	
tankekraft	 av	 läsaren	 jämfört	 med	 genrelös	 litteratur?	 Det	 var	 dessa	 tankar	 och	
funderingar	som	fick	oss	att	vilja	granska	fenomenet	lite	närmare.	Vi	ville	undersöka	en	
författare	som	skrivit	kritikerrosade	romaner	som	omfamnats	av	finkulturen,	och	som	
dessutom	provat	på	den	populära	deckargenren.	Hade	hon	eller	han	faktiskt	förenklat	
språket,	eller	var	det	bara	två	studenters	förutfattade	meningar? 
 
Hur	vi	sedermera	skulle	granska	texterna	var	en	annan	fråga.	Vi	ville	granska	respektive	
roman	 utan	 att	 nödvändigtvis	 behöva	 blanda	 in	 handling,	 intriger,	 dramaturgi	 och	
eventuell	upplösning.	Det	vi	intresserade	oss	för	var	det	rent	språkliga,	företeelser	som	
meningslängd,	 metaforer	 och	 långa	 ord.	 Med	 ambitionen	 att	 täcka	 upp	 ett	 större	
område	och	att	få	en	bredd	valde	vi	att	kombinera	tre	analysmodeller:	en	metaforanalys,	
ordvariationsindex	 samt	 läsbarhetsindex.	Detta,	bedömer	vi,	 är	en	gedigen	grund	att	
luta	sig	mot	när	vi	tar	oss	an	undersökningen. 
 
1.1 Syfte	och	frågeställning	
Syftet	med	uppsatsen	är	att	undersöka	om	det	finns	skillnader	 i	språkbruk	mellan	en	
författares	kriminalroman	och	en	av	dennes	uppskattade	genrelösa	romaner.	Böckerna	
vi	valt	ut	är	Carl-Johan	Vallgrens	Skuggpojken	tillika	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
(se	 avsnitt	 4.2	 Urval	 och	 presentation).	 Vi	 har	 en	 tes	 och	 en	 förutfattad	mening	 att	
språket	i	kriminalromaner	är	enklare	och	mer	mottagaranpassat.	Detta	vill	vi	granska.	 
 
För	att	uppnå	syftet	har	vi	ställt	oss	följande	frågor:	
 

• Hur	 skiljer	 sig	 metaforer	 och	 ordvariations-	 och	 läsbarhetsindex	 mellan	
Skuggpojken	och	Den	vidunderliga	kärlekens	historia?	

• Hur	 påverkar	 de	 eventuella	 skillnaderna	 texternas	 tillgänglighet	 och	
abstraktionsgrad?	
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2.	Teori	och	begrepp	
Nedan	redovisar	vi	relevanta	teorier	och	begrepp	som	kommer	vara	grundpelarna	i	vår 
undersökning. 
 
2.1	Metaforer	
För	det	första:	"En	metafor	beskriver	något	i	termer	av	något	annat	som	det	inte	är,	den	
överför	 betydelse	 från	 ett	 område	 till	 ett	 annat.	 Överföringen	 sker	 oftast	 från	 det	
välbekanta	 och	 konkreta	 till	 det	 mindre	 erfarenhetsbaserade	 och	 mer	 abstrakta"	
(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	265).	Metaforer	är	ett	välkänt	stilistiskt	begrepp	inom	all	
slags	 text,	 möjligtvis	 främst	 inom	 prosa	 och	 poesi.	 Men	 metaforer	 är	 inte	 bara	
utsmyckningar	 i	 ett	 språk	 utan	 språkliga	 verktyg	 vi	 använder	 för	 att	 förstå	 världen	
(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	266).	Ett	metaforbruk	kan	till	exempel	användas	för	att	se	
någonting	 från	 ett	 annat	 perspektiv	 eller	 förmedla	 en	 pedagogisk	 illustration	 till	
någonting	 abstrakt	 och	 tvärtom.	 Detta	 språkliga	 fenomen	 sker	 medvetet	 eller	
omedvetet,	beroende	på	vilken	typ	av	metaforbruk	det	är	fråga	om.	 
 
Metaforer	kan	delas	in	i	olika	kategorier.	Bergström	och	Boréus	(2012,	s	268–269)	skriver	
att	alla	metaforer	någon	gång	varit	nyskapande	och	att	en	del	av	dessa	plockats	upp	i	
språkbruket	 där	 de	 tillämpats.	Metaforerna	 kan	 sedan	 bli	 till	 fasta	 uttryck	 som	med	
tiden,	 tillsammans	 med	 en	 vedertagen	 och	 etablerad	 användning,	 kan	 leda	 till	 att	
metaforens	andemening	eller	egentliga	innebörd	går	förlorad	och	inte	längre	uppfattas	
som	en	metafor	 av	 gemene	 språkanvändare.	 Denna	 skara	metaforer	 kallas	 för	döda	
metaforer	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	269). 
 
Inaktiva	metaforer	är	metaforiska	uttryck	som	framstår	som	metaforer	 först	efter	en	
reflektion.	 Bergström	 och	 Boréus	 (2012,	 s	 269)	 kallar	 de	 inaktiva	 metaforerna	 för	
konventionella	 uttryck	 i	 språket.	 De	 inaktiva	 metaforernas	 innebörd	 uppfattas,	 av	
språkanvändarna,	även	om	de	inte	aktivt	reflekterar	över	betydelseöverföringen	varje	
gång	de	stöter	på	metaforen.	Språkbrukaren	översätter	alltså	automatiskt	innebörden	
av	metaforen,	detta	utan	att	behöva	göra	en	tankemässig	överföring.	Inaktiva	metaforer	
är	av	den	anledningen	nära	besläktade	med	de	döda	metaforerna	men	skiljer	sig	åt	så	
till	 vida	 att	 de	 inaktiva	metaforerna,	 efter	 viss	 begrundan,	 framgår	 att	 de	 faktiskt	 är	
metaforer.	Ett	exempel:	"Barn	dränks	i	tv-reklam"	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	269).	
 
Aktiva	metaforer	är	en	slags	motsats	till	ovan	nämnda	begrepp.	De	aktiva	metaforerna	
är	 inte	 vedertagna,	 konventionella	 uttryck	 i	 språket.	 De	 är	 istället	 nyskapande	 och	
kreativa	 metaforer	 som	 kräver	 en	 viss	 kontext	 för	 att	 kunna	 överföras.	 Utöver	 en	
sammanhangskännedom	 kräver	 en	 aktiv	 metafor	 en	 aktiv	 tolkningsprocess	 av	
mottagaren	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	270).	Tolkningsprocessen	som	är	nödvändig	
för	att	tyda	en	aktiv	metafor	begär	mer	av	en	mottagare	och	får	därför	antas	vara	mindre	
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lättillgänglig	 än	 en	 inaktiv	 metafor.	 Ett	 exempel:	 "Hjärnan	 tog	 små	 polaroidbilder"	
(Lucifer,	2014,	s	10). 
 
Det	 finns	många	 olika	 förgreningar	 i	 forskning	 som	 berör	metaforer.	 Bergström	 och	
Boréus	 (2012,	 s	 269)	 refererar	 exempelvis	 till	 språkprofessorn	Andrew	Goatly	 (1997)	
som	gör	en	mer	avancerad	metaforindelning	då	han	skiljer	mellan	döda	och	begravda,	
döda,	sovande,	trötta	och	aktiva	metaforer.	I	vår	metaforanalys	använder	vi	emellertid	
inte	Goatlys	indelningar,	vi	väljer	att	inte	heller	särskilja	mellan	de	närbesläktade	döda	
och	inaktiva	metaforerna.	Vi	kommer	fortsättningsvis	att	betrakta	de	döda	och	inaktiva	
metaforerna	som	en	och	samma	distinktion	och	beteckna	dem	som	inaktiva	metaforer. 
 
De	två	metafordistinktioner	vi	valt	att	fokusera	på	–	aktiva	och	inaktiva	–	kommer	vara	
praktiska	verktyg	för	oss	att	visa	på,	en	aspekt,	av	mer	eller	mindre	tillgängliga	texter.	Vi	
kommer	hädanefter	beteckna	metaforer	som	aktiva	eller	inaktiva.	 
 
2.2	Läsbarhetsindex	(LIX)	
Pedagogikforskaren	 Carl-Hugo	 Björnsson	 (1916–1988)	 utvecklade	 under	 60-talet	
läsbarhetsindex	 (LIX).	 LIX	 är	 ett	mått	 på	 hur	 läsbar	 en	 text	 egentligen	 är	 genom	 en	
uträkning	utifrån	parametrarna	O	(antal	ord	i	texten),	M	(antal	meningar	i	texten)	och	L	
(antal	 långa	ord	som	överstiger	sex	bokstäver).	Formeln	ser	ut	som	följer:	O/M	+	L	x	
100/O.	På	LIX	hemsida	(http://www.lix.se)	klistrar	man	in	texten	och	får	ett	resultat	på	
dess	läsbarhetsnivå.	Resultatet	redovisas	i	form	av	en	siffra,	och	för	att	göra	det	möjligt	
att	ställa	siffran	i	ett	komparativt	förhållande	till	något	presenteras	en	tabell	(se	nedan)	
på	hemsidan	som	fungerar	som	en	måttstock	och	bedömningsgrund.	 
 

• <	30	Mycket	lättläst,	barnböcker	
• 30–40	Lättläst	skönlitteratur,	populärtidningar	
• 40–50	Medelsvår,	normal	tidningstext	
• 50–60	Svår,	normalt	värde	för	officiella	texter	
• 60	>	Mycket	svår	byråkratsvenska	

 
2.3	Ordvariationsindex	(OVIX)	
För	att	mäta	ordvariation	i	en	text	är	ordvariationsindex,	framarbetat	av	Tor	G	Hultman	
och	 Margareta	 Westman	 (1977),	 ett	 välanvänt	 verktyg	 inom	 svensk	 språkforskning.	
Indexet	är	format	så	att	"texter	med	många	olika	ord	i	förhållandet	till	textens	längd	får	
att	högre	OVIX-värde	än	texter	med	få	olika	ord"	(1977,	s	56).	Hultman	och	Westman,	
som	studerade	gymnasieelevers	uppsatser,	upptäckte	ett	tydligt	samband	att	uppsatser	
med	ett	högt	OVIX-värde	–	 i	 förhållande	till	elevernas	medianvärde	–	ofta	belönades	
med	ett	högre	betyg	jämfört	med	uppsatserna	som	hade	ett	lågt	OVIX-värde	(1977,	s	
55–56).	 LIX	 hemsida	 erbjuder	 utöver	 resultat	 på	 läsbarhetsindex	 även	 resultat	 på	
ordvariationsindex,	 och	 det	 är	 därifrån	 vi	 kommer	 tillförskaffa	 oss	 respektive	 värden	
(http://www.lix.se).	 
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Vi	 saknar	 en	 definition	 av	 vad	 som	 anses	 vara	 ett	 högt	 respektive	 lågt	 OVIX-värde.	
Hultman	 och	 Westman	 (1977,	 s	 56)	 ger	 emellertid	 följande	 uppställning	 med	
medianvärden	i	bruksprosans	ordvariationsindex: 
 

• Broschyrer	 	 61,0	
• Tidningstexter	 	 67,6	
• Läroböcker	 	 71,0	
• Debattexter	 	 69,3	

 
2.4	Tillägnelseprocess	
Texter	 och	 skribenter	 präglas	 av	 en	 ständigt	 pågående	 intertextuell	 process	 där	
förebilder	och	kulturella	konventioner	bidrar	till	en	normbildning.	Allting	skrivs	utifrån	
att	det	finns	modeller	för	text	och	skrift.	Med	andra	ord:	vi	har	modeller	och	mallar	som	
präglar	allting	vi	skriver.	Torlaug	Løkensgard	Hoel	skriver	att	"dessa	modeller	förmedlas	
genom	de	kulturella	sammanhang	som	vi	tillhör,	och	vi	möter	dem	både	i	den	allmänna	
kulturen	och	mer	specifika,	delkulturella	sammanhang"	(2001,	s	41).	Løkensgard	Hoel	
(2001,	s	41–42)	presenterar	ett	exempel	på	en	tillägnelseprocess	där	en	liten	flicka	ritar	
och	skriver	"Till	mamma	från	Karin"	och	detta,	menar	hon,	beror	på	det	mönster	hon	
anammat	genom	språkliga	och	kulturella	normer. 
 
Lennart	Hellspong	och	Per	Ledin	(2013,	s	37)	skriver	att	en	text	är	konventionell.	Med	
detta	 menar	 de	 att	 vi	 som	 läsare	 förstår	 en	 text	 eftersom	 vi	 känner	 igen	 den.	 Vi	
identifierar	 vissa	 särskiljande	 egenskaper,	 vedertagna	 normer	 och	 regler,	 och	 dessa	
uppfattningar	styr	sedan	hur	vi	skriver	och	läser.	Begreppet	intertextualitet	innebär	att	
en	text	inte	är	ett	isolerat	fenomen	utan	att	texten	är	med	och	samspelar	med	andra	
texter	samtidigt	som	den	bär	spår	av	dem	(Løkensgard	Hoel,	2001,	s	42).	Att	skriva	är	
följaktligen	att	interagera	med	potentiella	läsare	och	andra	texter.	Intertextuella	drag	
är,	enligt	oss,	en	form	av	en	ständigt	pågående	tillägnelseprocess. 
 
2.5	Kriminalroman	
Kriminalroman	är	ett	något	diffust	begrepp.	Efter	diverse	sökningar	på	internet	kan	vi	
konstatera	 att	 många	 har	 åsikter	 om	 vad	 som	 egentligen	 skiljer	 en	 deckare	 och	 en	
kriminalroman	åt.	Vi	har,	trots	det,	valt	att	använda	oss	av	benämningen	kriminalroman	
och	särskiljer	dem	inte.	Vi	tolkar	följaktligen	en	kriminalroman	som	ett	brett	samlingsord	
för	allt	från	deckare	och	thrillers	till	spänningsromaner,	noir	etc.	 
 
Adlibris	är	Nordens	största	bokhandel,	med	över	10	miljoner	titlar	 i	sitt	sortiment.	På	
Adlibris	topplista	över	skönlitteratur	är	tre	av	fem	romaner	just	kriminalromaner	(Anna	
Jansson:	Alla	kan	se	dig,	Liza	Marklund:	Järnblod	och	Ann	Rosman:	Vågspel)	(Adlibris,	
2016).	På	Bokus,	som	är	en	annan	stor	bokhandel	på	internet,	kan	samma	mönster	på	
topplistan	 för	 pockets	 skönjas	 (Sofie	 Sarenbrant	 :	 Avdelning	 73,	 Carin	 Gerhardsen:	
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Falleri,	Fallera,	Falleralla	och	Anna	Jansson:	Alla	kan	se	dig)	(Bokus,	2016).	De	60	procent	
som	 kriminalromaner	 utgör	 på	 de	 båda	 topplistornas	 topp	 fem,	 menar	 vi	 ger	 en	
fingervisning	om	genrens	popularitet.	
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3.	Tidigare	forskning	
Eftersom	vi	inte	funnit	tidigare	forskning	som	korrelerar	med	vår	egen	analysmodell	har	
vi	delat	upp	detta	kapitel	i	tre	underrubriker.	I	dessa	redovisas	den	knappa	forskningen	
samt	två	delanalyser	vi	anammat. 
 
3.1	En	kunskapslucka?	
Vi	hade	svårt	att	finna	relevanta	studier	i	våra	sökningar	efter	tidigare	forskning	rörande	
texters	tillgänglighet.	Värt	att	notera	är	att	vi	då	dessutom	breddade	våra	eftersökningar	
genom	att	även	inkorporera	termen	begriplighet.	Denna	språkvetenskapliga	term	anser	
vi	är	jämförbar	med	termen	tillgänglighet.	 
 
I	en	webbartikel	i	Språktidningen	skriver	Hanna	Sofia	Rehnberg	att	vi	inte	kommit	särskilt	
långt	när	det	gäller	begriplighet	och	att	det	saknas	forskning	på	området.	Hon	fortsätter	
och	konstaterar	"att	skriva	en	artikel	 i	ämnet	är	som	att	köra	huvudet	 i	ett	getingbo.	
Många	har	åsikter,	men	få	vill	stå	för	dem	offentligt"	(2012).	Trots	att	Rehnbergs	artikel	
inte	strikt	behandlar	samma	ämne	som	vi,	berör	den	ändå	vår	problematik.	Efter	att	ha	
eftersökt	forskning	i	ämnet	delar	vi	hennes	uppfattning	att	den	är	bristfällig.	 
	
3.2	Läsbarhet	och	egenskaper	som	mäts	
1968	utgav	Carl-Hugo	Björnsson	boken	Läsbarhet	i	vilken	han	behandlar	problemen	med	
att	mäta	läsbarheten	på	en	text.	Björnsson	definierar	läsbarhet	som	"summan	av	sådana	
språkliga	 egenskaper	 hos	 en	 text,	 vilka	 gör	 den	 mer	 eller	 mindre	 svårtillgänglig	 för	
läsaren"	(Björnsson,	1968,	s	13).	Som	exempel	på	dessa	språkliga	egenskaper	ger	han	
bland	 annat	 ordens	 abstraktionsgrad,	 svårighetsgrad,	 längd,	 frekvens,	 meningarnas	
längd	 och	 komplexitet.	 Björnsson	 (1968)	 menar	 att	 typografiska	 och	 andra	 yttre	
egenskaper	–	som	till	exempel	bokstavsstorlek,	radavstånd	och	stilsort	–	kan	påverka	en	
texts	 lättillgänglighet,	 men	 han	 framhåller	 att	 de	 typografiska	 egenskaperna	 inte	
betyder	särskilt	mycket	för	själva	svårighetsgraden	hos	en	text.	Detsamma,	menar	han,	
gäller	 för	 framställningssättet	och	ämnet	för	texten.	Det	är	 i	 första	hand	de	språkliga	
egenskaperna	som	definierar	texters	svårighetsgrad	(Björnsson,	1968,	s	14–16	&	173).	
	
Det	har	tvistats	om	läsbarhetsfrågan	i	flera	decennier	och	1968	introducerade	Björnsson	
mätinstrumentet	 LIX	 i	 samband	 med	 boken	 Läsbarhet.	 LIX	 mäter	 inte	 innehållsliga	
omständigheter	som	framställningssätt	och	ämnesval.	Istället	menar	Björnsson	(1968,	s	
27)	att	ett	huvudsyfte	med	 läsbarhetsprövningar	är	att	 kunna	 jämföra	närbesläktade	
böcker,	eller	texter	som	rör	sig	inom	samma	genre,	för	att	veta	vilka	texter	som	passar	
bäst	för	en	specifik	målgrupp	eller	läsekrets.	
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3.3	Ordvariationens	påverkan	på	betyg	
Vi	har	valt	att	 redovisa	denna	 forskning	då	vi	 tänker	att	Augustpriset	är	en	kvalitets-
stämpel	på	välskriven	text,	om	än	subjektivt	bedömd	sådan.	Vi	tycker	därför	det	går	att	
dra	paralleller	mellan	ett	högt	betyg	och	ett	prisat	verk.	
	
1977	publicerades	Gymnasistsvenska	 i	vilken	Tor	G	Hultman	och	Margareta	Westman	
framförde	 sitt	 vetenskapliga	 material	 rörande	 språkliga	 förhållanden	 i	 två	 stora	
huvudmaterial:	 gymnasieelevers	 uppsatsskrivande	 och	 texter	 skrivna	 av	 vuxna	
författare	(1977,	s	11).	I	boken	presenterar	Hultman	och	Westman	ett	verktyg	att	mäta	
ordvariation	 i	 texter,	 kallat	 ordvariationsindex.	 Verktyget,	 som	 består	 av	 en	 kalkyl,	
appliceras	sedan	på	en	specifik	text	och	man	får	ett	värde	i	form	av	ett	nummer,	ju	högre	
ordvariation	 desto	 högre	OVIX-värde.	 Efter	 att	 ha	 brukat	 detta	 räknesätt	 på	 en	 stor	
mängd	elevuppsatser	kunde	Hultman	och	Westman	skönja	ett	tydligt	mönster:	elever	
vars	uppsatser	hade	ett	högt	OVIX-värde,	 i	 förhållande	till	sammanhanget,	belönades	
allt	som	oftast	med	ett	högre	betyg,	om	än	skillnaderna	ibland	var	minimala	(1977,	s	57	
&	59).	De	har	vidare	komparerat	"uppsatserna	med	vuxentexterna	och	funnit	att	samma	
skillnad	 mellan	 höga	 och	 låga	 betyg	 också	 återfinns	 som	 generell	 skillnad	 mellan	
gymnasisternas	språk	och	de	vuxna	skribenternas"	(1977,	s	59).	Vi	har	valt	att	redovisa	
denna	forskning	för	att	vi	tänker	att	Augustpriset	är	ett	bra	betyg	om	något. 
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4.	Metod	och	urval	 	 	 	 	
I	 detta	 kapitel	 motiverar	 vi	 metodvalet	 och	 beskriver	 tillvägagångssättet.	 Dessutom	
kommer	en	redovisning	av	materialurvalet	och	en	författarpresentation	att	framföras.	
Slutligen	reflekterar	vi	över	metoden	i	metodkritiken.	 
	 	 	 	 	  
4.1	Metodval	
Vi	har	valt	att	utgå	från	den	metaforanalys	som	Göran	Bergström	och	Katarina	Boréus	
presenterar	 i	 Textens	 mening	 och	 makt:	 metodbok	 i	 samhällsvetenskaplig	 text-	 och	
diskursanalys	(2012)	dels	för	att	den	är	ett	användbart	verktyg	för	att	belysa	en	gren	av	
det	vi	vill	undersöka,	dels	för	att	den	tydligt	kan	skönja	metaforernas	abstraktionsgrad.	
Vi	vill	dock	tillägga	att	vi	enbart	ämnar	titta	på	det	avsnitt	som	behandlar	inaktiva	och	
aktiva	 metaforer.	 Anledningen	 till	 detta	 är	 att	 vi	 anser	 att	 den	 resterande	
analysmodellen	inte	är	relevant	för	vårt	syfte.	Metaforanalysen	kommer	att	vara	dels	
kvantitativ,	då	vi	kommer	räkna	samtliga	metaforföreteelser	för	att	därefter	leta	efter	
olikheter	och	mönster	i	respektive	text,	dels	kvalitativ	i	och	med	att	vi	är	de	som	kommer	
kategorisera	 in	 vardera	metafor	 som	 aktiv	 eller	 inaktiv,	 samt	 välja	 ut	 representativa	
exempel	 att	 presentera	 i	 resultatkapitlet.	 Denscombe	 (2016,	 s	 378)	 skriver	 att	
tillförlitligheten	 på	 ett	 kvantitativt	 forskningsinstrument	 fastställs	 av	 om	 det	 brukas	
objektivt	och	ger	konsekventa	resultat	om	det	används	vid	olika	tillfällen.	Detta	menar	
vi	 stämmer	bra	 in	på	våra	kvantitativa	metoddelar,	då	både	LIX-	och	OVIX-resultaten	
kommer	 bestå	 identiska.	 Resultaten	 från	 den	 kvantitativa	 delen	 av	metaforanalysen	
(dvs.	det	totala	antalet	metaforer)	bör	också	förbli	oföränderliga	oberoende	av	vem	som	
gör	analysen.	 
 
Vi	kommer,	förutom	metaforanalysen,	också	titta	på	texternas	läsbarhetsindex	(LIX)	och	
ordvariationsindex	 (OVIX).	 Martyn	 Denscombe	 skriver	 att	 fördelen	 med	 en	
metodkombination	är	att	man	"kan	stärka	sin	tilltro	till	fyndens	träffsäkerhet	genom	att	
använda	 olika	 metoder	 för	 att	 undersöka	 samma	 sak"	 (2016,	 s	 212).	 Denna	
metodkombination	erbjuder	även	möjligheten	att	ge	en	mer	fullständig	och	komplett	
översikt	av	det	vi	vill	undersöka	(Denscombe,	2016,	s	213).	Staffan	Stukát	(2011,	s	42)	är	
inne	på	samma	linje	och	skriver	att	man	kan	tränga	sig	djupare	in	i	problemet	och	göra	
en	grundligare	undersökning	genom	att	använda	sig	av	fler	metoder.	Vår	förhoppning	
är	alltså	att	metoderna	tillsammans	kan	skapa	en	helhetsbild	om	böckernas	skillnader	i	
den	språkliga	framställningen.	 
 
4.2	Urval	och	presentation	
Vi	ämnar	undersöka	valda	delar	ur	böckerna	separat	med	ovannämnda	metaforanalys,	
LIX	samt	OVIX	för	att	sedan	ställa	dem	mot	varandra.	Resultatet	kommer	presenteras	i	
grafiska	 tabeller	 och	 cirkeldiagram	 i	 vilka	 man	 pedagogiskt	 kan	 skärskåda	 skillnader	
mellan	de	två.	 	 	 	  
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4.2.1	Urval	
För	att	få	en	överkomlig	mängd	data	har	vi	valt	att	inte	undersöka	böckerna	från	pärm	
till	pärm,	 istället	kommer	de	 första	10	000	orden	 i	 respektive	bok	granskas	 (cirka	50	
sidor).	Valet	av	antal	sidor	motiverar	vi	med	att	det	är	tillräckligt	för	att	urskilja	språkliga	
mönster	och	fenomen	i	en	roman. 
 
I	avsikt	att	göra	undersökningen	förankrad	i	uppsatsens	syfte	har	vår	ambition	varit	att	
välja	ett	författarskap	som	uppfyller	våra	förbestämda	kriterier:	
 

• författaren	ska	ha	varit	verksam	inom	andra	genrer	innan	hon	eller	han	övergått	
till	att	skriva	kriminalromaner	

• författaren	 ska	 vara	 erkänd	 inom	 svenskt	 kulturliv	 (omfamnad	 av	
litteraturkritiker	och	läsare)	

 
Efter	att	vi	utgått	från	dessa	kriterier	föll	valet	på	Carl-Johan	Vallgren	och	hans	romaner	
Den	vidunderliga	kärlekens	historia	(2002)	och	Skuggpojken	(2014).	

4.2.2	Författarpresentation	
Carl-Johan	 Vallgren,	 född	 1964,	 är	 en	 författare	 som	 stämmer	 överens	 med	 våra	
förutbestämda	kriterier.	Vallgren	debuterade	med	romanen	Nomaderna	 (1987),	men	
har	 idag	ett	gediget	alster	med	titlar.	Med	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	 (2002)	
slog	han	 igenom	på	riktigt,	både	nationellt	och	 internationellt.	 I	Sverige	har	romanen	
sålts	i	350	000	exemplar	och	Vallgrens	böcker	är	översatta	och	publicerade	i	25	länder.	
Den	vidunderliga	kärlekens	historia	vann	dessutom	det	prestigefyllda	Augustpriset	för	
årets	bästa	skönlitterära	bok	2002	och	är	av	den	anledningen	en	av	titlarna,	i	Vallgrens	
författarskap,	 vi	 kommer	 undersöka.	 Den	 andra	 romanen	 vi	 valt	 är	 hans	 första	
kriminalroman	Skuggpojken	(2013)	(vi	använder	oss	av	pocketversionen	från	2014)		som	
är	skriven	under	pseudonymen	Lucifer	(Albert	Bonniers	förlag,	2016).	

4.2.3	Skuggpojken	
2013	 utgavs	 Vallgrens	 första	 kriminalroman	 Skuggpojken.	 Boken	 lanserades	 under	
pseudonymen	 Lucifer,	 men	 trots	 det	 pryddes	 omslagets	 baksida	 av	 en	 bild	 på	
författaren.	Någon	 information	om	huruvida	detta	var	ett	 sätt	att	distansera	 sig	 från	
tidigare	utgivning	–	eller	strategisk	marknadsföring	–	har	vi	dock	inte	lyckats	tillförskaffa	
oss.	Skuggpojken	är	den	första	delen	av	en	serie	noir-thrillers	med	Danny	Katz,	språkgeni	
och	 missbrukare,	 i	 huvudrollen.	 Skuggpojken	möttes	 av	 positiva	 recensioner;	 Anna	
Hallsten	på	Svenska	Dagbladet	skrev	"så	är	den	osedvanligt	välskriven,	med	ett	språk	
som	konsekvent	sätter	in	motgift	mot	en	del	av	berättelsens	genrestereotyper"	(2013)	
medan	Aftonbladet	kallar	den	en	"extremt	spännande	bladvändare"	(Gustavsson,	2014).	 
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4.2.4	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
Med	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	vann	Vallgren,	som	sagt,	Augustpriset	för	bästa	
skönlitterära	bok	2002.	Juryns	motivering	(Augustpriset,	2016)	löd:	 
 

En	dövstum	men	tankeläsande	dvärg	skickas	på	en	dramatisk	färd	
i	 1800-talets	 Europa	 som	 går	 mellan	 bordeller	 och	 dårhus,	
kloster,	 nöjesfält	 och	 palats,	 från	 jesuiter	 till	 socialister	 och	
swedenborgare.	Carl-Johan	Vallgrens	roman	spelar	med	sinnrik	
fabuleringskonst	på	starka	känslor	och	stora	idéer,	i	romantikens	
gränsöverskridande	 anda.	 Den	 är	 lika	 originell	 som	 den	 är	
gripande.	 

 
Eftersom	Vallgren,	med	 just	 denna	 roman,	 vann	det	prestigefyllda	 (och	 i	 någon	mån	
kvalitetsstämplande)	priset	bestämde	vi	oss	för	att	boken	skulle	ingå	i	vår	undersökning.	 
 
4.3	Tillvägagångssätt		
I	teoriavsnittet	presenterade	vi	relevanta	begrepp	och	det	är	dessa	som	kommer	vara	
stommen	i	undersökningen.	De	valda	metoderna	nödgar	oss	att	överföra	texterna	från	
respektive	 roman	 till	 ett	 ordbehandlingsprogram.	 Detta	 är	 också	 en	 praktisk	
uppläggning	för	att	underlätta	hanteringen	av	mängden	text. 
 
Vi	 begränsar	 överföringen	 till	 omkring	 10	 000	 ord.	 Detta,	 menar	 vi,	 är	 en	 tillräcklig	
mängd	för	att	urskilja	en	texts	mönster	och	besvara	vår	frågeställning	(se	4.2.1	Urval	och	
1.1	Syfte	och	frågeställning).	10	057	ord	är	i	Skuggpojken	50	sidor,	medan	10	117	ord	i	
Den	vidunderliga	kärlekens	historia	är	45.	Anledningen	till	att	avgränsningen	inte	sker	
vid	 exakt	 10	 000	 ord	 är	 att	 vi	 inte	 vill	 klippa	 mitt	 i	 en	 mening	 eller	 ett	 språkligt	
betydelsebärande	stycke.	 
 
Då	överföringen	från	roman	till	ordbehandlingsprogram	är	genomförd	kan	vi	tillämpa	
analysmetoderna	 på	 texterna.	 Vi	 kommer	 börja	med	metaforanalysen	 på	 respektive	
text.	Vår	metaforanalys	går	ut	på	att	räkna	antalet	inaktiva	och	aktiva	metaforer.	Detta	
kommer	 ge	 oss	 ett	 kvantitativt	 resultat	 och	 kompareras	 i	 ett	 senare	 skede.	 Som	
komplement	 till	 metaforanalysen	 kommer	 vi	 applicera	 mätinstrumenten	 läsbarhets-
index	(LIX)	och	ordvariationsindex	(OVIX)	på	de	berörda	texterna.	Resultaten	från	de	tre	
analysmetoderna	 kommer	 sedan	 sammanfogas	 och	 skapa	 ett	 helhetsresultat	 av	
respektive	romans	tillgänglighet,	samt	svara	på	vår	problemformulering. 
 
4.4	Metodkritik	
Vi	 har	 inte	 funnit	 tidigare	 forskning	 som	 strikt	 går	 att	 jämföra	 med	 vår	 egen	
undersökning.	Detta	har	tvingat	oss	skapa	en	egen	analysmodell	genom	att	kombinera	
ovannämnda	teorier	och	metoder.	Kritiken	består	i	det	att	resultatet	kan	bli	en	aning	
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missvisande	när	 vi	 till	 slut	 ska	 sammanfoga	 delresultaten	 till	 ett	 helhetsresultat	 som	
kommer	presenteras	i	siffror,	tabeller	och	cirkeldiagram.	Vad	som	gör	en	text	mer	eller	
mindre	svårläst	är	dessutom	komplext,	en	komplexitet	vi	kanske	inte	når	fram	till	med	
vår	analysmodell. 
 
Hur	mycket	vi	än	nagelfarit	texterna	finns	risken	att	vi	förbisett	metaforer.	Vissa	av	dem	
är	konventionella	uttryck	vars	metaforiska	betydelse	gått	förlorad.	De	har	blivit	djupt	
rotade	i	vårt	språkbruk,	till	den	grad	att	vi	inte	längre	ser	dem	som	metaforer.	Exempel	
på	sådana	metaforer	är,	enligt	Bergström	och	Boréus	(2012,	s	269),	stolsrygg,	bordsben,	
nålsöga	 etc.	 Men	 även	 ord	 som	 papperskorg	 och	 flygplansvinge	 har	 sitt	 ursprung	 i	
bildspråket	 och	 besitter	 idag	 en	 mer	 eller	 mindre	 bokstavlig	 betydelse.	 Av	 den	
anledningen	reserverar	vi	oss	för	eventuella	missar. 
 
Den	aktiva	och	inaktiva	distinktionen	vi	valt	att	tilldela	varje	metafor	är	i	vissa	fall	svår	
att	 göra	 då	metaforerna	 vid	 de	 tillfällena	 saknat	 utmärkande	 drag.	 I	 de	 tveksamma	
bedömningarna	har	vi,	så	konsekvent	som	möjligt,	gjort	vad	vi	kunnat	för	att	reda	ut	
vilken	distinktion	det	handlat	om.	Vi	 är	medvetna	om	att	några	bedömningar	–	 som	
uteslutande	är	gjorda	av	oss	–	kan	tänkas	vara	diskutabla.	 
 
Undersökningen	 bör	 heller	 inte	 betraktas	 som	 en	 representativ	 studie.	 Vi	 kommer	
granska	språkbruket	i	ett	författarskap	och	detta	kan,	oavsett	resultat,	inte	räknas	som	
en	vedertagen	sanning.	Undersökningen	har	dock	potential	att	peka	 i	en	viss	riktning	
och	visa	på	mönster	i	olika	genrers	språkliga	drag. 
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5.	Resultat	
I	detta	kapitel	kommer	samtliga	resultat	från	undersökningen	redovisas	under	adekvata	
underrubriker.	Kapitlet	 inleds	med	ett	resonemang	kring	metaforbedömningar	för	att	
sedan	 gå	 vidare	 till	 resultaten	 från	 metaforanalyserna,	 läsbarhetsindex	 och	
ordvariationsindex. 
 
Metaforanalyserna	 är	 inledningsvis	 åtskilda,	 detta	 för	 att	 med	 lätthet	 betona	
utmärkande	metaforer	för	respektive	roman.	De	två	analyserna	kommer	sedan,	i	avsnitt	
5.4	Metaforanalys,	ställas	mot	varandra	i	syftet	att	belysa	skillnader.	Alla	exempel	är	–	
för	att	tydliggöra	och	underlätta	läsningen	–	framställda	i	blockcitat. 
 
5.1	Metaforresonemang	
Trots	att	vi	valt	att	inkludera	enbart	två	metafordistinktioner	i	vår	analys	kan	problem	
uppstå	 i	kategoriseringen	av	 inaktiva	och	aktiva	metaforer,	samt	huruvida	en	specifik	
passage	är	en	metafor	eller	inte.	Somliga	metaforer	är	svåra	att	lokalisera	och	bedöma.	
Nedan	listar	vi	två	exempel	på	sådana	passager	vi	haft	bedömningsproblem	med,	och	
ett	kort	resonemang	kring	hur	vi	förhållit	oss	till	dem.	Detta	genomförande	har	vi	sedan	
strävat	efter	att	hålla	konsekvent. 
 

Inte	en	människa	i	sikte	(Lucifer,	2014,	s	11). 
 
Eftersom	 i	sikte	kan	tolkas	mer	eller	mindre	metaforiskt,	då	det	kan	tänkas	åsyftas	en	
anordning	för	vapen,	såväl	som	ett	synfält,	valde	vi	att	inte	inkorporera	exemplet	ovan	i	
analysen. 
 
I	andra	fall,	då	vi	varit	osäkra	kring	en	metafors	aktivitet,	har	vi	utgått	från	om	vi	förstått	
innebörden	 utan	 att	 ta	 del	 av	 sammanhanget	 (Bergström	 &	 Boréus,	 2012,	 s	 270).	 I	
exemplet	nedan	var	metaforen	en	punkt	på	hennes	inre	horisont	svår	att	tolka	utan	den	
tidigare	kontextmeningen	och	därmed	bedömde	vi	den	som	aktiv. 
 

Hon	 satt	 hopkrupen	 på	 taburetten	 med	 tekoppen	 mellan	
händerna	och	blicken	fäst	vid	något	som	kunde	vara	en	fläck	på	
mattan	men	 likaväl	 en	 punkt	 på	 hennes	 inre	 horisont	 (Vallgren,	
2002,	s	25). 

 
Vidare	bör	tilläggas	att	metaforpassager,	innehållandes	många	metaforer,	räknats	som	
en	 metafor	 i	 analysen.	 Detta	 var	 mer	 frekvent	 förekommande	 i	 Den	 vidunderliga	
kärlekens	historia,	se	bilaga	B. 
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5.2	Metaforanalys	del	1:	Skuggpojken	
Som	vi	tidigare	nämnt	utgörs	vårt	material	från	Skuggpojken	av	50	sidor	och	10	057	ord.	
På	dessa	sidor	har	vi	lokaliserat	93	metaforer.	Under	denna	rubrik	kommer	vi	presentera	
inaktiva	och	aktiva	metaforer	 som	är	utmärkande	 för	 romanen,	övriga	går	att	 finna	 i	
bilaga	A. 

5.2.1	Metaformönster	i	Skuggpojken	
De	mest	 påfallande	 och	 repetitiva	 metaforerna	 i	 Skuggpojken	 är	 de	 som	 behandlar	
vatten,	 fiske	och	andra	ting	som	kan	kopplas	 ihop	med	sjöverksamhet.	Metaforer	är,	
som	sagt,	något	som	"överför	betydelse	 från	ett	område	till	ett	annat"	 (Bergström	&	
Boréus,	2012,	s	265).	Men	det	ter	sig	inte	som	om	Carl-Johan	Vallgren	varit	konsekvent	
när	 han	brukat	 nedannämnda	metaforer	 till	 ett	 specifikt	 känslouttryck;	 de	 används	 i	
diverse	sammanhang,	beskriver	simpla	åtaganden	som	att	plocka	upp	ett	föremål	för	att	
lägga	det	på	ett	skrivbord	samt	en	folkmassa	som	skyndar	till	en	perrong.	 
 

Karln	bekymrade	 sig	 inte	ens	om	att	 vända	 sig	bort;	 visade	helt	
ogenerat	 kuken	 där	 han	 stod	 och	 vattnade	 rabatterna	 (Lucifer,	
2014,	s	6). 

 
Fler	människor	strömmade	in	från	gatan,	tryckte	på	bakifrån	(s	9). 

 
Det	skulle	vara	förgäves	nu.	Allt	kastat	i	sjön	(s	19). 

 
Han	 hade	 den	 som	 ringsignal	 på	 sin	 mobil,	 mindes	 han	
triumfatoriskt	medan	han	 steg	 allt	 snabbare	mot	medvetandets	
yta	(s	22). 

 
Firmans	grundare,	Rickard	Julin,	hade	lockat	dit	honom	precis	när	
han	börjat	få	näsan	över	vattnet	tio	år	tidigare	(s	33). 

 
Han	 suckade	 och	 tog	 fram	 det	 vadderade	 kuvertet	 som	 Angela	
hade	gett	honom,	fiskade	upp	tygdukarna	och	la	dem	framför	sig	
på	skrivbordet	(s	35). 

 
En	utredare	hade	pliktskyldigt	ringt	runt	till	sjukhusen	för	att	se	om	
han	möjligen	råkat	ut	för	en	olycka,	men	inte	fått	napp	(s	39). 

 
Några	viktiga	affärsavtal	var	precis	på	väg	att	föras	i	hamn	och	Joel	
som	 var	 företagets	 chefjurist	 hade	 behövts	 vid	
kontraktsskrivningarna	(s	39). 
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Det	man	kan	konstatera	om	vattenmetaforerna	är	att	de	är	inaktiva,	det	vill	säga	att	man	
förstår	 innebörden	utan	att	behöva	 reflektera	närmare	över	 innehållet	 (Bergström	&	
Boréus,	2012,	s	269).	 

5.2.2	Inaktiva	metaforer	i	Skuggpojken	
Andra	typiska	metaforer	för	Skuggpojken	är	även	de	inaktiva	och	vedertagna	uttryck	i	
svenska	språket: 
 

Expressen	satsade	på	Palmes	statsbesök	i	USA	(Lucifer,	2014,	s	5). 
 

Pojkens	röst	värmde	hjärtat,	till	och	med	när	han	tjatade	(s	6). 
 

Vissa	 ögonblick,	 vissa	 bilder,	 skulle	 för	 alltid	 borra	 sig	 in	 i	 hans	
medvetande	(s	10). 

 
ge	honom	ett	jobb,	styra	upp	det	gamla	nätverket,	kratta	manegen	
åt	honom,	sätta	honom	i	förbindelse	med	uppdragsgivare	(s	19). 

 
Du	känner	säkert	till	hans	bagage,	det	där	som	hände	hans	bror	(s	
25). 

 
Det	kan	hända	att	hans	fru	är	ute	och	cyklar.	Men	jag	vill	veta	om	
det	var	något	mera	som	fick	dem	att	lägga	fallet	på	hyllan	(s	38). 

 
En	man	som	gått	in	i	väggen	och	flytt	i	vild	panik	(s	45). 

 
Många	av	exemplen	är	idiomatiska	uttryck.	Idiom	är	klassiska	vardagsuttryck	som	ofta	
har	 sin	 härkomst	 sedan	 långt	 bak	 i	 tiden.	 Flera	 av	 dem	 är	metaforer	 och	 då	 av	 det	
inaktiva	slaget.	Nyss	nämnda	"ute	och	cyklar"	samt	"gått	in	i	väggen"	(Luthman,	2006,	s	
21	&	172)	är	två	exempel	på	metaforiska	idiom	vars	ursprungliga	innebörd	gått	förlorad	
och	inte	längre	registreras	som	metaforer	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	269). 

5.2.3	Aktiva	metaforer	i	Skuggpojken	
Det	man	 kan	 fastslå	 angående	 de	 aktiva	metaforerna	 i	 Skuggpojken	 är	 det	 kreativa	
skapande	som	krävs	av	läsaren	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	270)	för	att	begripa	vad	
som	åsyftas.	De	är	okonventionella	och	används	i	syftet	att	måla	upp	bilder	för	publiken.	
Ärrbildningar	 på	 armen	 från	 år	 av	 heroinmissbruk	 gestaltas	 som	 ett	 gulaktigt	
månlandskap	 och	 överflödig	 information	 i	 en	 dator	 beskrivs	 istället	 som	 ett	 binärt	
sopberg. 
 

Hjärnan	tog	små	polaroidbilder	som	i	efterhand	skulle	etsa	sig	fast	
i	minnet:	kassettaket	med	sina	tre	lampor	(Lucifer,	2014,	s	11).	 
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I	 ljuset	 från	 takarmaturen	 syntes	 ärrbildningarna	 tydligt,	 det	
gulaktiga	månlandskapet	som	missbruket	lämnat	efter	sig,	sticken	
från	tusentals	kanyler	(s	45). 

 
Programmet	missade	i	princip	ingenting	viktigt,	men	framför	allt	la	
det	 ingen	tid	på	skräpinformation,	det	binära	sopberg	som	varje	
dator	innehöll	(s	47). 

 
5.3	Metaforanalys	del	2:	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
10	117	ord	sträcker	sig	i	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	fram	till,	och	inklusive,	sidan	
45.	Vi	fann	177	metaforer	på	dessa	sidor;	samtliga	redogör	vi	för	i	bilaga	B.	Nedan	listas	
karakteriserande,	inaktiva	och	aktiva	metaforer	utmärkta	med	kursiv	stil. 

5.3.1	Metaformönster	i	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
De	mest	frekventa	bildspråken,	i	romanens	10	117	första	ord,	är	ofta	förknippade	med	
krig,	väder	och	naturfenomen.	Krigsmetaforerna	brukas	ofta	i	samband	med	väderlekar.	
Metaforerna	 som	 rör	 naturfenomen,	 väderförhållanden,	 känslor,	 tid	 och	 andra	 icke-
levande	ting	förmänskligas	i	stor	omfattning	genom	att	benämnas	som	rörliga,	fysiska	
objekt	som	gör	någonting.	I	några	fall	kan	vi	också	tänka	oss	att	metaforerna	fungerar	i	
ett	utsmyckande	syfte	eller	som	markörer	för	tidsskedet. 
 

Särskilt	 materialet	 från	 Königsberg	 är	 intressant,	 originalen	
försvann	som	bekant	i	krigets	stormar	(Vallgren,	2002,	s	8). 

 
Orden	 dör	medan	 de	 föder	 tankar,	 skriver	 Lew	 Wygotski,	 den	
berömde	defektologen,	och	antyder	därmed	att	tanke	och	språk	
transcenderar	med	varandra	(s	11). 

 
Det	ligger	i	linje	med	Schopenhauers	påstående	att	tankarna	dör	i	
samma	ögonblick	de	kläs	i	ord	(s	11). 

 
Han	 blev	 stående	 vid	 fönstret	 utanför	 vars	 glas	 en	 snöstorm	
härjade	staden	sedan	fyrtioåtta	timmar	tillbaka	(19). 

 
med	en	mytisk	undran	i	Titmar	von	Merseburgs	krönika	och	med	
korsfararens	militäriska	kyla	i	Peter	von	Duisburgs	ordenskrifter	(s	
21). 

 
Enligt	vad	hon	senare	skulle	erinra	sig	hade	hon	omedelbart,	trots	
att	hon	var	halvt	förblindad	av	den	arktiska	vind	som	från	sin	vagga	
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i	Bottenhavet	drog	fram	med	en	vargflocks	vrål	över	Königsbergs	
gamla	stadskärna	(s	22). 

 
Flickans	 hysteri	 räddade	 doktorn	 från	 att	 omedelbart	 ställas	 till	
svars	för	den	del	av	sin	ungdom	han	trodde	sig	för	evigt	ha	lyckats	
mörklägga	bakom	en	sköld	av	familjekärlek	(s	23). 

 
Samtidigt,	förklarade	flickan	för	honom,	framåtlutad	i	släden	och	
skrikande	för	att	överrösta	vindens	avgrundsvrål,	födde	en	annan	
av	flickorna	i	ett	rum	intill	(s	26). 

 
Det	blir	nya	blodbad,	den	saken	är	klar	(s	27).	
 
men	priset,	det	förstod	Götz	av	sina	övernaturliga	mardrömmar,	
var	en	skräck	som	inte	skulle	lämna	de,	förrän	den	dag	de	själva	
tog	farväl	av	livet,	ty	skräcken	var	deras	skugga	sedan	alla	krig	(s	
28). 

 
Doktorn	 vann	 duellen	 mot	 de	 hemska	 förbandsplatsernas	
hågkomster	(s	28). 

 
Han	kände	sig	irriterad	över	mannens	närvaro,	inte	bara	för	att	han	
visste	sig	försvara	vetenskapens	ö	mot	män	ur	det	andra	ståndet,	
vidskeplighetens	och	metafysikens	stormhav	(s	31-32). 

 
Pojken	märkte	hans	känslor	i	detta	nu,	han	spårade	de	för	länge	
sedan	bortglömda	känslostormarna	ur	doktorns	barndom	(s	38). 

 
Han	fanns	där	utan	språk,	knappt	medveten	om	sin	egen	existens,	
han	fanns	där	i	strid	med	alla	vetenskapliga	lagar	och	det	värsta	
var	att	han	avläste	doktorns	allra	hemligaste	tankar	(s	38). 

 
Ett	decenniums	ofärdstider	gick	i	graven	vid	Leipzig	och	Waterloo	
(s	40) 

 
Han	utmanade	döden	i	veckolånga	bataljer,	blott	beväpnad	med	
sin	järnvilja	(s	44). 

 
Fast	 man	 inte	 förstod	 det	 då	 var	 detta	 faktiskt	 slutstriden	 där	
döden	till	sin	egen	häpnad	tvingades	hala	flagg	och	segla	bort	mot	
nya	kuster	efter	att	ha	 tömt	allt	 krut	mot	en	motståndare	 långt	
envisare	än	vad	någon	kunnat	ana	(s	44). 
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5.3.2	Inaktiva	metaforer	i	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
I	vissa	avseenden	antar	vi	att	Carl-Johan	Vallgren	anpassat	sitt	språk,	ty	romanen	utspelar	
sig	delvis	år	1813.	Texten	domineras	av	inaktiva	metaforer	men	dessa	framstår,	enligt	
oss,	som	passande	och	logiska	med	det	anpassade	språkbruket	i	åtanke.	 
 
Några	 av	 romanens	 inaktiva	 metaforer	 –	 till	 exempel	 förhoppningar	 grusas	 och	
passerade	 revy	 –	 är	 en	 form	av	kollokationer.	Kollokationer	 är	 ett	 språkvetenskapligt	
begrepp	som	åsyftar	ord	som	ofta	förekommer	tillsammans	och	vi	förväntar	oss	därför	
att	 se	 dem	 tillsammans	 i	 särskilda	 ordsammanhang	 och	 sekvenser.	 Kollokationer	 är	
liksom	idiom	en	form	av	konventionaliserade	uttryck	som	är	praktiska	inslag	i	språket	då	
det	 "möjliggör	 en	 automatiserad	 och	 smidig	 språkanvändning	 och	 frigör	 kapacitet	 i	
hjärnan	 till	 annan	 tankeverksamhet	 som	 kan	 pågå	 parallellt	 med	 den	 språkliga	
processningen"	(Lindberg,	2004,	s	62).	Förväntningen	ett	ord	kan	tillföra	ett	annat	ord,	
tillsammans	 med	 ett	 verksamt,	 automatiserat	 bruk,	 tror	 vi	 har	 bidragit	 till	 att	 de	
metaforiska	kollokationerna	en	gång	i	tiden	övergått	från	att	vara	aktiva	till	inaktiva.	Vi	
menar	att	dessa	konventionaliserade	uttryck	–	av	anledningen	att	de	kan	ha	en	inverkan	
och	 en	 bidragande	 faktor	 på	 de	 inaktiva	metaforerna	 –	 är	 relevanta	 att	 notera	 i	 vår	
uppsats.	Exempel	på	kollokationer:	"Olidligt	spännande";	"Prata	oavbrutet";	"Gripas	av	
panik"	(Lindberg,	2004,	s	68). 
 

Jag	 vill	 först	 tacka	 för	 ert	 besök	 som	 har	 efterlämnat	 många	
dyrbara	minnen	(Vallgren,	2002,	s	7). 

 
Liksom	den	första	Barefoot	har	jag	nått	en	mycket	hög	ålder,	men	
priset	man	betalar	kallas	ensamhet	(s	7). 

 
händerna	som	blixtsnabbt	tecknar	vid	borden	(s	12). 

 
skapade	 av	 stupfulla	 fältskärer	en	 hårsmån	 från	 döden	 på	 halvt	
mystiska	slagfält	(s	40). 

 
Ekonomin	blomstrade	(s	41). 

 
Flera	berömdheter	passerade	revy	på	inrättningen	(s	41). 

 
väcka	nytt	liv	i	en	äktenskaplig	säng	lika	stendöd	(s	43). 

 
fick	se	sina	barmhärtiga	förhoppningar	grusas	(s	43). 

5.3.3	Aktiva	metaforer	i	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	
De	aktiva	metaforerna	är	färre	till	antalet	men	förekommer	bland	annat	för	att	göra	ett	
banalt	händelseförlopp	mer	komplext.	Bergström	och	Boréus	(2012,	s	265)	menar	att	
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metaforers	 betydelseöverföring	 ofta	 sker	 från	 något	 bekant	 och	 konkret	 till	 det	mer	
abstrakta.	 Detta	 är	 också	 ett	 mönster	 vi	 kunnat	 skönja;	 romanens	 aktiva	 metaforer	
förefaller	 omvandla	 konkreta	 skeenden	 till	 introverta	 och	 abstrakta.	De	 är	 i	 vissa	 fall	
nyskapande	och	ett	sammanhang	är	nödvändigt	för	att	mottagaren	skall	ha	möjlighet	att	
tolka	innebörden	(Bergström	&	Boréus,	2012,	s	270). 
 

Jaget	är	bara	en	karta	över	ett	större	medvetande;	liksom	språket	
är	en	karta	över	terrängen	och	inte	skall	förväxlas	med	terrängen	
själv	(Vallgren,	2002,	s	13). 
	
Doktorn	 hade	 själv	 en	 kväll	 bordat	 hennes	 olympiska	
kärleksfarkost	(s	24). 

 
Hon	 satt	 hopkrupen	 på	 taburetten	 med	 tekoppen	 mellan	
händerna	och	blicken	fäst	vid	något	som	kunde	vara	en	fläck	på	
mattan	men	likaväl	en	punkt	på	hennes	inre	horisont	(s	25). 

 
Nu	 gällde	 en	 dysterhet	 av	 omvänd	 styrka,	 såvida	 det	 inte	 var	
doktorn	som	hade	förändrats	och	såg	allt	genom	en	nyförvärvad	
klarsyns	linser	(s	30). 

 
och	vissa	för	vilka	inte	bara	en	sakta	förruttnelse	under	de	svåraste	
plågor	blev	följden,	utan	rentav	en	spridning	av	klådan	till	hjärnan	
så	att	offren	dog	i	ett	obeskrivligt	kliande	limbo	på	stadens	dårhus	
(s	31). 

 
Det	 föreföll	 honom	 orättvist	 att	 lyckan	 strödde	 sina	 gåvor	 så	
tanklöst	omkring	sig	(s	36). 

 
född	 samma	 kväll,	 i	 samma	 hus,	 av	 samma	 sorts	 kvinna,	 hade	
förvägrats	den	mest	grundläggande	anatomiska	harmoni	(s	36). 

 
5.4	Metaforanalys		
För	 att	 illustrera	 de	 gemensamma	 resultaten	 av	 denna	 metaforanalys	 har	 vi	 ställt	
samman	grafiska	översikter	och	faktauppställningar	i	form	av	tabeller	och	cirkeldiagram.	
Dessa	kommer	belysa	det	totala	antalet	metaforer	i	respektive	text,	aktiva	och	inaktiva	
metaforer	samt	hur	frekventa	metaforerna	är	i	förhållande	till	textens	längd.		
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Figur	1.		
 
Som	figur	1	tydligt	visar	innehåller	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	avsevärt	många	
fler	metaforer	än	Skuggpojken,	både	inaktiva	och	aktiva.	I	cirkeldiagrammen	nedan	kan	
man	se	respektive	romans	procentuella	skillnad	mellan	de	två	metafortyperna. 
 
 
 
 

Figur	2.																				
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På	de	50	första	sidorna	(10	057	ord)	vi	undersökte	i	Skuggpojken	fann	vi	93	metaforer.	
78	av	dessa	var	inaktiva	och	de	övriga	15	aktiva.	Som	syns	i	figur	2	är	84	procent	av	
dessa	93	metaforer	inaktiva.																																																																														 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur	3.																														 
	
I	 den	del	 av	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	 vi	 granskat	 (10	117	ord)	 fann	vi	177	
metaforer,	med	en	jämnare	fördelning	på	metafortyperna.	129	metaforer	var	inaktiva	
(73	procent)	medan	48	var	aktiva	(27	procent). 
 
Dessa	siffror	har	vi	sedermera	använt	för	att	få	ut	ett	snitt	på	antal	metaforer	per	sida.	
Skuggpojken	innehöll,	som	tidigare	nämnt,	93	metaforer	på	50	sidor,	vilket	betyder	att	
det	i	snitt	är	1,86	metaforer	per	sida.	I	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	granskade	vi	
45	 sidor	 (men	 har	 här	 räknat	 på	 50	 sidor	 för	 att	 få	 en	 rättvis	 kalkyl)	 och	 fann	 177	
metaforer	som	således	innebär	ett	snitt	på	3,54	metaforer	per	sida. 
							 
5.5	Läsbarhetsindex	
När	texter	infogas	i	mätinstrumentet	uppmanar	sidan	till	observationen	att	"LIX-värdet	
endast	ger	en	fingervisning	om	hur	lätt	eller	svår	en	text	är.	Tolkningen	av	LIX-värdet	är	
inte	 någon	 exakt	 vetenskap	 utan	 snarare	 en	 indikation	 på	 vilken	 nivå	 texten	 ligger"	
(http://www.lix.se).	 Detta	 är	 en	 tolkning	 vi	 delar.	 Samtliga	 metoder	 i	 vår	 analys	 är	
indikatorer	som	har	möjlighet	att	antingen	bekräfta	eller	bestrida	vår	tes.	
	
Skuggpojken	 uppnådde	 33	 på	 LIX-skalan	 över	 läsbarhetsnivå.	 Språket	 i	 romanen	
definieras,	 enligt	 LIX,	 som	 lättläst	 skönlitteratur	 eller	 en	 populärtidning.	 Den	
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vidunderliga	 kärlekens	 historia	 nådde	 46	 på	 LIX-skalan,	 vilket	 LIX	 definierar	 som	
medelsvår	 till	 normal	 tidningstext	 (http://www.lix.se).	 Anmärkningsvärt	 är	 att	 den	
sistnämnda	ligger	närmare	läsbarhetsnivån	Svår,	normalt	värde	för	officiella	texter	än	
definitionen	Lättläst	skönlitteratur,	populärtidningar,	se	figur	4. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Figur	4.	
	

• <	30	Mycket	lättläst,	barnböcker	
• 30–40	Lättläst	skönlitteratur,	populärtidningar	
• 40–50	Medelsvår,	normal	tidningstext	
• 50–60	Svår,	normalt	värde	för	officiella	texter	
• 60	>	Mycket	svår	byråkratsvenska	

 
En	annan	intressant	aspekt	vi	utvunnit	från	LIX-formeln	var	de	påfallande	skillnaderna	i	
meningslängd.	Skuggpojkens	11,4	ord	per	mening	i	genomsnitt	är	nära	hälften	av	Den	
vidunderliga	kärlekens	historia,	som	har	en	genomsnittlig	meningslängd	på	22,05	ord. 
 
5.6	Ordvariationsindex	
Vi	saknar,	som	sagt,	en	tydlig	definition	på	vad	som	anses	vara	ett	högt	respektive	lågt	
OVIX-värde.	 Hultman	 och	 Westman	 (1977,	 s	 56)	 presenterade	 ett	 medianvärde	 för	
bruksprosa	(se	2.3	Ordvariationsindex	(OVIX)),	som	vi	förhåller	oss	till.	Vi	anser	trots	det	
att	mätningen	är	relevant	och	att	de	särskiljande	resultaten	mellan	de	två	romanerna	är	
talande.	Resultaten	redovisas	nedan: 
 
Skuggpojken	(OVIX):	73,42 
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Den	vidunderliga	kärlekens	historia	(OVIX):	80,5 
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6.	Diskussion		
Detta	kapitel	innehåller	fyra	delar:	en	diskussion	om	de	sammanställda	resultaten	samt	
hur	väl	resultaten	besvarar	vår	frågeställning,	en	reflektion	om	eventuella	tillägnelse-
processer,	resonemang	kring	framtida	forskning	och	våra	avslutande	kommentarer.	 
 
6.1	Diskussion	om	resultatet	
I	uppsatsens	inledning	hade	vi	en	förutfattad	mening	om	att	språket	i	genrelitteratur	är	
lättillgängligt	och	mottagaranpassat.	Vi	hade	ambitioner	om	att	granska	denna	tes	och	
skapade,	 utifrån	 vårt	 syfte,	 en	 kombinerad	 metod	 som	 skulle	 besvara	 frågorna	 vi	
formulerat.	 Undersökningens	 resultat	 indikerade	 tydliga	 skillnader	 i	 författarens	
språkbruk	 och	 resultaten	 visade	 konkreta	 exempel	 som	 stöd	 för	 vår	 förutfattade	
mening.	 Den	 kombinerade	metodapparaten	 bestod	 av	 LIX,	OVIX	 och	 en	 specificerad	
metaforanalys,	 som	 enbart	 fokuserade	 på	 metaforernas	 abstraktionsgrad	 och	 antal.	
Nedan	går	vi	igenom	de	tre	analyserna	och	resultaten	på	de	respektive	romanerna. 
 
LIX-resultatet	 var	 något	 av	 en	 överraskning,	 även	 om	 vi	 hade	 en	 uppfattning	 om	
resultatens	 utgång	 när	 vi	 väl	 skrev	 av	 de	 cirka	 50	 sidorna	 av	 respektive	 roman.	Den	
vidunderliga	kärlekens	historia	var	fylld	med	långa	meningar,	bisatser	efter	bisatser	och	
föreföll	 förhållandevis	 svårläst	 medan	 Skuggpojken	 var	 relativt	 lättpenetrerad.	 Den	
förstnämnda	uppnådde	46	på	LIX-skalan,	vilket	enligt	LIX	(http://www.lix.se)	oftast	inte	
förknippas	med	skönlitteratur	utan	medelsvår,	normal	tidningstext.	Kriminalromanen	i	
fråga	fick	33	i	LIX	och	det	kategoriseras	som	lättläst	skönlitteratur,	populärtidningar.	Vill	
man,	 för	 sakens	 skull,	 avrunda	 resultaten	 till	 närmaste	 tiotal	 skulle	 alltså	 Den	
vidunderliga	kärlekens	historia	avrundas	upp	till	50	(medelsvår,	normal	tidningstext	eller	
svår,	 normalt	 värde	 för	 officiella	 texter)	 och	 Skuggpojken	 till	 30	 som	 i	 sådana	 fall	
klassificeras	 som	 antingen	 mycket	 lättläst,	 barnböcker	 eller	 lättläst	 skönlitteratur,	
populärtidningar.	Detta	visar	på	avsevärda	skillnader	i	texternas	läsbarhet,	det	vill	säga	
att	den	genrelösa	romanen	innehåller	betydligt	fler	långa	ord	(sex	bokstäver	eller	fler),	
2899	 kontra	 2125,	 och	 den	 genomsnittliga	 meningslängden	 är	 på	 22,05	 ord	medan	
kriminalromanen	har	ett	snitt	på	11,4.	Och	trots	det	faktum	att	vi	undersökt	i	princip	
samma	mängd	ord	har	Den	vidunderliga	kärleken	340	meningar	färre	än	Skuggpojken,	
vilket	 givetvis	 är	 en	 konsekvens	 av	 dess	 höga	 genomsnittliga	 meningslängd.	
	
Resultaten	 från	 OVIX	 var	 enhetliga	 med	 LIX-resultaten.	 Den	 vidunderliga	 kärlekens	
historia	erhöll	80,5	medan	Skuggpojken	nådde	ett	 resultat	om	73,42.	Dessa	siffror	är	
något	svåra	att	sätta	i	ett	perspektiv,	men	vi	delar	Hultmans	och	Westmans	(1977,	s	60)	
uppfattning	om	att	ordvariationsmåttet	mäter	 variationer	 i	 informationsrikedom	och	
nyans.	 Den	 definitionen	 gör	 det	 följaktligen	 möjligt	 att	 dra	 paralleller	 mellan	
ovanstående	resultat	och	en	tillgänglighets-	och	abstraktionsgrad,	då	en	nyanserad	och	
informationstät	 text	 sannolikt	 är	mer	 avancerad.	Den	 vidunderliga	 kärlekens	 historia	
innehåller	också	fler	metaforer	än	Skuggpojken	 (se	5.4	Metaforanalys)	och	att	denna	
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aspekt	 kan	 ha	 en	 inverkan	 på	 ordvariationen	 i	 de	 respektive	 romanerna	 är	 inte	
otänkbart.	 Vi	 tänker	 också	 att	 vårt	 resultat	 kan	 vara	 genrebetingat	 och	 att	 texterna	
anpassats	till	olika	läsekretsar	av	en	kompetent	skribent.	Rent	språkligt	är	resultatet	–		
80,5	kontra	73,42	–	dock	avslöjande	då	ett	högre	OVIX-värde	är	en	indikator	på	att	en	
text	är	mer	svårtillgänglig	än	en	annan.	
 
Eftersom	 vi	 enbart	 ämnade	 undersöka	 språket,	 och	 inga	 potentiellt	 dolda	 budskap,	
modifierade	vi	Bergströms	och	Boréus	metaforanalys	(2012)	till	att	göra	just	detta.	Vårt	
syfte	var	att	granska	två	texters	språkliga	tillgänglighet	och	abstraktionsgrad	och	vi	ansåg	
att	vi,	genom	att	dela	upp	metaforerna	i	aktiva	och	inaktiva	metaforer,	uppnådde	detta.	
Efter	 att	 ha	 granskat	 respektive	 text	 kunde	 vi	 dra	 slutsatsen	 att	 Den	 vidunderliga	
kärlekens	 historia	 innehöll	 betydligt	 fler	 aktiva	 metaforer	 än	 Skuggpojken,	 närmare	
bestämt	48	stycken	jämfört	med	15.	Detta	ger	Vallgrens	Augustprisvinnande	roman	en	
språklig	 tyngd	 som	 dessutom	 kräver	 en	 del	 av	 sina	 läsare.	 Styckena	 med	 aktiva	
metaforer	var	för	övrigt	inte	sällan	långa	och	inrymde	många	metaforer	efter	varandra.	
Dessa	faktum,	menar	vi,	bidrar	till	att	göra	den	till	en	mer	svårläst	text	än	Skuggpojken.	
Den	 vidunderliga	 kärlekens	 historia	 innehöll	 även	 fler	 inaktiva	 metaforer	 än	
kriminalromanen,	129	stycken	kontra	78.	Dessa	är	dock,	som	tidigare	nämnt,	vedertagna	
uttryck	i	språket	vars	innebörd	står	klart	för	läsaren	utan	att	hon	eller	han	nödgas	titta	
närmare	på	kontexten	 (Bergström	&	Boréus,	2012,	 s	269)	och	därför	 inte	mycket	att	
diskutera	om.	
 
6.2	Tillägnelseprocess	och	genrekompetens	
De	 enhetliga	 analysresultaten	 vi	 kommit	 fram	 till	 pekar	 på	 att	 Carl-Johan	 Vallgren	
anpassat	 sitt	 språkbruk	 efter	 mottagare,	 såsom	 målgrupper	 och	 läsekretsar.	
Anledningen	till	att	han	gjort	det	kan	naturligtvis	debatteras.	En	förklaring	kan	vara	att	
han	förhållit	sig	till	ett	normerande	sätt	att	skriva	inom	de	olika	genrerna	och	därmed,	
medvetet	eller	omedvetet,	befattat	sig	med	en	tillägnelseprocess.	Hellspong	och	Ledin,	
som	skriver	att	texter	är	konventionella,	menar	att	en	läsare	förstår	en	skriven	text	på	
grund	av	att	hon	eller	han	känner	igen	den	(Hellspong	&	Ledin,	2013,	s	37).	Løkensgard	
Hoel	 (2001,	 s	 41)	 tar	 det	 ett	 steg	 längre	 och	menar	 att	 allting	 som	 skrivs	 präglas	 av	
modeller	och	mallar.	Dessa	modeller,	eller	normer,	kan	sedan	formas	av	förebilder	och	
konventioner.	Frågan	vi	ställer	oss	är	om	dessa	resonemang	stämmer	särskilt	väl	in	på	
kriminalromansgenren,	eller	genrelitteratur	i	största	allmänhet,	då	vi	tänker	att	det	finns	
en	annan	förväntan	och	en	högre	konventionell	grad	inom	genrelitteraturen.	Eftersom	
vårt	 resultat	 antyder	 att	 Vallgren	 anpassat	 sitt	 språkbruk	 efter	 genre,	 och	 sålunda	
mottagare,	menar	vi	att	han	tillägnat	sig	vissa	vedertagna	normer,	regler	och	särskilda	
egenskaper	 för	 hur	 han	 tänker	 att	 en	 kriminalroman	 skall	 skrivas.	 Denna	
tillägnelseprocess,	 mottagarmedvetenhet	 och	 genrekompetens	 har	 sedan	 påverkat	
språket	i	de	respektive	romanerna	(Hellspong	&	Ledin,	2013,	s	37). 
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Vi	har	tidigare	påpekat	att	vårt	resultat,	som	liknar	resultatet	man	skulle	kunna	få	om	
man	jämförde	två	olika	författare,	med	största	sannolikhet	präglats	av	en	kompetent	
skribent.	 Løkensgard	 Hoel	 (2001,	 s	 40)	 menar	 att	 skrivkompetens	 handlar	 om	 en	
anpassning	till	etablerade	konventioner	och	ett	överensstämmande	uttryckssätt	inom	
en	diskursgemenskaps	gällande	normer.	Denna	skrivkompetens,	eller	yrkesskicklighet,	
tror	vi	att	Vallgren	använt	sig	av	då	han	anpassat	sitt	språkbruk	efter	genre. 
 
6.3	Framtida	forskning	
Som	vi	nämnt	i	3.1	Tidigare	forskning	anser	vi	att	den	nuvarande	kunskapsluckan	inom	
texters	tillgänglighet	och	begriplighet	är	en	konsekvens	av	den	bristfälliga	forskningen	
på	området.	Med	det	sagt,	uppmanar	vi	till	vidare	forskning	som	utökar	kunskapen	om	
vad	som	gör	en	text	mer	begriplig	och	lättillgänglig	än	en	annan. 
 
För	att	ha	möjlighet	att	närma	sig	ett	kvantitativt	resultat	krävs	det	självfallet	forskning	
på	 mer	 än	 en	 författares	 romaner.	 Vi	 hade	 därför	 funnit	 det	 ytterst	 intressant	 att	
applicera	 metoden	 på	 ytterligare	 författare	 som,	 likt	 Vallgren,	 verkat	 inom	 både	
genrelös	litteratur	och	kriminalgenren.	Denna,	än	så	länge,	hypotetiska	forskning	skulle	
kunna	styrka	vår	tes,	tillika	resultat,	eller	visa	på	att	vi	hade	tur	när	vi	hittade	författaren	
utifrån	de	förutbestämda	kriterier	vi	skapat.	 
 
Man	kan	också	spekulera	kring	metodvalet,	om	huruvida	varje	delmoment	varit	befogat	
eller	 optimalt	 för	 att	 kunna	 bedöma	 en	 romans	 språkliga	 tillgänglighet	 och	
abstraktionsgrad.	 Vi	 har	 emellertid	 varken	 stött	 på	 några	 problem	 eller	 ifrågasatt	
metoden	i	sig.	Icke	ska	heller	förglömmas	att	ambitionen	redan	i	ett	tidigt	stadium	var	
att	få	en	så	pass	omfångsrik	metod	som	möjligt	för	att	kunna	granska	det	rent	språkliga,	
men	vi	reserverar	oss	naturligtvis	för	att	ha	missat	delar	som	hade	varit	intressanta	att	
undersöka.	 
 
6.4	Avslutande	kommentarer	
I	resultatavsnittet	besvarade	vi	vår	första	frågeställning	som	rör	skillnaderna	i	texternas	
metaforer	 och	 läsbarhets-	 och	 ordvariationsindex.	 Vår	 andra	 frågeställning	 –	 Hur	
påverkar	de	eventuella	språkliga	skillnaderna	texternas	tillgänglighet	och	abstraktions-
grad?	–	besvarades	med	hjälp	av	angreppssättet	som	vår	metodkombination	utgjorde.	
Metodvalen,	som	styrts	av	frågeställningarna,	möjliggjorde	en	djupare	och	grundligare	
granskning	från	tre	infallsvinklar.	När	vi	nu	summerar	uppsatsen	kan	vi	inte	dra	någon	
annan	slutsats	än	det	faktum	att	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	inte	språkligt	är	lika	
lättillgänglig	som	Skuggpojken. 
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Bilaga	A	
	
Nedan	listar	vi	samtliga	metaforer	från	Skuggpojken	som	tagits	med	i	metaforanalysen.	
 

1. Expressen	satsade	på	Palmes	statsbesök	i	USA	(2014,	s	5).	
 

2. visade	helt	ogenerat	kuken	där	han	stod	och	vattnade	rabatterna	(s	6).	
 

3. Pojkens	röst	värmde	hjärtat,	till	och	med	när	han	tjatade	(s	6).	
 

4. att	blodet	hade	hoppat	över	en	generation,	hoppat	över	honom	själv	(s	7).		
 

5. Johanna	väntade	med	maten	därhemma	och	undrade	var	de	höll	hus	(s	8).	
 

6. Även	om	han	inte	var	full	fick	de	hans	omdöme	att	svikta,	att	komma	i	otakt	
med	världen	(s	9).	

 
7. Fler	människor	strömmade	in	från	gatan,	tryckte	på	bakifrån	(s	9).	

 
8. Men	barnvagnsrampen	såg	brant	ut,	och	med	Joel	i	upplösningstillstånd	var	det	

troligen	en	bättre	idé	att	satsa	på	hissen	(s	9).		
 

9. Vissa	ögonblick,	vissa	bilder,	skulle	för	alltid	borra	sig	in	i	hans	medvetande	(s	
10).	

 
10. Hjärnan	tog	små	polaroidbilder	som	i	efterhand	skulle	etsa	sig	fast	i	minnet	(s	

11).	
 

11. Samma	maskeradtrick	som	han	själv	(s	15).	
 

12. Anne	och	Benjamin	arm	i	arm,	alltid	lika	inneslutna	i	sin	kärlek	(s	16).	
 

13. Var	det	här	han	bodde	nu,	var	han	tillbaka	på	ruta	ett,	på	gatan?	(s	16).	
 

14. byggd	under	en	epok	då	framtidstron	härskade	i	landet	(s	16).	
 

15. Ett	kungadöme	av	skit,	tänkte	han	(s	17).	
 

16. Det	där	fruktansvärda	kroppsliga	begäret	efter	kicken,	efter	att	döda	allt	med	
ruset	(s	17).	

 
17. Den	kroppsliga	hemkomsten	(s	17).	
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18. Solljus	föll	in	mellan	bropelarna	(s	18).	

 
19. Ett	tunnelbanetåg	rusade	förbi	trettio	meter	ovanför	hans	huvud	(s	18).	

 
20. Men	på	fötter	igen	(s	18).	

 
21. Verksamheten	drog	inte	in	särskilt	mycket	pengar	(s	18).	

 
22. till	ett	liv	på	gatan	(s	18).	

 
23. kratta	manegen	åt	honom	(s	19).	

 
24. Allt	kastat	i	sjön	(s	19).	

 
25. drog	mekaniskt	tillbaka	pumpskaftet	för	att	se	om	han	fick	svar	(s	19).	

 
26. Han	sjönk	ihop	kring	sitt	eget	skelett,	lät	köttet	vila	på	ställningen	av	ben	och	

brosk	(s	20).	
 

27. Och	folk	är	ute	efter	dig	(s	21).	
 

28. han	hade	beslutat	sig	för	att	bryta	med	sitt	gamla	liv,	ta	sig	bort	från	
kriminaliteten	(s	21).	

 
29. som	nådde	honom	liksom	från	medvetandets	botten,	som	suddade	ut	

omgivningen	(s	22).	
 

30. Såg	grådagern	som	silades	in	genom	persiennerna	(s	22).	
 

31. kronologin	hade	satts	ur	spel	(s	22).		
 

32. Angela	Klingberg	var	en	slående	vacker	kvinna	(s	23).	
 

33. tänkte	Katz	när	han	slog	sig	ner	mittemot	henne	(s	23).	
 

34. Han	kände	ett	sting	av	smärta	vid	tanken	på	att	hon	var	upptagen	(s	23).	
 

35. stolsryggen	(s	24).	
 

36. Tjugofem	år	tidigare	hade	han	precis	lyckats	bryta	med	sitt	gamla	liv	(s	24).	
 

37. Tack	för	att	du	tog	dig	tid	(s	24).	
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38. Du	känner	säkert	till	hans	bagage,	det	där	som	hände	hans	bror	(s	25).	

 
39. Den	försvunne	brodern,	navet	som	allt	hade	snurrat	kring	(s	26).	

 
40. och	Klingberg	från	en	skyddad	överklassmiljö	(s	27).	

 
41. En	kvadratisk	tygduk	på	kanske	åttio	gånger	åttio	centimeter,	ockraröd	och	

svart,	bredde	ut	sig	för	Katz	blick	(s	28).	
 

42. Om	du	ursäktar	mig	ett	ögonblick…	(s	29).	
 

43. Och	det	var	ord	de	skulle	beväpnas	med	(s	29).	
 

44. som	de	förväntades	ha	ett	hum	om	(s	29).	
 

45. Reaktionen	kom	omedelbart:	konvulsioner,	våldsamma	kräkreflexer	(s	29).	
 

46. Han	hörde	inte	hemma	där	(s	30).	
 

47. fortfarande	omtumlad	av	sin	familjetragedi	(s	30).	
 

48. vid	den	tiden	en	grånad	patriark	som	styrde	familjeimperiet	med	järnhand	(s	
30).	

 
49. Smärtan	och	skuldkänslorna	var	liksom	inristade	i	Klingbergs	väsen	(s	30).	

 
50. Tänk	dig	själv	det,	Katz,	kroppen	är	borta,	men	skuggan	är	kvar	(s	31).	

 
51. Katz	levde	på	sin	fingertoppskänsla	för	språk	(s	33).		

 
52. eller	ligga	i	framkant	inom	sitt	affärsområde	(s	33).	

 
53. Firmans	grundare,	Rickard	Julin,	hade	lockat	dit	honom	(s	33).	

 
54. få	näsan	över	vattnet	tio	år	tidigare	(s	33).	

 
55. I	slutet	av	decenniet	när	nedskärningarna	inom	försvaret	nått	sin	kulmen	(s	33).	

 
56. tills	Julin	otroligt	nog	stött	på	honom	(s	34).	

 
57. Capitol	var	ett	av	en	handfull	företag	i	Sverige	som	hade	utökad	(s	34).	
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58. Angela	Klingberg	var	ute	efter	(s	34).	
 

59. Han	borde	ha	lotsat	henne	vidare	till	Julin	(s	34).	
 

60. informationsmoln,	VPN-tunnlar	(s	35).	
 

61. och	hur	man	smet	förbi	brandväggar	(s	35).	
 

62. Han	suckade	och	tog	fram	det	vadderade	kuvertet	som	Angela	hade	gett	
honom,	fiskade	upp	tygdukarna	och	la	dem	framför	sig	på	skrivbordet	(s	35).	

 
63. föste	undan	minnet	av	Angela	Klingbergs	oändligt	sorgsna	(s	35).	

 
64. En	annan	värnpliktig	hade	gett	sig	på	Klingberg	utanför	ett	gatukök	(s	36).	

 
65. glasögonormar	(s	36).	

 
66. Och	hos	Katz	hade	det	väckt	en	primitiv	beskyddarinstinkt	(s	36).	

 
67. Var	hade	han	fått	kylan	och	hänsynslösheten	ifrån,	var	hade	han	lärt	sig	att	

slåss?	(s	37).	
 

68. om	den	lille	"judegrabben"	som	inte	tillåtit	att	någon	satt	sig	på	honom	(s	37).	
 

69. Det	kan	hända	att	hans	fru	är	ute	och	cyklar	(s	38).	
 

70. som	fick	dem	att	lägga	fallet	på	hyllan	(s	38).	
 

71. Se	det	som	en	chans	att	vidga	dina	vyer	(s	38).	
 

72. Utredningen	hade	lagts	ner	efter	ett	dygn,	och	ingen	efterlysning	hade	
utfärdats	(s	39).	

 
73. En	utredare	hade	pliktskyldigt	ringt	runt	till	sjukhusen	för	att	se	om	han	

möjligen	råkat	ut	för	en	olycka,	men	inte	fått	napp	(s	39).	
 

74. Några	viktiga	affärsavtal	var	precis	på	väg	att	föras	i	hamn	(s	39).	
 

75. parkerat	bilen	och	gått	upp	i	rök	(s	40).	
 

76. Medan	Katz	ögnade	igenom	rutten	en	andra	gång	lekte	han	med	tanken	(s	40).	
 

77. Allt	talade	för	att	det	rörde	sig	om	en	slump	(s	40).	
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78. frågade	han	när	han	hade	henne	på	tråden	(s	41).	

 
79. hästsvans	(s	42).	

 
80. Och	Katz	förstod	att	det	var	priset	hon	fick	betala	för	sitt	utseende	(s	43).	

 
81. Och	Joels	farbror,	Pontus,	umgicks	ett	tag	i	samma	kretsar	som	mina	föräldrar	

(s	43).	
 

82. Han	matade	fram	de	senaste	dagarnas	färdlogg	(s	43).	
 

83. Han	är	inte	kallblodig	nog	(s	44).	
 

84. Eller	också	var	han	det,	men	lika	skicklig	på	att	föra	folk	bakom	ljuset	(s	44).	
 

85. En	man	som	gått	in	i	väggen	och	flytt	i	vild	panik	(s	45).	
 

86. I	ljuset	från	takarmaturen	syntes	ärrbildningarna	tydligt,	det	gulaktiga	
månlandskapet	som	missbruket	lämnat	efter	sig	(s	45).	

 
87. Angela	såg	dem	också	och	slog	undan	blicken	(s	45).	

 
88. dokumentmappar	löpte	längs	ena	långväggen	(s	46).	

 
89. Angela	i	en	krämfärgad	bröllopsklänning	(s	46).	

 
90. Han	återställde	den	med	hjälp	av	ett	recoveryprogram	utan	att	hitta	någon	

iögonfallande	trafik	(s	46).	
 

91. det	binära	sopberg	som	varje	dator	innehöll	(s	47).	
 

92. Allt	annat	var	transparent	(s	47).	
 

93. Den	är	nästan	för	städad	(s	47).	
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Bilaga	B 

Nedan	listar	vi	samtliga	metaforer	från	Den	vidunderliga	kärlekens	historia	som	tagits	
med	i	metaforanalysen. 
 

1. som	har	efterlämnat	många	dyrbara	minnen	(2002,	s	7).	
 

2. Namnforskningen	ligger	liksom	de	flesta	verksamhetsfälts	långt	bortom	min	
horisont	(s	7).	

 
3. men	priset	man	betalar	kallas	ensamhet	(s	7).	

 
4. kort	innan	världskrigets	uppbrott,	i	sviterna	av	påssjukan	(s	7).	

 
5. originalen	försvann	som	bekant	i	krigets	stormar	(s	8).	

 
6. Enligt	familjelegenden	sörjde	han	er	anmoder	så	till	den	grad	att	han	aldrig	mer	

på	allvar	band	sig	vid	en	flicka	(s	9).	
 

7. den	pekar	på	blinda	fläckar	i	vårt	förhållande	till	medvetandet	(s	9).	
 

8. Ljud	är	vibrationer	som	sätter	luftens	molekyler	i	vågrörelse	(s	9).	
 

9. Vågrörelser	(s	9).	
 

10. kallas	som	bekant	infraljud	(s	9).	
 

11. fler	än	tjugotusen	svängningar	kallas	ultraljud	(s	9).	
 

12. Fladdermössen	lever	uteslutande	i	ultraljudens	värld	(s	9).	
 

13. I	infraljudens	värld	lever	alligatorer,	valar,	pampasstrutsen	och	kasuaren	(s	9).	
 

14. Den	lyssnar	med	kroppen	(s	9).	
 

15. Under	ert	besök	frågade	ni	i	vilken	värld	Barefoot	levde	(s	10).	
 

16. dåtidens	fackmän	hade	närmare	ett	halvt	sekel	på	nacken	(s	10).	
 

17. Att	föreställa	sig	de	dövas	värld	är	ytterst	svårt	för	en	hörande	(s	10-11).	
 

18. Orden	dör	medan	de	föder	tankar	(s	11)	
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19. Det	ligger	i	linje	med	Schopenhaurs	påstående	att	tankarna	dör	i	samma	
ögonblick	de	kläs	i	ord	(s	11)	

 
20. Orden	är	blott	hänvisningar	till	våra	erfarenheter	(s	11)	

 
21. samtalets	idé	är	att	framkalla	besläktade	associationer	mellan	människorna	(s	

11).	
 

22. En	bild	säger	mer	än	tusen	ord,	heter	det	ibland	(s	11).	
 

23. för	en	döv	som	inte	får	lära	sig	något	språk	överhuvudtaget	blir	livet	en	limbo	(s	
11).	

 
24. Ty	genom	språket	för	man	in	barnet	i	den	symboliska	sfären	av	historia	och	

framtid	(s	11).	
 

25. Mina	föräldrar	hade	ett	språk	rikare	än	engelskan	(s	11).	
 

26. Han	var	en	gudabenådad	poet	(s	12).	
 

27. händerna	som	blixtsnabbt	tecknar	vid	borden	(s	12).	
 

28. Medvetandet	ligger	inte	i	fas	med	omvärlden	(s	13).	
 

29. Och	kanske	skall	man	förstå	vår	anfaders	gåva	i	detta	ljus?	(s	13).	
 

30. Att	han	i	motsats	till	dem	han	mötte	var	i	fas	med	sinnesintrycken,	att	han	inte	
förlorade	tid	på	att	sålla	bort	data	(s	13).	

 
31. Jaget	är	bara	en	karta	över	ett	större	medvetande;	liksom	språket	är	en	karta	

över	terrängen	och	inte	skall	förväxlas	med	terrängen	själv	(s	13).	
 

32. Som	ni	märker,	fröken	Fågel,	är	det	blott	med	möda	jag	kan	ringa	in	föremålet	
för	ert	intresse	(s	13).	

 
33. De	döva	hör	med	synen	och	talar	med	tecken	(s	13).	

 
34. där	teckenspråket	ännu	inte	hunnit	spridas	allmänt	(s	13).	

 
35. lyckades	förändra	synen	på	handikappet	(s	14).	

 
36. att	det	inte	låter	sig	förklaras	inom	vetenskapens	landmärken	(s	14).	
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37. Och	vad	ni	är	på	jakt	efter	är	inte	honom	(s	14).	
 

38. kasta	en	blick	på	husets	enda	fungerande	klocka	(s	14).	
 

39. Nu	när	jag	närmar	mig	slutet	på	ett	långt	och	innehållsrikt	liv	måste	budkaveln	
gå	vidare	(s	14).	

 
40. Vi	är	båda	senkomna	frukter	av	monsters	kärlek	(s	14).	

 
41. en	snöstorm	härjade	staden	sedan	fyrtioåtta	timmar	tillbaka	(s	19).	

 
42. beroende	på	doktorns	växande	patientskara	(s	19).	

 
43. Döden,	konstaterade	han	med	medicinarens	kyla,	hade	överraskat	varelsen	(s	

19-20).	
 

44. Svårt	vanskapt	(s	20).	
 

45. När	kådan	fångat	den	i	sin	glaserade	fälla	var	dess	liv	redan	förbi	(s	20).	
 

46. kärleksglöd	(s	20).	
 

47. min	praktik	blomstrar	(s	20).	
 

48. mina	studier	i	Lavoisiers	kemi	har	vunnit	rykte	långt	bortom	Östpreussens	
gränser	(s	20).	

 
49. En	värld	i	miniatyr	öppnade	sig	för	hans	blick	(s	20).	

 
50. naturens	grundläggande	strävan	efter	harmoni	(s	20).	

 
51. försjunka	i	en	dagdröm	(s	21).	

 
52. Detta	var	hans	vagga,	tänkte	han,	i	detta	hörn	av	världen	var	han	född	(s	21).	

 
53. "Pomesanien,	Galinden,	Natangen",	fortsatte	han	sin	utflykt	(s	21).	

 
54. som	rest	till	slavernas	land	för	de	spanska	morernas	räkning	(s	21).	

 
55. med	korsfararens	militäriska	kyla	(s	21)	

 
56. drömbilder	(s	21).	
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57. Han	lyfte	blicken	från	luppen	och	lät	den	sista	spillran	av	dagdrömmen	
försvinna	(s	22).	

 
58. kvinnan	som	trotsade	snöstormen	denna	kväll	(s	22).	

 
59. Enligt	vad	hon	senare	skulle	erinra	sig	hade	hon	omedelbart,	trots	att	hon	var	

halvt	förblindad	av	den	arktiska	vind	som	från	sin	vagga	i	Bottenhavet	drog	
fram	med	en	vargflocks	vrål	över	Königsbergs	gamla	stadskärna	(s	22).	

 
60. Husan,	vars	medlidande	hade	väckts	av	flickans	tunna	kläder	och	likbleka	

ansikte	(s	22).	
 

61. i	ett	doftmoln	av	myskparfymer	och	ambratvål	(s	22).	
 

62. Två	minuter	senare	när	Göts	dök	upp	med	husan	i	släptåg	(s	22).	
 

63. Flickans	hysteri	räddade	doktorn	från	att	omedelbart	ställas	till	svars	för	den	
del	av	sin	ungdom	han	trodde	sig	för	evigt	ha	lyckats	mörklägga	bakom	en	sköld	
av	familjekärlek	(s	23).	

 
64. utan	att	kunna	förklara	det	eller	bjuda	minsta	motstånd	(s	23).	

 
65. lät	sina	döttrar	springa	vind	för	våg	i	det	väldiga	huset	(s	24).	

 
66. erinrade	han	sig	den	väldiga	gråhåriga	ryska	vid	namn	Agrafena	Nehludova	som	

naken	och	ljudligt	jäsande	tog	emot	sina	kunder	(s	24).	
 

67. i	ett	hav	av	siden	och	lärfttyger,	i	en	snårskog	av	blomstervaser,	smycken,	
hårnålar	(s	24).	

 
68. Doktorn	själv	hade	en	kväll	bordat	hennes	olympiska	kärleksfarkost	(s	24).	

 
69. förhäxad	av	den	mörkröda	rosen	bakom	hennes	öra	och	det	heliga	leendet	som	

tycktes	lova	honom	evigt	liv	efter	deras	förening	(s	24).	
 

70. ensam	eller	med	de	vilda	årens	försvunna	kumpaner	(s	24).	
 

71. lyfta	sin	väldiga	kropp	från	kärleksdivanen	där	hon	mellan	herdestunderna	
besvarade	kärleksbrev	med	en	gåspenna	eller	stillsamt	vegeterade	över	en	
dosa	snus	(s	24).	

 
72. Doktorn	lät	upphetsningens	hågkomster	fördunsta	(s	24).	
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73. Hon	satt	hopkrupen	på	taburetten	med	tekoppen	mellan	händerna	och	blicken	
fäst	vid	något	som	kunde	vara	en	fläck	på	mattan	men	likaväl	en	punkt	på	
hennes	inre	horisont	(s	25).	

 
74. Ett	skyfall	av	valnötsstora	snöflingor	blåste	med	full	kraft	in	från	Östersjön	(s	

26).	
 

75. Kusken	var	så	påpälsad	att	bara	nästippen	stack	fram	ur	skinnkapuschongen	(s	
26).	

 
76. Flickan	satt	mitt	emot	honom	begravd	under	ett	berg	av	plädar	(s	26).	

 
77. hade	kvinnan	svåra	smärtor	förorsakade	av	ett	för	trångt	bäcken	(s	26).	

 
78. Samtidigt,	förklarade	flickan	för	honom,	framåtlutad	i	släden	och	skrikande	för	

att	överrösta	vindens	avgrundsvrål	(s	26).	
 

79. hade	fungerat	som	barnmorska	och	kanske	också	i	hemlighet	som	
änglamakerska	(s	26)	

 
80. Trots	allt	låg	minnena	från	den	tiden	i	salig	träda	(s	27).	

 
81. i	en	femton	år	gammal	jordmån	av	föräktenskapliga	drifter	som	han	inte	hade	

lust	att	gräva	mer	i	än	vad	han	redan	hade	gjort	denna	kväll	(s	27).	
 

82. Flickan	svävade	i	ovisshet	på	den	punkten	(s	27).	
 

83. som	om	den	meningen	inte	ville	upphöra	att	eka	i	henne	(s	27).	
 

84. På	Slottsgatan	förde	en	lykttändare	en	heroisk	kamp		för	att	få	eld	i	en	
gatlampa	(s	27).	

 
85. Det	blir	nya	blodbad,	den	saken	är	säker	(s	27).	

 
86. vid	tanken	på	hennes	olyckssysters	öde	(s	27).	

 
87. där	de	ostpreussiska	grenadjärerna	hade	krossats	av	marskalk	Davouts	

divisioner	(s	27).	
 

88. men	priset,	det	förstod	Götz	av	sina	övernaturliga	mardrömmar,	var	en	skräck	
som	inte	skulle	lämna	dem	förrän	den	dag	de	själva	tog	farväl	av	livet,	ty	
skräcken	var	deras	skugga	sedan	alla	krig	(s	28).	
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89. på	väg	mot	sin	sorglösa	ungdoms	kärleksnäste,	var	de	beredda	att	gå	i	fält	igen	
(s	28).	

 
90. för	att	ingjuta	mod	hos	konungen	som	gömde	sig	med	sitt	hov	i	Memel	(s	28).	

 
91. De	for	in	på	Prinsenstrasse	i	ett	moln	av	rykande	snö	(s	28).	

 
92. Doktorn	vann	duellen	mot	de	hemska	förbandsplatsernas	hågkomster	(s	28).	

 
93. hade	stränga	order	att	vägra	gå	honom	till	mötes	om	han	bad	att	få	somna	om	

en	stund	eller	att	ligga	och	dra	sig	i	tio	minuter	(s	28-29).	
 

94. vilket	han	påstod	gjorde	drömmarna	rikare	och	stimulerade	fantasin	(s	29).	
 

95. Madame	Schall	tog	emot	honom	utan	att	visa	ett	spår	av	igenkännande	(s	29).	
 

96. De	gick	genom	en	hall	där	tiden	stått	stilla	sedan	hans	sista	besök	(s	30).	
 

97. Före	sekelskiftet	hade	bordellen	varit	en	tummelplats	för	festsugna	ungkarlar,	
skratten	hade	ekat	i	alla	tonlägen,	folk	hade	ropat	till	varann	på	ett	dussin	
tungomål	(s	30).	

 
98. viskat	till	gästerna	på	kärlekens	språk	(s	30).	

 
99. en	avklädd	kurragömmalek	var	mänsklighetens	sista	tröst	(s	30).	

 
100. Nu	gällde	en	dysterhet	av	omvänd	styrka,	såvida	det	inte	var	doktorn	som	

hade	förändrats	och	såg	allt	genom	en	nyförvärvad	klarsyns	linser	(s	30).	
 

101. möblerna	som	sett	sina	bästa	dagar	(s	30).	
 

102. och	vissa	för	vilka	inte	bara	en	sakta	förruttnelse	under	de	svåraste	
plågor	blev	följden,	utan	rentav	en	spridning	av	klådan	till	hjärnan	så	att	offren	
dog	i	ett	obeskrivligt	kliande	limbo	på	stadens	dårhus	(s	31).	

 
103. blek	intill	dödens	gräns	(s	31).	

 
104. hörde	till	själens	förlossning	snarare	än	kroppens,	stoppfull	med	bibelord	

(s	31).	
 

105. han	visste	sig	försvara	vetenskapens	ö	mot	män	ur	det	andra	ståndet	(s	
31).	
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106. vidskeplighetens	och	metafysikens	stormhav	(s	32).	
 

107. den	sunda	ateism	doktorn	odlade	i	hemlighet	(s	32).	
 

108. ägnade	sitt	liv	åt	att	önska	till	himlen	det	Götz	ville	behålla	på	jorden	(s	
32).	

 
109. i	mitten	av	barnets	ansikte	grinade	istället	en	mörkröd	fördjupning	(	32).	

 
110. slog	tanken	ur	hågen	(s	32).	

 
111. Badande	i	sin	egen	svett	(s	33).	

 
112. att	huvudet	kunnat	lämna	livmodern	utan	att	döda	kvinnan	på	fläcken	(s	

33).	
 

113. Långt	bort	från	en	annan	värld	hörde	han	prästen	(s	33).	
 

114. över	den	glädjeflicka	som	ingen	av	dem	visste	något	om	(s	33).	
 

115. Barnets	rygg,	märkte	han,	var	helt	klädd	med	svarta	hår	(s	34).	
 

116. vad	det	nu	betydde	efter	Polens	delningar	(s	34).	
 

117. Han	daskade	den	pälsklädda	kroppen	(s	34).	
 

118. som	doktorn	skulle	hemsökas	av	till	livets	slut	(s	34).	
 

119. Varför	har	man	inte	låtit	kalla	på	mig	tidigare?	(s	35).	
 

120. en	ilska	som	funnit	sin	näring	i	det	faktum	(s	35).	
 

121. att	livet	medvetet	fördröjde	utskicken	av	inbjudningskort	till	
ödesstunderna	(s	35).	

 
122. sju	år	tidigare	plötsligt	hade	rest	sig	från	sitt	läger	och	spårlöst	försvunnit	

(s	36).	
 

123. nötbruna	ögon	(s	36).	
 

124. silkesmjukt	hår	(s	36).	
 

125. började	gråta	om	sin	olyckssysters	öde	(s	36).	
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126. lyckan	strödde	sina	gåvor	så	tanklöst	omkring	sig	(s	36).	

 
127. hade	förvägrats	den	mest	grundläggande	anatomiska	harmoni	(s	36).	

 
128. De	skulle	gå	till	änglamakerskan	med	pojken	(s	36).	

 
129. den	fulla	vidden	av	det	liv	som	ödet	låtit	honom	hjälpa	till	världen	(s	37).	

 
130. en	flicka	med	vattenskalle	och	ett	eldsmärke	(s	37).	

 
131. denna	ansamling	av	groteska	skämt	iscensatta	av	en	hjärtlös	natur	(s	37).	

 
132. på	hyllor	ovanför	kartorna	av	blodsystem	(s	37).	

 
133. liv	som	barmhärtigt	nog	hade	kasserats	i	förtid	(s	37).	

 
134. den	pälsklädda	kroppen	(s	37).	

 
135. medan	snön	vräkte	ner	(s	38).	

 
136. han	fanns	där	i	strid	med	alla	vetenskapliga	lagar	och	det	värsta	var	att	

han	avläste	doktorns	allra	hemligaste	tankar	(s	38).	
 

137. Pojken	märkte	hans	känslor	i	detta	nu,	han	spårade	de	för	länge	sedan	
bortglömda	känslostormarna	(s	38).	

 
138. den	eldröda	passion	(s	38).	

 
139. hade	fortsatt	att	leva	i	honom	(s	39).	

 
140. grovt	uthuggna	ur	medvetandets	marmor	(s	39).	

 
141. Skälvande	ända	in	i	märgen	(s	39).	

 
142. Ett	decenniums	ofärdstider	gick	i	graven	vid	Leipzig	och	Waterloo	(s	40).	

 
143. dra	nytta	av	den	allmänna	uppblomstringen	(s	40).	

 
144. på	den	saluförda	kärlekens	(s	40).	

 
145. tävlade	i	glans	under	de	nyinskaffade	kristallkronorna	(s	40).	
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146. gåtfulla	ärr	och	fantasifulla	suturer	(s	40).	
 

147. stupfulla	fältskärer	(s	40).	
 

148. en	hårsmån	från	döden	(s	40).	
 

149. halvt	mytiska	slagfält	(s	40).		
 

150. glädjehusets	rykte	skulle	sprida	sig	i	alla	väderstreck	under	de	molnfria	
nätternas	komplicerade	förfarande	med	ljussignaler	(s	41).	

 
151. Ekonomin	blomstrade	(s	41).	

 
152. i	de	eviga	höstregnens	mollosonater	arrangerade	man	dikttävlingar	i	

kärlekens	lov	(s	41).	
 

153. Flera	berömdheter	passerade	revy	(s	41).	
 

154. hans	tillfälliga	hjärtedam	livet	(s	42).	
 

155. på	kärlekens	fria	omvägar	spred	sig	till	fyra	andra	(s	42).	
 

156. som	brutna	av	livets	motgångar	(s	42).	
 

157. med	spillrorna	av	sina	förlorade	förmögenheter	(s	42).	
 

158. själen	i	upplösningstillstånd	(s	42).	
 

159. med	råg	i	ryggen,	skrattande	och	tillfredsställda	in	i	märgen	(s	42).	
 

160. hade	räddats	på	randen	till	avgrunden	(s	42).	
 

161. ta	till	intäkt	för	sitt	resonemang	(s	42).	
 

162. funnit	en	livsomvälvande	förlösning	(s	42-43).	
 

163. väcka	nytt	liv	i	en	äktenskaplig	säng	lika	stendöd	(s	43).	
 

164. Det	fanns	inga	hjärtats	skeppsbrutna	som	inte	fann	en	nödhamn	i	huset	
(s	43).	

 
165. kunde	bli	trakterade	av	män,	begärarens	fjärrskådare	och	hjärtekvalens	

vise	(s	43).	
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166. yrande	snö	(s	43).	

 
167. fick	se	sina	barmhärtiga	förhoppningar	grusas	(s	43).	

 
168. pojken	vägrade	envist	att	hemfalla	åt	döden	(s	43).	

 
169. en	livsvilja	så	stark	att	den	kan	trotsa	naturlagarna	(s	43).	

 
170. Feber	ansatte	honom	från	första	dagen	(s	43).	

 
171. försvagad	av	sin	tvekamp	med	dödens	utsända	(s	43).	

 
172. Han	utmanade	döden	i	veckolånga	bataljer,	blott	beväpnad	med	sin	

järnvilja	(s	43-44).	
173. då	smärtorna	omgrupperade	eller	befann	sig	på	reträtt,	log	han	(s	44).	

 
174. Han	kämpade	mot	en	hjärnfeber	i	fyra	veckor	och	vann	en	seger	på	

mållinjen	när	temperaturen	äntligen	började	sjunka	(s	44).	
 

175. Han	klamrade	sig	fast	vid	livet	som	en	skeppsbruten	vid	en	flotte,	utan	
kompass,	utan	sjökort,	bara	med	en	enda	föresats:	att	uthärda	stormarna	och	
överleva	till	vilket	pris	som	helst	(s	44).	

 
176. Fast	man	inte	förstod	det	då	var	detta	faktiskt	slutstriden	där	döden	till	

sin	egen	häpnad	tvingades	hala	flagg	och	segla	bort	mot	nya	kuster	efter	att	ha	
tömt	allt	krut	mot	en	motståndare	långt	envisare	än	vad	någon	kunnat	ana	(s	
44).	

 
177. Från	och	med	nu	var	han	erkänd	av	livet	(s	45).  


