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”afbröt skolläraren ifrigt”
En diakron studie av anföringssatsen i svensk skönlitteratur
AV DAV I D  H Å K A NS S ON  & C A R I N  Ö S T M A N

Inledning
Det tidiga 1900-talet är på flera sätt en brytningstid i det svenska språkets historia. Re-
formerna rör i synnerhet det som brukar beskrivas som yttre språkhistoria, det vill säga 
hur språket används i olika sammanhang. Hit räknas bland annat förändringar i ”genrer, 
diskurser, stil och normbildning”.1 Inte minst gäller det för skönlitteraturen, och i be-
skrivningen av den svenska romanens utveckling under 1900-talet har berättarens för-
ändrade roll framhållits. Förändringen kan närmast beskrivas som en reduktion: ”Dels 
tillbakatränges den i kommentar och reflexion synliga berättaren, dels hävdas de ’drama-
tiska’ uttrycksmedlen på relationens och beskrivningens bekostnad.”2 Vad skönlittera-
turen anbelangar inleds alltså under denna period den utveckling mot ”en relation som 
är ’objektiv’ eller ’non-expressive’ ”.3 Denna förskjutning tar sig flera uttryck – inte minst 
genom allt mer diskreta perspektivmarkörer.4 Men även andra språkliga aspekter berörs, 
något som dock har fått ganska lite uppmärksamhet – inte minst beroende på att senare 
språkvetenskaplig forskning i hög utsträckning har fokuserat på sakprosa ”under hänvis-
ning till en förment väl undersökt fiktionsprosa”.5 Faktum är dock att svensk skönlitte-
ratur har ägnats ganska liten uppmärksamhet i senare språkvetenskap.

Glädjande nog finns det nu vissa tecken på att situationen har börjat ändras. Den 
pågående digitaliseringen av det litterära kulturarvet har öppnat helt nya möjligheter 
att genomföra språkvetenskapliga stilstudier. Genom datorbaserade undersökningar 
av stora textkorpusar är det möjligt att avtäcka mönster i det skönlitterära språkbru-
ket som annars hade varit svåra att spåra och som kan ge viktiga bidrag till vår kunskap 
om svensk språk- och stilhistoria. Mot bakgrund av de nya metoder som idag finns till-
gängliga kan det därmed finnas skäl att på nytt ta upp diskussionen om språkliga ut-
vecklingstendenser i svensk skönlitteratur, och syftet med denna artikel är att under-
söka en aspekt av övergången mot en objektiv stil i svensk skönlitteratur genom att re-
dovisa en diakron undersökning av anföringssatser i ett svenskt romanmaterial. Med 
anföringssatser avser vi sådana verbinitiala satser som på något sätt anger hur en röst 
som inte är berättarens egen kommer till tals i direkt anföring. Det rör sig med andra 
ord om satser som de kursiverade i följande uttryck:
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(1) a. ”Men du må väl förstå”, afbröt skolläraren ifrigt, ”att inte kyrkoherden vill gå 
i spetsen för något skadligt […]”6

 b. ”Slå du till”, sade herr Peder trotsigt, i det han stolt reste sitt hufvud.7
 c. ”Förlåt, om jag stör,” bad Andreas, ”men jag har ingen ro, förr än jag lämnat 

ifrån mig det här.”8

Anföringssatserna kan ge viktiga bidrag till diskussionen om utvecklingen mot ob-
jektiv stil i svensk skönlitteratur. Ett särdrag för skönlitteratur är nämligen att den ger 
plats åt fiktiva karaktärers egna röster, i anföring av olika slag. Yttranden kan återges på 
flera olika sätt: i direkt anföring, indirekt anföring, fri indirekt anföring och så vidare.9 
De olika anföringstyperna speglar i olika grad det ”ursprungliga” yttrandet (i den fik-
tiva världen), med direkt anföring som den mest trogna typen. Anföringstyperna sig-
nalerar också grad av berättarnärvaro10 – i en direkt replik möter vi karaktärens egna 
ord: ”Jag tänker inte ta ett steg till”, sa hon medan en replik i indirekt anföring återges av 
berättaren: Hon sa att hon inte tänkte ta ett steg till.

Vi kommer här att koncentrera oss på direkt anföring, det vill säga anföringstypen 
med lägst grad av berättarnärvaro. Men inte heller i direkt anföring behöver berättaren 
vara osynlig. Berättaren kan välja att introducera repliker, och förutom att ange vem 
som yttrar något kan berättaren också välja att ge information om hur något sägs. Den 
språkliga utformningen av anföringssatserna kan därmed betraktas som en stark indi-
kator på berättarröstens närvaro i texten. I tidigare forskning har dock anföringstek-
niken i första hand berörts som en aspekt i studier av enskilda författarskap eller verk, 
vilket sammantaget har gjort att enskilda författares teknik ofta har tillskrivits stor sti-
listisk relevans. Tematiskt orienterade studier som bygger på undersökningar av flera 
författarskap, genrer eller tidsperioder är däremot mer ovanliga.11

I vår studie ska vi jämföra anföringssatser i svensk skönlitteratur från 1800-talet 
med motsvarande satser i modern litteratur med utgångspunkt i den övergripande hy-
potesen att relationen i svensk skönlitteratur under denna period blivit mer objektiv. 
För anföringssatserna borde en sådan stilförskjutning resultera i en mindre påträng-
ande författarröst, och givet hypotesen väntar vi oss följaktligen att svenska anförings-
satser över tid har kommit att bli mer stereotypt utformade såtillvida att deras place-
ring varierar mindre, att de omfattar färre typer av verbuttryck och att de i mindre ut-
sträckning innehåller tilläggsinformation utöver vad som förmedlas genom predikat 
och subjekt – prototypiskt utan bestämningar (som t.ex. sa Hedda). Vi frågar oss med 
andra ord hur anföringssatserna över tid har förändrats med avseende på placering i re-
lation till det anförda, verbuttryck samt struktur och längd.

Artikeln är disponerad på följande sätt. Vi inleder med en forskningsbakgrund i vil-
ken vi relativt fylligt redogör för den tidigare forskningen inom fältet. Därefter redovi-
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sar vi materialet för vår undersökning och beskriver några metodiska utgångspunkter. 
I det följande avsnittet redovisar vi resultatet av vår undersökning innan vi övergår till 
en diskussion och sammanfattning.12

Bakgrund
Som framgick ovan har svensk stilforskning ägnat en viss uppmärksamhet åt anfö-
ringssatser i skönlitteratur, även om det inte finns någon tidigare diakron heltäckande 
undersökning. Anföringstekniken i äldre romaner har belysts av Anne-Marie Wiesel-
gren som i sin doktorsavhandling Carl-Johans-tidens prosa har specialstuderat anfö-
ringstekniken i åtta svenska romaner, från Cederborghs Uno von Trasenberg (1809) 
till Almqvists Det går an (1839), med avseende på anföringsverbets semantiska inne-
håll och anföringssatsens placering (initialt, medialt eller finalt i förhållande till det 
anförda). Wieselgrens semantiska indelning ligger till grund för flera senare undersök-
ningar, och också för vår (se vidare nedan). Wieselgren visar att verb som bara anger 
att något sägs (som säga eller yttra), liksom verb som på något sätt speglar replikens 
innehåll eller funktion (som fråga eller invända) liksom verb som återger sättet att 
frambringa yttrandet (som skrika) är representerade i alla romaner. Verb som inklude-
rar beledsagande omständighet vid yttrandet eller vid en annan handling (som snyfta 
eller tacka) liksom metaforiskt brukade verb som bildligt uttrycker att någon säger nå-
got (som t.ex. hoppade sopranen efter) förekommer däremot endast sporadiskt. Vad be-
träffar anföringssatsernas placering kan Wieselgren visa att det i alla romanerna finns 
exempel på de tre varianterna för anföringssatsens placering, men den minst vanliga 
positionen är final. I fem av romanerna dominerar medial placering, och i två domine-
rar initial placering.13

Den mest omfattande diakrona studien som har gjorts av svenska anföringsuttryck 
är Maria Hanssons kandidatarbete Anföringsuttryck i svenska romaner. Hon har valt ut 
20 anföringsverb, som hon på grundval av tidigare analyser och egna undersökningar 
bedömer som de vanligaste, och specialstuderat dessa i 50 svenska romaner, utgivna 
mellan 1830 och 1981. Hansson visar att i hennes material är kategorierna sägeverb, tur-
tagningsverb och paralingvistiska verb de mest frekventa, både i det äldre och i det ny-
are materialet. I arbetet ingår en särskild analys av anföringsuttryck med verbet sade/
sa och sättsadverbial, det vill säga konstruktioner som sa Lena med eftertryck. Denna 
konstruktion minskar stadigt över tid, från 25 % hos de äldsta författarna till 14 % hos 
de yngsta. Typen av adverbial förändras också över tid, så att prepositionsfraser (med 
eftertryck) och participfraser (leende) är vanligare hos de äldre författarna medan ad-
jektiv- och adverbfraser är vanligare i den yngsta gruppen. Ett intressant resultat av stu-
dien är att gruppen med författare som är födda mellan 1882 och 1894 (Martin Koch, 
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Ludvig Nordström, Elin Wägner, Hjalmar Bergman, Dan Andersson, Pär Lagerkvist, 
Agnes von Krusenstjerna) utmärker sig genom många olika anföringsverb och relativt 
många sättsadverbial.14

I tidigare stilforskning finns också exempel på specialstudier av enskilda författa-
res anföringsteknik. Eva Wennerström har studerat det hon kallar för expressiva an-
föringsverb hos Strindberg, med fokus på Hemsöborna. Med expressiva anförings-
verb avser hon den typen av målande och ibland metaforiska uttryck som är vanliga i 
Hemsöborna: Ja, kära hjärtans, öppnade gumman slussarna. De bildliga uttrycken är 
ofta inspirerade av skärgårdsmiljön: passade Carlsson på och högg sig ett stycke av åtelen; 
slängde han ut sin rev. Enligt Wennerström finns stildraget också hos andra författare 
men inte i samma mängd eller originalitet som hos Strindberg i Hemsöborna.15

De flesta studier av svenska anföringsuttryck bygger på material med svenska origi-
nalromaner, men det finns några undantag – både Martin Gellerstam16 och Lisa Men-
doza Åsberg17 har studerat anföringsuttryck i tvärspråkligt perspektiv. Gellerstam jäm-
för svensk originallitteratur med översättningar från engelska och Mendoza Åsberg 
jämför översättningar mellan svenska och polska. I båda fallen pekar deras jämförelser 
mot skilda berättartekniska konventioner för de olika språkområdena. I engelska över-
sättningar är varianter som log hon/han och uttryck som sade hon/han i kombination 
med sättsadverbial eller predikativ (sade hon irriterat) mycket vanligare än i svenska 
originalromaner. I en jämförelse med polska verkar också svenska romaner erbjuda en 
mycket mindre repertoar av olika anföringsverb;18 yttrandeverbet säga är helt domi-
nerande.

Att litterära konventioner för anföringsuttrycken varierar inte bara mellan olika 
språk utan också mellan olika litterära perioder inom ett språkområde är ett rimligt 
antagande. Staffan Björck diskuterar anföringsverb i Romanens formvärld, och han ur-
skiljer i huvudsak tre olika typer av strategier för anföring: helt avsaknad av anförings-
verb, bildliga, målande anföringsverb och överanvändning av det helt neutrala yttran-
deverbet säga. De målande anföringsverben kopplar Björck i huvudsak till en mer ko-
misk eller grotesk berättarstil, med exempel förutom från Strindberg också från Lars 
Ahlin. Den sistnämnda strategin, ”att renodla den praktiska trivialiteten ända till ett 
artistiskt stilgrepp”, finner Björck hos Walter Ljungquist, Eyvind Johnson och Thorsten 
Jonsson, och han ser den som ett tydligt uttryck för ett amerikanskt litterärt mönster.19

Vår forskningsöversikt är av naturliga skäl koncentrerad till studier av svenska an-
föringsuttryck, men vi vill också framhålla Sarah Allisons studie av anföringsuttryck 
hos Dickens, som varit en viktig inspirationskälla. Allison menar att de utbyggda an-
föringsuttrycken kan fungera som medel vid gestaltning i skönlitteratur, för att belysa 
moraliska aspekter. Hon lyfter fram flera exempel från Dickens där det finns ett slags 
inkongruens mellan replikinnehåll och anföringsuttryck – ”That doesn’t please me,” said 
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Miss Squeers – relaxing into a smile though. Ett mönster hon urskiljer är till exempel 
att mer suspekta karaktärer ofta säger något quietly eller med honest composure, ”inner 
self ” och ”outer show” talar mot varandra. Allison har också intresserat sig för place-
ringen av anföringsuttrycken inte bara hos Dickens utan i en större korpus av engelska 
och irländska romaner, huvudsakligen från 1800-talet. Den mediala placeringen do-
minerar i romaner från början av seklet, medan dominansen är bruten 100 år senare. 
Allisons kopplar anföringssatsens placering till berättarteknik, och hon ser ett tydligt 
skifte under perioden i och med att karaktärer får tala för sig själva och inte längre i lika 
hög grad blir avbrutna av berättaren.20

Till vår genomgång av tidigare forskning vill vi avslutningsvis lägga en kort utblick 
mot skrivhandböcker. Vilka råd får en blivande författare när det gäller anföringsut-
tryck? Vi har valt Stephen Kings och Göran Häggs författarhandledningar. Med tanke 
på Gellerstams resultat ovan som pekar mot olika litterära konventioner för svenska 
och engelska är Hägg och King förvånansvärt samstämmiga – båda varnar kraftigt och 
välformulerat för konstruktioner som skämtade mormor. Lika illa är det med sättsad-
verbial: uttryck som ”Put it down!” she shouted menacingly ska enligt King aldrig an-
vändas: ”medan det är mänskligt att ta till adverb, är det gudomligt att skriva han sa 
eller hon sa”. Deras två skrivhandledningar speglar alltså inte någon skillnad mellan 
svenska och engelska litterära konventioner för anföringsuttryck – den gemensamma 
uppmaningen är att verbet säga passar i alla lägen.21

Material
Materialet för vår undersökning består dels av svenska 1800-talsromaner, dels av nu-
svenska romaner. Det historiska materialet, 1800-talsromanerna, har hämtats från kor-
pusen Svensk prosafiktion 1800–1900 (SPF), en digital samling av svenska romaner som 
gavs ut under åren 1800, 1820, 1840, 1860, 1880 och 1900 (i vissa fall även något år före 
eller efter dessa år) – de flesta texterna härrör dock från 1840 eller senare. Det moderna 
materialet, de nusvenska romanerna, har excerperats från tre korpusar: Bonniersroma-
ner I, en samling av 69 Bonniersromaner från 1976–1977, Bonniersromaner II, en sam-
ling av 60 Bonniersromaner från 1980–1981 samt Norstedtsromaner 1999, en samling 
av 23 verk utgivna av Norstedts förlag under 1999. Det ska understrykas att medan det 
historiska materialet enbart omfattar svenskspråkig originallitteratur ingår även över-
sättningar till svenska i det moderna materialet. Vidare vill vi framhålla att det mo-
derna materialet inte bara innehåller romaner utan också bland annat några memoa-
rer och biografier.

Från såväl det historiska som det moderna materialet har vardera 3 000 exempel 
slumpvis excerperats utifrån en söksträng som omfattar belägg som inleds med ett ci-
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tattecken, eventuellt innehåller ett kommatecken samt ett verb i presens eller preteri-
tum.22 Vår begränsning till belägg som omges av citattecken innebär att anföringssat-
ser som inte grafiskt markeras på detta sätt har exkluderats från undersökningen. Även 
om exempel som inleds med tankstreck därmed inte ingår i undersökningen bedömer 
vi ändå att vårt material är användbart för att kunna avtäcka huvudlinjerna i utveck-
lingen.

Den söksträng som har använts vid excerperingen fångar även andra typer av struk-
turer än anföringssatser. Alla excerperade belägg har därför granskats manuellt, och 
excerperade belägg som inte utgörs av anföringssatser har exkluderats från undersök-
ningen. Det handlar till exempel om frågesatser, deklarativa huvudsatser där det fi-
nita verbet står inom citattecken, alternativt föregås av ett led inom citattecken. Några 
exempel på excerperade belägg som inte är anföringssatser och därmed inte har kom-
mit att ingå i undersökningen återges i (2).

(2) a. ”Skall du till Jansans krog?”23
 b. – Dä ’ä’ lögn!24
 c. ”Trolldoktorn” tog sig åt pannan och såg bedröfvad ut.25

Den grafiska utformningen av citattecknen varierar mellan olika texter. När vi åter-
ger belägg använder vi dock genomgående citattecken, även om texten i original har 
en annan variant.

I tabell 1 nedan redovisas uppgifter om de enskilda korpusarnas storlek (uttryckt i 
antal meningar), antalet excerperade belägg, exkluderade belägg samt det totala anta-
let anföringssatser som undersökningen omfattar.

Tabell 1. Material.

Historiska 
texter

Moderna texter Totalt

SPF Bonniers I Bonniers II Norstedts

Storlek (antal 
meningar)

846 729 462 625 298 361 176 246 1 783 961

Excerperade 
belägg

3 000 1 000 1 000 1 000 6 000

Exkluderade 
belägg

567 212 343 247 1 369

Analyserade 
belägg

2 433 788 657 753 4 631
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Som framgår av tabell 1 omfattar undersökningen totalt 4 631 anföringssatser. 2 433 
av dessa (drygt 52 %) härrör från det historiska materialet, medan 2 198 av beläggen 
(knappt 48 %) kommer från det moderna materialet.

Som framgick av inledningen definierar vi anföringssatser som verbinitiala satser. 
Detta har fått till följd att endast anföringssatser som står efter det anförda (som i 
exempel (3) nedan) eller som bryter in i det anförda (som i exempel (4) nedan) har 
kommit att ingå i undersökningen. Satser med annan struktur än verbinitial har vi inte 
betraktat som anföringssatser vilket har resulterat i att satser som (5) därmed inte in-
går i undersökningen.

(3) ”Ja, jag förstår och är säker, att ett sådant hjerta icke blir obelönadt!” svarade 
grefven och tryckte med djup rörelse Hildas hand.26

(4) ”Mitt besök gäller inte eder, herr Ture Jönsson”, sade han, ”utan min fränka, fru 
Kristina Gyllenstjerna.”27

(5) Och näktergalen sade: Om du låter mig flyga ska jag ge dig tre råd som är ofant-
ligt mycket värdefullare för dig än min lilla kropp med sitt tunna bröstkött och 
sina magra lår.28

För varje belägg har – utöver placeringen i relation till det anförda (medial eller final) 
– bokförts uppgifter om anföringssatsens verb och struktur. Närmare information om 
hur materialet har analyserats lämnas i nästa avsnitt tillsammans med uppgifter om re-
sultaten av de olika analyserna.

Analys och resultat
I detta avsnitt ska vi närmare redogöra för de enskilda analyserna samt deras resultat. 
Avsnittet är disponerat så att vi inleder med en diskussion av verbval i anföringssat-
serna, innan vi går vidare med att diskutera i tur och ordning anföringssatsens place-
ring samt struktur och längd.

Verbval
Anföringssatserna i materialet innehåller sammanlagt 207 olika verb. De fem mest 
frekventa verben återges i frekvensordning i tabell 2.
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Tabell 2. De fem mest frekventa anföringsverben i respektive material.

Rang Historiska texter Moderna texter

Verb Antal belägg Verb Antal belägg

1 säga 665 säga 1 657

2 svara 351 svara 83

3 fråga 192 fortsätta 31

4 utbrista 88 viska 29

5 infalla 77 skriva 26

ropa 77

Som framgår av tabell 2 är säga det mest frekventa verbet i både det historiska och det 
moderna materialet. I det moderna materialet dominerar dock säga tydligare än i det 
historiska materialet och används sammanlagt i drygt 75 % av alla anföringssatser – 
att jämföra med det historiska materialet där säga enbart används i drygt 27 % av an-
föringssatserna. Att säga vinner terräng på bekostnad av övriga anföringsverb är dock 
en förändring som i första hand verka äga rum under 1900-talet; i det historiska ma-
terialet syns nämligen inte någon dramatisk utveckling över tid vilket diagrammet i fi-
gur 1 illustrerar.29

Figur 1. Andel säga i det historiska materialet (1840–1900).

 7 
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I det moderna materialet ingår – som tidigare har framhållits – såväl svensk original-
litteratur som översatta texter. Vi har här inte separerat inhemska texter från översatta, 
men vårt intryck är att säga dominerar tydligare i de översatta texterna, även om också 
de moderna inhemska texterna har en betydligt högre andel säga i jämförelse med de 
historiska.

Överhuvudtaget ger verbvalet i anföringssatserna ett mer varierat intryck i det histo-
riska materialet än i det moderna. Ett sätt att synliggöra denna variation är att studera 
relationen mellan de olika verben och deras frekvens genom att beräkna Yule’s Diver-
sity (D).30 Måttet är konstruerat så att ett högt D-värde visar på en större variation, vil-
ket i detta fall skulle innebära att anföringssatserna innehöll en större repertoar av olika 
verb. Resultatet av denna beräkning ger vid handen att D-värdet i det historiska mate-
rialet uppgår till 9,1 att jämföra med 1,8 för det moderna materialet. Verbvalet i det his-
toriska materialet är med andra ord betydligt mer varierat än i det moderna materialet 
– ett resultat som ligger helt i linje med att andelen säga är mindre dominerande i det 
historiska materialet.

Att enbart utgå från enskilda verb kan dock vara något missvisande eftersom olika 
enskilda verb kan uppvisa stora semantiska likheter. Till vår undersökning av verbval i 
anföringssatser har vi därför fogat en semantisk kategorisering som baserar sig på den 
indelning som har utarbetats av Anne-Marie Wieselgren.31 Wieselgren utgår från föl-
jande kategorier:

1. verb som bara anger att något sägs: t.ex. säga eller yttra
2. verb som speglar replikens innehåll eller funktion: t.ex. fråga eller invända
3. verb som anger sättet att frambringa yttrandet: t.ex. skrika
4. verb som inkluderar beledsagande omständighet vid yttrandet, som läten – t.ex. 

snyfta – eller andra handlingar som t.ex. niga eller nicka
5. metaforiskt brukade verb: hoppade sopranen efter.

Till Wieselgrens indelning har vi dessutom fogat en kategori skrift (kategori 6), dit vi 
har fört verb som signalerar att den aktuella anföringen utgörs av skriven text. Vidare 
har vi genomgående uteslutit verb med betydelsen ’tänka’ (totalt 54 belägg). Resulta-
tet av den semantiska indelningen framgår av tabell 3 och illustreras dessutom grafiskt 
i figur 2–3.



270 · David Håkansson & Carin Östman

Samlaren, årg. 140, 2019, s. 261–280

Tabell 3. Anföringsverbens semantik. Antalet belägg per semantisk kategori.

Kategori Historiska texter Moderna texter

Antal % Antal %

1 729 30 1 677 77

2 1 203 50 314 14

3 403 17 128 6

4 51 2 22 1

5 6 < 1 4 < 1

6 3 < 1 37 2

Figur 2. Anföringsverbens semantik. De 
semantiska kategoriernas respektive andel i 
det historiska materialet.

Figur 3. Anföringsverbens semantik. De 
semantiska kategoriernas respektive andel i 
det moderna materialet.
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Av tabell 3 – liksom av figurerna 2–3 – framgår att verb som enbart anger att något 
sägs (kategori 1) är betydligt mer frekventa i det moderna materialet än i det 
historiska; i det moderna materialet är det denna kategori som är den överlägset 
största och den svarar sammantaget för närmare 80 % av beläggen. I det historiska 
materialet är det istället verb som speglar replikens innehåll eller funktion som är 
den största kategorin (50 % av beläggen), medan verb som enbart anger att något 
sägs endast svarar för 30 % av beläggen. Denna semantiska skillnad mellan det 
historiska och det moderna materialet är helt förväntad givet att säga har en så 
dominerande roll i det moderna materialet. Till de mest frekventa i det historiska 
materialet hör svara (351 belägg), fråga (192 belägg), infalla (77 belägg), fortfara (58 
belägg), tillägga (55 belägg) och fortsätta (52 belägg); det kan noteras att svara, fortsätta 
och tillägga också förekommer frekvent i det moderna materialet. Några övriga 
exempel från det historiska materialet på anföringsverb som speglar replikens 
innehåll eller funktion återges i (6): 
 
(6)    a.  »Hvad gör du, Sven?» sporde hon.32 

b.  »Jag undrar, om du ej dömer dig själf för strängt i denna sak», vidtog  
  Harald lugnt.33 
c.  »Jag kan inte!» försäkrade Pelle.34 

 
Även för kategori 3 – verb som anger sättet att frambringa yttrandet – finns en tydlig 
skillnad mellan de båda materialen; denna typ av verb är nästan tre gånger så 
vanliga i de historiska texterna i jämförelse med de moderna. I det historiska 
materialet återfinns i denna kategori med mer än 10 belägg verb som (ut)ropa (136 
belägg) utbrista (88 belägg), viska (51 belägg), mumla (42 belägg), skrika (31 belägg) och 
stamma (12 belägg) att jämföra med det moderna materialet där samma kategori 
domineras av verben viska (29 belägg), mumla (19 belägg) och ropa (16 belägg).  För 
övriga kategorier är skillnaden mellan de båda materialen genomgående liten. 

Sammantaget visar vår undersökning av verbval att anföringssatserna över tid har 
tenderat att bli mer stereotypt utformade: variationen i verb blir mindre, säga 
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det moderna materialet. Några övriga exempel från det historiska materialet på anfö-
ringsverb som speglar replikens innehåll eller funktion återges i (6):

(6) a. ”Hvad gör du, Sven?” sporde hon.32
 b. ”Jag undrar, om du ej dömer dig själf för strängt i denna sak”, vidtog Harald 

lugnt.33
 c. ”Jag kan inte!” försäkrade Pelle.34

Även för kategori 3 – verb som anger sättet att frambringa yttrandet – finns en tydlig 
skillnad mellan de båda materialen; denna typ av verb är nästan tre gånger så vanliga 
i de historiska texterna i jämförelse med de moderna. I det historiska materialet åter-
finns i denna kategori med mer än 10 belägg verb som (ut)ropa (136 belägg) utbrista 
(88 belägg), viska (51 belägg), mumla (42 belägg), skrika (31 belägg) och stamma (12 
belägg) att jämföra med det moderna materialet där samma kategori domineras av ver-
ben viska (29 belägg), mumla (19 belägg) och ropa (16 belägg). För övriga kategorier är 
skillnaden mellan de båda materialen genomgående liten.

Sammantaget visar vår undersökning av verbval att anföringssatserna över tid har 
tenderat att bli mer stereotypt utformade: variationen i verb blir mindre, säga kommer 
i det moderna materialet att dominera stort från att tidigare ha spelat en mer margi-
nell roll. Semantiskt tar därmed verb som enbart anger att något sägs överhanden, vil-
ket kan jämföras med det historiska materialet där verb som speglar replikens innehåll 
eller funktion istället har en mer framträdande roll.

Anföringssatsens placering
Som framgick ovan omfattar vår undersökning såväl anföringssatser som är placerade 
efter det anförda (final placering) som anföringssatser som bryter in inuti det anförda 
(medial placering). Huvuddelen av de analyserade anföringssatserna har final place-
ring: totalt 3 686 belägg uppträder med final placering att jämföra med 945 förekom-
ster av anföringssatser med medial placering. Om beläggen grupperas efter en krono-
logisk dimension i en historisk respektive modern kategori framgår tydligt att de me-
diala beläggen spelar en väsentligt mer framträdande roll i det historiska materialet 
medan de är betydligt mer sällsynta i det moderna materialet. Som framgår av figur 4 
uppgår andelen mediala anföringssatser i det historiska materialet till drygt 27 % – att 
jämföra med knappa 13 % i det moderna materialet.
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Att mediala anföringssatser är betydligt vanligare i det historiska materialet än i det 
moderna är knappast förvånande; tvärtom är det kanske förvånande att de överhuvud-
taget förekommer i den utsträckning som de gör i det moderna materialet. Andelen är 
också i princip densamma i alla tre moderna delmaterial vilket talar för att mediala an-
föringssatser inte är särskilt knutna till något enskilt författarskap. Vi återkommer till 
frågan om anföringssatsens placering i samband med att vi diskuterar anföringssatsens 
struktur i nästa delavsnitt.

Anföringssatsens struktur och längd
För vår undersökning av anföringssatsens struktur har vi delat in de analyserade beläg-
gen i två kategorier: dels sådana som är enkla till sin struktur genom att enbart inne-
hålla de nödvändiga satsdelarna predikat och subjekt (se exempel 7), dels sådana som 
är utbyggda med ytterligare led (se exempel 8).

(7) a. ”Det är sånt som händer,” säger han.35
 b. ”Jag bryr mig inte om att läsa upp mina dumma verser”, sade Greta, som 

omöjligt kunde hålla sig stilla.36
(8) a. ”Naturligtvis”, sa sköterskan kyligt.37
 b. ” Du bryr dig således icke om, hvad jag drömde?” sade Sofia misstyckt, utan 

att svara på Klochoffs fråga.38

Figur 4. Andelen finala respektive mediala anföringssatser i de olika delmaterialen.
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I materialet som helhet är anföringssatser med enkel struktur något vanligare (53 %) än 
utbyggda anföringssatser (47 %). Om materialet delas upp i historiska respektive mo-
derna texter blir det tydligt att utbyggda anföringssatser dominerar i det historiska ma-
terialet, medan det omvända förhållandet råder i det moderna materialet. Skillnaden 
illustreras i figur 5 nedan.

Figur 5. Andelen enkla respektive utbyggda anföringssatser i de olika delmaterialen.
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Anföringssatsens struktur och längd 

För vår undersökning av anföringssatsens struktur har vi delat in de analyserade 
beläggen i två kategorier: dels sådana som är enkla till sin struktur genom att enbart 
innehålla de nödvändiga satsdelarna predikat och subjekt (se exempel 7), dels 
sådana som är utbyggda med ytterligare led (se exempel 8).  
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(8)    a.  »Naturligtvis», sa sköterskan kyligt.37 

b.  » Du bryr dig således icke om, hvad jag drömde?» sade Sofia 
 misstyckt, utan att svara på Klochoffs fråga.38 
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Distinktionen mellan enkla och utbyggda anföringssatser bygger på rent strukturella 
faktorer. Vi har konsekvent betraktat predikativa bestämningar som egna primära sats-
led, vilket har fått till följd att anföringssatser som ”Hvad tänker ni på!” sade han, vänd 
åt den förstnämnde39 alltid förs till kategorin utbyggda anföringssatser. Subjekt med ef-
terställda bestämningar i form av till exempel satsformade attribut (t.ex. ”Disponenten 
trodde att fröken helst skulle vilja bo ofvanpå, för utsiktens skull,” sade tjänsteflickan, som 
gick förut med hattask och resväska40) har däremot räknats till kategorin enkla anförings-
satser i linje med principen att sådana bestämningar utgör delar av ett primärt satsled. 
Vi vill dock understryka att ovanstående resultat i allt väsentligt gäller även om subjekt 
med efterställda bestämningar hade räknats till kategorin utbyggda anföringssatser.

Framför allt är det anföringssatser med final placering som har utbyggd struktur, 
medan mediala anföringssatser i lägre utsträckning är utbyggda. För det historiska ma-
terialet gäller att 60 % av de finala anföringssatserna är utbyggda, att jämföra med 49 % 
av de mediala. För det moderna materialet är motsvarande andel 36 % för finala anfö-
ringssatser och 30 % för mediala anföringssatser.
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Som framgick ovan innehåller de utbyggda anföringssatserna alltid fler led än en-
bart predikat och subjekt. En mer detaljerad analys avslöjar att de utbyggda anförings-
satserna vanligen byggs ut med ett adverbial (som i (9)) eller en koordinationsfras (som 
i (10)). Eftersom koordinationsfraser i sin tur kan innehålla ett flertal olika led medför 
detta att sådana anföringssatser kan bli ganska komplexa till sin struktur.

(9) a. ”Jag älskar honom inte”, svarade den unga flickan med tonvigt på hvarje 
ord.41

 b. ”Hvad tarfvas väl menniskan mer än dagligt bröd, tak öfver hufvudet, en 
gryta potatis och ett lugnt samvete?” frågade vår värd en dag, då jag samta-
lade med honom.42

 c. ”Jag ber om ursäkt, jag kommer och stör,” yttrade en skarp röst ifrån dör-
ren.43

(10) a. ”Det smakar visst illa, det är inte värdt att jag ger Snöboll något”, tänkte 
Sally och satte flaskan tillbaka på bordet.44

 b. ”Hvad framtiden åter angår,” fortfor han i en lugnt resonnerande ton och 
lade handen innanför rockuppslaget, ”så skall jag be att få erinra, att fröken 
Sylvia blir myndig nästa år.”45

 c. ”Är det ditt enda svar?” frågade han barskt, men låg i nästa ögonblick på knä 
framför henne med ansiktet doldt i hennes famn.46

En tydlig skillnad mellan de båda delmaterialen är att bestämningar i form av predi-
kativfraser i högre utsträckning förekommer i de äldre texternas anföringssatser (se 
exempel (11)); vårt resultat överensstämmer på denna punkt med vad Maria Hansson 
tidigare har visat:

(11) a. ”Läs nu!” svarade moran röd och otålig, vändande endast det ena örat åt sin 
son […]47

 b. ”Kungen”, stammade Lovisa förvånad, ”hvad pratar Mary om?”48
 c. ” Hvad i alla mina dar!” utbrast jag gladt öfverraskad.49

En annan skillnad mellan de båda delmaterialen är att de äldre texternas anföringssat-
ser i högre utsträckning innehåller bisatser och andra satsvärdiga modifierare som fun-
gerar som bestämningar till subjektet:

(12) a. ”Ja visst, kära du; men nog är det allt så, att ju finare man har’ et, ju finare 
blir en,” invände modren, som, svag för granlåt, ej kunde prisa tillräckligt sin 
dotters lycka.50
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 b. ”Hvad sju hundra tusen millioner kreverade granater vill detta säga”, afbröt 
den hetlefrade majoren, som fann sin värdighet icke så litet kränkt af sin un-
derlydandes nekande.51

Överhuvudtaget tenderar anföringssatserna i det historiska materialet att vara ganska 
långa. Detta intryck bekräftas också genom en mätning av den genomsnittliga me-
ningslängden. Anföringssatsernas genomsnittliga längd är 5,91 ord i det historiska ma-
terialet att jämföra med 4,02 ord i det moderna materialet. Att meningslängden har 
minskat alltsedan 1800-talets senare hälft har påvisats i flera studier av såväl skönlitte-
ratur som sakprosa, och vår undersökning visar alltså att motsvarande utveckling gäl-
ler även för anföringssatserna.52 Sven Engdahl har i en studie av sakprosa från perioden 
1878–1950 kunnat visa på drastiska förändringar i meningslängden under 1800-talets 
sista år.53 Någon motsvarande tendens syns dock inte i vårt material. Det är i jämförelse 
med de moderna texterna som anföringssatsernas längd har minskat; i det historiska 
materialet är längden relativt konstant, vilket illustreras i figur 6.

Figur 6. Anföringssatsernas genomsnittliga längd i ord under perioden 1840–1900.
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Att meningslängden över tid har blivit kortare i svenskan bör reflekteras såväl i anfö-
ringssatserna som i replikerna. Så är också fallet – åtminstone om vi begränsar oss till 
repliker vid finala anföringssatser. Som framgår av figur 7 är utvecklingen i det när-
maste parallell i både anföringssatser och repliker.
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Figur 7. Genomsnittlig längd (antal ord) för anföringssatser och repliker vid finala anförings-
satser.
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Vad beträffar struktur och längd visar vår studie att anföringssatserna i det äldre mate-
rialet i högre utsträckning har en utbyggd struktur. I första hand är det de finala anfö-
ringssatserna som byggs ut, medan mediala anföringssatser i högre utsträckning har en 
enkel struktur. Övergången till i högre utsträckning enkla anföringssatser återspeglas 
också i meningslängden, och anföringssatserna i de moderna texterna är i genomsnitt 
kortare än i de äldre texterna.

Diskussion och avslutning
Sammanfattningsvis ger vår studie vid handen att anföringssatser i svensk skönlitte-
ratur har genomgått relativt stora förändringar mellan slutet av 1800-talet och andra 
halvan av 1900-talet. Vi inledde vår artikel med att beskriva hur relationen i svensk 
skönlitteratur över tid blivit mer objektiv. Eftersom anföringssatsernas utformning är 
en stark indikator på berättarröstens närvaro i texten skulle en diakron undersökning 
av just anföringssatser kunna bidra till diskussionen av en stilförskjutning i svenskan. 
För anföringssatsernas del borde denna stilförskjutning ha resulterat en mindre när-
varande berättarröst, en förändring som språkligt återspelas genom en mer stereotyp 
struktur hos anföringssatsen. I det stora hela har denna prediktion visat sig vara riktig 
– åtminstone utifrån det korpusmaterial som vi har undersökt. Vi har visat att verbva-
let blir mer uniformt; det relativt varierade utbudet av olika verb i 1800-talsromanerna 
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har ersatts av kraftigt minskad variation i det moderna materialet, där verbet säga do-
minerar klart. Den information en läsare får av anföringsverbet i det moderna materi-
alet är att någon säger något, men verbet meddelar sällan på vilket sätt någon säger nå-
got, med vilka känslor repliken framförs, eller vilken funktion repliken har i samtalet. 
Verb som till exempel skrika och mumla i konstruktioner som ”Hvarför stänger du dör-
ren?” skrek han ilsken54 och ”Det stundar till oväder,” mumlade klarinettisten55 har bli-
vit ovanliga. I det moderna materialet utnyttjas inte heller i samma utsträckning som 
i det äldre materialet andra möjligheter för tilläggsinformation; de flesta anföringssat-
serna är enkla, uppbyggda endast av subjekt och predikat. I det äldre materialet är där-
emot de utbyggda anföringssatserna i majoritet – här finns många exempel som inne-
håller anföringssatser med närmast övertydliga scenanvisningar som till exempel ”Jo 
vasserra”, invände denne, och rykte med detsamma från en af damerna en schawlett hvil-
ken han sönderklippte med en på bordet liggande sax, utan att den förtörnade egarinnan 
kunde hindra det.56

Tidigare forskning har visat att anföringssatsens placering verkar förändras över tid, 
och samma mönster finns i vårt material: i båda materialen dominerar den finala place-
ringen men den präglar i mycket mindre utsträckning i det äldre materialet. Här finns 
många exempel på medial placering, en företeelse som Allison tolkar som utslag av en 
särskild berättarteknik, där berättaren så att säga avbryter romanfiguren mitt i repli-
ken:57 ”Här”, sade Hans, i det han grinande tog plats i stenens fördjupning och g jorde 
studsaren i ordning, ”här skall jag invänta kättarfursten”.58

På det hela taget menar vi att vår studie av anföringssatser belyser en aspekt av det 
skifte som ägt rum under 1900-talet när det gäller berättarens förändrade roll. Un-
der 1800-talet kommenterar berättaren utförligt hur karaktärer framför sina repliker 
och under vilka omständigheter medan berättaren under 1900-talet nöjer sig med att 
konstatera att någon av karaktärerna har sagt något. 1800-talsberättaren avbryter of-
tare sina karaktärer mitt i repliken, vilket den mer tillbakadragne 1900-talsberättaren 
sällan gör. Under det senare århundradet får repliker i mycket högre grad tala för sig 
själva. De förändringar i verbval, placering, struktur och längd som vår undersökning 
har kunnat avteckna verkar alla ha skett just under 1900-talets första hälft, den period 
som inledningsvis i denna artikel lyftes fram som en brytningstid i svensk språkhisto-
ria. För att närmare fastställa när de moderna konventionerna för svenska anförings-
satser utbildas krävs dock en utförligare undersökning av 1900-talsromaner. Det ligger 
utanför ramen för denna studie. Vår förhoppning är dock att vi med denna fallstudie 
av anföringssatser har kunnat visa först och främst hur övergången mot en mindre när-
varande berättare språkligt reflekteras i anföringssatserna men också hur digitala me-
toder kan utnyttjas för att spåra övergripande mönster som kan bidra till att teckna en 
mer mångfacetterad bild av svensk språk- och stilhistoria.
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“the teacher interrupted eagerly”: A diachronic study of the speech-tag in Swedish fiction 
(“afbröt skolläraren ifrigt”. En diakron studie av anföringssatsen i svensk skönlitteratur)

The narrative structure of Swedish fiction underwent several changes during the 20th century, 
and it has been emphasized that the role of the narrator was reduced. In order to shed light 
on this change towards a more ”objective” style in Swedish fiction, this article reports a dia-
chronic study of speech-tags in Swedish 18th- and 19th-century novels. In direct discourse the 
reader meets the voices of the characters without any involvement of the narrator. However, 
the narrator still has an opportunity to give complementary information about the utterance 
and the speaker by using the speech-tag, and hence, a study of speech-tags can contribute to 
the discussion of the narrator’s transformed role in Swedish fiction. In this study, the form and 
function of speech-tags are examined in terms of structure, position and content. The result of 
the analysis shows that the speech-tags in the 20th century novels are much less varied in com-
parison with the novels from the 19th century. Moreover, the speech-tags in the modern novels 
are shorter and dominated by the verb säga ’say’ to a much higher extent. In the older novels, on 
the other hand, the speech-tags are dominated by verbs reporting something about the content 
or the function of the utterance, such as fråga ‘ask’ or hota ‘threaten’. As far as the position of the 
speech-tags is concerned, the results show that the final position dominates to a greater extent 
in the modern novels. On the whole, the results of the study confirm the picture of a reduced 
narrator in Swedish fiction over time.

Keywords: speech-tags, style, narrator, Swedish


