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Sammandrag 

Denna uppsats är en stilistisk undersökning av Kerstin Ekmans roman ”Rövarna i 

Skuleskogen” (1988) genomförd med hjälp av systemisk-funktionell lingvistik och dess 

analysmodeller. Uppsatsens fokus är tudelat: dels undersöks hur Ekman presenterar en bild 

av döden och hur den varieras, dels studeras hur Ekman använder dialogen för att förmedla 

att huvudkaraktären blir mer och mer mänsklig. Detta görs genom en transitivitetsanalys 

och en interpersonell analys.  

 

Uppsatsen visar att döden i ”Rövarna i Skuleskogen” tidvis presenteras som ett fenomen 

med många mänskliga drag: han är av manligt kön, kan utföra fysiska handlingar och vara 

mentalt, men inte verbalt, aktiv. Det finns en korrelation mellan dödens frekvens, aktivitet 

och personifiering. I dialogen märks framför allt karaktärernas inbördes maktrelation 

tydligt, och resultaten visar att huvudkaraktären Skord tillåts vara mer dominant närmare 

slutet av romanen. 

 

Nyckelord: litterär stilistik, SFL, funktionell grammatik, Kerstin Ekman, döden, dialog. 
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1  Inledning 

1.1  Rövarna i Skuleskogen  

Jag läste ”Rövarna i Skuleskogen” för första gången till ett seminarium i 1900-talslitteratur 

någon gång under 2007, då jag fortfarande samlade kurser till min kandidatexamen i 

nordiska språk och litteraturvetenskap. Det var en märklig historia som fångade mitt 

intresse av flera orsaker, dels på grund av det personliga språket som inkluderar både 

inhemska dialektord och utländska fraser, och dels på grund av det jag tolkade som temat, 

nämligen människans förgänglighet. Efter min första bekantskap med författaren skaffade 

jag mig snabbt tillgång till ytterligare romaner av henne. Jag är evigt tacksam för att 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet en gång ansåg att Kerstin 

Ekmans bok om Skuletrollet var representativ för svensk författarkonst, annars hade jag 

kanske aldrig hittat den! 

Romanen berättar historien om Skord. Han är ett skogsväsen som människorna envisas 

med att kalla troll, och han har onekligen en rad förmågor som man inte bör tala högt om – 

att ta djurhamn till exempel. Skords nyfikenhet på människor gör att han så småningom tar 

kontakt med Erker och Bodel, två föräldralösa tiggarbarn som vandrar från by till by precis 

som många andra efter digerdöden i slutet på 1300-talet. Eftersom Skord inte är av vår sort 

åldras han inte heller som vi, utan lever långt efter att Erker och Bodel är borta. Han får se 

svenskarna bli protestanter, vara med och bygga det astronomiska uret i Uppsala, tjänstgöra 

som fältskär i Europa under Trettioåriga kriget, träffa Carl von Linné och uppleva planer på 

att bygga en järnväg i Sverige. Under de femhundra år som går lär han sig mer och mer om 

människor och lever som en av dem – ibland som sällskapspojke, laboratorieassistent eller 

praktiserande läkare men även långa tider i fängelse eller bland de ökända rövarna i den 

djupa Skuleskogen.  

De vandrade så långt som till Skuleskogen. Bodel berättade att norr om den hade Satan som 

bodde i underjorden satt sin svarta tumme. Det hade han gjort när han visade Jesus alla 

jordens länder på en karta för att fresta honom. Norr om Skule bodde därför det värsta folket 

på hela jordklotet, mördare, skälmar, horkonor och illgärningsmän. Det fanns ingen led och 

synd gärning under solen som de inte övat. De hade svinborst i nacken, tänder som fargaltar 

och de fick fragga i mun när de talade. (s. 34) 

Enligt min tolkning av boken identifierar sig Skord mer och mer med människor när han 

lär sig förstå dem och deras strävan efter framgång, kärlek och ägodelar. Under historiens 

gång förändras också bilden av döden: den är ibland främmande, ibland något att söka 

efter, tidvis skrämmande och i slutet blir den i allra högsta grad närvarande, då alla som 

Skord känner och bryr sig om förr eller senare avlider. Kerstin Ekmans språk fascinerar 

mig och därför ägnar jag min masteruppsats åt att undersöka ett par stilistiska aspekter av 

detta mångfacetterade verk. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

 

”Det finns mycken jungfrulig mark att plöja för den som vill ägna sig åt språkvetenskapligt 

inriktad litteraturanalys” (Josephson 1996:11). Det här är min fåra. 

 

Skönlitterär stilistik är ett område där väldigt lite har hänt de senaste decennierna. Det 

saknas analyser och studier av en stor del av den svenska kulturskatten, både klassiska och 

mer moderna svenska verk och dess författare, då svensk textanalytisk forskning mest 

inriktat sig på bruksprosa av olika slag. Målet med uppsatsen är därför att täcka en liten del 

av det stora svarta hål som finns idag. Kerstin Ekman är en ständigt aktuell och mycket 

uppskattad författare som jag tycker är väl värd att studera – hennes roman ”Rövarna i 

Skuleskogen” är en odyssé genom framför allt svensk historia från 1300- till 1800-tal. Som 

läsare har jag inte kunnat undgå att uppmärksamma att bilden av döden förändras under 

bokens gång och att protagonisten dessutom blir allt mänskligare genom sina relationer 

med kvinnor och män och genom sina försök att förstå dem. 

 

Jag har valt att fokusera på dessa två teman, döden och mänskligheten, eftersom de för mig 

framstår som romanens två mest centrala frågor. Vid en närläsning av ”Rövarna i 

Skuleskogen” märks att huvudkaraktären är nyfiken på dessa båda begrepp och gör allt för 

att undersöka dem på bästa sätt. Jag vill se hur ofta och på vilka sätt döden förekommer i 

romanen, och har valt att studera de olika roller som döden kan spela eftersom de tydligt 

skulle kunna visa att fenomenet ges olika funktioner och dimensioner i texten. Valet av 

Skords relationer som objekt för en studie kring hans förmänskligande känns naturligt. Vår 

avancerade kommunikation är något som gör oss människor närmast unika och jag vill 

därför undersöka hur trollet Skord interagerar med människor genom dialog och ifall 

mönstret förändras över tid. 

Det specifika syftet med min uppsats är alltså att studera berättardrag i Kerstin Ekmans 

roman ”Rövarna i Skuleskogen” från 1988. Uppsatsen riktar in sig på att undersöka vilket 

språk författaren använder för att förmedla en bild av döden, och att studera språkbruket 

kring huvudkaraktärens gradvisa förmänskligande. Jag vill också veta hur Kerstin Ekman 

använder språket för att förmedla de förändringar jag ser, och har formulerat följande 

frågeställningar: 

 Hur beskrivs döden?  

 Hur förändras det under historiens gång? 

 Hur framställs Skords relationer med människor?  

 Hur förändras de under historiens gång? 
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1.3  Uppsatsens disposition 

I detta kapitel (1) ingår förutom uppsatsens syfte och frågeställningar även en översikt över 

Kerstin Ekmans författarskap för att läsaren ska få lite kött på benen. Kapitel två består av 

flera delar; först ett avsnitt om tidigare forskning som följs av en kommentar kring 

skillnaden mellan litterär och icke-litterär stilistik. Sedan följer en teorigenomgång av 

uppsatsens ryggrad, systemisk-funktionell lingvistik, och de båda modeller som mina 

analyser bygger på. I kapitel tre presenteras material och metod, där jag först summerar 

romanens handling och de frågor den ger upphov till, innan jag diskuterar material och 

urvalsmetodik för respektive undersökning. Kapitel fyra, resultatkapitlet, presenterar de 

båda analyserna kronologiskt, det vill säga ett avsnitt per romankapitel samt en 

sammanfattande avslutning där jag nämner större trender i resultatet. Först presenteras 

undersökningen om döden och sedan den interpersonella undersökningen om 

huvudkaraktärens relationer med människor, dessa kapitel besvarar uppsatsens 

frågeställningar. Båda delkapitlen (4.1 och 4.2) inleds med en kort sammanfattning av 

resultaten. Kapitel fem innehåller en diskussion om vad uppsatsen har bidragit med 

gällande just Kerstin Ekmans berättarstil och hur resultaten förhåller sig till uppsatsens 

syfte. Där finns också en metodutvärdering av systemisk-funktionell lingvistiks båda 

analysmodeller och hur de har fungerat att applicera på skönlitteratur, samt förslag till 

möjlig vidare forskning. 

1.4  Kerstin Ekmans författarskap 

Kerstin Ekman föddes 1933 i Finspång, Östergötland. Hon debuterade 1959 med 

kriminalromanen ”30 meter mord”, och skrev sedan flera böcker inom samma genre under 

1960-talet. Femtio år senare kan vi konstatera att hennes sammanlagda produktion nu är 

både stor och skiftande. Ekman lämnade tillfälligt deckarskrivandet med ”Pukehornet” från 

1967, en bok som visserligen handlar om ett dödsfall men som absolut inte är typisk för 

genren. Therese Eriksson skriver om Ekmans hantverk i boken ”Kerstin Ekman – en värld 

av berättelser” och nämner ”Pukehornet” som en inledning till något som karakteriserar 

stora delar av Ekmans produktion, nämligen en sorts metatextualitet: berättelser om att 

berätta (Eriksson 2011:16).   

De mest kända verken är kanske serien om hennes uppväxtort Katrineholm: ”Häxringarna” 

(1974), ”Springkällan” (1976), ”Änglahuset” (1979) och ”En stad av ljus” (1983), där 

stadens framväxt under industrialismen presenteras. Även trilogin ”Vargskinnet” som 

publicerades mellan 1999 och 2003 har blivit en populär storsäljare som fått bra kritik. De 

tre romanerna berättar historien om flera generationer i en jämtländsk by vid sjön 

Svartvattnet. 

 

Under åren har Kerstin Ekman blivit omåttligt hedrad och prisbelönad, till exempel med 
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Aniara-priset, Frödingstipendiet, två Augustpris och en plats i Svenska Akademien. Flera 

litteraturvetare har ägnat tid åt att studera hennes verk, se avsnittet tidigare forskning 

(2.1.1). Ekman är också känd för sin roll som realismskildrande trettiotalist och för det sätt 

hon ofta fokuserar på kvinnornas perspektiv. Hennes mål beskrivs som ”[to] provide 

information about a bygone era by concentrating on ordinary people, in particular on 

women and children who in the eyes of others have remained insignificant or invisible” 

(Wright 1991:294).  

Förutom romaner har Kerstin Ekman dessutom skrivit essäer, artiklar och filmmanus, 

varav vissa tydligare än andra är inlägg i samhällsdebatter kring olika ämnen. När Svenska 

Akademien vägrade uttala sitt stöd för Salman Rushdie 1989
1
 lämnade Ekman sin plats i 

protest, och gav några år senare ut skriften ”Rätten att häda”. Där skriver hon med starkt 

patos om yttrandefrihet och faran med ett för snävt tankesätt (Ekman 1994). Essäsamlingen 

”Herrarna i skogen” från 2007 behandlar nutidens problematiska relation mellan människa 

och natur, något som samma år gav henne titeln hedersdoktor vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Salman Rushdies verk ”Satansverserna” ansågs vara hädande och brändes på bål i många muslimska 

länder. Irans högste ledare uttalade en dödsdom över författaren som blev tvungen att gå under jorden. 



9 

 

 
2  Teori  

2.1  Forskningsbakgrund 

2.1.1  Tidigare forskning 

Här redogör jag i stora drag för stilistikfältet innan jag går in på tidigare användning av 

systemisk-funktionell lingvistik (SFL) inom textanalys i svensk forskning. Det finns även 

exempel på undersökningar som kombinerar SFL och skönlitteratur, både utländska och 

inhemska. Det är värt att hålla i minnet att en knivskarp gräns mellan språkvetenskap och 

litteraturvetenskap är svår att dra – stilistik är en typisk inriktning som gör anspråk på att 

höra till båda lägren. Inga språkvetare har gjort några arbeten om Kerstin Ekman, däremot 

finns några avhandlingar om Ekman och hennes verk skrivna på litteraturvetenskapliga 

institutioner, vilka kan bidra till en bredare kontext för den som vill fördjupa sig ytterligare. 

 

Det har genom åren skrivits ett antal avhandlingar om just Kerstin Ekman och olika 

aspekter av hennes författarkonst, några av dem mer relevanta för den här uppsatsen än 

andra. Cecilia Lindhé har fokuserat på Ekmans skapande av bilder med språket och 

utforskar relationen mellan verbal och visuell konst i några specifika verk (Lindhé 2008). 

AnnSofi Andersdotter gör en mer psykoanalytisk studie av språket, våldet och människans 

befrielseprocess i Ekmans produktion i ”Det mörka våldet: Spåren av en subjektsprocess i 

Kerstin Ekmans författarskap” (2005). Den avhandling som jag kunnat hämta inspiration 

från och jämföra vissa slutsatser med är Maria Schottenius ”Den kvinnliga hemligheten” 

från 1992. Schottenius skriver i inledningen till sin avhandling om Ekmans berättande: 

”Hon har i sitt författarskap alltmer utmejslat en romanteknik där det finns ett dolt innehåll. 

Dessa underliggande mönster kan vara svåra att få syn på men framträder tydliga och 

distinkta när de väl uppmärksammats” (s. 12). Schottenius diskuterar den metafiktiva 

romanen som ofta påträffas hos Ekman – vi som läsare uppmärksammas på att det vi tar till 

oss inte är verklighet, bara en produkt. Vi påminns om att en berättelse inte är någonting, 

kanske inte ens existerar, utan att någon lyssnar. Det betyder också att vi görs medvetna om 

att berättelsen och i förlängningen berättaren presenteras som berättaren vill – men inte att 

det nödvändigtvis är sant. I varje livsöde ligger många andra – icke realiserade – livsöden, 

parallella dimensioner om man så vill, val vi aldrig gjorde. Ekman låter dessa skymta fram 

och detta drag i hennes berättarteknik bygger en komplex läsupplevelse baserad på vårt 

manipulerade medvetande. (Schottenius 1992:24ff.) Vi blir många gånger påminda om en 

berättares närvaro och makt i ”Rövarna i Skuleskogen”. När Baldesjor väntar på att 

avrättas konstaterar han att han är glad att han till slut berättat sina mörkaste hemligheter 

för Skord, då de kommer överleva honom och bli som ett bevis på att han faktiskt har levt.  

 



10 

 

Vem var Baldesjor utan sin berättelse? En räcka rapningar och snarkningar? En loppbiten 

och svullen kropp under grova fällar? En skrovlig röst, en hand som stack med spjut och 

stötte med dolk. Ett örsprång, ett evigt pissande, ett slyngknippe av hungrigt mullrande 

tarmar. Var det något mer? Och vem kunde svara på det? (s. 131) 

 

Syftet med stilistik är att beskriva text. Vilka faktorer påverkar hur en text uppfattas och 

hur ser förhållandet ut mellan form och innehåll? Stil är ett svårdefinierat begrepp och en 

forskningsgren som sysslar med det är av naturliga skäl bred och vitt skiftande. Klart är i 

alla fall att stilistiken och dess forskning är en inriktning med gamla anor. Den delar 

historia med retoriken, åtminstone retorikens elocutio – de språkliga kraven man kan ställa 

på en text, och den har sedan Aristoteles tid sett många olika inriktningar födas. Under 

såväl medeltid som renässans, romantik och modernt nittonhundratal har stilistiken bidragit 

med verk om samtida texter och författare, samtidigt som den konstant brottats med 

diskussioner om sitt eget syfte, sina metoder och sina ideal (Lagerholm 2008:9ff). I 

perioder har stilistik varit mer deskriptiv än normativ, ibland mer systematisk än 

funktionell, tidvis mer kvalitativ än kvantitativ och så vidare (a.a.). Sett ur ett 

internationellt perspektiv är stilistik något som tidigare främst har applicerats på 

skönlitteratur, både prosa och poesi, medan analyser av olika sorters bruksprosa som 

reklamtext, akademiskt skrivande eller nyhetsartiklar är relativt nya inriktningar som 

breddat stilistikens diskurs avsevärt (Nørgaard et al 2010:1). Inom svensk stilistik har vi 

kunnat se en motsatt tendens: språkforskning, och stilistik med den, har helst ägnat sig åt 

bruksprosa och förut gjort mer sällsynta litterära nedslag. Numera ökar intresset och från 

1970-talet och framåt har några viktiga svenska verk publicerats i litterär stilistik, något 

som Olle Josephson poängterar i ”Stilstudier” från 1996. Han nämner till exempel Peter 

Cassirers ”Stilen i Hjalmar Söderbergs Historietter” utgiven 1970 och Barbro Söderbergs 

”Flykten mot stjärnorna” från 1980. Där låter han också åtta andra forskare bidra med 

språkliga analyser av romaner, noveller och lyrik (Josephson 1996:7). Till exempel 

studerar Ann-Charlotte Lindeberg och Rune Skogsberg flera grammatiska aspekter av 

Solveig von Schoultz novell ”Jungfruslända” i artikeln ”Textlingvistik och litterära 

effekter”. De noterar hur strukturen och tematiken byggs upp i novellen genom till 

exempel tydliga referenskedjor av semantiskt sammanhängande delar. De påpekar också 

att meningsinledande konjunktioner stundvis är vanliga och markerar en karaktärs 

subjektiva perspektiv i texten, samt att novellens tempusväxlingar ”har en vidare betydelse 

i den centrala tematiken” (Lindeberg & Skogsberg 1996:137). 

 

Stilistik är som sagt ett brett fält där många olika metoder används. ”Stilistikens inriktning 

och metod bestäms av undersökningens syfte, materialets art och forskarens teoretiska 

ståndpunkt snarare än av någon etablerad konsensus”, skriver Peter Cassirer i 

Nationalencyklopedien (NE.se/stilistik). Varierande metoder och infallsvinklar som till 

exempel datorlingvistik, sociolingvistik och korpuslingvistik utvecklas hela tiden. Några 

moderna analyser från internationellt håll som ger exempel på detta kan hittas i ”The State 



11 

 

of Stylistics” (Watson 2008), en volym som samlat artiklar och material från en konferens 

arrangerad av The Poetics and Linguistics Association (PALA) i Finland 2006.
2
 

Samlingsvolymen inkluderar till exempel en korpusbaserad undersökning av några 

amerikanska 1800-talspoeters verk, där målet varit att analysera och jämföra författarnas 

stil: ”A Multivariate Study of Style Differences in Poetry” av Vadim Andreev (i: Watson 

2008:177ff). Efter en analys av materialet kunde en dator attribuera 95 % av verken till rätt 

författare med hjälp av drygt 40 parametrar som inkluderar rim och rytm, syntax och 

morfologiska egenheter. Resultaten visade att de två författare i undersökningen som 

skiljer sig mest från varandra är W. Bryant och E. Poe, medan H. Longfellow har en central 

position i stilspektrumet. Dessa fakta kan jämföras med författarnas uttalanden om 

varandra och om stil i allmänhet, och Andreev konstaterar att en författares åsikter om stil 

och hens faktiska produktion inte alltid behöver korrelera. 

 

Korpuslingvistik som används i Andreevs undersökning är en av många nyare metoder 

inom stilistikfältet. Andra metoder som börjat användas på senare tid är till exempel 

hämtade från systemisk-funktionell lingvistik. Teorin och dess metoder har tidigare använts 

sparsamt i Sverige, men numera finns det en del exempel på undersökningar värda att ta 

upp. ”Funktionell textanalys” från 2011 (Holmberg, Karlsson och Nord) är ett försök att 

inspirera och praktiskt visa hur SFL kan användas som teoretisk bakgrund och 

analysmodell. Olika forskare har bidragit med varsitt kapitel där de utforskar valfri typ av 

text med hjälp av SFL:s metoder. Gemensamt för de flesta är dock att de inriktar sig på 

olika sorters sakprosa, som läroböcker, dagstidningar, reklam eller kokböcker. Ett av 

kapitlen som tangerar skönlitteratur i någon mån är ”Att skapa en förebild”. Hanna Sofia 

Rehnberg har analyserat två texter som används som både intern och extern information av 

en kommun i Sverige – de beskriver två verkliga händelser som är tänkta att lyfta fram 

kommunanställda som en sorts vardagshjältar. Undersökningen går ut på att analysera 

deltagarrollerna i dessa historier och framför allt komma fram till hur rollen som hjälte 

konstrueras. Hon tittar till exempel på vilka processtyper som används och med vilken 

frekvens hjälten förekommer i materialet. Slutsatsen blir att rollen som en hjälte kan 

konstrueras både med hög frekvens och val av till exempel materiella och verbala 

processer som får personen att framstå som handlingskraftig. Rehnberg konstaterar också 

att en kvantitativ analys som denna ibland behöver kompletteras med en kvalitativ studie. 

(Rehnberg 2011:78.) 

 

En dansk forskare som utforskar den systemisk-funktionella lingvistikens praktiska 

tillämpning på skönlitteratur är Nina Nørgaard, hon analyserar flera olika verk av James 

                                                 
2
 PALA är en internationell organisation för de som studerar eller arbetar inom lingvistik, litteratur och språk. 

De organiserar en konferens varje år och deras egen publikation ”Language and Literature” utkommer fyra 

gånger om året.  
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Joyce ur vad hon kallar ett ”Hallidayskt perspektiv” [min översättning] i sin bok ”Systemic 

Functional Linguistics and Literary Analysis” (2003). En av hennes hypoteser är att 

funktionell grammatik är mer lämpad att analysera skönlitteratur än vad traditionell 

grammatik är. 

The most obvious advantage of linguistic analyses of literature is the fact that such analyses 

will be firmly anchored in the text because of their emphasis on what the text actually says 

and how it does so. Since literary artifacts are examples of language in use, though not 

necessarily of language used 'correctly', a functional theory of language would seem more 

suitable for the purpose of literary analysis than formal ones (Nørgaard 2003:15). 

Hon vidhåller i sin avslutande diskussion att SFL varit ett användbart sätt att närma sig 

både Joyces mer realistiska text ”Two Gallants” och de mer utmanande och experimentella 

”Ulysses” samt ”Finnegan’s wake”. Trots den komplexitet som ”Finnegan’s wake” 

uppvisar och de subtila dubbel- eller trippelbetydelser som många ord eller fraser bär på så 

finns det en klar traditionell distribution av processer med deltagare och omständigheter – 

något som Nørgaard menar hjälper läsaren att ta sig igenom ett annars svårgenomträngligt 

verk. Hon noterar också att Joyce i och med sin särpräglade stil tvingar läsaren att fokusera 

på ytan, texten, och att författaren då blottlägger metatextuella frågor på SFL:s tre olika 

nivåer: hur har författaren konstruerat ”verkligheten” (ideationell nivå), vilken relation 

etableras direkt mellan författaren och läsaren (interpersonell nivå) och vilken roll spelar 

språket i deras relation (textuell nivå)? Nørgaard påpekar att hennes analys och slutsatser 

inte utgår från enbart de resultat som SFL:s metoder visat utan att teorin har använts i 

kombination med egna tolkningar. (Nørgaard 2003:239ff) 

 

Ett par exempel på svenska analyser som kombinerar SFL med skönlitteratur är Kerstin 

Thelanders artikel ”En analys av Mrs Bennets karaktär i Stolthet och fördom” från 2010 

och Yvonne Lindqvists analys av Hjalmar Söderbergs ”Tuschritningen” från 1997. 

Thelanders analys av Mrs Bennets karaktär är översiktlig och har inte haft som mål att 

exakt beräkna procent av processtyper eller andel första- och andradeltagare. Icke desto 

mindre är den värdefull för mig som en föregångare och pionjär inom litterär stilistik med 

hjälp av SFL. Hennes undersökning visar främst vilka sorts processer med vilka Austen har 

valt att skildra Mrs Bennet, nämligen de verbala processerna. Dessa gör mest för att teckna 

bilden av karaktären för oss som läsare. De materiella processerna är få och Mrs Bennet är 

fysiskt ganska passiv (vilken medelståndskvinna under tidigt 1800-tal var inte det?), men 

det vägs upp av verbala och mentala processer som pekar på en sinnligt aktiv och ibland 

manipulativ person. De relationella processerna skapar en ganska negativ bild av Mrs 

Bennet, både genom andra karaktärers kommentarer och via författarens eget omdöme när 

berättarrösten hörs. Thelander berör hastigt möjligheten att tolka diskrepansen mellan de 

relationella processerna å ena sidan och övriga processtyper å andra sidan som eventuellt 

anakronistisk. I sin samtid var Mrs Bennet mer av ensidig parodi medan nutida läsare inte 
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är lika känsliga för hennes etikettsbrott och bristande artighet, snarare uppskattar vi en rak 

och ärlig person. För oss skapas istället en mer mångfacetterad karaktär som Jane Austen 

kanske inte alls hade i tanken när hon skrev. 

 

Yvonne Lindqvist presenterar en undersökning med främst metodutvärderande syfte – 

fungerar en funktionell grammatisk analys över huvud taget på skönlitteratur? Kan den 

säga oss någonting? Ja, menar författaren. Hon tycker sig kunna dra slutsatser också om 

den symboliska tolkningen av ”Tuschritningen” med hjälp av SFL som metod och de 

resultat hon får fram. Hon kombinerar bland annat en transitivitetsanalys med en studie av 

den interpersonella metafunktionen och konstaterar att en av karaktärerna oftast är 

förstadeltagare medan den andra är andradeltagare i processerna. Den mer frekventa 

förstadeltagaren uttrycker sig med uppmaningar och påståenden medan den andra 

karaktärens tal är fyllt av frågor och modalitet. Detta menar hon är en struktur i dialogen 

som pekar på maktfördelning och social skiktning, något som jag också hoppas kunna hitta 

i dialogen i ”Rövarna i Skuleskogen”.  

2.1.2 Litterär kontra icke-litterär stilistik 

Finns det en skillnad mellan att analysera sakprosa och skönlitteratur? Måste man använda 

olika metoder? Inkorporera andra synsätt? Och har språkvetare ett annat sätt att närma sig 

skönlitteratur än litteraturvetare? Josephson svarar försiktigt ja på dessa frågor (Josephson 

1996:8). Det som framför allt skiljer litterär från icke-litterär text är kanske dess syfte. En 

lärobok, flygblad eller en nyhetsartikel vill i första hand informera, medan ett stycke ur en 

roman vill påverka läsaren på flera plan. Josephson menar att i litterär text finns samtidigt 

både realistiska, metaforiska och symboliska tolkningsmöjligheter. Att bara titta på textens 

yta räcker inte riktigt för att göra den rättvisa, något som även Per Lagerholm diskuterar i 

sin handbok ”Stilistik” från 2008. Men att titta på några aspekter kan alltid bidra till att 

analysera vilken effekt texten som helhet får på läsaren (Lagerholm 2008:245f). Josephson 

tar upp några exempel på arbeten inom litterär stilistik som gjorts av språkforskare, till 

exempel Lars Melins ”Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina” från 1976. Inget av 

hans exempel är publicerade senare än på -70 och -80-talen. Mer aktuella är då de 

undersökningar som medverkande forskare har skrivit som bidrag till ”Stilstudier” 

(Josephson 1996), där bland andra Peter Cassirer, Staffan Hellberg och Gun Widmark 

åtagit sig att studera skiftande aspekter hos skönlitterär text, om det så är roman, novell 

eller vers.  

 
I den akademiska världen skrivs de flesta analyser av litterära texter av litteraturvetare. /---/ 

Språkvetenskapen kan inte uppvisa samma aktivitet. Den har hellre ägnat sin textforskning åt 

sakprosa av olika slag. /---/ Inför litteraturspråket har man förhållit sig mer avvaktande… 

(Josephson 1996:7) 
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2.2 Systemisk-funktionell lingvistik  

2.2.1 Översikt 

I det här kapitlet kommer jag först att motivera valet av systemisk-funktionell lingvistik 

som bakomliggande teori. Sedan kommer jag redogöra för relevanta delar av Hallidays 

systemisk-funktionella grammatik, först i en kort översikt och sedan det aktuella området 

mer i detalj. Termen kommer i uppsatsen ofta att förkortas SFL. 

SFL är en förhållandevis ny teori som i svenskspråkig forskning framgångsrikt används för 

att analysera olika sorters brukstext. Dess ambition, att kunna beskriva både form och 

innehåll, har visat sig resultera i praktiska och fruktbara analyser. I engelskspråkig 

forskning används SFL även för analyser av skönlitteratur, och i Sverige har vi nu börjat 

anamma denna nyare inriktning (se till exempel Thelander 2010). 

SFL eller SFG, alltså systemisk-funktionell lingvistik eller grammatik, bygger på teorier 

om språk presenterade av M.A.K. Halliday. Jag har främst utgått från den funktionella 

grammatiken som den presenteras i ”Grammatik med betydelse” av Holmberg och 

Karlsson (2006).  

För att enklare förstå SFL gäller först att vidga begreppet grammatik och vad man 

inkluderar i det. SFL har inte bara plats för syntax utan även semantik, pragmatik och i viss 

mån textanalys. Den funktionella grammatiken är indelad i tre sfärer eller metafunktioner, 

nämligen den interpersonella, den ideationella och den textuella, som tillsammans skapar 

en språklig struktur. En funktion hos språket är den där vi kommunicerar med andra, vi 

utför språkhandlingar och får svar. Vi kan välja att uttrycka samma sak med till exempel en 

fråga eller en uppmaning, och dessa språkhandlingar har både förväntade och alternativa 

responsdrag. Detta finns i den interpersonella sfären. Den ideationella metafunktionen 

använder vi för att beskriva världen runt omkring oss, peka på saker som sker och vilka 

som är kopplade till dessa skeenden i någon form. I den textuella metafunktionen 

organiserar vi språkets information så att de språkliga sambanden blir tydliga. Tema och 

rema samt textbindning hamnar i den här avdelningen.  Dessa tre funktioner skapar alltså 

tillsammans en grammatik som är omfattande, betydelsebaserad och situationsinriktad. 

(Holmberg och Karlsson 2006.) 

2.2.2  Betydelsevärldar och processtyper 

I den ideationella sfären, som min analys om döden ska röra sig i, räknar Holmberg och 

Karlsson med tre betydelsevärldar och fyra processtyper, vilka kommer presenteras nedan. 

De tre betydelsevärldarna som skapas genom språket är alltså: 
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–  den fysiska världen 

– medvetandevärlden 

– abstrakta relationers värld 

 

I de här världarna kan olika processer ske, och dessa olika typer av processer realiseras av 

verbgrupper – en process är när någonting händer. Vissa saker är mer handfasta, som att 

någon målar något eller går någonstans, andra saker är inte lika fysiska, som att någon 

tycker om någon annan eller önskar sig något. Vissa saker bara är. Dessa betydelsevärldar 

representeras av varsin processtyp: i materiella processer så görs något, i mentala processer 

så upplevs något och i relationella processer så är någon eller något någonting. Men vissa 

handlingar har drag av både materiell och mental process, därför måste vi även räkna med 

en fjärde processtyp: de verbala. Saker kan till exempel sägas, förklaras eller hävdas av 

både människor och datorer, skyltar och så vidare. Detta kan vara en rent fysisk handling 

som vi gör med våra talorgan, men är samtidigt ett symboliskt uttryck för våra tankar. 

Tolkningen av varje enskild process kan också vara kontextberoende, i hon lät honom gå 

före genom dörröppningen är processen ʻlåtaʼ mer fysisk än i han lät tankarna gå som de 

ville. 

 

 
 

Figur 1. Tre betydelsevärldar och fyra processtyper. Efter Holmberg & Karlsson 2006:78 

Den som är starkast kopplad till processen är förstadeltagaren, det kan vara den som gör 

något, upplever något, säger något eller bär ett attribut. Man kan säga att processen utgår 

från förstadeltagaren. Andradeltagaren realiseras av till exempel en mottagare, ett fenomen 

eller en lyssnare. I meningen Joey kände lukten av köttbullar är ʻJoeyʼ förstadeltagaren, 
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ʻkändeʼ är processen (en mental sådan) och ʻlukten av köttbullarʼ är andradeltagaren. En 

studie av text där man tittar på de ideationella metafunktionerna kallas transitivitetsanalys 

med den funktionella grammatikens termer. 

 

Inom SFL räknar man med så kallade fria satser, bundna satser och inbäddade satser – de 

har alla en egen transitivitetsstruktur. En fri sats uttrycker en egen språkhandling, den kan 

stå för sig själv eller ingå i ett större komplex. En bunden sats står inte för sig själv utan 

ingår i ett satskomplex med en fri sats. En inbäddad sats kan förklaras genom sin 

ideationella funktion – den ingår som del av en deltagare i en process.  

2.2.3  Språkhandlingar 

I den interpersonella sfären finns verktyg för att göra min analys om människorna. På den 

interpersonella nivån kan SFL användas för att analysera kommunikationen mellan 

människor. Språkhandlingarna behöver inte alltid vara dialog i direkt anföring utan kan 

vara indirekta eller mer berättande så länge lyssnaren eller läsaren ges tillfälle att reagera. 

Teorin utgår från att det finns fyra olika sorters utspelsdrag, det vill säga typer av 

uttalanden eller kontaktsökande yttranden. Dessa är: frågor, påståenden, uppmaningar och 

erbjudanden. De fyra olika utspelsdragen har också förväntade eller alternativa 

responsdrag – ställer man en fråga vill man ha ett svar. En annan sorts respons, till 

exempel en motfråga eller ett byte av samtalsämne, räknas som ett avstående. Talare 2 vill 

inte ge talare 1 den förväntade responsen. Om talare 1 gör utspelsdraget genom ett 

påstående så vill hen ha bekräftelse på att informationen gått fram och att person 2 håller 

med, antingen verbalt eller icke-verbalt. Person 2 kan också välja det alternativa 

responsdraget att ifrågasätta informationen. 

 

(1) AIK spelade sjukt bra igår mot CSKA Moskva! 

Nej, de hade bara tur som gjorde det där nickmålet och vann... 

 

Efter en uppmaning är icke-verbal respons vanlig. Den förväntade responsen är ju att 

person 2 följer uppmaningen och åtar sig att göra som person 1 säger, något som enkelt kan 

utföras utan att verbalt kommentera det hela. Älskling, skicka juicen! Det alternativa 

responsdraget, istället för ett åtagande, är vägran (vilket ju också lätt kan göras icke-

verbalt). Erbjudanden kan antingen accepteras eller avvisas av mottagaren, till exempel 

som: 

 

(2) Här får du en bulle / Ta en bulle! / Vill du ha en bulle? 

Nej tack, jag bantar. 

 

Erbjudanden har syntaktiskt sett inget som skiljer dem från ett påstående, fråga eller en 
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uppmaning. Vi kan ju enkelt känna igen en fråga som en sådan just på grund av sin 

ordföljd, eller en uppmaning med hjälp av att verbet används i sin imperativform. 

Kategoriseringen av erbjudanden måste istället ske semantiskt, utifrån kontexten och med 

hjälp av responsdraget.  

 

De fyra olika språkhandlingarna uttrycker en givande eller en krävande talarroll, och det 

som erbjuds eller efterfrågas är antingen information eller en vara/tjänst. Både frågor och 

uppmaningar är en tagande roll, man kräver antingen information, alltså svaret på en fråga, 

eller en sak/handling genom att uppmana någon att göra något. Påståenden och 

erbjudanden är å andra sidan givande roller där talaren lägger fram information eller en 

sak/tjänst till förfogande. Se figur 2: 

 

 

 

Figur 2. Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag. Efter Holmberg & Karlsson 2006:36 

Ibland uttrycks en språkhandling med en för ändamålet ”fel” sorts form – ändå medvetet 

vald av talaren för att modifiera upplevelsen hos lyssnaren. Detta är ett exempel på att 

uttrycka sig med en grammatisk metafor. En direkt uppmaning kan ofta uttryckas som en 

fråga: kan du skicka mjölken? är ord för ord en frågeställning men menas och uppfattas 

som en uppmaning, bara lite artigare. En uppmaning som inte rymmer någon plats för 

motsägelser kan uttryckas genom att istället formulera ett påstående. Nu ska du bada.  
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3  Metod 

3.1  Transitivitetsanalysen 

Jag fokuserar på den funktionella grammatikens ideationella metafunktion i min analys av 

döden. Precis som Thelander (2010) har jag arbetat med en hel roman som utgångspunkt. 

En roman utgör ett mycket stort råmaterial vilket gör det nödvändigt att sortera och välja 

passager ut texten.  Jag har närläst texten för att hitta processer där döden förekommer – 

mitt mål har varit att ta med alla exempel. Min undersökning är delvis av kvalitativ natur 

och korta sammanfattningar av kapitlens tematiska innehåll kommer att presenteras i 

avsnitten. Jag kommer också att redovisa kvantitativa resultat över de förekommande 

processtyperna i resultatkapitlet för att belägga de resultat som närläsningen visat. 

Funktioner där döden är personifierad eller ett abstrakt fenomen är såklart det mest 

intressanta för undersökningen, därför låter jag dem utgöra en egen grupp: primära belägg. 

Även när död förekommer som substantiverade adjektiv kan den vara både första- och 

andradeltagare, men eftersom det är skillnad på när döden gör något eller när någon/något 

som är död gör något så återfinns den senare kategorin i en annan grupp: sekundära 

belägg. För att inte dessa belägg ska ge utslag i analysen av döden som fenomen och dess 

aktivitet räknas sekundära belägg aldrig som förstadeltagare.  

 

De primära former jag har inkluderat är: 

– Döden personifierad (”Döden nådde inte fram till hans tanke”) 

– Döden som abstrakt fenomen (”Mycket bittrare kunde inte döden vara”) 

och de sekundära är: 

– Död som predikativ (”Hon var död, aska och ben”) 

– Död som substantiverat adjektiv (”I lugnvatten vilar de döda”, ”Hur kan en död 

som är rutten inifrån och ut stå opp och leva?”) 

– Död som processkärna (verb) (”Han undrade för sig själv om inte den vackra frun 

dött en skamdöd och om hon kanske levat ett liv i skörhet på de där badhusen i 

Lyon”) 

– Död som adjektiv (”Den döda kroppen”) 

 

 

Jag har inkluderat flera olika sekundära former av död i undersökningen eftersom jag 

tycker att frekvens är ganska talande och skulle kunna bekräfta min uppfattning om döden 
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som ett av bokens teman. Av den anledningen räknar jag också de gånger döden 

förekommer som processkärna, alltså när någon form av verbet dö står som predikat eller 

del av predikat i en sats. Att inkludera fyra olika sekundära former av död utan att dela upp 

dem i analysen har naturligtvis konsekvensen att materialet blir större och mindre precist, 

men jag tycker ändå att det ger en grov bild av dödens tematiska närvaro. Min uppdelning i 

primära och sekundära belägg gör också att man kan lätt kan se skillnader mellan kapitlen 

både i eventuell tematik och i dödens grad av aktivitet. Förekomsten av de primära 

beläggen diskuteras i ett eget stycke i analysens resultatsammanfattning (4.1.8). Varje 

process har alltså kategoriserats efter processtyp: materiell, relationell, mental eller verbal, 

och de primära beläggen har även studerats för att se om döden är första- eller 

andradeltagare. 

 

Romanens kapitel är inte alltid lika långa, vilket påverkar fördelningen av belägg. De 

längsta kapitlen är dock inte alltid de med flest belägg, och två kapitel som är lika långa 

kan uppvisa en stor skillnad i antal. I mitt resultatkapitel nämner jag ett medelvärde 

gällande belägg per sida för varje romankapitel. 

 

I räknandet av processer har jag inte gjort någon skillnad mellan fria, bundna eller 

inbäddade satser, de har alla en egen transitivitetsstruktur och analyseras som fristående 

enheter. När det inte framgår explicit av den löpande texten vilken sorts process som ett 

citat är exempel på, så kommenterar jag det i en efterföljande parentes. Vill jag markera en 

del av ett citat så görs det med understrykning och kommentaren [min understr.] i slutet av 

citatet. 

3.2  Den interpersonella analysen 

3.2.1  Urval 

I den interpersonella analysen har jag valt en bikaraktär från varje kapitel, typiskt den som 

Skord har mest kontakt med, för att få ett hanterbart men ändå tillräckligt stort och framför 

allt relevant material. Jag har plockat ut och analyserat dialogen mellan Skord och 

bikaraktären med hjälp av några specifika frågor:  

Analysfaktorer: 

–  Vem gör utspelsdraget? 

– Vilken språkhandling utförs? 

– Får talaren respons, och är den i så fall förväntad eller alternativ? 

– Är språkhandlingen en grammatisk metafor? 
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Deras uttalanden behöver inte alltid vara i direkt anföring, så länge det framgår tydligt 

vilken språkhandling som avses och/eller det finns ett svar som tydligt visar hur den första 

talarens utsaga har uppfattats. Jag har tittat på vem som gör utspelsdraget, alltså tar initiativ 

till kommunikationen eller till att fortsätta den, vilken sorts utspelsdrag som görs och om 

responsdraget är förväntat eller alternativt. Responsen kan vara verbal eller icke-verbal och 

det förekommer också att respons saknas. För att en icke-verbal respons ska noteras måste 

texten uttryckligen berätta att något sker som passar som ett responsdrag, till exempel att 

någon nickar eller utför det som uppmanats. Slutligen har jag också markerat om talaren 

använder sig av en grammatisk metafor och i så fall vilken typ. 

Den första personen kan ibland säga flera (olika sorters!) språkhandlingar i ett drag. Om 

person två inte ges tillfälle att reagera eller svara mellan dem så har jag analyserat draget 

med hjälp av vilken sorts respons som person två ger – det pekar tydligt på vad som 

uppfattats som kärnan och det viktigaste i den första talarens utläggning. Om det inte finns 

någon respons har jag analyserat draget efter den avslutande språkhandlingen. Här är ett 

exempel från kapitel fem: 

 

(3) Med den armstumpen blir du aldrig fånge. De sticker dig. Sov nu. Det är det bästa 

du kan göra. (s. 224) 

 

Skord inleder med två påståenden innan han ger Mütz en uppmaning och sen avslutar med 

ytterligare ett påstående som kommenterar uppmaningen. Responsen han får är icke-verbal 

men kan kategoriseras som förväntad efter en uppmaning – Mütz är tyst och somnar. Här 

har jag alltså kategoriserat Skords drag som en uppmaning. 

 

Ett exempel från kapitel fyra: 

 

(4) Du är vacker, sa herren. Slitsar och band. Krullor och lockar. Men vad har du 

därinne? Jag vill åt dig. (s. 199) 

 

Illuster inleder och avslutar sitt drag med påståenden, men även en fråga har smugit sig in i 

mitten. Han får ingen respons på sitt drag och jag har kategoriserat exempel 4 som ett 

påstående. Frånvaron av ett svar trots att han ställer en fråga ger ju också en ledtråd till hur 

vi kan tolka Illusters komplimanger – han pratar mest för sig själv och förväntar sig kanske 

inte heller något svar. 

 

Förväntad respons är alltså när responsen passar in i mallen enligt figur 2. Alternativ 

respons är när en karaktär reagerar med ”fel” sorts respons, och nollrespons eller ingen 

respons är när utspelsdraget blir ignorerat av mottagaren. Om en karaktär svarar på en 

fråga med en motfråga har responsen först räknats som alternativ, sedan har motfrågan 

även räknats som ytterligare ett nytt belägg med eventuell respons. Till exempel: 
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(5) Var har du varit, Xenia? frågade han. Får jag aldrig veta det? 

Vad tror du det är fråga om? sa hon. Tror du jag har varit i en liten näpen värld? (s. 

387) 

 

Den kvalitativa analysen utgör en viktig del av den interpersonella undersökningen, och 

varje avsnitt inleds med en tolkande sammanfattning av den aktuella relationen samt citat 

som belyser dynamiken mellan karaktärerna.  

 

När det inte framgår explicit av den löpande texten vilken sorts språkhandling som ett citat 

är exempel på, så kommenterar jag det i en efterföljande parentes. Vill jag markera en del 

av ett citat så görs det med understrykning och kommentaren [min understr.] i slutet av 

citatet. 

3.2.2 Givande vs krävande språkhandlingar 

 

Den kategorisering av språkhandlingar som presenteras i Holmberg och Karlsson 2006 

utgår från en uppdelning mellan givande och krävande språkhandlingar. Man kan ge eller 

kräva både information och saker eller tjänster. Erbjudanden och påståenden räknas som 

givande språkhandlingar där ett erbjudande ger en vara/tjänst medan ett påstående ”ger” 

bort information. Enligt samma logik räknas frågor och uppmaningar som krävande 

språkhandlingar då man antingen kräver information eller en vara/tjänst. Jag tycker att den 

här uppdelningen är delvis problematisk, i alla fall i relation till skönlitterär dialog. Att 

kalla påståenden för en givande språkhandling implicerar en positiv känsla och döljer det 

maktförhållande som annars kan anas. Om en karaktär talar till en annan med övervägande 

andel påståenden menar jag att den ofta skulle uppfattas som dominant i relationen. Än 

mer fel blir det att kategorisera frågor enbart som krävande språkhandlingar – att ställa en 

fråga innebär oftast att det är något som talaren inte vet om. När hen signalerar detta 

genom att ställa en fråga och erkänna sin okunskap markeras också ett maktförhållande 

mellan de två deltagarna i konversationen: den som vet mest styr, den som frågar är 

undergiven. (Detta utesluter naturligtvis retoriska frågor där talaren redan vet svaret.) Även 

Yvonne Lindqvist tolkar uppmaningar och påståenden som en signal för social dominans i 

sin analys av Söderbergs ”Tuschritningen”, samtidigt som hon låter frågor signalera en 

undergiven position (Lindqvist 1997:124). Jag vill också göra en uppdelning av 

språkhandlingarna i dominanta (påståenden och uppmaningar) och undergivna 

(erbjudanden och frågor). För analys av fiktiva karaktärer med hjälp av dialogen tror jag att 

den uppdelningen kan bidra med ett annat perspektiv och komplettera den ursprungliga 

uppdelningen. 
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4  Analys 

4.1  Transitivitetsanalys av döden 

Döden är närvarande i varje kapitel och uppfattas som mer eller mindre tematisk beroende 

på hur ofta den nämns. De olika kapitlen uppvisar skillnader i hur döden beskrivs: ju oftare 

de sekundära beläggen förekommer, ju troligare är det att döden även är förstadeltagare i 

materiella processer och även att fenomenet tillskrivs det könsbestämmande pronomenet 

han. Döden kan uppfattas som mer eller mindre mänsklig beroende på vilka sorters 

processer som författaren använder. Kvantitativa figurer visas i avsnitt 4.1.8. 

4.1.1  Kapitel 1 

Döden förekommer sparsamt i det första kapitlet (0 primära och 7 sekundära belägg, 0,18 

belägg/sida). Erker och Bodels släktingar är döda vilket gör att ämnet kommer upp, men 

Skord har ännu ingen uppfattning om den sorg eller de själsliga funderingar som döden kan 

ge upphov till. Han har en ren praktisk, nästan djurisk, uppfattning om döden som fenomen 

och de pratar inte mycket om det. Kapitlet innehåller varken verbala, mentala eller 

materiella processer med döden som någon deltagare. Det finns däremot exempel på några 

få relationella processer med döden som andradeltagare: 

 

(6) En hade haft hål tvärsigenom huvudet och en hade fått tänderna utslagna och båda 

var de dödare än en torkad torsk. (s. 34) 

 

De flesta förekomster av döden är som processkärna, men även dessa är ganska få i 

förhållande till andra kapitel: 

 

(7) Hon dog av ålder och vi måste gå ut och tigga vårt uppehälle. (s. 19) 

4.1.2  Kapitel 2 

Även detta kapitel uppvisar få belägg (4 primära och 13 sekundära, 0,40 belägg/sida). 

Skord och magister Ragvaldus Ovidi till exempel talar sällan om döden, hellre om livet 

och om händelser i Europa. Herr Hinrik och Fru Ingilike filosoferar om kristendomen 

medan Bodel bryr sig om praktiska ting som att hålla rent och ta hand om fåren. Trots en 

nära döden-upplevelse för Ragvaldus så resulterar den inte i större plats för döden som 

tema, utan bara några belägg där döden är processkärnan: 

 

(8) Magistern trodde att han skulle slunga det och att han hade låtit honom klä av sig 
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för att inte kläderna skulle skäras sönder när han dödade honom. (s. 83) 

 

Kapitel två innehåller materiella och relationella processer, men inga verbala eller mentala 

sådana. I de materiella processerna är döden förstadeltagare, och tillskrivs förmågor i sin 

roll som aktör. På ett underliggande plan verkar det också som att döden har en egen vilja 

att utföra dessa handlingar: 

 

 

(9) Det fanns ingen skrovlighet, inte en fistel eller varblemma för döden att fästa i. (s. 

64) 

 

(10) Döden nådde inte fram till hans tanke. (s. 64)  

 

De relationella processerna visar prov på döden som både första- och andradeltagare. I det 

första exemplet nedan är död ett predikativ, ett värde, medan döden i det andra exemplet 

själv kan bära andra attribut: 

 

(11) Hon var död, aska och ben. (s. 72) 

 

(12) Mycket bittrare kunde inte döden vara. (s. 83) 

4.1.3  Kapitel 3 

Döden är ett starkt tema i detta tredje kapitel, det innehåller hela 23 primära och 27 

sekundära belägg (0,89 belägg/sida). Bilden av döden skiljer sig också från föregående 

kapitel på det sätt att döden nu är mycket mer aktiv som förstadeltagare i materiella 

processer. Dessutom finns fler exempel på mentala processer än i tidigare kapitel. Skord 

och karaktären La Guapa pratar mycket om döden, och sedan berättar rövaren Baldesjor 

sitt livs historia med många sorgliga inslag och mycket död. Kapitlet avslutas med 

Baldesjors tankar kring sin egen nära förestående avrättning – det är alltså naturligt att det 

finns ett stort antal belägg med döden både som processkärna och olika sorters deltagare. 

Närläsningen av kapitel tre avslöjar att Skord nu har förlorat sin basala, djuriska 

uppfattning om döden och istället börjat förstå människornas förhållande till den. Han har 

själv upplevt sorg efter en väns frånfälle. 

 

(13) Bodel dog också. (Processkärna s. 109) 

 

Döden är förstadeltagare i 15 materiella processer och tillskrivs ett spektrum av fysiska 

förmågor. Pronomenet han används ofta om döden; förutom att framställas som förmögen 

att till exempel följa efter någon, äta, bryta någons rygg eller att behöva vila, så har döden 
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alltså ett kön. Dessutom kan han vara både tankspridd och uttråkad. 

 

(14) Döden vilade ibland. Då drog han sig tillbaka till skogarna. Där tog han då och då 

en rövare i tankspridd leda, likt en som plockar lusen ur en pälskappa. (s. 101) 

 

De relationella processerna där döden är förstadeltagare förser läsaren med ännu mer 

information om dödens lynne och egenskaper. Han framstår som föränderlig och girig 

förutom de adjektiv som är explicit utskrivna: 

 

(15) Döden var annars mager och långsam. (s. 100) 

 

(16) Eller han var senig och snabb, slog till mitt i blanka solhettan och krökte en stark 

karl över hästryggen. [min understr.] (s. 101) 

 

I de mentala processerna är döden andradeltagare. Men som andradeltagare i en process 

kan döden ändå framstå som aktiv, som i exempel 17 nedan.  

 

(17) Gud hade till slut tröttnat på girighet, lömskhet, hordom och krig – han lät döden 

äta sig mätt. (s. 101) 

4.1.4  Kapitel 4 

I kapitel fyra är det kärleken och viljan att överlista döden som dominerar historien, något 

som kan symboliseras av Illusters trick att iscensätta sin egen död och fly landet. Skord 

rannsakar sig själv och identifierar känslor för både Aurelia och Illuster. Läsaren får ta del 

av historier om kärlek av olika slag och samtidigt det kemiska sökandet efter Vishetens 

sten. Antalet belägg är få (0 primära, 5 sekundära, 0,09 belägg/sida) och döden är aldrig 

förstadeltagare. Det finns inga mentala eller verbala processer med döden i materialet, utan 

bara relationella och materiella. 

 

(18)  Dess yta var död av hantering (Rel. process s. 179) 

4.1.5  Kapitel 5 

Kapitlet utspelar sig till viss del mitt under brinnande krig och Skord omges av brutalitet 

och död. Resterande del av kapitlet skildrar Skords tid i fängelse där han har tid att tänka 

mycket på livet och det som händer efteråt. Döden framstår som ganska passiv och som ett 

resultat av mänsklig enfald och envishet – med undantag för ett par exempel är döden 

konstant andradeltagare. Kapitlet har 1 primärt och 11 sekundära belägg (0,28 belägg/sida). 
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De flesta beläggen ur kapitel fem är relationella processer där döden är andradeltagare, 

eller processer där döden utgör processkärnan: 

 

(19) Husbonden var visserligen död och förvandlad till en hög ointressanta ben med 

slamsor av tyg och senor på. (Rel. process s. 248) 

 

(20) När han dog vägde han inte mer än ett knippe vedpinnar. (Processkärna s. 239) 

 

(21) Sov Söta Kropp! 

vad tusin ord byggt opp 

Den Grymma Död rev ner. (s. 217) 

 

Exempel 21 ovan med döden som förstadeltagare i en materiell process är från kapitlets 

början där läsaren får ta del av Illusters gravstensvers. 

4.1.6  Kapitel 6 

Precis som i föregående kapitel består större delen av materialet av relationella processer 

eller processer med döden som processkärna. Det finns 4 primära och 8 sekundära belägg 

(0,19 belägg/sida). 

 

(22) Hur många gånger dog jag inte själv under den tiden. (Processkärna s. 294) 

 

(23) Det var som om vi nyss stått där i ringen och bugat för varandra. Men de var alla 

döda. [min understr.] (Rel. process s. 288) 

 

Alla sorters processer finns representerade och några saker är värda att titta närmare på, 

bland annat är döden förstadeltagare i en mental process: 

 

(24) Och kanske hade den [döden] andra avsikter än att befria honom ur detta kvalda, 

hetsade, vämjeliga liv som blivit honom för långt. (s. 286) 

 

Att ha avsikter är här tolkat som en mental process eftersom det syftar på en tanke och inte 

ett fysiskt objekt. Att döden över huvud taget kan ha avsikter gör att personifieringen av 

denna abstrakta företeelse tas ett steg längre, den kan inte bara utföra fysiska handlingar 

utan besitter även intelligens. Här har döden alltså tillskrivits vilja och tankeverksamhet, en 

förmåga att planera. Dessutom används nu den för att syfta tillbaka och inte han, något 

som förekommer flera gånger, till exempel också i denna relationella process nedan där 

döden är förstadeltagare. Döden har förlorat sin könstillhörighet. 
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(25) Borde han söka sin död på allvar? Nej. Den fanns. [min understr.] (s. 286) 

4.1.7  Kapitel 7 

I detta sista kapitel är materialet jämnt fördelat mellan döden som processkärna, 

relationella och materiella processer. Det finns inga verbala eller mentala processer. Döden 

kan vara både första- och andradeltagare, även om rollen som andradeltagare är vanligare. 

Som förstadeltagare figurerar döden i både materiella och relationella processer. Det finns 

7 primära och 16 sekundära belägg (0,23 belägg/sida). 

 

(26) Ska döden komma så här? (Mat. process s. 426) 

 

(27) Är han [döden] ingen Hög Herre som slamrar med sporrar och svärd i farstun? (Rel. 

process s. 426) 

 

(28) Men när han kom tillbaka var hon död. (Rel. process s. 367) 

 

Ett par gånger i kapitel sju nämns döden återigen som han, men annars som den. Döden är 

även i detta kapitel ett starkt tema, Skord och hans själsfrände Xenia filosoferar om livet 

och döden innan de båda dör i romanens slut. Antalet belägg i materialet (7 primära och 16 

sekundära) bekräftar tematiken, och döden som processkärna är vanlig: 

 

(29) Men i varje tid dör någonting, tänkte han. (s. 414) 

 

(30) Snart förstod de alla att hon kunde dö och det blev en stor brådska omkring henne, 

spring i trapporna, jäkt och diskussioner. (s. 422) 

4.1.8  Sammanfattning 

I det här avsnittet presenterar jag övergripande hur döden medverkar i de olika 

processtyperna, och visar generell statistik över döden som första- och andradeltagare samt 

döden i sekundära belägg. Jag presenterar även en översiktlig tabell med fördelningen 

mellan processtyper per kapitel. Senare inkluderar jag även en separat analys av de primära 

beläggen. Jag hävdar att transitivitetsanalysen pekar på att det faktiskt sker en viss 

förändring i hur författaren väljer att framställa döden och hur hon presenterar 

karaktärernas förhållningssätt till densamma. 

Undersökningen totalt inkluderar 39 primära och 87 sekundära belägg. Med undantag för 

det kraftigt avvikande kapitel tre så figurerar döden mer i andra halvan av romanen, det är 

en markant skillnad på antal belägg mellan kapitel ett, två och fyra och kapitel fem, sex 

och sju. Figur 3 visar hur döden generellt sett blir mer omnämnd i texten närmare slutet av 
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romanen, samt hur kurvorna över primära och sekundära belägg tydligt följs åt. 

 

 

 

Figur 3. Primära och sekundära belägg per kapitel. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Döden figurerar i få mentala processer totalt – fyra av de sju kapitlen har inga sådana 

processer alls. I de mentala processerna finns processkärnor som låta, likna och vilja. Av 

det totala antalet är döden förstadeltagare i bara en enda mental process (i kapitel 6). I 

materialet är döden aldrig heller förstadeltagare i någon verbal process, där går tydligen 

gränsen för i vilken utsträckning Ekman vill förse döden med mänskliga egenskaper. Den 

kan utföra vissa fysiska handlingar (som till exempel vila, ta, bräcka och riva) men inte 

kommunicera verbalt. Precis som med de mentala processerna så är förekomsten av 

verbala processer mycket liten. 
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Figur 4. Fördelning av de olika processtyperna per kapitel. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Nästan en tredjedel av alla belägg på döden är relationella processer. Döden omtalas och 

tillskrivs egenskaper av karaktärerna i boken eller markerar en karaktärs frånfälle 

förhållandevis ofta. Den här gruppen är alltså den allra största bland processtypgrupperna. 

Ganska få av dessa belägg har döden som förstadeltagare, men de som förekommer finns 

framför allt i kapitel tre. De materiella processerna är den näst största processgruppen. Den 

processkärna som är något vanligare än andra i kategorin materiella processer utgörs av 

verbet komma, verbet ta förekommer också fler än en gång, precis som vila – och det är 

döden som vilar varje gång. En annan sak som är värd att notera är att döden omnämns 

med pronomenet han flera gånger i kapitel tre och sju, men med den i resten av boken. I de 

två kapitel där döden som tema är starkast är den (han!) alltså också personifierad i högre 

grad. 

 

De sekundära beläggen är i majoritet i varje kapitel. De primära beläggen är få och 

grupperar sig kring två kurvtoppar vid kapitel tre och sju – de kapitel som vi tidigare 

konstaterat även innehåller flest sekundära belägg. Varken kapitel ett eller fyra innehåller 

några primära belägg, sedan kan vi se en liten ökning i kapitel två fram till toppnoteringen 

23 belägg i kapitel tre, och en liten gradvis ökning igen från kapitel fyra, via ett belägg i 

kapitel fem och fyra belägg i kapitel sex, till romanens näst högsta siffra: sju belägg i 

kapitel sju. Det är svårt att säga något om huruvida döden blir mer eller mindre aktiv då 

resultaten inte uppvisar ett tydligt mönster åt något håll. De kvantitativa resultaten skulle 

kunna indikera en uppdelning av romanen i två delar (kapitel 1–3 och 4–7) där döden 

successivt blir mer och mer aktiv i båda, men inget i närläsningen har bekräftat den 

uppdelningen som rimlig. Värt att notera är att döden figurerar som enbart förstadeltagare i 

kapitel fem, medan kapitel två, tre, sex och sju uppvisar både första- och 

andradeltagarroller.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Fördelning av fenomenet döden som första- och andradeltagare 

samt döden i sekundära belägg. Antal belägg redovisas i reella tal. 
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4.2  Interpersonell analys av Skords relationer 

Dialogen visar inbördes maktstrukturer i Skords olika relationer. Han är ibland undergiven, 

ibland dominant och ibland är karaktärerna mer jämlika. Hans förmåga att ta plats i sina 

privata relationer ökar och speglar hans allt högre sociala position i samhället. De olika 

språkhandlingarna och tillhörande responser kan användas på olika sätt för flera olika 

syften, och karaktärerna kan använda olika språkliga taktiker för att försöka nå samma mål 

med sina språkhandlingar. 

4.2.1  Skord och Bodel 

När Skord träffar Bodel och hennes bror Erker strax efter Digerdöden på 1300-talet är det 

första gången han umgås med människor. Just att de är barn och därmed i hans egen storlek 

är en anledning till att han vågar ta kontakt. Han känner också viss sympati med syskonen, 

även om han inte förstår deras beteende. När de vägrar äta insekter och andra närande 

saker som skulle kunna hjälpa dem klara hungern är Skord oförstående. De tar med honom 

på sin vandring och ganska snart utvecklas en varm relation mellan Bodel och Skord, där 

Bodel tar på sig en modersroll för skogstrollet och han i sin tur gör allt som står i hans 

makt för att hon ska vara lycklig. 

 
Hon var så liten och hon var så klok. Runt hennes huvudskalle satt en grå mössa av tovad ull 

fastbunden med en klut och under den fanns ljust, flätat hår och därunder skallens välvda 

ben. Det var där innanför hon hade alla sina kunskaper.  

Hon visste allt som fanns att veta om världen. (s. 25) 

 

Skords trollkonster ger den lilla gruppen fördelar vid flera tillfällen. Han beskyddar dem 

från de vilda djuren i skogen och lyckas dessutom ofta lura till sig mat eller saker från 

familjer de knackar på hos. Bodel är aldrig rädd eller förvånad över vad Skord kan göra, 

däremot tycker hon inte om hans konster eftersom de strider mot hennes starka moral och 

rättskänsla. Skord bistår med materiella saker till deras relation och Bodel tillför en 

abstrakt dimension. Hon försöker dela sina föreställningar om kristendomen med honom 

men får ofta en prosaisk reaktion på sina filosofiska utläggningar. 

 
Vad var själar?  

Själar var som malar i kärret om sommarnatten. Hittade de en kropp att boa i så lyste de 

opp den inifrån som palten i en hornlykta. De dödas själar fladdrade i kärren och över de 

svarta svedjelanden om nätterna.  

Skord sa att han sett själar som försökt ta sig in genom huden på älgar fast de hade så hårt 

skinn.  

Det sa Bodel var dumheter. Ingenting som han sett i skogen räknades som kunskap. (s. 

26f)  
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 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 3 2 2 1 
Bodel 4 4 5 0 

Figur 6. Skord och Bodels språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel ett består av 7 % av det totala materialet. Skord och Bodel ställer 3 

respektive 4 frågor vardera. Bodel har sen fler påståenden (4) och uppmaningar (5) än vad 

Skord har (2 av varje), men Skord är den enda som använder sig av ett erbjudande (1 

gång). 

 

Skord och Bodel ställer ungefär lika många frågor. Det som den interpersonella analysen 

inte visar är förstås frågornas olika slag – Skord frågar hur världen fungerar medan Bodel 

ställer närmast retoriska frågor. Jämför beläggen nedan: 

 

(31) Vad var själar? (s. 26) 

 

(32)  Skord, Skord, vad har du gjort? (s. 36)  

 

Bodels uppmaningar och påståenden är fler än Skords och signalerar att hon är den 

dominanta talaren i deras relation. Det bekräftar den uppfattning som jag fått vid min 

närläsning av materialet – det är Bodel som bestämmer och Skord fogar sig i hennes vilja, 

trots att han egentligen har kunskaper om hur man överlever i skogen och kraft att påverka 

andras handlingar. Jag tolkar det som att Bodel här ger uttryck för den givande pragmatiska 

funktion som påståenden kan ha, och det får tillskrivas Bodels vilja att ta hand om trollet 

och lära honom allt hon kan.  

 

(33) Bodel gnuggade kläderna mot en sten och sedan hängde hon opp dem i en stor 

albuske.  

– Nu ska du själv krypa ner i bäcken, sa hon. Det ville han inte men hon hade en 

tvingande röst så liten hon var. Snart låg han under vattnet med bara huvudet 

stickande opp och hon skrubbade honom med en viska som hon bundit av sjögräs 

som vajade i den klara bruna strömmen (s. 19f) 

 

Bodels replik ovan är ett exempel på en språkhandling som uttrycks med en grammatisk 

metafor. Uppmaningen ”kryp ner i bäcken” är modifierad till ett påstående, kanske för att 

minska möjligheten till motsägelse och framställa den kommande handlingen som ett 

faktum. Det är en taktik som hon använder flera gånger och påminner om hur en vuxen 

talar till ett barn. Ekman lägger även en grammatisk metafor i Skords mun, men här nedan 

är det en fråga som fått den grammatiska formen av ett påstående, något som får honom att 
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framstå som skeptisk till det Bodel säger. Citatet står inte i direkt anföring och får därmed 

en dubbeltydig avsändare: både Skord och berättarens egen röst kan anas: 

 

(34) De som hade lerkokor på hälarna och kröp efter marken med ärjkrok och hacka stod 

alltså över de finlemmade hästarna med broderade sadeltäcken? (s. 26) 

 

Skord står för det enda erbjudandet i deras kommunikation, och det är sig själv han 

erbjuder. Det är en stor uppoffring han är villig att göra vilket visar på hur viktig relationen 

är för honom: 

 

(35) Han tänkte att hon gärna finge skära av honom foten om hon ville. Då kunde de 

skicka fram honom till gårdarna. Men när han föreslog detta sa hon bara: 

– Så du pratar. Vad skulle du ta dig till om du miste ena foten? (s. 20) 

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 8 5 0 
Bodel 3 5 0 

Figur 7. Skord och Bodels responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord ger Bodel förväntad respons 8 gånger och alternativ respons 5 gånger. Bodel ger 

Skord förväntad respons bara 3 gånger och alternativ respons 5 gånger. Ingen av dem 

utelämnar någonsin respons på den andras utspelsdrag. 

 

En analys av karaktärernas responsdrag visar två saker: Skord ger oftare förväntad respons 

på Bodels språkhandlingar än vice versa, och ingen av dem låter någonsin bli att ge den 

andra respons. Bodels alternativa respons kan till exempel vara ett nekande att göra som 

Skord uppmanar henne: 

 

(36) – Säg att du har silkeskjortel under tröjan, Bodel, sa han. 

– Det har jag inte och får aldrig i livet, sa Bodel. (s. 44) 

 

Skords större andel förväntad respons pekar återigen på att Bodel är den styrande av de två, 

något som inte är förvånande. Att ingen vill lämna en språkhandling obesvarad tyder på 

ömsesidig respekt och uppskattning samt en vilja att hålla kommunikationen levande och 

friktionsfri. 

4.2.2  Skord och Ragvaldus Ovidi 

När Skord lever med prästen Ragvaldus Ovidi i skuggan av Skuleberget och lär sig skriva 
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någon gång på 1300-talet är det prästen som är mästaren och Skord som är hans famulus
3
, 

hans underhållning. Ragvaldus har mot sin vilja skickats till norra Sverige för att predika 

kristendomen bland lappar och rövare. Han plågas av ensamheten och det kärva 

överlevandet, så när han träffar Skord och upplever hans märkliga förmåga att härma både 

språk och beteende ser han sin chans till åtminstone imaginär intellektuell stimulans. 
 

Det var inte bara tal som Skord kunde härma. Magistern lärde honom snart att äta utan att 

smörja ner ansiktet och att sitta på en bänk med fötterna i golvet. Han satt framför sin herre 

och lyssnade. Hörde han vers sa han efter. På det sättet kunde magistern efter sex år av 

tärande ödslighet få höra en röst som lät som en bildad människas och språk som talades i 

länder utan granskog. Det var en lek och han visste det. (s. 60) 

 

Skord hålls i koppel så han inte ska smita och får ibland en örfil när han gör misstag. Den 

yttre sociala ordningen är tydlig, men speglar inte karaktärernas själsliga förhållande till 

varandra. Skord har mer makt än någon kan ana, han behärskar trolldom och det både 

fascinerar och skrämmer prästen. Ragvaldus lever sitt liv genom ständig självrannsakan 

och känner konstant skam över sin person, både den han har varit och den han är. Han 

utnyttjar Skord sexuellt och mår dåligt över det, men kan ändå inte låta bli. Ragvaldus 

Ovidi har kanske makten i den fysiska världen, men han är moraliskt underlägsen Skord i 

deras relation till varandra. När prästen ligger på sin dödsbädd är det hans famulus som kan 

ge honom det han mest av allt vill ha – en annan präst och syndernas förlåtelse.  

 
Vem leker leken? Är det handen inne i dockan som vrider och skruvar ett själlöst beläte så att 

det blir lustigt och roande? Eller rider dockan handen? Ibland ville magistern sluta leken och 

på nytt sända gossen att tigga. Men då bleve han ensam. Då vore det bara kalldimman över 

myren, knottsvärmarnas sång och bergfinkens sträva vissling timma ut och timma in. (s. 61) 

 

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 18 3 9 1 
Ragvaldus 8 7 7 2 

Figur 8. Skord och Ragvaldus språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel två utgör 18 % av det totala materialet. Skord ställer många fler 

frågor än Ragvaldus (18 jämfört med 8), men använder färre påståenden (3 jämfört med 7). 

De använder ungefär lika många uppmaningar (Skord har 9 medan Ragvaldus har 7), och 

erbjudanden (Skord 1, Ragvaldus 2). 

 

Fördelningen av frågor och påståenden mellan Skord och Ragvaldus speglar prästens 

vetande om den yttre världen och trollets nyfikenhet på densamma. Ragvaldus har sett 

Europa: han har rest i olika länder, studerat vid olika skolor och lärt sig flera språk medan 

                                                 
3
 av lat. famulus, tjänare, slav (SAOB) 
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Skord hittills inte har upplevt annat än Skuleskogen med omnejd. Det är en relation mellan 

en mästare och hans novis på det sättet. Ragvaldus undervisar Skord i alfabetets mysterier 

och berättar historier om sina upplevelser innan han förflyttades till Skule – många av 

frågorna som Skord ställer är om hur det egentligen förhöll sig: 

 

(37)  – Hur var det eländigt? (s. 70) 

 

(38) – Vem var kung? (s. 70) 

 

(39)  – Hur gick det när du kom till biskopens hov? (s. 70) 

 

Skord kommer sällan med några egna påståenden utan använder sig främst av frågor och 

uppmaningar. Det faktum att han, som hålls i koppel och anses vara mindre vetande, ändå 

kan uppmana sin husbonde till saker visar på en komplex relation dem emellan.  

 

Båda karaktärerna uttrycker ibland språkliga handlingar med grammatiska metaforer. 

Skord gör om uppmaningar till påståenden för att få till stånd handlingar som han anser 

nödvändiga – han lämnar inget utrymme för diskussion: 

 

(40)  – Vi ska fara till Herr Hinriks gård, sa han. Det är en som blivit sjuk där. (s. 75) 

 

(41)  – En orm har bitit Bodel, sa Skord. Du ska bota henne. (s. 76) 

 

Ragvaldus däremot använder påståendeform för att uttrycka sitt erbjudande, som han 

upprepar två gånger: 

 

(42)  – Du ska vara fri, Skord, säger Ragvald. Om du vill kan du stanna hos mig.  

Han tänker tillägga: jag ska ge dig mjölk. Du ska få fler bokstäver – alla. Även de 

grekiska. Men han betänker sig, vill inte förhandla. Inte köpa, truga eller locka. 

– Om du vill får du stanna, säger han. (s. 72) 

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 11 9 4 
Ragvaldus 26 4 1 

Figur 9. Skord och Ragvaldus responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord ger Ragvaldus förväntad respons 11 gånger, alternativ respons 9 gånger och 

utelämnar respons helt 4 gånger. Ragvaldus å andra sidan ger förväntad respons 26 gånger, 

men alternativ eller utelämnad respons bara 4 respektive 1 gång. 
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Analysen av karaktärernas responsdrag visar att Ragvaldus till allra största delen ger Skord 

förväntad respons, han både svarar på frågor och lyder trollets uppmaningar. Andelen 

alternativ respons från prästens sida är ytterst liten. Skord å andra sidan ger ungefär lika 

mycket förväntad som alternativ respons, han är inte på något sätt kuvad trots sin fysiska 

underlägsenhet. Han lyder inte en uppmaning utan att tänka efter först: 

 

(43)  – Läs sådant som jag hörde dig läsa i vedhuset för de båda barnen. Men Skord 

tycktes inte minnas. Då la magistern en smörklimp på gröten. Skord följde dess 

nedsmältande. Därefter öppnade han munnen och sa att han en gång sett himmelen i 

öster genomlyst likt ett vildrosblad… (s. 60) 

 

Han är också den av de båda som oftast inte ger någon respons alls. Till exempel möts 

frågan om hans storlek med tystnad: 

 

(44)  – Varför är du så liten, Skord? (s. 78) 

4.2.3  Skord och Baldesjor 

Skord och hans rövarkumpan Baldesjor tillbringar en vinter tillsammans i en koja 

någonstans i Skuleskogen. Det är kallt och fattigt och det bästa man kan göra är att sova 

större delen av tiden – även om trollet till slut tröttnar på tystnaden och gör allt för att 

Baldesjor ska vakna och berätta lite om sitt liv. Skord börjar längta efter civiliserade 

trakter, ett ordnat uppehälle och ett sammanhang större än något som denna del av norra 

Sverige kan erbjuda. 

 
Skord var glad att rövaren kommit igång att berätta om sig själv. Så länge han gjorde det 

skulle han hålla sig vaken. Allt hade han sagt inte bara en utan mångfaldiga gånger förut. 

Men för den som inte på veckor haft mänskligt tal att lyssna till var det ändå livande att höra. 

Han var trots sina suckar och pustanden ingen ledsam själ. Och fast hans belägenhet som 

vinterns sista rövare, hästlös i Skuleskogen, inte var lysande började han alltid sitt berättande 

med att framhålla hur väl han kommit ut. (s. 115f) 

 

Ensamheten och nöden gör dessa två själar till förtrogna, åtminstone från ena hållet. Skord 

håller som vanligt tyst om hur gammal han egentligen är och var han kommer ifrån, det är 

en väl bevarad hemlighet. Men Baldesjor öppnar sig mer och mer och hans livs historia 

nystas upp under kapitlets gång. De båda karaktärernas olika förhållningssätt till sanningen 

gör relationen ojämlik, även om Baldesjor inte förstår detta förrän närmare slutet. Större 

delen av texten består av rövarens berättelse i en tillbakablick, konversationen är sparsam 

och antalet belägg från detta kapitel är därför få. Det är därför inte heller så konstigt att 

Baldesjor står för de flesta inledande språkhandlingarna – han är huvudpersonen i detta 

kapitel i så hög grad att kapitlet har fått hans namn. 
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Medan de väntar på våren avslöjar Baldesjor anledningen till sin stora sorg och skam, 

Skord är den enda som får veta sanningen om vad som hände rövaren och hans älskade i 

Frankrike. Baldesjor ångrar sig omedelbart och detta är utlösaren till brytpunkten mellan 

detta och nästkommande kapitel. När döden är nära försonas han med tanken på att han 

blottat sitt inre för någon annan och visat sitt riktiga jag. Skord själv har fortfarande inte 

låtit någon förstå vem han är, han har spelat olika mänskliga roller sedan Bodel dog. På det 

viset har rövaren själv försatt sig i en position där han är undergiven trollet och dennes 

kännedom om hemligheten – men å andra sidan växer Baldesjor i Skords ögon när han 

vågar bekänna sin ungdoms synder och svek. 

  
Han tänkte på att han skulle dö. Han tänkte också på allt som han hade berättat för pojken. 

Men det var så mycket och så barnsligt och skamligt att han inte ens visste vad det betydde. 

Han blev tystare och tystare de dagar som återstod. Någon riktigt stor skräck kände han inte 

och till slut var det också som om skammen hade lösts opp och plånats ut. (s. 153) 

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 1 0 0 0 
Baldesjor 2 2 1 0 

Figur 10. Skord och Baldesjors språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel tre utgör bara 2 % av det totala materialet. Skord ställer enbart 1 

fråga medan Baldesjor ställer 2, bidrar med 2 påståenden och 1 uppmaning. 

 

(45) – Hur gammal är du, Skord? frågade han plötsligt. 

– Den som visste det. (s. 115) 

 

(Skord säger sanningen, han vet faktiskt inte hur gammal han är. Baldesjor tycker inte 

heller att svaret är konstigt eftersom han själv har svårt att uppskatta sin egen ålder. Därför 

har Skords respons här blivit klassificerad som förväntad, även om SFL:s term förväntad 

respons implicerar ett svar som består av en rimlig siffra.) 

 

Det blir svårt att dra några stora slutsatser med hjälp av den interpersonella analysen – de 

få belägg som finns kan knappast motsäga eller bekräfta den uppfattning om karaktärernas 

maktbalans som jag fått vid närläsningen. De indikerar en viss skillnad mellan Skord och 

Baldesjor men den är förhållandevis liten. 

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 2 0 3 
Baldesjor 0 1 0 

Figur 11. Skord och Baldesjors responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 
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Baldesjor ger Skord alternativ respons 1 gång. Skord ger förväntad respons 2 gånger och 

ger ingen respons alls 3 gånger.  

 

(46) – Om du skulle fara ner och stjäla lite salt, Skord, sa han. 

Sedan suckade de bara. (s. 115) 

 

Skords hemlighetsfulla läggning gentemot Baldesjor kan läsas in dels i hans låga andel 

språkhandlingar totalt, och dels i hans responsdrag. Att inte ge någon respons alls är det val 

han gör oftast. Baldesjor däremot ger bara alternativ respons: 

 

(47) – När var du med om detta sist? Var det på badhusen i Lyon? (s. 138), frågar Skord, 

men Baldesjor börjar istället en historia med utgångspunkt i frågan: 

 

(48) – Dit kom jag bara en gång. Så berättade han hur det varit när han kom dit. (s. 138) 

4.2.4  Skord och Illuster 

Det är sent 1500-tal när Skord och Illuster möts i Uppsala. Skord bor och arbetar som 

hantlangare hos Bosonius, en lärd man som lever för sin kemiska vetenskap och sin 

livslånga strävan: att lyckas framställa Vishetens sten. Illuster är en gammal vän till 

Bosonius som dyker upp när målet verkar vara alltför långt borta – han kommer med 

nytänkande och hopp. Karaktärernas relation är från början den mellan en herreman och en 

tjänare, Skord ser upp till Illuster som är kunnig, vältalig och berest. Inte heller resten av 

Bosonius hushåll är opåverkade av den nygamla vännens intåg. 

 
Den upphöjde avfärdade hans ödmjukhet med en mjuk och nästan retsam rörelse. Och detta 

skulle de ofta få se när de lärde känna honom: han föraktade hyllningar och ärebetygelser. 

Men när de uteblev kom det ett skarpt och irriterat drag kring hans mun. De lärde sig förstå 

att det var något annat än fåfänga; han blev lätt misstänksam. Fanns det en orsak till att den 

där ryggen inte krökte sig som den borde? Då vilade hans grå ögon länge på den som 

försummat sig. (s. 182) 

 

Deras förhållande ökar i komplexitet när de blir ett kärlekspar i hemlighet. Illuster har 

förstått att Skord inte är den han ger sig ut för att vara, även om han inte vet sanningen om 

trollet. Nu har de flera roller vardera, både som arbetsledare och hantlangare men också 

som partners. Kombinationen blir svår att hantera – Skord är fortfarande den som blir 

dominerad, trots att han vill tro att de nu är mer jämlika. Han bryr sig mer om Illusters 

person och kärlek än vice versa, och det är något som kraftigt påverkar dynamiken mellan 

dem. Till slut ger de sig av från Sverige mot stora äventyr i Europa, men Skord blir inom 

kort lämnad ensam och med hjärtesorg då Illuster tappar intresset för honom.  

 
– Jag betalar ingenting för din skönhet. Men jag vill in. När jag förnimmer dig genom 
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ögonen är det som om jag såge något av min egen själ. [Illuster] 

– Och jag har inte blivit itänd av kärlek till en svart sammetshatt med ett mårdskinn kring 

kullen. Och inte till ett par skor med splitsade tåhättor. Nej, inte ens till en kort, bred hand. 

Jag ser dig innanför dina ögon. [Skord] (s. 199) 

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 4 1 1 0 
Illuster 7 14 6 1 

Figur 12. Skord och Illusters språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel fyra utgör 11 % av det totala materialet. Skord utför färre 

språkhandlingar i alla fyra kategorier: han ställer 4 frågor medan Illuster ställer 7, använder 

1 påstående och 1 uppmaning när Illuster använder 14 påståenden och 6 uppmaningar. 

Illuster använder 1 erbjudande medan Skord inte använder något. 

 

Illuster är den som oftast tar initiativet till kommunikation, mycket av konversationen dem 

emellan sker på hans villkor. Han använder sig av några fler undergivna språkhandlingar, 

men klart fler dominanta språkhandlingar än Skord, både påståenden och uppmaningar, 

något som inte bara syns i deras arbetsrelation utan också i deras mer privata sfär. 

 

(49) – Tala väl med mig nu, bad den illustre, ty han och ingen annan var det. Sedan ska 

vi sova hos varandra du och jag. (s. 199) 

 

Repliken mildras då Ekman använder verbet bad, trots att det Illuster säger är formulerat 

som en uppmaning. Även fortsättningen på uttalandet visar tydlig dominans, då den 

framtida handlingen framställs som ett faktum. Den etablerade maktbalansen från 

karaktärernas tidigare arbetsförhållanden sätter spår i deras privata relation och det blir 

svårt för båda att bryta det mönstret. Citatet nedan kommer från en rent privat situation 

men har många likheter med hur en chef talar till en underlydande. 

 

(50) – Nu får du finna husrum åt mig. Men det måste vara hos en som ingenting frågar. 

(Illuster s. 208)  

 

Fördelningen av frågor mellan karaktärerna är intressant. Rent generellt skulle en högre 

andel frågor av Illuster tyda på att Skord har kunskap som han själv saknar – något som 

inte stämmer med den uppfattning jag fått vid närläsningen. Men precis som i relationen 

mellan Skord och Bodel är typen av frågor av två skilda slag: Skords frågor handlar om 

vad de ska göra nu eller hur Illuster har tänkt, och förstärker bara Skords undergivna 

position. 
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(51) Den illustre sa till Skord att han snart ville ge sig iväg.  

– Vandra vägarna? [min understr.] 

– Till att börja med. (s. 209) 

 

Illusters frågor å andra sidan är ofta retoriska, ifrågasätter Skords handlande och uttrycker 

grammatiska metaforer. Hans språkhandlingar visar på den krävande dimension som SFL 

tillskriver frågor: 

 

(52) – Men det förstår du väl, Skord, sa han, att min hand kan dra denna värja ur skidan? 

Om jag vill. (s. 186) 

 

(53)  – Du kan döda honom, svarade Illuster efter en stunds tystnad. Är det inte det du 

vill? [min understr.] 

Skord hade en daggert som nästan liknade en liten värja hängande vid sidan. 

Han tänkte på mannen som låg i fyllesömn i gödselrännan. 

– Gå tillbaka in nu. 

– Nej. Då skrattade Illuster lågt. 

– Du vill inte? [min understr.] (s. 186) 

 

Det är Illuster som uttalar det enda erbjudandet, att få slå följe med honom själv på hans 

resa. Han erbjuder sitt sällskap, eller kanske förmånen att få hålla honom sällskap – den 

tidigare konstaterade maktbalansen mellan karaktärerna kanske tyder mest på det senare.  

 

(54) Den illustre sa till Skord att han snart ville ge sig iväg.  

– Vandra vägarna? 

– Till att börja med. Följer du med? [min understr.] (s. 209) 

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 7 7 14 
Illuster 6 0 0 

Figur 13. Skord och Illusters responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord ger förväntad och alternativ respons 7 gånger vardera. 14 gånger ger han ingen 

respons alls. Illuster ger Skord förväntad respons 6 gånger, men han ger ingen alternativ 

respons eller nollrespons. 

 

Illuster lämnar bara förväntad respons på Skords språkhandlingar. Han svarar på Skords 

frågor, men han lyder också Skords enda uppmaning: 

 

(55) En dag när Illuster var på besök bad han honom välja sitt eget kort och sedan 
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kupera packen. Han gjorde det leende och sa med låg röst: 

– Du är misstrogen, Skord. (s. 202f) 

 

Skord ger lika mycket förväntad som alternativ respons. Den alternativa responsen 

kommer framför allt som motfrågor eller invändningar till Illusters frågor. Den stora 

andelen gånger som Skord inte ger Illuster någon respons alls är när han ställs inför 

påståenden. Att vägra ge respons kan tolkas som en maktdemonstration, framför allt om 

det är på frågor, uppmaningar eller erbjudanden. Men att inte ge någon respons på 

påståenden kan också tolkas som att han inte riktigt vet vad han ska säga eller inte vill säga 

emot – något som stämmer bra med typen av uttalanden som Illuster gör och min teori om 

deras relation. 

 

(56)  – Kanhända lever han ett år till. Kanhända mer. Vi får se. (Illuster s. 202) 

 

(57)  – Jag vet det själv, svarade Illuster. Det kommer att bli så. Du kommer att få ett 

bud. (s. 202) 

4.2.5  Skord och Mütz 

Det pågår ett trettioårigt krig i 1600-talets Tyskland och Skord befinner sig mitt i det. Han 

har tjänst som fältskär och Mütz är hans lärling. De träffas när Skord amputerar hans arm 

för att rädda hans liv, något som ställer Mütz i en ej uttalad tacksamhetsskuld till sin 

överordnade. De strider mot den ökända svenska armén och även det faktum att Mütz 

enligt militärens rangordning måste ta order av Skord är en tydlig markering av deras 

relation. Den tyska lärlingen är inte mer än en pojke, medan Skord nu i människornas ögon 

är vuxen – även detta pekar på ett förhållande där han nu är den dominerande. 

 
Det hade varit en lyckosam historia vid Nördlingen. Svenskarna hade förlorat tolvtusen man 

och fått skumpa därifrån med vad de hade kvar. Men för Mütz vars arm svartnade och stank 

blev den inte så lyckosam. När han hörde att inte ett enda svenskt regemente hade varit med 

bland de tolvtusen frågade han fältskären Kristiern Scordius vilka de egentligen slogs emot 

och varför. Denne blev road av den tänkande pukslagaren från Hinter-Pommern som uppgav 

sig vara arton år gammal och kanske skulle bli det om några år om han hade stor tur. (s. 221) 

 

Skord uppvisar en vilja att ta hand om Mütz, att lära ut det han kan om fältskärsyrket i 

allmänhet och om livet i synnerhet. Han beskyddar honom under fältslag och beter sig på 

många sätt som en ställföreträdande fadersgestalt. Skord har överseende med Mütz tårar 

och rädsla för den svenske generalen Banér, men han försöker också bota pojken från en 

ungdomlig naivitet och tron på det goda och rätta. Skord är nu en mycket cynisk figur som 

tycker sig veta det mesta om människors beteende vid det här laget – han har ju ändå levt 

bland dem i ungefär trehundra år! 
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Han var en vem som helst bland alla hungermagar, en kejserlig fähund på fel sida om 

stridslinjen – var den nu gick. Och om han och pojken hittade den, om de tog sig över med 

huvuden, armar, ben och hemliga dinglande ting i behåll, så väntade straffet för rymning. 

– Men vi rymde inte, snyftade hans famulus. 

– Det kan du försöka övertyga den gode guden i himlen om, sa Skord. Han hade förresten 

en stor dag igår. Nu går vi neråt. Vi ska försöka ta oss ut ur det här kriget. (s. 229)  

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 1 4 6 0 
Mütz 1 4 0 0 

Figur 14. Skord och Mütz språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel fem utgör 5 % av det totala materialet. Skord och Mütz ställer lika 

många frågor (1) och använder lika många påståenden (4), men Skord använder också 6 

uppmaningar medan Mütz inte använder någon. Ingen av dem gör den andra ett 

erbjudande. 

 

Karaktärerna använder lika många frågor och påståenden. Mütz låter sin osäkerhet speglas 

i det han påstår medan Skord ger uttryck för sina låga tankar om mänskligheten: 

 

(58) – Det är Banér! 

Mütz såg uppskärrad ut och tog små skutt när han sprang. 

– Lyssna inte på all skit du hör, sa Skord. (s. 222) 

 

(59) – Jag fryser, viskade pojken.  

– Sov nu. (s. 224) 

 

(60) – Om det finns någonting kvar av regementet, och det kan inte vara mycket, se dig 

omkring, sa Skord, men om det finns en levande jävul med officersskärp kvar så 

ska du inte tro att han har glömt bort att vi ska straffas.” (s. 229)  

 

Det drag som sticker ut vid en titt på figur 9 är Skords övervikt av uppmaningar. Det är 

hans vanligaste språkhandling (se också ex. 58 och 59) och framstår som ganska naturligt 

med tanke på deras roller i armén. Skord både vill och kan beordra Mütz till handling: 

 

(61) – Håll dig i tältet tills jag säger till. (s. 222) 

 

(62) – Nu går vi neråt. Vi ska försöka ta oss ut ur det här kriget. (s. 229) 

 

Det senaste exemplet ovan är också ett grammatiskt-metaforiskt uttryck där Skord 

formulerar sin uppmaning som ett påstående. Precis som i relationen mellan Skord och 
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Bodel (se 4.2.1) är detta förmodligen en taktik för att undvika motsägelser. Man kan också 

argumentera att en direkt uppmaning skulle behöva omformuleras i andra person singular 

(du) istället för första person plural (vi), och i så fall signalera separation och 

självständighet istället för samhörighet – påståendet är här ett naturligt val. Ett påstående är 

dock det mer beordrande alternativet jämfört med en fråga eller ett erbjudande 

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 2 3 0 
Mütz 4 2 5 

Figur 15. Skord och Mütz responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord lämnar förväntad respons 2 gånger och alternativ respons 3 gånger. Mütz ger Skord 

förväntad respons 4 gånger och alternativ respons 2 gånger. Dessutom lämnar han 5 av 

Skords utspelsdrag utan respons, medan Skord aldrig ger nollrespons. 

 

Responsen de ger varandra är inte överraskande; Mütz som är den undergivne karaktären 

ger mer förväntad respons än Skord, och Skord som dominerar relationen ger mer 

alternativ respons än Mütz (se återigen exempel 58 och 59 ovan). En närmare titt på Mütz 

responsdrag behövs för att förklara den höga andelen nollresponser. De gånger han 

undviker att svara, eller då Ekman väljer att inte explicit skriva ut någon icke-verbal 

respons, är framför allt vid Skords påståenden och uppmaningar. Precis som i relationen 

mellan Skord och Illuster tolkar jag frånvaron av respons som att Mütz inte vet vad han ska 

säga alternativt inte vill säga emot. Att inte ge verbal respons på en uppmaning är vanligt 

för någon som är i en underlydande position, Mütz gör helt enkelt som Skord säger utan att 

svara.  

 

(63) – Knivhuggen, sa Skord. Nu börjar de hinna ifatt. (Påstående s. 219) 

 

(64) – Hopp, hoppla! Lille Mütz, vi måste arbeta! (Uppmaning s. 220) 

4.2.6  Skord och Ria-Lena 

Det är nu 1700-tal och Skord är tillbaka i Skule. Han utger sig för att vara en lärd doktor 

och skulle följt med en känd botanikprofessor på en lapplandsresa, men blev kvar halvvägs 

efter en olycka. Det faller sig istället så att Skord återigen hamnar bland rövarna i 

Skuleskogen, till att börja med som deras fånge. Ria-Lena är ledaren som styr rövarbandet 

med en gammal men ingalunda svag hand, och när de hittar en halvdöd Skord i skogen är 

det hon som bestämmer att han ska räddas och föras till deras gömställe. Det är de yttre 

premisserna för relationen. Faktum är att Skord och Ria-Lenas förhållande till varandra 

påverkas av en faktor som ingen annan vet så mycket om – de har träffats förut, för mycket 
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länge sen. Skord lever i allt högre grad som en av dem istället för som någon 

tillfångatagen, han deltar i deras överfall och får sin del av bytet. De andra i gruppen 

skräms och imponeras av Skords förmågor, det är bara Ria-Lena som inte låter sig duperas.  

 
Det fanns gott om mat för tillfället och snart var Skord åter någorlunda kvick och livlig. Han 

började visa dem konster som steg de flesta över huvudet och var ägnade att sätta honom i 

respekt trots hattlösheten och bristen på stövlar. /---/  

Han tog fram solglas och satte eld på ett skägg. Munterhet och häpnad utbröt och tog sig 

våldsamma uttryck. Den som blev tvungen att släcka sitt skägg med en våt vante härsknade 

till men vågade inte hämnas på kuckelmakaren. (s. 285) 

 

Karaktärernas gemensamma förflutna skapar en öppenhet och förtrolighet dem emellan, 

även om de sällan kommer överens om livets mål och mening. De är inte främmande för 

högljudda meningsutbyten och ingen av dem har någon direkt makt över den andra. Skord 

är nu fri att lämna rövarbandet om han vill, men det gör han inte, trots att han ser ner på de 

andra medlemmarna i gruppen och det sätt de lever på. Till slut kommer han och Ria-Lena 

överens om att göra gemensam sak av en stor skattjakt. I denna är hon inte längre ledaren 

utan de är definitivt jämlika – resten av rövarna har de lämnat därhän. 
 

– Du är en skälm, sa Ria-Lena. Du kan förvandla tjära till mjölk utan annan hjälp än 

munlädret. Du är så fingerfärdig att du inte behöver sätta kniven på strupen på den som du 

vill bestjäla. Varför blir du kvar här? 

Hon talade lågt så att ingen annan skulle höra dem. Och hennes tandlösa mun upprepade 

ofta frågan. 

– Vad har du här? Varför stannar du? 

Av leda, hade han kunnat svara. För att slippa käfta med Konglig Majestäts Medicinska 

Collegium. Av sorg, hade han också kunnat svara. (s. 287) 

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 3 18 0 0 
Ria-Lena 11 7 7 0 

Figur 16. Skord och Ria-Lenas språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel sex utgör 15 % av det totala materialet. Skord ställer 3 frågor medan 

Ria-Lena ställer 11 stycken. Han å andra sidan säger 18 påståenden medan Ria-Lena nöjer 

sig med 7. Hon ger också Skord 7 uppmaningar medan han inte ger några. Ingen av dem 

erbjuder den andra någonting. 

 

Ria-Lena är den som oftast står för frågorna. Hennes frågor tjänar ofta till att ifrågasätta 

Skords tankar eller beteende, och hon framstår ibland som hånfull eller ironisk. Det är 

knappast frågornas undergivna dimension som märks här utan snarare den krävande. Skord 

är å andra sidan den som står för större delen av påståendena i deras kommunikation, ett 

drag som kan vara ett generöst givande av information eller mer av att pådyvla någon sin 
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åsikt. Den senare typen är extra vanlig i materialet från kapitel sex och handlar ofta om hur 

samhället och mänsklighetens ordning är patetisk och löjeväckande. Karaktärerna försöker 

alltså dominera varandra men använder sig av olika sorters språkhandlingar för att 

åstadkomma detta. 

 

(65) – Kom nu, sa hon. Varför ska du låta dig hängas opp inför kungaföljet med utslagna 

tänder? 

– Varför skulle jag sprattla iväg när kungaföljet kommer? Hela kusten sprattlar 

och bugar. Till och med strömmingen kröker sig i underdånighet. Snart fiser väl 

folk efter Kunglig förordning i det här landet. (s. 292) 

 

(66) – Tror du att hon gömde detta? frågade hon. Att hon grävde ner det? Tänk om hon 

bara tappade dem? (s. 314) 

 

Som figur 10 visar så är Ria-Lena också den som använder uppmaningar när hon 

kommunicerar. Hon försöker få Skord att följa med, att lugna sig eller lyssna på vad hon 

säger. Dessa försök till dominans möter motstånd då Skord vägrar foga sig i hennes vilja. 

 

(67) – Sansa dig, sa Ria-Lena strängt för nu var hon ond. Hon tänkte på vilka dårar hon 

tvangs hushållera åt och regera över. 

Han sa henne lika strängt att han skrek som det lyste honom. (s. 295) 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 10 10 6 
Ria-Lena 6 10 4 

Figur 17. Skord och Ria-Lenas responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord ger förväntad och alternativ respons 10 gånger vardera. Han låter bli att ge respons 6 

gånger. Ria-Lena ger förväntad respons 6 gånger, alternativ respons 10 gånger och 

nollrespons 4 gånger. Skord ger alternativ respons framför allt på Ria-Lenas uppmaningar, 

och hon ger i sin tur oftast alternativ respons på Skords påståenden. Båda två kan också 

låta bli att ge någon respons alls när de inte vill bevärdiga den andre med ett svar.  

 

(68) – Skrik inte, sa hon. Du drar hit folk om du väsnas. Gör dig i ordning nu. Vi ska 

fara åt Jämtland. 

– Jag skiter i Jämtland, sa han. (Alternativ respons s. 294) 

 

(69) – Skit är det, sa Skord. En stor skithög. Och då menar jag skatten enskilt och hela 

Jämtland i allmänhet. (Ingen respons s. 295) 
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Karaktärerna försöker alltså påverka varandra till tanke, ord eller handling: de använder 

olika språkhandlingar men följer ungefär samma responsmönster. Om vi bortser från 

inledningen på kapitlet där Skord blivit fångad av rövarna så framstår både deras fysiska 

och mentala relation som väl avvägd. De är jämbördiga motståndare i en kamp om makten 

och lika goda kålsupare båda två. Det vore svårt att se denna likhet mellan dem med hjälp 

av enbart språkhandlingarnas statistik. Här behövs definitivt en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna konstatera att de försöker nå samma mål 

men med olika språkliga taktiker.  

4.2.7  Skord och Xenia 

Karaktärerna möts när Xenias familj konsulterar Skord, numera doktor Schordenius, i 

Helga Lekamens gränd i Stockholm på 1800-talet. Hon lider av svimningstillstånd och 

andra egendomligheter i beteendet som först får Skord att undra om hon ändå inte är lite 

efterbliven. Han upptäcker sen att Xenia har många hemligheter – till att börja med har hon 

samma förmåga som han: att kunna lämna sin kropp och låta själen inta ett djur. Hennes 

familj kommer från Sånga i Skuletrakten, och under tolv års tid har hon varit bortrövad och 

fånge i skogen hos några fredlösa. Xenias världsbild är sned och snurrig, hon har ett 

förvridet tidsperspektiv och framstår i början som lätt galen. Men hon är på intet vis 

ointelligent. Skord är den som lyckas få kontakt med henne, och han blir så till den grad 

intresserad av hennes person att han flyttar hem till familjen för att vara hennes ständiga 

sällskap och informator. 

 
– Vad heter hon? frågade han lågt 

– Xenia. 

Skord viskade namnet. Flickan rörde sig inte. Hon satt med händerna korsade i knät. 

Barnsliga händer, röda och skrubbade på knogarna. Ur klänningen stack ett platt och fläckigt 

batistlivstycke upp. Hon tycktes inte ha någon barm. Nyckelbenen stod fram under den vita 

frusna huden. Hon hade hälsat med en knyckig nigning men först sedan fadern manat på 

henne med en handrörelse som han måste upprepa. 

– Är hon verkligen tjugofyra år? (s. 343) 

 

Med hjälp av sin välanvända tarotkortlek lär Skord Xenia om livet, om dess kronologi och 

natur och om vilka krafter som påverkar oss. Hon förstår också att han egentligen inte alls 

är bara doktor Schordenius utan någon helt annan. De visar sina inre sidor för varandra 

ärligt, utan att förställa sig, och inleder en icke officiell kärleksrelation. De framstår för 

läsaren som själsfränder, lika hemliga och kufiska gentemot omvärlden, lika måna om sitt 

förhållande till den andra. När de upptäcks ger sig Skord av hals över huvud för att slippa 

faderns och brödernas ilska, men han kommer tillbaka och återser Xenia igen. Så lever de 

återstoden av sina liv tillsammans i stor förtrolighet och innerlig vänskap. 
 

De levde sitt liv, sitt hemliga, intensiva liv tillsammans. De hade alltid mycket att tala om. 

Han såg dem fördjupade i samtal som tycktes ändlösa. Vem som än såg gubben Skordenius, 
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som numera aldrig kallades doktor av någon, kunde se att han inte skulle fullborda någon 

vetenskaplig avhandling om de magnetiska krafternas användning i läkekonsten. Lika klart 

var det att Xenia Linderskjöld var en gammal mö och därtill en fjolla eller ett stilla spektakel. 

De var två konstiga kroppar och ingen tänkte särskilt på dem annat än när de promenerade 

förbi, ivrigt samtalande. Hon bar en urmodig kråka på huvudet samt mantilj, ridikyl och ett 

spetsparasoll som en gång varit vitt. De liknade två förkomna och åldrade barn. (s. 416)  

 

 

 Frågor Påståenden Uppmaningar Erbjudanden 

Skord 33 26 9 4 
Xenia 31 15 2 0 

Figur 18. Skord och Xenias språkhandlingar. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Beläggen från kapitel sju utgör 40 % av det totala materialet. Skord och Xenia ställer 33 

respektive 31 frågor vardera, och Skord gör 26 påståenden medan Xenia gör 15. 

Uppmaningarna är fördelade så att Skord ger 9 stycken medan Xenia ger 2. Skord ger 

Xenia 4 erbjudanden medan hon inte ger Skord något. 

 

Frågorna i materialet är jämnt fördelade. De ställer båda många frågor om hur den andra 

ser på världen, men också om den andras person. Båda två är också kapabla att ställa 

utmanande frågor och ifrågasätta tankar eller handlingar. När så sker använder Xenia oftare 

retoriska frågor medan Skord ställer ”vanliga” frågor. Alla dessa frågor tydliggör att de lär 

känna varandra på det djupa plan som de gör, det speglar också bådas nyfikna personlighet.  

 

(70) – Ja, var har ni ert hjärta, fröken? (s. 377) 

 

(71) – Vilken rätt har du att vänta dig sådana svar från mig? (Xenia s. 381) 

 

(72) – Och vad är drömmar? Har vi varit där de utspelar sig? (Xenia s. 387) 

 

Figur 18 visar inte någon kronologisk skillnad inom kapitlet, men en närstudie av beläggen 

pekar på en förändrad fördelning av frågor i början jämfört med slutet. Skords höga andel 

frågor tolkar jag som ett utslag av hans tidiga roll som behandlande läkare. Det är naturligt 

att han är mer frågvis i relationen i början. I kapitlets andra halva har Xenia upphört att 

spela rollen som patient och vill förstå Skord precis som han tidigare ville förstå henne, 

och då ställer hon fler frågor än vad han gör. 

 

(73) – Men den värld som ska bli till nu har väl också något omkring sig? (Xenia s. 414) 

 

Alla erbjudanden i materialet görs av Skord. Han erbjuder Xenia tarotkorten flera gånger 

och en gång erbjuder han sig själv, sitt sällskap och sin kärlek. När han ger sig iväg från 

Sånga vill han att Xenia ska följa med, men hon nekar: 



46 

 

 

(74) Jag måste vara vid älven och jag måste bo under skogen. Det är alldeles 

nödvändigt. Myren kan jag inte heller vara utan i mitt levande.  

– Du skulle ha mig! Och jag överger dig inte. [min understr.] 

– Det tror jag inte heller att du gör. (s. 399) 

 

Skord och Xenia uttrycker sig sällan med grammatiska metaforer. Detta kan tolkas som att 

Skord och Xenia har en väldigt öppen och ärlig kommunikation utan behov av 

omskrivningar. Förutom de erbjudanden som finns (vilka alltid räknats som grammatiska 

metaforer i uppsatsen) så är det bara Skord som ger prov på ett par exempel: 

 

(75) – Då får du säga mig vad de luktar så ska jag säga dig vilka de är och vad de heter. 

(s. 379) 

 

(76)  – Och den fjärde är full av fågelrop förstår jag. (s. 380) 

 

Här är först en uppmaning som uttrycks som ett påstående, och sedan en fråga som även 

den uttrycks som ett påstående. Båda härrör från början av kapitlet innan karaktärerna lärt 

känna varandra ordentligt.  

 

 

 Förväntad respons Alternativ respons Ingen respons 

Skord 28 13 7 
Xenia 33 18 21 

Figur 19. Skord och Xenias responsdrag. Antal belägg redovisas i reella tal. 

Skord ger förväntad respons 28 gånger, alternativ respons 13 gånger och utelämnar respons 

helt 7 gånger. Xenia ger Skord förväntad respons 33 gånger, alternativ respons 18 gånger 

och nollrespons hela 21 gånger. 

 

Både den förväntade och den alternativa responsen är fördelad ganska jämnt mellan Skord 

och Xenia. De ger oftast förväntad respons men är inte heller främmande för att 

argumentera med alternativ respons. Den största skillnaden mellan dem är Xenias 

nollresponser, vilka är många fler än Skords. I början av kapitlet tas hon ju till en doktor 

för att botas från bland annat svårigheten att etablera eller reagera på mänsklig kontakt, så 

det kanske inte är så konstigt. Båda exemplen nedan är från den tidigare delen av kapitlet. 

 

(77) – Hur känner du dig? Tung? (Skord s. 350) 

 

(78) – Varför rymde du? (Skord s. 358) 
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Det är framför allt frågor och påståenden som lämnas obesvarade eller okommenterade av 

dem båda. 

4.2.8  Sammanfattning 

Skords relationer med människor ser ganska olika ut under bokens gång. I det första 

kapitlet blir han vän med Bodel, och trots att hon är den ledande karaktären så präglas 

deras förhållande av ömsesidig respekt och tillgivenhet. Språkhandlingarna visar tydligt att 

Bodel är den som talar mest och är den mest dominanta, och analysen av responsdragen 

bekräftar känslan av vänskap dem emellan. Det är en relation som vi kan hitta även mellan 

Skord och Xenia i bokens sista kapitel, även om rollerna där är omvända. Skord är 

inledningsvis den som leder och dominerar, men deras relation visar sedan upp en stark 

samstämmighet i uppförande och engagemang i varandra. Det faktum att de turas om att 

vara den mer frågvisa karaktären signalerar att det i texten finns en vändpunkt, då de går 

från att vara läkare och patient till att vara vänner. På ett sätt kan man säga att vi är tillbaka 

på ruta ett, med undantag för att Skord och Bodels relation är på barns nivå och Skord och 

Xenia finner varandra i en vuxen värld (något som dock inte automatiskt betyder att de 

beter sig vuxet alla gånger). Men innan cirkeln sluts så tar sig Skord igenom femhundra år 

av levande bland människor, och under tiden lär han sig ta mer plats i sina viktiga 

relationer. Figur 20 illustrerar tydligt hur de tidigare kapitlen innehåller en större andel 

undergivna språkhandlingar, medan framför allt kapitel fem och sex innehåller en klar 

majoritet av dominanta sådana. 

 

Från att frivilligt ha varit underställd Bodels makt och vilja i kapitel ett går han till att vara 

dominerad i den fysiska världen i kapitel två och tre. Både Ragvaldus och Baldesjor styr 

honom på ett eller annat sätt: med koppel, örfilar, högre social status i samhället eller i 

rövarnas dito. Han lär sig också mycket av prästen om världen, medan han av Baldesjor 

snarare lär sig om kärleken och vad den kan ställa till med. Ingen av de två männen lyckas 

dock kuva hans vilja. Beläggen från kapitel tre är mycket få och indikerar, snarare än 

belägger, att Baldesjor är den dominanta karaktären. Statistiken från kapitel två är mer 

komplex, precis som relationen den beskriver. Skord noteras för fler undergivna än 

dominanta språkhandlingar vilket speglar den yttre relation han har med Ragvaldus, men 

figur 21 illustrerar Skords uppenbara tendens att uttrycka sig med krävande 

språkhandlingar istället för givande. Karaktärerna har också en mental relation som inte 

korrelerar med den fysiska – Ragvaldus dominerar hans kropp men inte hans tanke. Denna 

komplexitet gör att en enbart kvantitativ analys här vore helt ogörlig. 

 

I sin relation med Illuster är han underlägsen både i social rang och som kärlekspartner. 

Han älskar mest och längst, blir dominerad och sviken av den som inte bryr sig lika 

mycket. Illusters andel dominanta språkhandlingar klargör detta på ett tydligt sätt. Skords 
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höga andel frågor ger utslag i figur 21 där han ser ut att vara den mest krävande av de två. 

Han är definitivt den som söker mest uppmärksamhet av den andra, även om termen 

krävande kanske inte är helt rättvisande. Detta tar han igen i sin nästa relation, skillnaden 

mellan kapitel fyra och fem är stor och syns tydligt i figur 20. Han går från en majoritet av 

undergivna språkhandlingar till en kraftig majoritet dominanta sådana. I brytningen 

däremellan lyckas Skord kliva upp och bli den dominanta parten i jämförelse med lärlingen 

Mütz. Han är överlägsen i ålder och erfarenhet, militär och social rang och styr Mütz med 

den naturlige ledarens självklara auktoritet. 

 

När vi får ta del av hans relation med Ria-Lena är de jämbördiga och kämpar ständigt om 

att dominera varandra i den mentala sfären. Ingen vill ta order av den andra och båda 

tycker att de vet bäst gällande hur världen fungerar. Analysen av deras språkhandlingar 

visar att de båda karaktärerna använder sig av helt olika språkliga tekniker i maktkampen – 

Skord försöker dominera med hjälp av påståenden medan Ria-Lena är den som använder 

uppmaningar. Hon ställer också fler frågor där många av dem ofta ifrågasätter Skord och 

hans person. Även här behövs en kvalitativ studie av beläggen för att förstå de kvantitativa 

resultaten. I det sista kapitlet träffar han sedan Xenia, där deras förhållande som sagt 

mynnar ut i en balanserad och harmonisk relation.  

 

 

 

Figur 20. Fördelning av dominanta respektive undergivna språkhandlingar hos Skord per kapitel. Antal 

belägg redovisas i reella tal. 

Figur 20 är en uppdelning i Skords olika språkhandlingar, där påståenden och uppmaningar 

har klassificerats som dominanta drag, samt erbjudanden och frågor som undergivna drag. 

Kapitel ett visar en jämn fördelning av de båda typerna, medan kapitel två har en övervikt 

gentemot undergivna språkhandlingar. Kapitel tre har ytterst få belägg men de är alla 

undergivna. Även i kapitel fyra är undergivna språkhandlingar i majoritet, till skillnad från 

i kapitel fem och sex där de dominanta språkhandlingarna tydligt utgör de allra flesta 
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beläggen. I kapitel sju är fördelningen återigen förhållandevis jämn. Det är en kurva som 

visar på Skords ökande förmåga att ta plats och hävda sig gentemot människor emedan han 

blir mer och mer mänsklig själv – han behöver inte längre undervisas i tingens ordning 

utan kan själv ta på sig den rollen. Från och med kapitel fyra innehåller kapitlen också 

successivt mer dialog, vilket också kan indikera en högre nivå av ”mänsklighet” hos Skord. 

Vad är signifikant för den mänskliga rasen om inte vår kommunikation? 

 

Det är dock, som tidigare konstaterats i avsnitt 3.2.2, en kraftig förenkling av 

språkhandlingars pragmatiska spann att säga att de är antingen den ena typen eller den 

andra. I figur 21 nedan är indelningen istället SFL:s ursprungliga, med erbjudanden och 

påståenden som givande, medan frågor och uppmaningar är krävande: 

 

 

 

Figur 21. Fördelning av givande respektive krävande språkhandlingar hos Skord per kapitel. Antal belägg 

redovisas i reella tal. 

Figuren visar att Skord i kapitel ett noteras för fler krävande än givande språkhandlingar. I 

kapitel två är de krävande språkhandlingarna långt fler än de givande, samma sak gäller för 

kapitel fyra. (Kapitel tre har som sagt ytterst få belägg, men de som finns är krävande 

språkhandlingar.) Kapitel fem visar en liknande tendens som kapitel ett, nämligen en 

övervikt gentemot krävande språkhandlingar, liten men värd att notera. Kapitel sex 

däremot uppvisar långt fler givande än krävande språkhandlingar, och kapitel sju har en 

mer jämn fördelning med en liten tendens till fler krävande språkhandlingar. 

 

Jag tycker att denna indelning är mer missvisande, och att figur 20 bättre representerar de 

maktstrukturer som en närläsning bekräftar. Samtidigt tror jag inte att någon av de här 

uppdelningarna är helt lämplig att använda som enda analysmetod när materialet består av 

skönlitterär prosa. En helt kvantitativ studie av språkhandlingar i en roman skulle säga 

väldigt lite om karaktärernas relationer till varandra: precis som Rehnberg redan 
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konstaterat behöver en kvalitativ studie ibland komplettera statistiken (Rehnberg 2011:78). 

Jag menar att utan den kvalitativa närläsningen och studien av belägg saknas en viktig 

dimension, detta är ett förhållningssätt som även Nørgaard praktiserar i sin undersökning 

av Joyce (se 2.1.1 och Nørgaard 2003:239ff). 

 

De grammatiska metaforerna i materialet används för att anpassa uttalanden efter liknande 

sociala mönster. I en relation där en karaktär är dominant kan uppmaningar till exempel 

uttryckas som påståenden för att försöka omöjliggöra motsägelser, som till exempel när 

Bodel tvingar Skord att bada (ex. 36). En fråga kan också uttryckas som ett påstående om 

talaren tror eller hoppas på ett visst svar, men inte är riktigt säker. Samma taktik kan också 

användas för att ifrågasätta någon, som till exempel när Ria-Lena lyssnar på Skords 

berättelse om Svarte Franckens skatt (ex. 55). Skord och Xenia behöver sällan använda 

grammatiska metaforer för att gardera sina uttalanden från sociala språkliga övertramp – 

deras förhållande är öppet och ärligt och de kan därför använda ”vanliga” språkhandlingar. 

 

Att inte ge någon respons alls på en språkhandling är ganska vanligt. Cirka en femtedel av 

beläggen (63 av 298) är antecknade för nollrespons, och det är två sorters språkhandlingar 

som är i total majoritet: frågor och påståenden. Det finns olika anledningar till att inte svara 

på någon annans utspelsdrag, och de kan indikera både en dominant och undergiven 

position beroende på karaktärernas förutsättningar. Nollresponser kan vara en 

maktdemonstration, att inte vilja bevärdiga den andra med ett svar, som i relationen mellan 

Skord och Ria-Lena. De kan också vara ett tecken på att man inte vet vad man ska säga, 

eller inte vågar säga emot, som i relationen mellan Skord och Mütz. Man kan naturligtvis 

också undvika respons om man inte vill avslöja svaret på en känslig fråga eller liknande. 
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5  Diskussion 

5.1  Kerstin Ekmans berättarstil 

Säger de här resultaten oss något om Kerstin Ekmans berättarstil? De ringar in två aspekter 

av den teknik hon använder för att skapa olika relationer och presentera döden som 

fenomen. Berättarteknik är för mig en underkategori till det mycket breda och 

svårdefinierade begreppet stil, och dessa två aspekter av romanens stil är naturligtvis bara 

bitar i ett mycket större pussel. 

 

Kerstin Ekman framhäver dödens närvaro i romanen bland annat genom att nämna den 

med högre eller lägre frekvens. Beläggen förekommer oftare i texten i vissa kapitel än i 

andra, vilket får läsaren att uppfatta döden som mer eller mindre tematisk. Det är inte alltid 

de kapitel man förväntar sig som uppvisar högre frekvens av dödens närvaro – kapitel fem, 

där Skord befinner sig mitt i ett blodigt krig, är till exempel inte det kapitel där döden 

nämns oftast. Jag tycker att det skapar en viss dynamisk spänning i texten när 

huvudkaraktären fullkomligt omringas av död men går omkring och tänker på helt andra 

saker – en motsättning mellan hans kroppsliga och själsliga plats i världen.  

 

Något som visat sig vara intressant är hur aktiv döden tillåts vara och på vilket sätt, 

eftersom det också påverkar bilden som förmedlas till läsaren. Döden är ibland en 

mottagare av själar, ett tillstånd eller ett fenomen som karaktärerna funderar kring, men 

kan också vara mycket mer aktiv och själv välja sina offer, hämta någon till sig eller till 

och med sända köld eller svält över någon någonstans. Ekman förmedlar inte någon tydlig 

kronologisk utveckling av dödens aktiva egenskaper, som att den blir mer och mer aktiv, 

utan vissa kapitel uppvisar denna tendens mer än andra utan någon direkt ordning. 

 

Döden kan utföra vissa handlingar som gör att den ibland framstår som en person snarare 

än ett fenomen, som till exempel att följa efter någon, att ha sina händer (!) på lien eller att 

vila en liten stund. Den har mentala förmågor och kan känna leda eller vara tankspridd, 

däremot är den inte så mänsklig att den kan tala. Detta är också något som varierar mellan 

kapitlen, och de kapitel där död i någon form nämns oftast är också de där döden är 

personifierad i högre grad. Att döden är mer eller mindre mänsklig syns också i Kerstin 

Ekmans användande av pronomen: när döden nämns ofta och kan utföra mänskliga, 

fysiska handlingar så benämns döden som han istället för den. Ekmans död är alltså ett 

manligt väsen, ett skelett försett med det klassiska attributet, lien. Han beskrivs oftast som 

grym, en ”plågare” och ett oundvikligt möte på livets resa, men även någon gång som en 

befriare. Det är både karaktärerna och berättaren som presenterar den här bilden av döden 

för läsaren.  
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En viktig aspekt av Skords förmänskligande är när han tillägnar sig språket och använder 

det för att skapa relationer med andra. Ekman låter honom medverka i allt mer dialog ju 

längre historien rullas upp och att han blir mer verbal bidrar till min uppfattning om honom 

som mer människolik. 

 

Dynamiken mellan Skord och de övriga karaktärerna synliggörs genom dialogen. Hur de 

talar med varandra ger tydliga signaler om vem som står högst i rang, dominerar 

förhållandet eller är beredd att böja sig för den andras vilja. Att Skord i slutet tillåts ta mer 

plats och hävda sig i ett socialt forum gentemot människor gör också att han uppfattas som 

mer mänsklig. Han klättrar i karriären och går från rövare till springpojke, fältskär och så 

småningom läkare med aspirationer på en doktorshatt. Hans namn signalerar också en 

tydlig social klättring, han kallas för Skord, Kristian Skord, Kristiern Scordius och till slut 

doktor Schordenius – något som ytterligare markerar hans förmänskligande. Inget av detta 

är möjligt att genomföra utan att han först tillägnar sig det mänskliga språket och dess 

komplexa regler. De kommunikationsmönster som han uppvisar i sina relationer påverkar 

läsarens uppfattning om karaktärernas inbördes status, och speglar hans allt högre 

placering på samhällsstegen över tid. 

 

Ekman har skapat relationer som manifesteras på olika sätt – karaktärerna använder sig av 

olika språkliga taktiker och olika språkhandlingar för olika syften. Analysen visar tydligt 

att de olika språkhandlingarnas funktioner varierar beroende på kontext. De är inte bara 

resultatet av en viss dynamik i relationen mellan karaktärer utan medverkar också till att 

skapa och bibehålla dessa sociala mönster. Ibland kan också en språkhandling eller ett 

responsdrag användas för ett syfte den ena gången och ett annat syfte nästa gång – till 

exempel finns flera olika anledningar till att inte svara på en fråga. Syftet med frågan kan 

också variera och skilja sig från att vilja veta mer om något okänt till att ifrågasätta någons 

handling eller person. Karaktären kanske inte ens förväntar sig något svar utan använder en 

retorisk fråga som rent stilgrepp i en monolog. Överlag finns en tendens att en karaktär 

använder en sorts språkhandling för samma syfte kapitlet igenom: när Skord använder 

frågor i sin kommunikation med Bodel är det för att få veta saker om världen, men när han 

ställer frågor till Ria-Lena är det för att ifrågasätta hennes åsikter och handlingar. 

Skillnaden i syfte och skillnaden mellan ”riktiga” och retoriska frågor gör att man inte 

alltid kan klassificera en fråga som en rent undergiven handling eller en krävande 

språkhandling. Att språkhandlingar också kan uttryckas med grammatiska metaforer gör 

möjligheterna ännu större för karaktärerna att modifiera sitt tal efter mottagare och 

situation. Ekman låter dem ofta använda uppmaningar i fråge- eller påståendeform för att 

framstå som artigare eller mer styrande. I dialogen mellan själsfränderna Skord och Xenia 

däremot använder Ekman mycket få grammatiska metaforer och detta ger intryck av en 

relation där båda vågar vara öppna och tydliga gentemot varandra. 
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Som avslutning tycker jag att Kerstin Ekman även i denna roman blinkar okynnigt åt 

läsaren genom berättarröstens filosoferande kring en historias betydelse för dess berättares 

själ och existens. Både Eriksson och Schottenius har pekat på Ekmans metatextualitet och 

dolda strukturer (se avsnitt 1.4 och 2.1.1), och det är något som jag själv uppmärksammat 

under min läsning. 

5.2 Metodutvärdering 

Vad har SFL:s transitivitetsanalys och interpersonella analysmodell bidragit med till den 

här uppsatsen? Hade jag kunnat komma fram till de här slutsatserna utan den?  

5.2.1  Transitivitetsanalys 

Undersökningen har gjort att jag på ett strukturerat sätt kan belägga det rimliga i att tolka 

döden som ett av romanens starkare teman. Det faktum att döden omnämns så ofta, och i 

varje kapitel, går inte att komma ifrån. Med denna metod har jag fått förutsättningar för att 

studera komplexiteten i detta tema, och kunnat beskriva de olika roller som döden kan 

spela. Transitivitetsanalysen har gjort det möjligt att sortera dödens egenskaper för att se 

skillnader och förändringar mellan kapitlen. Dessutom har den bidragit till andra 

spännande resultat, som exempelvis korrelationen mellan antalet sekundära belägg, dödens 

grad av aktivitet och hans personifiering.  

 

Transitivitetsanalysen kan inte oproblematiskt appliceras på skönlitteratur. En grafisk 

mening innehåller inte alltid alla delar som krävs för en syntaktiskt komplett sats, utan kan 

till exempel sakna en processkärna: ”En benvit avglans av Döden, plågaren.” Starka 

inslag av bildspråk och metaforiska uttryck gör också analysen mer komplicerad, inslag 

som är klart vanligare än i bruksprosa. Det gör att en skönlitterär analys med hjälp av 

transitivitetsanalys ställer större krav på operationaliseringsprocessen, hur materialet ska 

sorteras och tolkas. Därmed inte sagt att metoden inte bör appliceras på romaner eller 

liknande – den har som sagt genererat spännande resultat i min undersökning och är värd 

att användas. 

5.2.2 Interpersonell analys 

Den interpersonella analysmodellen har bidragit till att kartlägga huvudkaraktärens 

viktigaste relationer och deras inre dynamik. Den har hjälpt till att synliggöra karaktärernas 

olika språkliga taktiker och i förlängningen bekräfta min uppfattning om Skords 

förmänskligande som riktig. Maktstrukturer mellan karaktärerna framträder tydligt. Detta 

har dock inte varit möjligt att genomföra utan en kompletterande kvalitativ analys av 

dialogen. Framför allt klassificeringen av språkhandlingar som givande eller krävande är 
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för snäv för att appliceras på skönlitterär dialog – därför har jag också ansett det vara 

nödvändigt att också analysera repliker som dominanta eller undergivna. Denna indelning 

och mitt fokus på maktstrukturer har inspirerats av Yvonne Lindqvists analys av 

”Tuschritningen” (Lindqvist 1997) där hon gör likadant. Språkhandlingar har dessutom ett 

brett spektrum av funktioner som inte synliggörs i enbart kvantitativa presentationer. 

Frågor som ställs med olika syften eller grammatiska metaforer som modifierar en replik 

gör materialet mer komplext och kräver en analysapparat som tar hänsyn till dessa faktorer. 

I min undersökning har den interpersonella analysmetoden fungerat bra i kombination med 

närläsning av romanen och efterföljande egen tolkning. Att kvalitativ analys ibland behövs 

för att komplettera kvantitativa resultat är något som även Rehnberg tidigare konstaterat 

(diskuterat i 2.1.1) under sitt arbete med SFL och textanalys (Rehnberg 2011:78). 

5.3  Vidare forskning 

För att komplettera bilden av Kerstin Ekmans ”Rövarna i Skuleskogen” och dess stil finns 

självklart mycket mer att göra. En uppföljande undersökning av Ekmans ordval, framför 

allt dialektanvändningen, skulle vara mycket intressant att få göra eller ta del av. Något 

annat som fascinerat mig under läsningen har varit hur berättarrösten och 

huvudkaraktärens inre röst har flätats in i varandra och på många ställen varit svåra att 

skilja åt. Jag tycker absolut inte att språkvetare bör lämna alla sådana frågor eller 

studieobjekt till litteraturvetenskaplig forskning, utan vill gärna avsluta med ett 

inspirerande citat av Nina Nørgaard: 

 
Rather than frowning upon literary stylistics or fearing to fall between two stools, I therefore 

suggest that linguists and literary critics approach each other with open minds and take up 

the challenges involved where linguistics and literature intersect (Nørgaard 2003:246). 
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