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Sammandrag 
Eftersom det oftast är genom karaktärers tal och tanke som en läsare baserar sin tolkning av 

karaktärer så är studiet av anföring synnerligen intressant, speciellt i översatta verk. Syftet med 

följande uppsats är således att undersöka hur variationen av direkta anföringssatser – närmare 

bestämt hur val av anföringsverb och placering av anföringssatser – skiljer sig åt över tid i 

Louisa May Alcotts Unga Kvinnor. Med val av anföringsverb menas här de vanligast 

förekommande anföringsverben utifrån frekvens och semantiskt innehåll; det vill säga hur ofta 

ett och samma anföringsverb förekommer och vilka semantiska kategorier – exempelvis 

anföringsverb vars semantiska innehåll visar att något sägs som sade – anföringsverben tillhör. 

För att uppnå syftet undersöker denna uppsats hur den direkta anföringen skiljer sig åt i fem 

kapitel i fyra olika utgåvor av Unga kvinnor: den engelska originalutgåvan från år 1868 och tre 

olika svenska utgåvor från åren 1871, 1965 och 2015. Undersökningens resultat visar att 

frekvensen av anföringsverbet sade – vars semantiska innehåll visar att något sägs – ökar över 

tid och att antalet olika anföringsverb minskar över tid. Därtill visar undersökningen att den 

vanligaste placeringen för anföringssatser är final. Två huvudsakliga slutsatser som går att dra 

från denna studie är att de svenska utgåvorna av Unga Kvinnor kan ha påverkats av de 

berättartekniska förändringar som skedde under 1800- och 1900-talet; dels utvecklandet mot en 

mer objektiv stil vid utformandet av anföringssatser och dels mot ett skifte från en tydlig 

narrativ närvaro till en mer distanserad narrativ närvaro. Att anföringssatsernas vanligaste 

placering är final kan ha att göra med skiftet mot en mer distanserad narrativ närvaro. Det är 

även möjligt att påstå att anföringsverbet sade kan ha ökat över tid och att antalet olika 

anföringsverb kan ha minskat över tid på grund av tillämpandet av en mer objektiv stil vid 

anföringssatsernas utformning.  

 
 
 
  
Nyckelord: direkt anföring, anföringsverb, berättarteknik 
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1 Inledning 
Ett utmärkande drag i skönlitteratur är att fiktiva karaktärer kommer till tals i dialogen. Sarah 

Allison skriver om representationen av fiktiva karaktärer genom dialogen i engelsk 1800-

talslitteratur: ”Descriptions of character manner give the reader insight into other people from 

the outside” (2018, s. 110). En författares tillvägagångssätt att representera fiktiva karaktärer 

utgör således en viktig funktion för läsares förståelse av karaktärerna i fråga.  

Studiet av anföring – närmare bestämt karaktärers tal och tanke – synliggör hur författare 

använder dialogen för att representera karaktärer. Enligt Allison går det att spåra ett skifte från 

1800-talet där författare genom dialogutformandet hade en tendens att visa läsaren hur 

karaktärer bör uppfattas till 1900-talet där läsaren kunde åläggas ansvaret att tolka karaktärernas 

tal genom att författare började utforma dialogerna på andra sätt (2018, s. 111, 124–125). Det 

skulle därför vara angeläget att undersöka hur anföring, både när det gäller verbval och 

placering, varierar i ett verk, speciellt i ett engelskspråkigt verk som har översatts till svenska 

ett flertal gånger eftersom det skulle kunna belysa hur berättartekniska förändringar kan ha 

påverkat dialogerna.   

Ett sådant verk är Louisa May Alcotts populära roman Unga kvinnor. Romanen utgavs för 

första gången år 1868 på originalspråket engelska men fortsätter att översättas i nya svenska 

utgåvor än idag; den tidigaste svenska utgåvan utkom år 1871 och den senaste svenska utgåvan 

utkom så sent som i april 2020. Romanen skänker en inblick i ett amerikanskt familjedrama 

som huvudsakligen kretsar kring de fyra systrarna March och har lyckats hålla sig aktuell 

genom både en mini-serie från år 2017 och den nya filmatiseringen med Greta Gerwig i 

regissörsstolen från år 2019.   

Då anföring stödjer en läsare i sin tolkning av karaktärer är studiet av anföringens variation 

över tid betydelsefullt eftersom det synliggör hur berättartekniska förändringar påverkar 

dialogen i ett fiktivt verk.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande uppsats är att undersöka hur variationen av direkta anföringssatser – 

närmare bestämt hur val av anföringsverb och placering av anföringssatser (m.a.o. initial, 

medial eller final) – skiljer sig åt över tid i Louisa May Alcotts Unga Kvinnor. För att uppnå 

syftet använder sig denna uppsats av följande frågeställningar: 

 

1. Hur har variationen av anföringssatser i Unga kvinnor förändrats över tid? 
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a. Hur har variationen av anföringsverben förändrats över tid utifrån frekvens och 

semantiskt innehåll i förhållande till originalutgåvan? 

b. Hur har variationen av anföringssatsernas placering förändrats över tid i 

förhållande till originalutgåvan? 
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2 Bakgrund 
Avsnitt 2.1 och 2.2 ger en översikt över relevant tidigare forskning inom översättning av och 

om direkt anföring i svensk och engelsk prosa. Avsnitt 2.3 presenterar relevanta begrepp.  

2.1 Historisk överblick rörande översättning av svensk och engelsk 
prosa  

Lars Wollin redogör för 1800- och 1900-talets svenskspråkiga fiktionsprosa i ”Öfversättaren i 

det nittonde seklet” (2007, s. 175–177). Sett till fördelningen av översatt svenskspråkig 

fiktionsprosa och originell svenskspråkig fiktionsprosa har svenskspråkiga översättningar haft 

en större andel än originalproduktionen av svensk fiktionslitteratur under 1800- och 1900-talet. 

Från åren 1866 till 1870 och åren 1926 till 1930 var fördelningen någorlunda jämn för att sedan 

under åren 1986 till 1990 öka rejält (Wollin 2007, s. 175–176). När det kommer till 

fiktionslitteratur översatt till svenska har det engelska källspråket haft en större andel än det 

franska och tyska källspråket. Från åren 1866 till 1870 var fördelningen mellan de tre olika 

källspråken någorlunda jämn. Under åren 1926 till 1930 kan man dock notera en ökning av 

engelsk fiktionslitteratur översatt till svenska för att senare under åren 1986 till 1990 öka rejält 

(Ibid).  

Eftersom svenskspråkiga översättningar har haft en så stor del av bokmarknaden är det av 

intresse att analysera berättartekniska förändringar i svenskspråkiga översättningar. Den här 

undersökningen bidrar med någonting nytt eftersom det, så vitt jag vet, aldrig har gjorts en 

studie som undersöker den direkta anföringen i tre olika översättningar av ett och samma verk.  

2.2 Direkt anföring i svensk och engelsk prosa 

Avsnitt 2.2.1 behandlar direkt anföring i svensk prosa och avsnitt 2.2.2 behandlar direkt 

anföring i engelsk prosa.  

2.2.1 Direkt anföring i svensk prosa 

I Språk i text: Handbok i stilistik beskriver Birger Liljestrand den svenska prosans direkta 

anföring (1993). Enligt Liljestrand har den direkta anföringen i syfte att skildra repliker 

ordagrant (t.ex. ”’Jag är så gräsligt trött!’”) medan den indirekta anföringen har i syfte att skildra 

repliker som återges i form av ett referat (t.ex. Hon sade att hon var mycket trött) (1993, s. 154).  

Ytterligare en anföringstyp som Liljestrand beskriver, men som inte kommer få ett större 
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utrymme i denna uppsats, är dold anföring (erlebte Rede) som är ett slags mellanting mellan 

den direkta och den indirekta anföringen (1993, s. 154).  

Direkt anföring förekommer i dialoger i form av repliker och är den vanligaste 

anföringstypen som författare använder sig av för att ”[…] ge illusion av verkliga talsituationer” 

(Liljestrand 1993, s. 154, 157). För att markera ut direkt anföring används citationstecken eller 

talstreck (–). Anföringsuttryck (dvs. anföringssatser) kan förekomma i samband med indirekt 

anföring, erlebte Rede och direkt anföring – i början (initialt), i mitten (medialt) eller i slutet 

(finalt) – och satserna består oftast av ett pronomen och ett anföringsverb; anföringssatsen kan 

självklart också byggas ut på olika sätt (Liljestrand 1993, s. 154, 156–157).  

2.2.2 Direkt anföring i engelsk prosa 

Geoffrey Leech och Mick Short redogör för den engelska prosans direkta anföring i Style in 

Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose (2007). Skillnaden mellan direkt 

och indirekt anföring är, enligt Leech och Short, att den direkta anföringen har i syfte att 

ordagrant återge det som någon har sagt i form av ett citat (t.ex. ”He said, ’I’ll come back here 

to see you again tomorrow.’”) medan den indirekta anföringen har i syfte att uttrycka det som 

har sagts med egna ord (t.ex. He said that he would return there to see her the following day.) 

(2007, s. 255).  

Leech och Short menar, trots att direkt och indirekt anföring är vanliga grepp som författare 

använder för att skildra tal och tanke, att det även förekommer andra grepp som free direct 

speech (förk. FDS), narrative report of speech acts (förk. NRSA) och free indirect speech (förk. 

FIS) (2007, s. 258). I och med att denna uppsats enbart kommer undersöka direkt anföring av 

tal och tanke kommer det inte redogöras ytterligare för andra anföringstyper. 

Den direkta anföringen av tal i engelsk prosa markeras ut med citationstecken och oftast 

även av en inledande anföringssats (se exempel ovan) (Leech & Short 2007, s. 258). Den friare 

direkta anföringen skiljer sig från den direkta anföringen genom det möjliga uteslutandet av 

både citationstecken och den inledande anföringssatsen; Ernest Hemingway föredrog ofta att 

utesluta den inledande anföringssatsen och James Joyce föredrog att utesluta citationstecken 

vid direkt anföring (Leech & Short 2007, s. 258–259). I denna studie kommer skillnaden mellan 

direkt anföring och friare direkt anföring att upprätthållas genomgående.  
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2.3 Begrepp 

Innan en forskningsöversikt presenteras är det angeläget att definiera några relevanta begrepp 

som förekommer i denna studie. Begreppet anföringssats åsyftar den sats som återger vem det 

är som säger något och hur något sägs. Anföringssatsen kan placeras innan anföringen, i mitten 

av anföringen eller efter anföringen. Begreppet anföringsverb avser verb – som säga eller skrika 

– som på något sätt återger hur något har anförts. Med direkt anföring hänvisar denna studie till 

en ”[…] mening (eller del av mening) som återger annans yttrande (eller tanke) som ordagrant 

citat” (Nationalencyklopedin 2020). När det kommer till begreppet källspråk och målspråk 

avser denna uppsats ett verks originalspråk och det språk som ett verk ska översättas till. 

Slutligen åsyftar begreppet översättningssvenska i denna studie till en språklig tendens vid 

översättning som resulterar i ett svenskt språk med anglosaxiska drag.  
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3 Forskningsöversikt 
Avsnitt 3.1 och avsnitt 3.2 återger relevant tidigare forskning rörande anföring i svensk prosa 

och ur ett tvärspråkligt perspektiv. Slutligen behandlar avsnitt 3.3 relevant tidigare forskning 

rörande anföring i engelsk prosa.  

3.1 Anföring i svensk prosa 
Avsnitt 3.1 kommer redovisa Eva Wennerströms undersökning av det som Wennerström kallar 

för expressiva anföringsverb, Anne-Marie Wieselgrens doktorsavhandling Carl-Johans-tidens 

prosa rörande anföring och David Håkanssons och Carin Östmans undersökning av anföring i 

svensk 1800- och 1900-talslitteratur.  

3.1.1 Eva Wennerström (1964) 

Eva Wennerströms undersökning av August Strindbergs tidiga prosa, i synnerhet Hemsöborna, 

uppvisade en speciell anföringsteknik innehållande det som Wennerström kallar för expressiva 

anföringsverb (Wennerström 1964). Wennerström beskriver expressiva anföringsverb som 

verb och uttryck innehållande en tilltagande expressivitet. Dessa verb kan delas in i tre 

huvudgrupper: anföringsverb som säger något om hur röstens modifieras (t.ex. viska, mumla), 

anföringsverb som rör mimik (t.ex. flinade nidingen, nickade han åt stranden) och abstrakta 

anföringsverb (t.ex. våndades kommerserådinnan, förvånades Gusten) (Wennerström 1964, s. 

40–42). Den stora stilen, menar Wennerström, väljer hellre att låta repliken tala för sig själv 

och ålägger istället läsaren ansvaret att tolka repliken. Författare kan, genom att undvika grälla 

anföringsverb (som till exempel ojade sig) och istället använda expressiva anföringsverb (som 

till exempel flinade nidingen), levandegöra verklighetstrogna karaktärsskildringar 

(Wennerström 1964, s. 42–43).   

3.1.2 Anne Marie Wieselgren (1971)  

I sin doktorsavhandling Carl-Johans-tidens prosa undersöker Anne Marie Wieselgren anföring 

i bland annat Fredrik Cederborghs Uno von Transenberg, Carl Jonas Love Almqvists Det går 

an, Fredrika Bremers Grannerne med mera (1971, s. 270–271). Wieselgrens analys av 

anföringssatsens placering visade att satsen förekom i tre olika positioner – initialt (innan 

anföringen), medialt (mellan anföringen) och finalt (efter anföringen) – i alla verk (1971, s. 

271). För att kunna kategorisera anföringsverben ur ett semantiskt perspektiv använde sig 

Wieselgren av fem kategorier: (a) anföringsverb som används för att visa att något sägs (t.ex. 



 

 8 

säga, yttra), (b) anföringsverb vars semantiska innehåll återspeglar replikens innehåll eller 

funktion i språkhandlingen (t.ex. fråga, invända), (c) anföringsverb som används för att visa 

hur något sägs (t.ex. skrika), (d) anföringsverb som säger något om anföringens omständighet 

– anföringsverb som uttrycker ljud (t.ex. snyfta, sucka) eller anföringsverb som uttrycker en 

annan handling (t.ex. niga, tacka) – och (e) anföringsverb som används metaforiskt för att 

bildligt uttrycka att något sägs (t.ex. hoppade sopranen efter) (1971, s. 271). I alla åtta verk 

som Wieselgren studerade förekom kategori (a), (b) och (c) i olika utsträckning (Wieselgren 

1971, s. 271–276). Kategori (d) förekom i hälften av alla verk medan kategori (e) endast 

förekom i ett verk (Ibid).  

3.1.3 David Håkansson och Carin Östman (2019) 

I tidskriften Samlaren presenterar David Håkansson och Carin Östman sin undersökning av 

anföringssatser i svensk skönlitteratur. Den diakrona undersökningen, som jämför svensk 1800-

talslitteratur (historisk litteratur) med svensk 1900-talslitteratur (modern litteratur), belyser 

skillnader om den direkta anföringssatsens placering, längd och struktur samt val av 

anföringsverb (Håkansson & Östman 2019, s. 262). Undersökningen bestod av 4631 

anföringssatser, varav 52% av anföringssatserna var från 1800-talslitteratur och 48% av 

anföringssatserna var från 1900-talslitteratur (Håkansson & Östman 2019, s. 267).  

Analysen av anföringssatserna visade att anföringsverbet säga var vanligare i det modernare 

materialet med hela 75% till skillnad från det historiska materialet med 27% (Håkansson & 

Östman 2019 s. 268).   

För att kunna peka på anföringsverbens semantiska innehåll använde sig undersökningen av 

de fem semantiska kategorierna som Anne Marie Wieselgren utgår från i sin avhandling Carl-

Johans-tidens prosa. Till dessa fem semantiska kategorier lades den sjätte kategorin skrift för 

de verb vars anföring består av skriven text (Håkansson & Östman 2019, s. 269). I det 

modernare materialet visade det sig att kategori 1 (”verb som anger att något sägs: t.ex. säga 

eller yttra”) var vanligast med hela 80%. Det historiska materialet visade sig innehålla 

anföringsverb tillhörande kategori 2 (”verb som speglar replikens innehåll eller funktion: t.ex. 

fråga eller invända”) med 50% (Håkansson & Östman 2019, s. 269–270). 

Sett till anföringssatsens placering visade studien att majoriteten av anföringssatserna, det 

vill säga 3686 anföringssatser, placeras finalt medan de resterande 945 anföringssatserna 

placeras medialt (Håkansson & Östman 2019, s. 271–272). Utifrån en analys av 

anföringssatsernas struktur kunde studien påvisa att 53% av anföringssatserna var enkla, alltså 
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att de enbart bestod av subjekt och predikat, medan 47% av anföringssatserna hade en mer 

utbyggd struktur med flera led (Håkansson & Östman 2019, s. 272–273). 

3.2 Anföring ur ett tvärspråkligt perspektiv 

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning av anföring ur ett tvärspråkligt perspektiv där 

avsnitt 3.2.1 redogör för Martin Gellerstams undersökning och avsnitt 3.2.2 redogör för Lisa 

Mendoza Åsbergs studie.  

3.2.1 Martin Gellerstam (1996) 

I ”Anföringens estetik” redogör Martin Gellerstam för sin undersökning av det som Gellerstam 

kallar för översättningssvenska (1996). Gellerstam beskriver översättningssvenska: ”Det 

typiska för översättningssvenskan är att det visserligen är svenska men inte det språk som vi 

själva – eller svenska författare – producerar oreflekterat. Det är svenskt språk sett genom ett 

anglosaxiskt raster” (1996, s. 19–20). För att kunna undersöka fenomenet översättningssvenska 

analyserade Gellerstam ett trettiotal romaner som uppskattningsvis innehöll fyra miljoner 

löpande ord. Materialet, som finns lagrat i Språkbanken, utgjordes av engelska romaner 

översatta till svenska och en ekvivalent mängd svenska originalromaner (Gellerstam 1996, s. 

18).  

Genom en analys av dialogen visade Gellerstams undersökning att de engelska romanerna 

översatta till svenska, i en allt högre utsträckning, innehöll fler anföringsverb än de svenska 

originalverken. Anföringsverben sorterades in i fyra olika kategorier: allmänna (t.ex. sade, 

frågade osv.), speciella (t.ex. varnade, påpekade osv.), känslomässiga (t.ex. svor, grymtade 

osv.) och indirekta (t.ex. ryckte på axlarna, rynkade på pannan osv.) (Gellerstam 1996, s. 21). 

Det allmänna anföringsverbet sade förekom 10 284 gånger i de svenska originalverken och 

20 294 gånger i de svenska översättningarna; det speciella anföringsverbet fortsatte förekom 

637 gånger i de svenska originalverken och 1289 gånger i de svenska översättningarna; det 

känslomässiga anföringsverbet log påträffades 548 gånger i de svenska originalverken och 1431 

gånger i de svenska översättningarna; det indirekta anföringsverbet skakade på huvudet 

förekom 243 gånger i originalverken och 953 gånger i översättningarna (Gellerstam 1996, s. 

21).  

Att de översatta romanerna innehåller fler varianter av anföringsverb kan, enligt Gellerstam, 

förklaras med att prosa på engelska möjligtvis innehåller mer dialoger än i svensk prosa, vilket 

resulterar i ett större antal anföringsverb (Gellerstam 1996, s. 20). Gellerstam menar även att 

”[t]illsammans med ryckningar på axlar och skakningar på huvudet framstår leendena som 
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formaliserade knep i översättningslitteraturen att hålla dialogen igång” (Gellerstam 1996, s. 

22).  

Gellerstams undersökning av hur dialogerna i materialet var konstruerade visade att många 

dialoger i de svenska översättningarna utformades utifrån formeln DIREKT ANFÖRING, sade 

han/hon + SÄTTSADVERBIAL/PREDIKATIV. Dialogformeln – t.ex. ”Nej”, sade hon lugnt 

– förekommer 484 gånger i de svenska översättningarna men endast 64 gånger i de 

svenskspråkiga originalverken (Gellerstam 1996, s. 23).  

3.2.2 Lisa Mendoza Åsberg (2013) 

I sin studie undersöker Lisa Mendoza Åsberg variationen av anföringsverb i både polsk och 

svensk prosa, och variationens uttryck i översättningar från och till samma språk (2013, s. 37). 

Undersökningens material utgjordes av en polsk roman, en svensk roman och respektive 

översättningar till svenska och polska: Wielki tydzien innehållande 496 anföringssverb av Jerzy 

Andrzejewski (översatt till Dödens karusell av Johan Malm) och Strändernas svall 

innehållande 444 anföringsverb av Eyvind Johnson (översatt till Fale przyboju av Zygmunt 

Lanowski) (Mendoza Åsberg 2013, s. 10–11, 17).   

Mendoza Åsbergs analys visade att det fanns en större variation av anföringsverb i den 

polska romanen då hela 142 olika anföringsverb används. I den svenska översättningen av 

romanen minskar variationen av anföringsverb till totalt 77 olika anföringsverb. Dessutom 

innehåller översättningen mer anföringsverb från kategorin yttrandeverb än originalverket 

(Mendoza Åsberg 2013, s. 38, 41).  I den svenska romanen används totalt 35 olika 

anföringsverb, vilket indikerar en mindre variation än den polska romanen. Den verbkategori 

som förekommer mest i originalverket är yttrandeverb. Däremot ökar variationen av 

anföringsverb i den polska översättningen av Strändernas svall till 71 olika anföringsverb; 

översättaren har i större utsträckning använt sig av varierande yttrandeverb och anföringsverb 

från andra semantiska kategorier (Mendoza Åsberg 2013, s. 38, 41).  

Polskans variationsrika användning av anföringsverb kan, enligt Mendoza Åsberg, bero på 

att det ”[…] polska språket ställer större krav på variation” (2013, s. 18). Svenskans tendens att 

till exempel upprepa yttrandeverbet säga menar Mendoza Åsberg kan ha sin orsak i att 

svenskan ”[…] saknar stilistiskt neutrala synonymer till verbet säga […]” (Ibid). Johan Malm 

och Zygmunt Lanowski anpassar översättningarna till målspråket, men dessa anpassningar sker 

på olika sätt, och resulterar i att relationen mellan den polska och svenska översättningen blir 

asymmetrisk. Romaner på svenska blir ”mer pratiga” genom yttrandeverbens variation medan 

romaner på polska innehåller mer varierande anföringsverb (Mendoza Åsberg 2013, s. 40).   
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3.3. Anföring i engelsk prosa 

Avsnitt 3.3 behandlar Sarah Allisons undersökning av anföring i engelsk prosa.  

3.3.1 Sarah Allison (2018) 

I boken Reductive reading: A Syntax of Victorian moralizing diskuterar Sarah Allison bland 

annat karaktärers tal hos Dickens och uppmärksammar några av Dickens knep när det kommer 

till att representera fiktiva personer genom dialogen (2018, s. 14). Ett skifte rörande 1800-

talslitteratur menar Allison har att göra med ”telling” och ”showing”:  

 
One story about nineteenth-century literature traces a shift from ”telling”, associated with a 
moralizing, effusive narrator, to ”showing”, associated with the relatively objective representation 
of dialogue that demands the reader judge for herself, a shift to the privileging of mimesis over 
diegesis.  

(Allison 2018 s. 111) 
 

Allison poängterar att den mediala placeringen av anföringssatser var dominerande under 1800-

talets första hälft för att sedan börja sjunka mot seklets slut (2018, s. 124). Däremot menar 

Allison att Dickens användning av uppskjutna anföringssatser (dvs. finalt placerade 

anföringssatser) skapade en trend av att märka ut självaste anföringen mot slutet. Genom att 

låta anföringen komma sist synliggörs skiftet från ”telling” till ”showing” då den narrativa 

distansen från karaktärer tillhandahåller ett tolkande filter på karaktärers tal (Allison 2018, s. 

125). Istället för att berätta för läsaren vad karaktärerna talar om och hur de gör det i början på 

1800-talet går man mot ett skifte under 1800-talets slut där man istället låter karaktärerna tala 

för sig själva och ålägger ansvaret att tolka karaktärernas tal på läsaren.  
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4 Material och metod  
Avsnitt 4.1 redogör för uppsatsens metod och avsnitt 4.2 redogör för uppsatsens material. 

Avsnitt 4.3 behandlar uppsatsens avgränsningar.   

4.1 Material 

Vid en snabb första anblick kunde det konstateras att Little Women omfattade en stor mängd 

dialoger i och med att romanen innehåller huvudsakligen fyra huvudkaraktärer och fyra biroller. 

Romanen har dessutom blivit översatt till svenska av minst fem olika översättare. Little Women 

valdes, i huvudsak, utifrån sin innehållsrika mängd dialoger och det faktum att romanen har 

blivit översatt till svenska ett flertal gånger.  

För att kunna se om de svenska utgåvorna har förändrats över tid behövdes översättningar 

från olika tidsperioder. De svenska utgåvorna i denna studie valdes därför ut ur ett kronologiskt 

perspektiv: den första svenska utgåvan som utgavs år 1871, en svensk utgåva som utgavs år 

1965 och den senaste svenska utgåvan som utgavs år 2015. Den engelska originalutgåvan har i 

syfte att fungera som ett referensmaterial för att kunna kommentera förändringar i variationen 

över tid gällande direkta anföringssatser i de svenska utgåvorna.  

Utgåvorna analyserades inte i sina helheter utan endast fem utvalda kapitel i respektive 

utgåva. Samma kapitel valdes ut från alla utgåvor. Kapitlen som utgör materialet för denna 

uppsats valdes ut utifrån mängden dialoger i hopp om att generera ett så pass stort urval av 

anföringssatser som möjligt. Totalt har 1207 anföringssatser identifierats: 306 anföringssatser 

identifierades i materialet från 1868 års originalutgåva, 314 anföringssatser i materialet från 

1871 års utgåva, 293 anföringssatser i materialet från 1965 års utgåva och 294 anföringssatser 

i materialet från 2015 års utgåva.  

4.1.1 Little Women av Louisa May Alcott (1868) 

To read Little Women at the end of the twentieth century is thus to engage with contemporary ideas 
about female authority, critical institutions and the American literary canon, as well as with 
nineteenth century ideas of the relationship between patriarchal culture and women’s culture  

 
(Showalter 2009, s. viii).  
 

Så lyder Elaine Showalters beskrivning av Louisa May Alcotts Little Women. Romanen ger en 

inblick i ett amerikanskt familjeliv som utspelar sig under 1800-talets andra hälft. I centrum 

står familjen March, i synnerhet de fyra systrarna Margret (Meg), Josephine (Jo), Elisabeth 

(Beth) och Amy och deras resa från unga flickor till unga kvinnor. Först utgavs romanens första 
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del, Little Women, or Meg, Jo, Beth and Amy, år 1868 och år 1869 utgavs sedan Part Second 

(Showalter 2009 s. xxxi). Efter år 1880 sammanställdes de två delarna i en och samma bok med 

den nuvarande titeln Little Women. I Storbritannien valde man dock att fortsätta dela upp del 1 

och del 2 i två separata böcker där del 2 fick namnet Good Wives som används än idag. Även i 

Sverige har man valt att följa denna uppdelning, där den första delen heter Unga kvinnor och 

den andra delen Våra vänner från i fjol.  

Den engelska utgåvan som används i denna undersökning är en sammanställning av del 1 

och del 2 och utgavs av Penguin Classics år 2009. Romanen utgår från originalutgåvorna från 

år 1868 och 1869 endast med undantag för rättning av tydliga tryckfel. Boken är 491 sidor lång; 

del 1 innehåller 23 kapitel och utgör 235 sidor och del 2 innehåller 24 kapitel och utgör 256 

sidor. Ur denna boks första del analyserades kapitel 1, 4, 9, 18 och 23. Dessa kapitel valdes ut 

eftersom de är innehåller en stor mängd dialoger.  

4.1.2 Unga Qvinnor eller Margret, Hanna, Betty och Amy (1871) 

Unga Qvinnor eller Margret, Hanna, Betty och Amy är den första svenska översättningen av 

Little Women som utgavs år 1871 av Albert Bonniers förlag. Vem det är som har översatt 

romanen framkommer inte. Som nämnt i 4.2.1 så valde man i Sverige att fortsätta dela upp de 

två delarna i separata böcker. Unga Qvinnor eller Margret, Hanna, Betty och Amy är alltså en 

översättning av den första delen som utgavs år1868. Romanen är 318 sidor lång och innehåller 

23 kapitel. Något värt att nämna är att flera namn har ändrats i denna utgåva. Huvudkaraktären 

Jo har fått namnet Hanna och hembiträdet Hanna har fått namnet Elsa. Ur denna bok 

analyserades kapitel 1, 4, 9, 18 och 23. Dessa kapitel valdes också ut eftersom de var rika på 

dialoger.  

4.1.3 Unga Kvinnor översatt av Ann Bucht (1965) 

Unga kvinnor översatt av Ann Bucht utgavs år 1965 av Svensk Läraretidnings Förlag som en 

del i bokserien Barnbiblioteket Saga. Även denna roman innehåller enbart en översättning av 

den första delen som utgavs år 1868. Översättningen är 253 sidor lång och innehåller 21 kapitel; 

kapitel 12 börjar på samma sätt som i de resterande böckerna, men efter första sidan i kapitel 

12 börjar det kapitel som egentligen är kapitel 14 i de resterande böckerna. Man har alltså inte 

tagit med originalverkets kapitel 13 och mer än en sida från kapitel 12 i denna utgåva. Eftersom 

man inte har tagit med kapitel 12 och 13 blir kapitelnumreringen annorlunda i denna utgåva; i 

denna utgåva är kapitel 16 samma kapitel som kapitel 18 i de resterande utgåvorna och kapitel 
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21 är samma kapitel som kapitel 23 i de resterande utgåvorna. Ur denna bok analyserades alltså 

kapitel 1, 4, 9, 16 och 21, också eftersom kapitlen ansågs vara rika på dialoger. 

4.1.4 Unga Kvinnor översatt av Sonja Bergvall (2015) 

Unga kvinnor översatt av Sonja Bergvall utgavs år 2015 av Bonnier Carlsen Bokförlag. Denna 

översättning innehåller som de två andra översättningarna enbart den första delen som utgavs 

år 1868. Översättningen är 351 sidor lång och innehåller 23 kapitel. Ur denna bok analyserades 

kapitel 1, 4, 9, 18 och 23, också på grund av den rika mängden dialoger.  

4.2 Metod 

Metoden som användes i denna uppsats hade fem etapper. Den första etappen bestod av en 

närläsning av de fem kapitlen från respektive utgåva. Under den andra etappen lästes materialet 

ytterligare en gång samtidigt som alla direkta anföringssatser underströks. Därefter, i den tredje 

etappen, skrevs varje anföringssats från de fyra olika utgåvorna in i ett separat ark i en Excel-

fil. Under den fjärde etappen kodades varje anföringssats utifrån anföringsverbets semantiska 

innehåll och anföringssatsens placering. I den femte och sista etappen användes Excel-

programmet för att generera tabeller, diagram och procentuella andelar.  

Vid uträkningar av anföringsverbens frekvenser räknades alla olika verbformer av ett och 

samma verb in i antalet för den vanligaste verbformen. Alltså, vid förekomster av 

anföringsverbet sade, och tillhörande verbformer som säga och sägandes, räknades 

anföringsverben säga och sägandes in i frekvensen för anföringsverbet sade. 

För att kunna analysera hur variationen av anföringsverben utifrån semantiskt innehåll har 

förändrats över tid användes de semantiska kategorierna som Wieselgren presenterade i sin 

avhandling Carl-Johans-tidens prosa (Wieselgren 1971, s. 271). I tabell 4.1 redogörs det för de 

semantiska kategorierna:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 4.1 Semantiska kategorier för sortering av anföringsverb 
Kategori Exempel 
1 Anföringsverb som används för att visa att något sägs säga, yttra 
2 Anföringsverb vars semantiska innehåll återspeglar replikens innehåll eller 

funktion i språkhandlingen  
fråga, invända 

3 Anföringsverb som används för att visa hur något sägs skrika 
4 Anföringsverb som säger något om anföringens omständighet:  

 
(4a) anföringsverb som uttrycker ljud eller  
(4b) anföringsverb som uttrycker en annan handling 

 
 
(4a): snyfta, sucka 
(4b): niga, tacka 

5 Anföringsverb som används för att bildligt uttrycka att något sägs hoppade sopranen 
efter 
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Analysen av materialet visade belägg på kategori 1, 2, 3 och 4a. Det förekom dock två belägg 

i originalutgåvan på direkta anföringssatser utan anföringsverb, och en av dessa anföringssatser 

förekom även i både 1871 års utgåva och 2015 års utgåva. Dessa förekomster räknades till 

antalet anföringssatser men på grund av att satserna saknade ett anföringsverb kunde de inte 

kategoriseras utifrån semantiskt innehåll. De sorterades in i en separat kategori för avvikande 

former (*). När det vid kategoriseringen av anföringsverbens semantiska innehåll förekom 

anföringsverb som möjligtvis kunde tillhöra flera kategorier rådfrågades Wieselgrens 

avhandling. Kategori 3 och 4a är exempel på kategorier vars tillhörande anföringsverb ibland 

var svåra att kategorisera. De anföringsverb som kategoriserades tillhörande kategori 4a var 

specifika anföringsverb som hade i huvudsakligt syfte att uttrycka läten, vilka exemplifieras i 

tabell 4.1.  

För att kunna undersöka variationen av anföringssatsernas position behövdes ett schema 

över anföringssatsens placeringar och de former som varje placering kunde förekomma i. Tabell 

4.2 presenterar det schema som användes för att fastställa anföringssatsernas placering i 

materialet: 
 

Tabell 4.2 Schema över anföringssatsens former och positioner 
 
Position 

 
Form 

 
Exempel 

Initial position av 
anföringssats 
 

Anföringssats (pronomen + anföringsverb + möjliga sätts- och 
rumsadverbial) + direkt anföring 

Hon sa glatt: ”Jag ska äta 
mat nu.”   

Medial position 
av anföringssats 

Direkt anföring + anföringssats (anföringsverb + pronomen + möjliga 
sätts- och rumsadverbial) + direkt anföring 

”Jag tänkte äta mat nu”, sa 
hon glatt, ”men jag kan äta 
lite senare.”  

Final position  
av anföringssats 

Direkt anföring + anföringssats (anföringsverb + pronomen + möjliga 
sätts- och rumsadverbial)  
 

”Jag ska äta mat nu”, sa 
hon glatt.  

 

4.3 Avgränsningar  

De avgränsningar som har gjorts i denna undersökning utgår från fyra huvudsakliga punkter. 

För det första undersöks inte utgåvorna i sin helhet och detta beror främst på uppsatsens 

begränsade omfång. För det andra kommer anföringsverb med varierande tidsformer inte att 

urskiljas vid analysen av materialet. För det tredje så går det inte att uttala sig om vilka utgåvor 

översättarna har baserat sina översättningar på och därför är inte översättarnas olika val i fokus. 

För det fjärde och sista så kommer denna studie inte jämföra anföringssats för anföringssats 

utan analysen kommer att vara övergripande. Detta innebär alltså att förekomsten av en och 

samma anföringssats i de respektive utgåvorna inte kommer att jämföras med varandra utifrån 

val av anföringsverb och anföringssatsens placering.  
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5 Resultat 
De följande avsnitten redogör för uppsatsens resultat.  Avsnitt 5.1 redovisar resultaten av 

anföringsverbens variation utifrån frekvens i originalutgåvan och i de svenska utgåvorna.  

Avsnitt 5.2 redogör för variationen av anföringsverb utifrån semantiskt innehåll.  Avsnitt 5.3 

redovisar variationen av anföringssatsernas placering.  

5.1 Val av anföringsverb utifrån frekvens 
Detta avsnitt behandlar val av anföringsverb utifrån frekvens: avsnitt 5.1.1 redovisar de fem 

vanligaste anföringsverben i originalutgåvan, avsnitt 5.1.2 redovisar de fem vanligaste 

anföringsverben i de svenska utgåvorna och avsnitt 5.1.3 innehåller en komparativ kommentar 

gällande anföringsverbens frekvens. I de exempel som visas i detta avsnitt markeras 

anföringssatser med understrykning och anföringsverb med ett fetstilt typsnitt.  

5.1.1 Originalutgåvan från år 1868 

Totalt analyserades 306 anföringssatser i materialet från originalutgåvan. Av dessa 306 

anföringssatser utgör 223 (73%) anföringssatser totalen för de fem vanligast förekommande 

anföringsverben. Tabell 5.1 presenterar de fem vanligaste anföringsverben i originalutgåvan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som framgår i tabell 5.1 utgör de fem vanligaste anföringsverben totalt 223 belägg, varav 142 

belägg (64%) består av anföringsverbet said med en variation i verbformen. Från detta resultat 

är det möjligt att dra slutsatsen att det absolut vanligaste anföringsverbet i materialet från 

originalutgåvan utgörs av verbet said. I exempel 1 skildras en tillämpning av anföringsverbet 

said:  

 
(1) ”’Glad to find you so merry, my girls,’ said a cheery voice at the door, and actors and audience turned to 

welcome a stout, motherly lady, with a ‘can I help you’ look about her which was truly delightful’” (Alcott 
2009, s. 7).  

 

Tabell 5.1 De fem vanligaste anföringsverben i originalutgåvan 
Anföringsverb Antal Andel 
said (say, saying) 
asked (ask) 
cried (crying) 
answered (answer) 
returned 

142 
29 
27 
15 
10 

64% 
13% 
12% 
7% 
4% 

Totalt 223 100% 
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Anföringsverbet asked har totalt 29 belägg (13%), och blir därför det näst vanligaste 

anföringsverbet i materialet. Exempel 2 exemplifierar en användning av verbet asked:  

 
(2) ”’Did she own she liked it?’ asked Meg” (Alcott 2009, s. 41).  
 

Det tredje vanligaste anföringsverbet cried har 27 belägg (12%) av totalt 223 anföringsverb och 

i exempel 3 går det att se hur anföringsverbet används i materialet:  

 
(3) ”’What is it?’ cried Jo, forgetting her woes for a minute, in her wonder” (Alcott 2009, s. 187).  
 

I tabell 5.1 går det även att utläsa att det fjärde vanligaste anföringsverbet är answered med 15 

(7%) av totalt 223 belägg. Exempel 4 exemplifierar en användning av answered: 

 
(4) ”’He’s showing you how your John will go on by and by. Touching, isn’t it?’ answered Jo, scornfully” 

(Alcott 2009, s. 226).   
 

Det femte vanligaste anföringsverbet i materialet från originalutgåvan visar sig vara returned 

med totalt 10 belägg (4%). I exempel 5 kan man se hur verbet returned används: 

 
(5) ”’That’s true! Don’t you wish you could take a look forward, and see where we shall all be then? I do,’ 

returned Laurie” (Alcott 2009, s. 235).  

5.1.2 De svenska utgåvorna från år 1871, 1965 och 2015 

Antalet anföringssatser från respektive svensk utgåva som analyserades utgör sammantaget 901 

anföringssatser. Av de 314 anföringssatserna som förekommer i materialet från 1871 års utgåva 

utgör 237 anföringssatser (75%) totalen för de fem vanligast förekommande anföringsverben. 

Av de 293 anföringssatserna i materialet från 1965 års utgåva utgör 243 anföringssatser (83%) 

totalen för de fem vanligast förekommande anföringsverben. Av de 294 anföringssatserna i 

materialet från 2015 års utgåva utgör 235 anföringssatser (80%) totalen för de fem vanligast 

förekommande anföringsverben. Tabell 5.2 redogör för de fem vanligaste anföringsverben i 

materialet från respektive svensk utgåva:  
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De fem vanligaste anföringsverben i respektive utgåva visar sig utgöra totalt 715 anföringsverb, 

varav anföringsverbet sade/sa utgör 427 belägg (60%), där 123 belägg (52%) återfinns i 

utgåvan från år 1871, 157 belägg (65%) i utgåvan från år 1965 och 147 belägg (63%) i utgåvan 

från år 2015. Exempel 6 illustrerar hur anföringsverbet sade används i 1871 års utgåva: 

 
(6) ”’Det är så svårt att vara fattig!’ sade Margret suckande och såg ned på sin gamla klädning” (Alcott 1871, 

s. 1).  
 

Anföringsverbet svarade utgör totalt 96 belägg (13%) av totalt 715 anföringsverb. 1871 års 

utgåva har 43 (18%) belägg av svarade, 1965 års utgåva har 24 belägg (10%) och 2015 års 

utgåva har 29 belägg (12%). I exempel 7 från 1965 års utgåva skildras en tillämpning av 

svarade: 

 
(7) ”Jag bryr mig inte om, ifall Hugo hotar mig med en pistol, svarade Amy, som inte var någon 

teaterbegåvning, men som fick vara med därför att hon var tillräckligt liten och lätt för att kunna bäras ut 
skrikande av boven i dramat” (Alcott 1965, s. 14).  

 

Som framgår i tabell 5.2 förekommer anföringsverbet frågade 91 gånger (13%), varav 32 

förekomster (14%) återfinns i 1871 års utgåva, 29 förekomster (12%) återfinns i 1965 års utgåva 

och 30 förekomster (13%) återfinns i 2015 års utgåva; exempel 8 illustrerar hur frågade 

används i 2015 års utgåva: 

 
(8) ”Erkände hon, att hon inte tyckte om det? frågade Meg” (Alcott 2015, s. 63). 
 
 
Anföringsverben utbrast och utropade visar sig förekomma i materialet för två av utgåvorna: 

utbrast har 24 belägg (10%) i 1871 års utgåva och 27 belägg (11%) i 1965 års utgåva; utropade 

har 15 belägg (6%) i 1871 års utgåva och 16 belägg (7%) i 2015 års utgåva. Anföringsverbet 

utbrast har endast 4 belägg i 2015 års utgåva och anföringsverbet utropade har inga belägg i 

1965 års utgåva. Däremot har anföringsverbet ropade 13 belägg (6%) i 2015 års utgåva. 

Exempel 9 skildrar användandet av utbrast i 1871 års utgåva och exempel 10 skildrar 

användandet av utropade i 2015 års utgåva: 

Tabell 5.2 De fem vanligaste anföringsverben i respektive svensk utgåva 
1871 1965 2015 

 
Anföringsverb Antal Andel  Antal Andel  Antal Andel 
sade (säga, sägandes)  
svarade (svara, svarat) 
frågade (fråga, frågande) 
utbrast 
utropade (utropa) 

123 
43 
32 
24 
15 

52% 
18% 
14% 
10% 
6% 

sa (sagt, säga) 
frågade (fråga) 
utbrast  
svarade (svara) 
suckade 

157 
29 
27 
24 
6 

65% 
12% 
11% 
10% 
2% 

sade (säga, sa) 
frågade (fråga) 
svarade (svara) 
utropade 
ropade (ropa) 

147 
30 

      29 
16 
13 

63% 
13% 
12% 
7% 
6% 

 Totalt 237 100%  243 100%  235 100% 
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(9) ”’Det är jag inte! Och är jag det bara derför att jag lägger upp mitt hår, så skall jag ha det i två flätor tills 

jag blir tjugu år!’ utbrast Hanna, i det hon ryckte af sig sitt nät och skakade ut det kastanjebruna håret” 
(Alcott 1871, s. 4).  

 
(10) ”Men mamma, det är väldigt listigt av dig att vända våra berättelser emot oss och ge oss en moralpredikan 

i stället för en historia! utropade Meg” (Alcott 2015, s. 68).  

5.1.3 Komparativ kommentar gällande anföringsverbens frekvens 

Något tydligt noterbart gällande frekvensen av anföringsverben är anföringsverbet sade. Som 

framgår i tabell 5.1 återfanns said 142 gånger i materialet från originalutgåvan. Vidare framgår 

det i tabell 5.2 att frekvensen av sade ökar över tid i både 1965 års utgåva och 2015 års utgåva 

sett ifrån frekvensen av sade i originalutgåvan. I figur 1 illusteraras den procentuella ökningen 

av anföringsverbet sade över tid sett till det totala antalet anföringssatser som förekommer i 

respektive utgåva:   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur 5.1 Frekvens av anföringsverbet sade över tid 
 

Som tidigare nämnts har anföringsverbet said med dess varierande verbformer 142 belägg i 

originalutgåvan, vilket ger en procentuell andel på 46%. I figur 1 kan det noteras att andelen 

belägg av sade i 1871 års utgåva sjunker till 39% i förhållande till originalutgåvan. Däremot 

ökar andelen belägg av sade i både 1965 och 2015 års utgåva i förhållande till originalutgåvan. 

I 1965 års utgåva ökar andelen av sade till 54% för att sedan sjunka en aning i 2015 års utgåva 

till 50%.  
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5.2 Val av anföringsverb utifrån semantiskt innehåll 

Det följande avsnittet presenterar fördelningen av anföringsverben utifrån semantiskt innehåll: 

avsnitt 5.2.1 behandlar val av anföringsverb utifrån semantiskt innehåll i originalutgåvan och 

avsnitt 5.2.2 behandlar val av anföringsverb utifrån semantiskt innehåll i de svenska utgåvorna. 

Avsnittet avslutas med en komparativ kommentar gällande anföringsverbens semantiska 

innehåll i avsnitt 5.2.3. I första hand har det gjorts ett försök att hitta exempel på samma 

textställe för de semantiska kategorierna i alla fyra utgåvor, men i de fall där detta inte har varit 

möjligt har andra exempel från materialet använts.  

5.2.1 Originalutgåvan från år 1868 

I de fem kapitel av den engelska originalutgåvan från år 1868 som analyserades har totalt 306 

anföringssatser identifierats. Av dessa 306 anföringssatsers anföringsverb sorterades 144 

anföringsverb (47%) in i kategori 1, 96 anföringsverb (31%) i kategori 2, 53 anföringsverb 

(17%) i kategori 3 och 11 anföringsverb (4%) i kategori 4a. Däremot påträffades det inga 

anföringsverb som kunde sorteras in i kategori 4b eller kategori 5. Det förekom dock två direkta 

anföringssatser som saknade anföringsverb och dessa förekomster sorterades som icke 

kategoriserbara (*).  

Kategori 1, det vill säga anföringsverb som visar att något sägs, är den kategori som har flest 

belägg i originalutgåvan. Exempel 11 skildrar hur anföringsverbet said – som sorterades 

tillhörande kategori 1 – används i originalutgåvan:  

 
(11) ”Nobody spoke for a minute; then Meg said in an altered tone[:] ’You know the reason mother proposed 

not having any presents this Christmas […]’” (Alcott 2009, s. 1).  
 

Anföringsverb vars semantiska innehåll återspeglar replikens innehåll eller funktion i 

språkhandlingen utgör kategori 2. Denna kategori visar sig innehålla näst flest anföringsverb. I 

exempel (12) skildras ett anföringsverb som kategoriserades som kategori 2:  
 
(12) ”’When will he come home, Marmee?’ asked Beth, with a little quiver in her voice” (Alcott 2009, s. 8).  
 
 
Alla anföringsverb som visar hur något sägs sorterades in tillhörande kategori 3. Denna kategori 

är den tredje vanligaste kategorin sett till anföringsverbens semantiska innehåll. Exempel 13 

skildrar ett anföringsverb vars semantiska innehåll gick i linje med kategori 3:  
 
 
(13) ”’Christmas won’t be Christmas without any presents,’ grumbled Jo, lying on the rug” (Alcott 2009, s. 1). 
 



 

 21 

 
Kategori 4a innehåller anföringsverb som uttrycker ljud och denna kategori visar sig vara den 

fjärde vanligaste kategorin i materialet från originalutgåvan. Anföringsverbet sang som 

sorterades tillhörande kategori 4a exemplifieras i exempel 14: 

 
(14) ”’Birds in their little nests agree,’ sang Beth, the peace-maker, with such a funny face that both sharp voices 

softened to a laugh, and the ‘pecking’ ended for that time” (Alcott 2009, s. 3).  
 

Vid kategoriseringen av anföringssatserna förekom det två direkta anföringssatser som saknar 

ett anföringsverb. Dessa anföringssatser kunde inte kategoriseras utifrån semantiskt innehåll då 

de saknade anföringsverb, men eftersom de ändå ansågs vara direkta anföringssatser räknades 

de med i resultatet. Exempel 15 skildrar en av dessa anföringssatser:  
 
(15) ”’No, I don’t,’ was the blunt reply” (Alcott 2009 s. 92). 
 
 
I tabell 5.3 presenteras en sammanställning av de kategoriserade anföringsverben i 

originalutgåvan utifrån Wieselgrens fem semantiska kategorier (1971, s. 271):  
 

5.2.2 De svenska utgåvorna från år 1871, 1965 och 2015 

I tabell 5.4 presenteras en sammanställning av de kategoriserade anföringssatserna i respektive 

svensk utgåva utifrån Wieselgrens fem semantiska kategorier (1971, s. 271): 

 
Tabell 5.4 Sammanställning av anföringsverbens semantiska innehåll utifrån kategori i respektive svensk utgåva 

 
Utgåva 

 
Kategori 1 

 
Kategori 2 

 
Kategori 3 

 
Kategori 4a 

 
Kategori 4b 

 
Kategori 5 

 
* 

 
Totalt 

 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

1871 
1965 
2015 

129 
157 
148 

41% 
54% 
50% 

127 
75 
85 

40% 
26% 
29% 

56 
51 
50 

18% 
17% 
17% 

1 
10 
10 

0,5% 
3% 
3% 

0 
0 
0 

0% 
0% 
0% 

0 
0 
0 

0% 
0% 
0% 

1 
0 
1 

0,5% 
0% 
1% 

314 
293 
294 

Totalt 434  287  157  21  0  0      2 901 
 
 
Respektive utgåvas material visar sig innehålla ett varierande antal direkta anföringssatser: 

utgåvan från år 1871 innehåller 314 anföringssatser, utgåvan från år 1965 innehåller 293 

anföringssatser och utgåvan från 2015 innehåller 294 anföringssatser. Tillsammans innehåller 

materialet alltså 901 anföringssatser. De direkta anföringssatserna som saknade anföringsverb 

Tabell 5.3 Sammanställning av anföringsverbens semantiska innehåll utifrån kategori i originalutgåvan 
 

Utgåva 
 

Kategori 1 
 

Kategori 2 
 

Kategori 3 
 

Kategori 4a 
 

Kategori 4b 
 

Kategori 5 
 

* 
 

Totalt 
 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

1868 144 47% 96 31% 53 17% 11 4% 0 0% 0 0% 2 1% 
 

306 
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har sorterats som icke-kategoriserbara (*). Eftersom anföringssatserna analyserades utifrån 

semantiskt innehåll är det nu angeläget att tala om de semantiska kategorierna istället för 

anföringssatser. 

Kategori 1 visar sig vara den vanligaste kategorin i materialet från samtliga utgåvor. I 1871 

års utgåva har kategori 1 en andel på 41%, i 1965 års utgåva har kategori 1 en andel på 54% 

och i 2015 års utgåva har kategori 1 en andel på 50%. Resultatet visar alltså att kategori 1 blir 

vanligare över tid. Exempel 16, 17 och 18 skildrar en anföringssats som innehåller 

anföringsverbet sade: 

 
(16)  ”Samtalet afstannade för ett ögonblick; derefter sade Margret i förändrad ton: ’Som ni veta, var det derför 

att det för litet hvar blir en svår vinter som mamma ville att vi inte skulle ha några julklappar i år […]’” 
(Alcott 1871, s. 1).  

 
(17)  ”Alla teg en stund, sedan sa Meg i förändrad ton: Ni vet ju varför mamma föreslog att vi inte skulle ge 

varandra några julklappar i år […]” (Alcott 1965, s. 7).  
 
(18) ”Ingen sade någonting på en liten stund, men sedan sade Meg i annan ton: Ni vet, varför mamma föreslog 

att vi inte skulle ha några julklappar i år […]” (Alcott 2015, s. 5-6).  
 
Den näst vanligaste kategorin i respektive utgåva visar sig vara kategori 2; i 1871 års utgåva 

har kategori 2 en andel på 40%, i 1965 års utgåva har kategori 2 en andel på 26% och en andel 

på 29% i 2015 års utgåva. Här går det alltså att urskilja en tydlig minskning av kategori 2 över 

tid, från 40% till 29%. I exempel 19, 20 och 21 kan det noteras hur anföringsverbet frågade, 

som sorterades tillhörande kategori 2, används i de svenska utgåvorna: 

 
(19) ”’När kommer han hem?’ frågade Betty med lindrigt darrande stämma” (Alcott 1871, s. 11).  
 
(20) ”När kommer han hem, mamma? frågade Beth med en liten skälvning i rösten” (Alcott 1965, s. 17).  
 
(21) ”När kommer han hem, mamma? frågade Beth med en liten skälvning på rösten” (Alcott 2015, s. 16).  
 

Kategori 3 – som har i syfte att visa hur något sägs – har en lika stor andel på 17% i både 1965- 

och 2015 års utgåva, vilket framgår i tabell 5.4. I 1871 års utgåva har kategori 3 en andel på 

18%. I exempel 22 exemplifieras anföringsverbet utbrast som sorterades tillhörande kategori 

3, medan kategori 3 i exempel 23 och 24 skildrar en användning av anföringsverbet muttrade: 

 
(22) ”’Jul är inte jul utan julklappar,’ utbrast Hanna i knotande ton der hon låg på mattan framför kaminen” 

(Alcott 1871, s. 1).  
 
(23)  ”Det blir ingen riktig jul utan julklappar, muttrade Jo, som låg på mattan” (Alcott 1965, s. 7). 
 
(24) ”Det blir ingen jul utan julklappar, muttrade Jo där hon låg utsträckt på mattan” (Alcott 2015, s. 5).   
 

De ovanstående exemplen från respektive utgåva skildrar samma direkta anföring men med en 

variation i både replikformuleringen och i utformningen av anföringssatsen. Däremot är både 
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anföringsverbet utbrast och anföringsverbet muttrade exempel på anföringsverb vars 

semantiska innehåll går i linje med kategori 3. De båda anföringsverben visar hur replikerna 

som föregår dem sägs: i exempel 29 utbrister Hanna (ett annat namn för karaktären Jo) sitt 

missnöje över en jul utan julklappar medan Jo i exempel 30 och 31 istället muttrar sitt missnöje 

över en jul utan julklappar.  

Kategori 4a förekommer i de svenska utgåvorna men i varierande andelar: i 1871 års utgåva 

är andelen 0,5% medan andelen i 1965 års utgåva och 2015 års utgåva ligger på 3%. Exemplen 

25, 26 och 27 skildrar anföringsverb vars semantiska innehåll ansågs tillhöra kategori 4a: 

 
(25) ”’Hur ljuft det är när bröder sämjas,’ sjöng Betty, fredsstifterskan, med en så glad uppsyn, att de båda 

hvassa rösterna sänkte tonen till ett skratt; och så slutades kifvet för den gången” (Alcott 1871, s. 4) 
 
(26) ”Hur ljuvt det är när syskon kunna sämjas, sjöng Beth med en så dråplig uppsyn att flickorna började skratta 

och käbblet tog slut den här gången” (Alcott 1965, s. 10).  
 
(27) ”[…]Amy brydde sig inte om att hon rufsade till sina lockar, när hon dolde ansiktet vid sin mors axel och 

snyftade: Jag är självisk! […]” (Alcott 2015, s. 17).  
 

I exempel 25 och 26 används anföringsverbet sjöng för att visa på läten, i detta fall replikerna 

som föregår anföringssatserna medan anföringsverbet snyftade används i exempel 27 för att 

uttrycka ett snyftande läte i form av repliken som följer anföringssatsen.   

I både utgåvan från år 1871 och 2015 förekom det en anföringssats som saknade ett 

anföringsverb och som därför inte kunde kategoriseras utifrån semantiskt innehåll. Exempel 28 

och 29 skildrar anföringssatserna som saknade ett anföringsverb: 

 
(28) ”’Nej, det gör jag inte,’ blef det tvära svaret” (Alcott 1871, s. 125).  
 
(29) ”Nej, det gör jag inte, blev det tvära svaret” (Alcott 2015, s. 140).  

5.2.3 Komparativ kommentar gällande variationen av anföringsverbens semantiska 
innehåll 

Sett till antalet olika anföringsverb innehåller respektive utgåva ett varierat antal olika 

anföringsverb (se Bilaga 1 för en detaljerad redovisning av alla olika anföringsverb i respektive 

utgåva). Olika verbformer har inte urskilts vid beräknandet av antalet olika anföringsverb. 

Verbformerna säga och sagt räknas alltså som instanser av anföringsverbet sade. I figur 2 

presenteras antalet olika anföringsverb i respektive utgåva: 
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           Figur 5.2 Antal olika anföringsverb över tid 
 

I originalutgåvan förekommer det 32 olika anföringsverb och detta antal sjunker i respektive 

svenska utgåva: i 1871 års utgåva sjunker antalet till 28 olika anföringsverb; i 1965 års utgåva 

ökar antalet något till 30 olika anföringsverb; i 2015 års utgåva sjunker antalet till 25 olika 

anföringsverb. 

5.3 Placering av anföringssatser 

Avsnitt 5.3 behandlar för det första placeringen av anföringssatser i originalutgåvan (se avsnitt 

5.3.1), för det andra placeringen av anföringssatser i de svenska utgåvorna (se avsnitt 5.3.2) och 

för det tredje en komparativ kommentar gällande anföringssatsernas placering (se avsnitt 5.3.3).  

5.3.1 Originalutgåvan från år 1868 

Tabell 5.5 uppvisar en sammanställning av anföringssatsernas placering i originalutgåvan: 
 

Tabell 5.5 Placering av anföringssatser i originalutgåvan 
 

Utgåva 
 

 
Initial position 

 
Medial position 

 
Final position 

 
Totalt 

 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

1868 63 21% 10 3% 233 76% 306 
 

Materialet från originalutgåvan visade sig innehålla totalt 306 anföringssatser, varav 63 

anföringssatser (21%) har en initial position, vilket framgår i tabell 5.5. Exempel 30 illustrerar 

en anföringssats med initial position: 

 
(30) ”She leaned her forehead on the cool pane, and stood half hidden by the curtains, never minding that her 

favorite waltz had begun, till some one touched her; and turning, she saw Laurie looking penitent, as he 
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said, with his very best bow and his hand out, – ’Please forgive my rudeness, and come dance with me’” 
(Alcott 2009, s. 93).  

 

I tabell 5.5 kan det noteras att 10 anföringssatser (3%) har medial position och exempel 31 

skildrar en anföringssats med en medial position: 

 
(31) ”’As for you, Amy,’ continued Meg, ‘you are altogether too particular and prim’” (Alcott 2009, s. 3).  
 

Som framgår i exempel 31 bryter anföringssatsen (se understrykning) upp repliken eftersom 

den är placerad medialt, det vill säga i mitten av repliken.  

Den vanligaste placeringen av anföringssatser i originalutgåvan är den finala placeringen 

med 233 belägg (76%). Exempel 32 skildrar en anföringssats med en final position:  
 
(32) ”’Do you think she’d be offended if we offered to lend her a dress for Thursday’ asked another voice” 

(Alcott 2009, s. 87).  

5.3.2 De svenska utgåvorna från år 1871, 1965 och 2015 

I tabell 5.6 redovisas placeringen av anföringssatserna i de svenska utgåvorna: 
 
 

Tabell 5.6 Placering av anföringssatser i respektive svensk utgåva 
 

Utgåva 
 

 
Initial position 

 
Medial position 

 
Final position 

 
Totalt 

 
  

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal 

1871 
1965 
2015 

62 
52 
57 

20% 
17% 
16% 

8 
4 
5 

3% 
1% 
2% 

244 
237 
232 

78% 
82% 
82% 

314 
293 
294 

Totalt 171 19% 17 2% 713 79% 901 
 

Av de 901 anföringssatserna som utgör materialet från de svenska utgåvorna har 171 

anföringssatser (19%) en initial position. I exempel 33, 34 och 35 illustreras samma direkta 

anföring med en initial position:  
 
 
(33) ”Hon lutade nu pannan mot den kalla rutan och stod der till hälften gömd bakom gardinerna, utan att märka 

att hennes älsklingsvals spelats upp, ända tills någon rörde vid hennes axel, och då hon vände sig om, såg 
hon Laurie framför sig med ångerfull uppsyn, med sin vackraste bugning, såsom han sjelf sade, och handen 
framsträckt: ’Förlåt om jag varit ohöflig och kom och dansa med mig’” (Alcott 1871, s. 126). 

 
(34) ”Han såg ångerköpt ut och sa med sin artigaste bugning: Snälla Meg, förlåt om jag var ohövlig nyss, vill 

du inte dansa med mig?” (Alcott 1965, s. 124).  
 
(35) ”Plötsligt rörde någon vid henne, hon vände sig och fick se Laurie, som såg djupt ångerfull ut och sade 

med sin bästa bugning och framsträckt hand: Förlåt att jag var så ohövlig och kom och ät en glass med mig” 
(Alcott 2015, s. 141). 
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17 anföringssatser (2%) av totalt 901 har en medial position i materialet från de svenska 

utgåvorna, vilket går att utläsa i tabell 5.6. Exempel 36, 37 och 38 skildrar anföringssatser med 

medial position: 

 
(36) ”’Hvad beträffar dig, Amy,’ fortfor Margret, ’så är du aldeles för besynnerlig och tillgjord. […]’” (Alcott 

1871, s. 5). 
 
(37) ”Vad beträffar dig, Amy, fortsatte Meg, så är du alldeles för tillgjord. […]” (Alcott 1965, s. 11). 
 
(38) ”Och du, Amy, fortsatte Meg, du är alldeles för petig och prudentlig. […]” (Alcott 2015, s. 9).  
 

Den vanligaste placeringen av anföringssatserna i materialet från de svenska utgåvorna var den 

finala placeringen, då hela 713 anföringssatser (79%) av totalt 901 hade final placering. 

Exempel på dessa finala anföringssatser går att se i exempel 39, 40 och 41: 

 
(39) ”’Tror ni att hon skulle bli stött, om vi erbjödo oss att låna henne en klädning tills om torsdag?’ frågade en 

annan röst” (Alcott 1871, s. 118).  
 
(40) ”Tror ni att hon skulle bli sårad, om vi erbjöd henne att låna en klänning på torsdag? frågade en annan 

röst” (Alcott 1965, s. 116).  
 
(41) ”Tror du, att hon skulle bli sårad, om vi erbjöd henne att få låna en klänning om torsdag? frågade en annan 

röst” (Alcott 2015, s. 132).  
 

5.3.3 Komparativ kommentar gällande anföringssatsens placering  

Efter en jämförelse av anföringssatsens placering identifierades flera intressanta fynd. Det 

framkommer tydligt att det finns en skillnad över tid gällande anföringssatsernas placering; den 

initiala positionen minskar i de svenska utgåvorna och den finala positionen blir mer 

dominerande sett från originalutgåvan (se tabell 5.5 och tabell 5.6). I materialet från 1871 års 

svenska utgåva finns det totalt 244 anföringssatser (78%) med final position medan det i samma 

material från 1868 års originalutgåva finns 233 anföringssatser (76%) med final position. Detta 

betyder att det i den första svenska utgåvan har skett en ökning på 11 anföringssatser med final 

position. I exempel 42 från originalutgåvan skildras en direkt anföring som saknar en 

anföringssats med anföringsverb:   

 
(42) ”’There isn’t any; Laurie is only a little boy,’ and Meg laughed also at the queer look which the sisters 

exchanged, as she thus described her supposed lover” (Alcott 2009, s. 89).  
 
 
I exempel 43 från 1871 års utgåva skildras samma anföring som i exempel 42 men 

till skillnad från anföringen i exempel 42 så har anföringen i exempel 43 fått en anföringssats 

med ett anföringsverb:  
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(43) ”’Det lönar inte mödan. Laurie är bara en liten gosse,’ svarade Margret och skrattade, när hon ertappade 

de blickar af hemligt förstånd som systrarne utbytte med hvarandra, då hon sålunda beskref den förmodade 
älskaren” (Alcott 1871, s. 120). 

 
 
Ytterligare ett exempel på en tillagd anföringssats i den svenska utgåvan från år 1871 återfinns 

i exempel 44 och 45:  

 
(44) ”’Not a bit of it; I’m dying to do it. Come, I’ll be good; I don’t like your gown, but I do think you are – just 

splendid;’ and he waved his hands, as if words failed to express his admiration” (Alcott 2009, s. 93).  
 
(45) ”’Visst inte! Jag längtar derefter, så att jag kan dö. Kom, jag skall bli beskedlig igen. Er klädning kan jag 

inte med, men jag tycker att ni sjelf är – riktigt förtjusande,’ sade Laurie och gjorde med händerna några 
gester liksom han saknade ord att tolka sin beundran” (Alcott 1871, s. 126).  

 
I materialet från 1965 års utgåva identifierades det 52 anföringssatser (17%) med initial position 

medan materialet från originalutgåvan visade sig innehålla 63 anföringssatser (21%) med initial 

position. Detta betyder att det i materialet från 1965 års utgåva har skett en minskning på 11 

anföringssatser med initial position. Exempel 46 uppvisar en sekvens i originalutgåvan som 

innehåller direkt anföring med tillhörande initial anföringssats: 

 
(46) ”Other friends told the Marches that they had lost all chance of being remembered in the rich old lady’s 

will; but the unwordly Marches only said, –– ‘We can’t give up our girls for a dozen fortunes. Rich or poor, 
we will keep together and be happy in one another’” (Alcott 2009, s. 37).  

 
Samma sekvens har i 1965 års utgåva översatts om till indirekt anföring, vilket kan ses i 

exempel 47:  

 
(47) ”Vänner till familjen March påstod att de nu förlorat alla chanser att bli ihågkomna i den gamla damens 

testamente. Men föräldrarna svarade bara att de inte till något pris kunde avstå från sina flickor” (Alcott 
1965, s. 53).  
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6 Diskussion av resultat 
Undersökningens resultat visar i huvudsak att variationen av anföringsverbens frekvens 

minskar med tiden i förhållande till originalutgåvan. Frekvensen av anföringsverbet sade ökar 

från 46% procent i originalutgåvan till 54% i 1965 års utgåva och 50% i 2015 års utgåva. 

Dessutom uppvisar materialet från originalutgåvan 32 olika anföringsverb medan materialet 

från 2015 års svenska utgåva uppvisar 25 olika anföringsverb, vilket tyder på att en minskning 

av antalet olika anföringsverb har skett över tid. Därutöver, sett till anföringsverbens 

semantiska innehåll, påvisar undersökningen en minskning i variationen. I materialet från 

originalutgåvan utpekas kategori 1 som den vanligaste kategorin och kategorins dominans ökar 

någorlunda stabilt med tiden; 47 % av alla anföringsverb i originalutgåvan visade sig tillhöra 

kategori 1 och respektive 54% och 50% av alla anföringsverb i 1965 och 2015 års utgåva visade 

sig tillhöra kategori 1. Därtill visade sig majoriteten av alla anföringssatser i samtliga utgåvor 

ha en final position. Dessutom visade undersökningen att det finns skillnader över tid när det 

kommer till anföringssatsernas placering. I de svenska utgåvorna minskar den initiala 

positionen över tid och den finala positionen blir mer dominerande, i synnerhet om man jämför 

med originalutgåvan.  

Håkansson och Östman fann i sin diakrona undersökning av svensk 1800-talslitteratur och 

1900-talslitteratur att anföringsverbet säga (tillhörande kategori 1) förekom mer över tid och 

att kategori 1 var den dominerande kategorin sett till anföringsverbens semantiska innehåll 

(2019, s. 269–270). Slutligen fann Håkansson och Östman även att majoriteten av alla 

anföringssatser i deras studie också hade final position (2019, s. 271–272). Denna studie har 

uppvisat liknande resultat, om än i en mindre utsträckning. Studiet av anföringssatser, menar 

Håkansson och Östman, ”[…] kan ge viktiga bidrag till diskussionen om utvecklingen mot 

objektiv stil i svensk skönlitteratur” (2019, s. 262). Ökningen av anföringsverbet sade, 

minskningen av antalet olika anföringsverb och dominansen av finalt placerade anföringssatser 

kan således ses som tecken på en mer objektiv stil. Trots att originalutgåvan av Unga Kvinnor 

är engelskspråkig kan det tänkas vara rimligt att påstå att de svenska utgåvorna innehåller 

tecken på utvecklandet mot en mer objektiv stil. Detta eftersom denna studie har påvisat 

liknande resultat.   

Mendoza Åsbergs undersökning av både original och översatt polsk och svensk prosa visade 

att den polska romanen innehöll en större variation av anföringsverb sett till romanens svenska 

översättning där variationen minskar (2013, s. 38, 41). Resultaten av denna studie visade en 

liknande trend där antalet olika anföringsverb minskade någorlunda stabilt över tid i de svenska 

utgåvorna. Mendoza Åsberg hävdar även att en orsak till svenskans tendens att upprepa 
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anföringsverbet säga kan ha sin grund i att svenskan inte har ett lika stort förråd av neutrala 

synonymer till anföringsverbet säga i jämförelse med polskan (2013, s. 18). I 1871 års svenska 

utgåva förekom anföringsverben deklamerade och yttrade vilka kan ses som synonymer till 

sade (se Bilaga 1). I de modernare svenska utgåvorna förekom anföringsverben sade (sa) och 

tala för att visa att något sägs och detta kan bero på att verben deklamerade och yttrade inte 

anses vara neutrala synonymer till anföringsverbet sade längre.  

I sin undersökning av engelsk 1800-talslitteratur fann Sarah Allison att medialt placerade 

anföringssatser var en indikation på en tydlig berättarnärvaro och att finalt placerade 

anföringssatser var en indikation på en narrativ distans (2018, s. 125). Denna narrativa distans, 

genom användandet av finalt placerade anföringssatser, tillåter karaktärer att tala för sig själva  

vilket möjliggör att läsaren får tolka dialogen på ett mer självständigt sätt (Allison 2018, s. 111, 

125). Finalt placerade anföringssatser visade sig vara den mest frekventa placeringen av 

anföringssatser i resultatet av denna studie. Dessutom påvisade denna studie att det finns en 

skillnad över tid sett till anföringssatsernas placering i de svenska utgåvorna; anföringssatserna 

med initial position minskar över tid och anföringssatserna med final position ökar över tid. 

Detta kan möjligtvis vara ett tecken på att romanen skrevs under brytningspunkten då engelsk 

1800-talslitteratur gick från att innehålla en tydlig narrativ närvaro till att innehålla en mer 

distanserad narrativ närvaro.  

Denna studie har undersökt fyra olika utgåvor av ett och samma verk och ur ett tvärspråkligt 

perspektiv jämfört förändringar gällande anföringens variation över tid. Dessutom, eftersom 

denna studie har undersökt tre olika svenska utgåvor, kan studien med hög sannolikhet uttala 

sig om hur förändringar rörande berättarteknik och berättarnärvaro slår igenom i översättningar 

av samma verk. Ytterligare en styrka med denna studie är faktumet att uppsatsen innehåller en 

analys av totalt 1207 anföringssatser utifrån frekvens, semantiskt innehåll och placering trots 

det begränsade omfånget. Dock hade det varit angeläget att veta vilka utgåvor översättarna har 

baserat sina översättningar på för att kunna uttala sig om olika val som har gjorts vid 

översättningen.  

En rekommendation för framtida studier skulle kunna vara att analysera anföringens 

variation i modern svenskspråkig 2000-talslitteratur för att sedan jämföra resultaten med äldre 

svenskspråkig 1900-talslitteratur för att påvisa hur språkliga och berättartekniska förändringar 

har påverkat dagens utformning av anföring.   
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7 Avslutande kommentar 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur variationen av direkta anföringssatser – 

närmare bestämt hur val av anföringsverb och placering av anföringssatsen – skiljer sig åt över 

tid i Louisa May Alcotts Unga Kvinnor. Följande frågeställningar har använts för att uppnå 

uppsatsens syfte: 

 

1. Hur har variationen av anföringssatser i Unga kvinnor förändrats över tid? 

a. Hur har variationen av anföringsverben förändrats över tid utifrån frekvens och 

semantiskt innehåll i förhållande till originalutgåvan? 

b. Hur har variationen av anföringssatsernas placering förändrats över tid i 

förhållande till originalutgåvan? 

 
Undersökningens resultat visade att frekvensen av anföringsverbet sade ökar över tid, att 

frekvensen av antalet olika anföringsverb minskar över tid, att variationen av anföringsverbens 

semantiska innehåll minskar över tid och att anföringssatsernas finala position har varit den 

mest framträdande positionen över tid och att den finala positionen ökar över tid.  

Sammanfattningsvis är det rimligt att dra slutsatserna att de svenska utgåvorna som har 

undersökts i denna uppsats kan ha påverkats av de berättartekniska förändringar som har skett 

under 1800- och 1900-talet; dels utvecklandet mot en mer objektiv stil vid utformandet av 

anföringssatser och dels mot ett skifte från en tydlig narrativ närvaro till en mer distanserad 

narrativ närvaro.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Antal olika anföringsverb i respektive utgåva 
 
 
Kat. 

 
1868 
 

 
1871 

 
1965 

 
2015 

1 said (say, saying) 
spoke 
expressed 
told 

deklamerade 
sade (säga, sägande) 
yttrade 
än de ord hvarmed han 
beledsagade  

sa (sagt, säga) sade (saga, sa) 
tala 

2 added 
advised 
announced 
answered (answer) 
asked (ask) 
began 
broke 
called (calling) 
continued 
observed 
put in 
replied (reply) 
retorted 
returned 

afbröt 
anmärkte 
bad 
började 
fortfor 
frågade (fråga, frågande) 
förklarade 
genmälde 
inföll 
menade 
rådde 
rättade 
svarade (svara, svarat) 
tillade 
återtog 
 

avbröt 
bad 
beslöt 
började 
fortsatte 
frågade (fråga) 
föreslog 
insköt 
påpekade 
påstod 
rådde 
satte 
svarade (svara) 
tillade 
undrade 
upprepa 
 

anmärkte 
avbröt 
började 
fortsatte 
frågade 
föreslog 
påpekade 
svarade (svara) 
tillade 
undrade 
upprepade 

3 cried (crying) 
exclaimed (exclaiming) 
faltered 
groaned 
grumbled 
laughed 
lisp 
murmuring 
muttered (mutter) 
stammered 
whispered (whispering) 
 

framstamma 
hviskade (hviskande, hviskat) 
mumlade (mumlande) 
skrek 
stammade 
utbrast 
utropade (utropa) 

mumlade 
muttrade 
ropade 
skrattade 
skrek 
snäste 
stammade 
utbrast 
viskade 
 

mumlade (mumla) 
muttrade 
ropade (ropa) 
skrattade 
skrek 
stammade 
utbrast (utbrista) 
utropade 
viskade (viska) 

4a sang 
sighed 
sobbed 

sjöng flämtade 
sjöng 
snyftade 
suckade 
 

jämrade 
snyftade 
suckade 

Totalt 32 28 30 25 
 

 


