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Abstract 

The main aim of this study is to examine how characterizations of persons in books for 
children and adolescents relate to traditional sex role patterns and to determine if there is 
any difference in this respect between books for girls and books for boys as well as between 
popular books and quality books. 

Eight books for girls, eight books for boys, and four books for both girls and boys are 
examined. From these books 8,268 adjectives, adverbs, and participles which characterize 
persons or aspects of persons were excerpted. These excerpts have been categorized with 
regard to syntactic function into attributive adjectives, predicative adjectives, and adverbials, 
and with regard to meaning as to membership in semantic fields on different levels. 

The most frequent syntactic category in the material is "predicative" (42.8%), followed 
by "attributive" (33.4%). Female characters are more often described by predicative 
adjectives than are male characters, while the opposite is true of attributive adjectives. The 
choice of syntactic category seems to be determined more by what property or state the 
lexical item refers to, however, than by the sex of the character described. 

The semantic fields with the largest number of excerpts are MENTAL PROPERTIES 
AND STATES (32.9%), SOCIABILITY (15.0%), DRESS AND APPEARANCE (14.7%), 
and PACE AND MOVEMENTS (11.4%). These fields also dominate within the different 
categories of books and the descriptions of female and male characters respectively. 

Traditional sex role patterns are most obvious in characterizations of role characters 
with respect to their role in society and their relation to other people. Female charac
ters are, e.g., almost exclusively described with respect to their private lives, while male 
characters are described in terms of their position in society. In the books for boys male 
characters are attributed a negative or rejecting attitude to their environment, while female 
characters are attributed a more positive or accepting attitude. 

The most traditional impression of the opposite sex is conveyed by the books for boys-to 
the extent that any such impression is conveyed at all by these books. The books for boys 
have very few female characters and very few descriptions of them. In general, male characters 
dominate in the books and it is clearly shown that to be a boy or man is more highly 
regarded than to be a girl or woman. 

No general differences between popular books and quality literature emerged from the 
analyses performed. Traditional sex role patterns are equally pronounced in the two types 
of books, even if there are differences between individual books. 

Key words: characterizations of persons, popular books for children and adolescents, 
traditional sex role patterns, adjectives, adverbs, participles, attributive adjectives, predicative 
adjectives, adverbials, semantic fields. 
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1 INLEDNING 

1.1 "Något tredje gives ej" 

Trots att detta inte är en avhandling i matematik har ett tal spelat en 
central roll för dess tillkomst och uppläggning, nämligen talet två. 

Människan är med sina två hjärnhalvor, två hjärtkamrar, två ögon, 
två ben osv en illustration av talet två, men även människans före
ställningsvärld har i olika tider och i olika kulturer präglats av en tu-
delning. Den mest närliggande föreställningen är kanske den om 
människan som bestående av kropp och själ, materia och ande, dvs 
både av en fysisk och en immateriell sida. Detta kan sägas reflektera 
idéerna om en dualistisk världsordning med två världar eller styrande 
principer som idéernas värld och sinnevärlden, himmel och jord, yang 
och yin, gott och ont. Även åskådningar som utesluter eller bortser 
från det hinsides formulerar en tudelning, t ex existensialismen i 
Varat och Intet. 

Till denna dualistiska världsbild hör även de traditionella uppfatt
ningarna om kvinnor respektive män, dvs om vad som är typiskt 
kvinnligt och vad som är typiskt manligt. Kvinnor och män har med 
anmärkningsvärt stor samstämmighet under olika tider och i helt 
skilda kulturer förknippats med jord resp himmel, materia resp ande, 
mörker resp ljus osv samt tillskrivits egenskaper som passiv resp 
aktiv, svag resp stark m fl (se Ekenvall 1966). Vår benägenhet att vilja 
se världen som sammansatt av antagonistiska eller i bästa fall komp
letterande motsatser kommer också till uttryck i vår syn på enskilda 
människor vi möter. Dessa kategoriserar vi ofta ganska snabbt som 
antingen tillhörande "the good guys" eller "the bad guys" i världen 
(Lamberth & Lamberth 1969, se också Wilden 1980 om analog och 
digital kommunikation). 

Människans dualistiska syn på tillvaron speglas även i språkets 
många mer eller mindre lexikaliserade ordpar, t ex allt eller intet, 
med rätt eller orätt, fågel el ler fisk, vän eller fiende och andra mot
satspar, vanligen adjektiv, som exempelvis stor eller liten, lång e ller 
kort, djup eller grund, god eller ond (Bendz 1967:7 f, Lyons 1971: 
469, Sigurd 1972:66 ff). Många språk har också förutom singularis 
och pluralis ett särskilt numerus, dualis, för att beteckna just antalet 
två. 

Inom olika vetenskaper görs klassificeringar och beskrivningar ofta 
i form av dikotomier, några klassiska sådana är inom språkveten
skapen uttryck—innehåll, extension—intension, la langue—la parole. 
Även inom estetiska områden är det vanligt med binära indelningar 
och litteraturrecensioner o dyl ger exempelvis ofta intrycket av att en 
bok tillhör antingen den goda litteraturen eller den dåliga litteraturen 
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och att upphovsmannen/kvinnan till boken är antingen "författare" 
eller "förfuskare". Denna dualistiska syn återkommer även i synen på 
barnlitteraturen som ofta klassificeras som antingen god eller dålig 
och ofta skrivs för antingen flickor eller pojkar. Detta senare utgör en 
del av bakgrunden för denna undersökning. 

1.2 Syfte 

Den dualistiska världsbild och framför allt människosyn som skisserats 
ovan anses vara kännetecknande för dålig litteratur (se t ex Mählqvist 
1975:37 f och Edström 1980:190). Särskilt hård kritik har i detta 
avseende riktats mot den sk massmarknadslitteraturen eller trivial
litteraturen för barn och ungdom som bl a uppges ha en svart-vit och 
stereotyp personteckning, både vad beträffar polariseringen ond—god 
och polariseringen kvinnligt—manligt (se t ex Mählqvist 1975:34 ff 
och Kåreland 1980:70). Det är dock framför allt denna typ av litte
ratur som de flesta barn och ungdomar läser, vilket bl a framgår av de 
stora upplagesiffror som Wahlströms starkt kritiserade långserieböcker 
har, t ex Kitty-böckerna, Biggles-böckerna och Fem-böckerna (Hene 
1981:5). 

Störst intresse för läsning visar barn och ungdomar i 9—13 års
åldern (se t ex SOU 1972:20, s 473), och denna ålder kallas därför 
"bokslukaråldern" eller bara "slukaråldern". "Slukaråldern" samman
faller delvis med den åldersperiod då barnen börjar ta steget från 
barndomens värld mot vuxenvärlden och sökandet efter en identitet 
börjar få en alltmer central plats i deras liv. En viktig del i detta 
sammanhang anses vara att definiera och acceptera sin könsroll (Jersild 
et al 1978:7 f och jfr Wernersson 1977:244). Det är därför rimligt att 
anta att även om socialisationen in i samhällets värderingar och olika 
roller böljar redan i småbarnsåldern, så kan de förebilder som barnen 
möter i de lästa böckerna ha betydelse för deras socialisation genom 
att antingen förstärka eller motverka de attityder som håller på att 
etableras (se t ex Liljeström 1966 och Skjonsberg 1972). 

Mitt huvudsyfte med föreliggande arbete är att mot bakgrund av 
det ovan sagda undersöka hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män 
beskrivs i böcker som läses mycket av barn och ungdomar i "slukar
åldern" och jämföra dessa beskrivningar med de traditionella köns
rollsmönstren. Eftersom flickor och pojkar i stor utsträckning läser 
olika böcker (se t ex Hene 1981:6ff och där anf ref) är ett andra 
syfte att jämföra personbeskrivningar i böcker som främst läses av 
flickor med personbeskrivningar i böcker som främst läses av pojkar 
samt i böcker som läses av båda könen. Utifrån kritiken mot vissa 
böcker är ett tredje syfte att jämföra personbeskrivningarna i "goda" 
och "dåliga" böcker för att se om dessa skiljer sig åt och i så fall i 
vilka avseenden. 

Egenskaper, tillstånd och omdömen kan genom att vara olika for
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mulerade framstå som mer eller mindre viktiga eller anmärknings
värda och framförda ur olika sändarperspektiv, dvs personerna kan 
beskrivas utifrån av en iakttagande observatör eller inifrån av en 
allvetande berättare (se t ex Bolander 1980). Ett fjärde syfte är därför 
här att undersöka vilken informationstyngd olika personbeskrivningar 
har och vilket perspektiv som anlagts. 

Med detta arbete vill jag således försöka besvara framför allt föl
jande frågor: 

1) Vilka egenskaper/tillstånd/omdömen hos/om personer omnämns 
överhuvudtaget i populära barn- och ungdomsböcker? 

2) Vilka egenskaper/tillstånd/omdömen framställs som viktiga eller 
anmärkningsvärda och vilka framställs som mindre viktiga eller 
självklara i sammanhanget? 

3) Avviker eller överensstämmer de egenskaper/tillstånd/omdömen 
som förekommer i böckerna med de traditionella könsrolls
mönstren? 

4) Är det någon skillnad mellan beskrivningar av flickor/kvinnor och 
beskrivningar av pojkar/män, mellan flickböcker och pojkböcker 
och mellan "goda" och "dåliga" böcker i ovanstående avseenden? 
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2 BAKGRUND 

Personbeskrivningar förekommer i en mängd olika sammanhang och 
utformas därför också på många olika sätt. En typ av personbeskriv
ning är den som ges av polisen i efterlysningar och som framför allt 
beskriver en persons yttre. En annan typ förekommer i anställnings
rekommendationer o dyl, där det främst är personens karaktärsegen
skaper och yrkeskvalifikationer som berörs. Ytterligare en form för 
personbeskrivning är den sk anamnes som läkare gör över patienter 
och som avser tidigare sjukdomar, familjesituation m m. Den främsta 
källan om man vill hitta exempel på beskrivningar av människor 
torde dock vara skönlitteraturen (se t ex Björck 1970:128 ff), och 
skönlitterära författare kan också ha betydelse som skapare av psyko
logiska termer och begrepp (Krech et al 1969:520, Davitz 1969:88). 

Även i vardagslivet beskriver och bedömer vi människor, även om 
det sker på ett mer osystematiskt sätt och ofta innebär en kategorise-
ring av hela människan som en viss typ snarare än beskrivning av 
enstaka egenskaper (jfr 1.1 ovan). Den amerikanske personlighets
forskaren George A Kelly menar att vaije människa i sitt dagliga liv 
är en psykolog (eg "scientist"), dvs iakttar, drar slutsatser och gör 
förutsägelser om andra människor (Wiggins 1973:488). 

Att det i språket finns många ord att välja på när det gäller att 
beskriva människor visas för engelskans del av den amerikanske 
psykologen Gordon Allport och hans kollega H S Odberth vilka ur 
ett engelskt lexikon om 400 000 ord (Webster's New International 
Dictionary) samlade 17 953 ord som de menade kunde användas för 
att beskriva personer (Allport & Odberth 1936).1 Även andra psyko
loger framhåller att allmänspråket är rikt på personbeskrivande ord 
(se t ex Kelly 1973:24 och Lazarus 1973:49), och inom den gren av 
psykologin som benämns personlighetspsykologi betraktas "the 
natural language of personality" som ett subsystem som, trots vaghet 
och flertydighet, ofta kan vara ett bra redskap för personlighets
beskrivning (Wiggins 1973:329). 

Eftersom psykologin är den vetenskap som framför allt sysslar 
med att försöka beskriva människors psyke och sätt att vara, är det 
naturligt att anknyta ett studium av personbeskrivningar i litteratur 
till psykologin och särskilt relevant är då personlighetspsykologin. 
Psykologin har dock bara varit etablerad som vetenskap sedan slutet 
av 1800-talet och psykologiska studier och teorier framlades tidigare 
främst inom filosofi (se t ex Boring 1950). Även filosofi och idé
historia är därför i vissa avseenden lämpliga anknytningspunkter. 

Som en bakgrund och referensram för min undersökning av person
beskrivningar i barn- och ungdomsböcker refererar jag också vissa 
uppfattningar från skilda tider om vad som är typiskt kvinnligt och 
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vad som är typiskt manligt samt vissa psykologiska teorier och model
ler som jag funnit relevanta. I avsnitt 2.1.1 ges en översikt över några 
klassiska personlighetstypologier och i 2.1.2 behandlas typologier 
utifrån skillnaden kvinnligt—manligt. I avsnitt 2.3 återges vissa teorier 
och metoder inom psykologin vilka är av intresse för min undersök
ning. 

2.1 Personlighetstypologier 

2.1.1 A llmänna personlighetstypologier 

Teorier om olika personlighetstyper, dvs om vilka egenskaper som 
har samband med varandra och uppträder tillsammans, har framlagts 
under olika tider och inom olika områden. Inom astrologin, som har 
sina rötter i det Babyloniska riket från 1700-talet fKr, anses himla
kropparnas läge vid födelsetiden vara avgörande för personligheten 
och personens framtida öden. I moderna veckotidningar och special
böcker kan man läsa om den typiska fisken, väduren osv, vanligen 
m e d  n å g o t  o l i k a  b e s k r i v n i n g a r  f ö r  f i s k - k v i n n a n —  f i s k - m a n n e n  
osv. En annan av de äldsta kända teorierna är Hippokrates teori från 
400-talet fKr om sambandet kroppsvätska och temperament. Andra 
teorier bygger på antaganden om ett samband mellan kroppsbyggnad 
och temperament, t ex Kretschmers och Sheldons teorier från 1900-
talet. De flesta teorier från senare tid beskriver dock främst männi
skans förhållningssätt till sig själv och omvärlden, t ex Jungs teori om 
den introverta resp extroverta människan. 

Alla försök till personlighetstypologier har dock kritiserats för att 
ge en alltför förenklad bild av personligheten (se t ex Krech et al 
1969:708 f). För min undersökning kan dock personlighetstypologier 
vara av intresse delvis just därför att de anses vara enkla och stereo
typa, eftersom denna kritik sammanfaller med den kritik som riktats 
mot de böcker jag undersöker (se 1.2 ovan). Jag återger därför nedan 
mycket förenklat några av de mer kända personlighetstypologierna 
(se tablå 1). 

Som framgår av översikten i tablå 1 återkommer vissa karaktärsdrag 
i flera av typologierna. Gemensamt för Hippokrates, Kretschmers och 
Sheldons teorier, vilka alla utgår från ett antaget samband kropp-
temperament, är gladlynthet och tungsinne och för Kretschmer, 
Sheldon och Jung, vilka tillhör 1900-talet, inåtvändhet och utåtrikt-
ning. Hippokrates teori om ett samband mellan kroppsvätska och 
temperament har inte haft någon betydelse inom modern psykologi, 
men däremot har den lämnat spår i allmänspråket där exempelvis 
melankolisk ('med svart galla') används om en person som är sorgsen 
och nedstämd. Idéerna är intressanta i sammanhanget med tanke på 
att det i språket fortfarande finns sådana personbeskrivande uttryck 
som vara vid sunda vätskor, mjältsjuk, hetlevrad, kallblodig, varm-
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Tablå 1. Schematisk översikt över några klassiska personlighetstypologier.0 

Upphovsman Personlighetstyp 

Hippokrates sangvinisk 
(400-talet melankolisk 
fKr) kolerisk 

flegmatisk 
Kretschmer pyknisk 
(1925) 

leptosom 

atletisk 

Sheldon endomorf-visceroton 
(1942) 

mesomorf-somatoton 

ektomorf-cerebroton 

Freud oral 
(1931) 

anal 

genital 

Jung introvert 
(c: a 1920) 

extrovert 

Karakteristika 

blod — optimistisk, glad, aktiv 
svart galla — ledsen, deprimerad 
galla — hetlevrad 
slem - trög, apatisk 
kort, undersätig — glad, utåtriktad, 

praktisk 
lång, smal —blyg, känslig, humorlös, 

tillbakadragen 
välproportionerad, väl utvecklade 

muskler — trög 
mjuk fetma — avslappad, långsam, 

älskvärd 
rektangulär, muskulös - energisk, fysiskt 

aktiv, äventyrlig, bestämd, modig 
lång, späd — reserverad, inåtvänd, 

kronisk trötthet 
passiva beroendeattityder, optimistisk, 

omogen och tillitsfull eller pessimis
tisk, misstänksam och sarkastisk 

utbrott av aggression, slarv och retlighet 
eller egensinnig, ordentlig och spar
sam 

stormig med tvära emotionella sväng
ningar och intensivt intresserad av att 
välja föremål för kärleken 

subjektiv orientering: "tender-minded", 
idealistisk, inåtvänd 

objektiv orientering: "tough-minded", 
realistisk, utåtriktad 

a Översikten bygger på Krech et al 1969:703-706, 736 f, Kelly 1973:24 ff och Lazarus 
1973:6 ff. Årtalen inom parentes avser när resp teori först publicerades i skrift - för Jung är 
det dock oklart vilken skrift som skall räknas. Teorin om personlighetstyper lanserades egent
ligen i genomarbetad form först senare. 

blodig etc. Att olika kroppsdelar kan ses som säte för psykiska till
stånd och egenskaper märks också i fraser som ha ett gott hjärta, med 
tungt hjärta och kan exemplifieras från många språkområden.2 Som 
exempel kan nämnas hmong daw, ett sinotibetanskt språk, där bety
delsen 'glad' uttrycks med "god lever" och 'sårad/förolämpad' med 
"genomborrad lever" (Viberg 1980:81 ff). 

Kretschmer och Sheldon grundar sina teorier på empiriska data som 
av andra forskare dock inte har ansetts vara generaliserbara. Kretch-
mers typologi är en generalisering utifrån samband han hade funnit 
mellan en viss kroppsbyggnad och schizofreni respektive manodepres-
sivitet (Krech et al 1969:703). Sheldon stöder sig på vissa test som 
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dock av andra forskare ansetts vara alltför subjektiva. Trots detta har 
senare mera objektiva test inte helt kunnat vederlägga Sheldons teori. 
Så har bl a test med skolbarn visat på tendenser till ett visst samband 
mellan kroppsbyggnad och personlighet, men det är fortfarande oklart 
om och i så fall hur genetiska och/eller kulturella faktorer inverkar 
(Krech et al 1969:737). 

Den av Freud uppställda typologin återgår på olika stadier i barnets 
utveckling. Även Jung anknyter till barndomen genom att vid sidan 
av genetiska faktorer anföra olika barndomsupplevelser som orsak till 
att personer blir i olika grad "introverta" eller "extroverta" (Krech 
et al 1969:705). 

Jungs typologi med personlighetstyperna "tender-minded" och 
"introvert" och "tough-minded"och "extrovert" sammanfaller i stort 
sett med de karaktärsdrag som brukar tillskrivas flickor/kvinnor res
pektive pojkar/män. 

2.1.2 Typologier utifrån skillnaden kvinnligt—manligt 

2.1.2.1 Traditionella uppfattningar 

I avsnitt 1.1. ovan skisserades kortfattat den dualistiska världsbild 
som i alla tider tycks ha präglat och fortfarande präglar människans 
föreställningsvärld. En av de äldsta och mest kända av de dualistiska 
åskådningarna torde vara föreställningen om yang och yin som de 
huvudprinciper som styr universum (se t ex Ringgren-Ström 1957: 
394, 398). Yang brukar beskrivas som den manliga principen och yin 
som den kvinnliga. I tablå 2 redovisas vad som förknippas med de två 
principerna vilka enligt den kinesiska filosofin är motsatser som 
kompletterar varandra och tillsammans utgör universums 
harmoni och helhet. 

Tablå 2. Yang och yin (efter Ekenvall 1966:25). 

yang 

manligt 
sol, himmel, stjärnor 
märg, hjärna 
skelett, hår 
ande (som vid döden stiger upp 

till himlen) 
livskraft (lokaliserad till andedräkten, 

huvudet, hjärtat) 
vår, sommar 
allt torrt, varmt, ljust, lätt, fint, 

hårt, rent, vitt 
vänster (i motsats till nästan överallt 

annars) 
aktivt 

yin 

kvinnligt 
jord, måne, vatten 
blod 
kött 
kropp (som vid döden sjunker ner 

i jorden) 
kroppssjäl (lokaliserad till blodet) 

höst, vinter 
allt fuktigt, flytande, kallt, mörkt, 

tungt, grovt, mjukt orent, svart 
höger 

passivt 
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Tablå 2 visar att den kvinnliga principen, yin, förknippas med t ex 
jord, blod, kropp, kyla och passivitet och den manliga, yang, med 
himmel, hjärna, ande, värme och aktivitet.3 Liknande typologier i 
fråga om kvinnligt och manligt finns inom de flesta kulturer både i 
vår tid och i historisk tid (se t ex Ekenvall 1966:20—104). Fukt och 
kyla kontra torrhet och värme finns exempelvis också i Hippokrates 
teori om kroppsvätskorna (se 2.1.1 ovan). Även Aristoteles omfattade 
dessa idéer vilka för övrigt var allmänt accepterade under antiken 
(Thielst 1980:60 ff). Den koppling mellan kroppen och kvinnan och 
anden och mannen som finns i föreställningen om yang och yin åter
finns också inom kristendomen, där kroppen står för det låga, negativa, 
och anden för det höga, rena, och har stöd i både Gamla och Nya 
Testamentet med undantag av evangelierna, dvs med undantag av 
Jesu eget budskap (se t ex Thielst 1980:66 ff). 

Antikens uppfattningar om sambandet mellan kroppsvätskor och 
karaktärsdrag utvecklades vidare under 1500-talet av spanjoren 
Huartes och eftersom vissa av dessa idéer delvis är aktuella in på 
1900-talet återges här de som berör skillnader mellan könen. Fram
ställningen bygger på Ekenvall 1966:182 f. 

Huartes menade, liksom sina föregångare, att kvinnor var kalla och 
fuktiga till sin natur, medan männen var varma och torra. Kyla och 
fuktighet ansågs vara en dålig jordmån för intelligens, och därför 
ansågs kvinnan intellektuellt underlägsen mannen. Kvinnornas kyla 
och fuktighet kunde dock anta olika grader, och kvinnor som var 
kalla och fuktiga av första graden kunde därför visa prov på viss intel
ligens (som dock aldrig var jämförbar med mannens). Denna intelli
gens var emellertid förenad med ovänlighet och dåligt lynne. En 
kvinna som hade låg grad av fukt och kyla var mager, hade brun hy, 
riklig hårväxt och mansröst. Kvinnor som var kalla och fuktiga av 
andra graden var däremot utomordentligt vackra och dessutom frukt
samma, medan kvinnor med kyla och fukt av tredje graden var fula 
och ofruktsamma. 

Den dualistiska synen på tillvaron och på människan kommer dock 
inte bara till uttryck genom kontrasteringen av kvinnligt och manligt 
utan gäller också synen på kvinnan respektive mannen som sådan, 
vilket kan sammanfattas med följande citat: 

"Kvinnan är Delila och Judit, Aspasia och Lukretia, Pandora och Athena. 
Hon är på en gång Eva och jungfru Maria. H on är ido l och tjänarinna, livets 
källa och mörkrets makt. Hon är sanningens rena tystnad, hon är slughet, 
sladder och lögn. Hon är helbrägdagörerska och trollkona. Hon är mannens 
rov, hon är hans undergång. Hon är allt vad han inte är oc h allt han vill äga, 
hon är hans negation och hans livsberättigande." 

(Simone de Beauvoir, Det andra könet 1973:120) 
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"Det finns dubbla schablonbilder också av männen. Antingen är mannen en 
brutal v åldtäktsman eller också den gode och beskyddande fadern och ridda
ren. Han med champagne och blommor som du träffar på i reklamen." 

(Nina Karin Monsen i Svenska Dagbladets artikel
serie "Antingen — eller", SvD 14.11.1983) 

Även om man inom olika åskådningar vanligen utgått från att kvin
nor och män har helt olika psyke och karaktär, har det emellertid 
också debatterats om det verkligen finns några som helst skillnader 
mellan könen utöver rent fysiska (för en historisk översikt se t ex 
Thielst 1980). 

Under senare tid har debatten främst förts i termer av biologiskt 
kön — psyko logiskt kön — socialt/antropologiskt kön, där psykolo
giskt kön avser drag i personligheten och socialt/antropologiskt kön 
avser beteendemönster i samhället (Einarsson 1981:5). I tablå 3 presen
teras en sammanställning över vad som traditionellt brukar anses som 
kvinnliga respektive manliga karakteristiska. Sammanställningen 
bygger bla på Ekenvall 1966, Hesselund 1972, Thielst 1980 och 
Einarsson 1981a samt en artikel i Svenska Dagbladet den 13.10.1981. 

Tablå 3. översikt över traditionellt kvinnliga respektive manliga karakteristika 
med avseende på psykologiskt och socialt/antropologiskt kön. 

biologiskt kön: KVINNA MAN 

psykologiskt kön: känslosam rationell 
labil stabil 
mild aggressiv 
undfallande påstridig 
"känsla" "förnuft" 

socialt/antropologiskt kön: familjeinriktad yrkesinriktad 
personintresserad sakintresserad 
passiv aktiv 
utseende karaktär 
"objekt" "subjekt" 

Åtskilliga av de drag som förknippas med kvinnor värderas ofta 
lågt av samhället och de drag som förknippas med män värderas högt 
(se t ex Lund 1981:14 0- Kvinnan brukar dessutom betraktas som 
underlägsen mannen (se t ex Thielst 1980). Utifrån vänstra respektive 
högra kolumnen i tablå 3 utkristalliseras två urtyper som skulle 
kunna beskrivas som "den sanna kvinnan" respektive "den verklige 
mannen" (jfr Einarsson 198 la:9 ff). 

I debatten om psykologiskt och antropologiskt kön har dock 
betonats att det mer är fråga om en slags kvinnlig respektive manlig 
princip och att kvinnor och män har eller kan ha både en kvinnlig 
och en manlig sida (jfr om y ang och y in ovan).4 En person som inte 
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framträder som någon av de nämnda typerna utan i stället uppvisar 
en blandning av "kvinnliga" och "manliga" drag brukar betecknas som 
androgyn — en beteckning som tycks ha positiv betydelse åtminstone 
när den används om kvinnor. Andra mindre positiva beskrivningar av 
personer med androgyn framtoning är manhaftig (om kvinnor), 
feminin (om män), mjukis (om män). Här kan observeras att man
haftig enbart kan användas om kvinnor och att feminin om en 
kvinna snarast har positiv betydelse. Positiv betydelse har också ordet 
pojkflicka, medan flickpojke är ett möjligt men ej etablerat ord. De 
nämnda exemplen visar på det kända förhållandet att det kan upp
fattas som positivt för en flicka/kvinna att likna en pojke/ man ("som 
en hel karl"), medan det för en pojke/man enbart uppfattas som 
negativt att likna en flicka/kvinna ("fruntimmersaktigt") (jfr ovan 
om värderingar av respektive kön). 

2.1.2.2 Nyare forskningsrön 

Att de traditionella uppfattningarna om typiskt kvinnliga och typiskt 
manliga egenskaper vilka sammanfattas i avsnittet ovan åtminstone 
till viss del har täckning i verkligheten — oavsett vad orsakerna till 
skillnaderna är — visas i en rad olika undersökningar på området av 
vilka några refereras nedan. Nyare forskning visar nämligen att socia-
lisationen in i olika könsrollsmönster börjar redan i spädbarnsåldern 
genom att flickor och pojkar behandlas olika t ex när det gäller 
beröring och närhet. Undersökningar har bl a visat att pojkarna ges 
mer uppmärksamhet och stimuleras mer (Scheu 1979:51 ff). Redan i 
ettårsåldern märks också skillnader i beteende mellan flickor och 
pojkar i valet av leksaker då flickor i större utsträckning än pojkar 
föredrar mjuka leksaker, och i tvåårsåldern väljer flickor och pojkar 
vanligen typiska flick- respektive pojkleksaker (se Stage 1982:18 och 
där anf ref)-

I förskoleåldern tycks barnen ha en ganska klar uppfattning om 
skillnader i kvinnligt och manligt beteende. Vid en typ av associations
test som utförts inom projektet Språk och kön i skolan visar det sig 
nämligen att förskolebarn förknippar ord som pratar fint, tycker om 
små barn, sitter tyst i skolan med hon och ord som svärord, bråkar, 
tävlar, är rolig m fl med han (Einarsson 1981 c:22 ff).5 Könsrollsföre
bilder har barnen bl a i TV och andra massmedier, och det bör i detta 
sammanhang också nämnas att vissa undersökningar tyder på att det 
är de kvinno- och mansroller som samhället tillhandahåller utanför 
familjen som är viktigast för barnens uppfattning av sig själva och det 
andra könet (Kohlberg 1966:99 ff). 

Beroende på vilket kön barnen tillhör behandlas de också något 
olika av lärarna i förskolan enligt resultat från undersökningar av hur 
förskolelärare talar till barnen (Fichtelius-Malmberg m fl 1982, 
Johansson 1983). Den tydligaste skillnaden vid tal till flickor resp 
pojkar tycks gälla paralingvistiska företeelser som prosodi och röst-
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modulation och antagligen också annan icke-verbal kommunikation. 
Det är emellertid främst prosodi och röstmodulation som har under
sökts systematiskt i detta avseende. I tal till flickor har såväl kvinn
liga som manliga förskollärare stigande intonation och ett mer varie
rat intonationsförlopp än i tal till pojkar (Johansson 1983). 

Att vuxna också verkligen uppfattas tala med olika tonfall till 
flickor och pojkar framgår av olika undersökningar där vuxna försöks
personer fått bedöma olika talprov och ange om talet är riktat till en 
flicka eller pojke. Tal med ljus, mjuk röst och ett "barnsligt" tonfall 
bedöms som riktat till en flicka och tal med mörk, fast röst och 
"vuxet" tonfall bedöms som riktat till en pojke (Hultman 1981 b : 17 ff 
och jfr Einarsson 1983:21 ff). Resultaten kan tolkas som att flickorna 
förväntas vara i behov av beskydd och försiktig behandling, medan 
pojkarna betraktas som eller förväntas vara vuxnare och hårdare på 
olika sätt. Einarsson (1983:34) sammanfattar förväntningarna på 
pojkarna med "Du skall vara stor och stark — fast du är liten" (jfr 
också "En pojke gråter inte"). 

En omdiskuterad fråga är sedan gammalt om det finns skillnader 
i intelligens mellan könen (jfr 2.1.2.1 ovan). Stage ( 1982:10 ff) kom
menterar och refererar en del av de test som gjorts på detta område 
och menar — i likhet med andra forskare — att det enda man kan säga 
utifrån de undersökningar som gjorts är att det tycks föreligga en viss 
skillnad till flickornas fördel i verbal förmåga och till pojkarnas fördel 
i spatial förmåga (bl a orientering i rummet). Pojkarna tillskrivs tradi
tionellt en större matematisk begåvning, men test med barn i förskole
åldern och de lägre skolåldrarna styrker inte ett sådant antagande 
(Stage 1982:14). Ändå är det odiskutabelt så, att pojkarna i högre 
grad än flickorna är inriktade på en yrkeskarriär inom tekniska och 
naturvetenskapliga områden. Stage (1982:17f) menar, med stöd av 
även andra forskare, att den avgörande skillnaden mellan flickor och 
pojkar här är en skillnad i intressen och värderingar och inte i intellek
tuell kapacitet. Denna antagna skillnad i intressen har bl a stöd i de 
många ordförrådsundersökningar som har gjorts av flickors och 
pojkars skoluppsatser från mellanstadiet till gymnasiet. Dessa under
sökningar visar att flickorna är mer personinriktade och pojkarna mer 
sakinriktade (se Hultman 1981a). 

De nämnda skillnaderna i intresseinriktning kan åtminstone delvis 
förklara flickors och pojkars olika yrkesval, men även när de väljer 
samma yrke kan motivet för detta vara helt olika. En undersökning 
av medicine studerande beträffande deras motiv för att välja läkar-
yrket visar att de kvinnliga studenternas främsta motiv var att de ville 
hjälpa andra, medan det för de manliga studenterna var de möjlig
heter läkaryrket ger i form av status, inkomst och internationell 
karriär (Journalen 11-1982). 

Både flickor och pojkar försöker under skolåren att nå framgång — 
men i helt olika avseenden. Flickornas mål är nämligen popularitet, 
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medan pojkarnas mål är ledarskap och/eller höga betyg (Stage 1982: 
17). Så olika mål borde leda till skillnader i beteende vilket också 
tycks vara fallet. Inom det ovan nämnda projektet Språk och kön i 
skolan har man nämligen studerat flickors och pojkars agerande i 
klassrummet och funnit att flickor och pojkar på låg- och mellan
stadiet förväntas och tillåts följa och också följer helt olika norm
system (Einarsson 1981 b och 1983). Einarsson (1981 b:l f) diskuterar 
här "den dolda läroplanen", dvs de outtalade krav och mål för skol
arbetet som, trots att de inte finns inskrivna i några läroplaner, ändå 
fungerar som en slags mer eller mindre medveten läroplan. Denna 
dolda läroplan sammanfattas av Einarsson ( 1983:148) på följande sätt : 

1) Du ska lyda läraren 
2) Du ska sitta tyst och stilla 
3) Du ska kunna vänta 
4) Du ska vara uppmärksam 
5) Du ska arbeta individuellt 
6) Du ska undertrycka dina egna erfarenheter 

Det är denna dolda läroplan som flickorna följer och förväntas följa, 
medan det för pojkarnas del tycks finnas en annan dold läroplan som 
ger dem ett helt annat utrymme i klassrummet och Einarsson (t ex 
1983:148) för här in tanken på en "dubbel dold läroplan".7 Pojkarna 
får nämligen mer uppmärksamhet, delvis beroende på att de inte 
håller sig lugna och tysta på samma sätt som flickorna, och lärarna 
skämtar t ex mer med pojkarna vilka därigenom ges mer utrymme att 
vara roliga ("aktörer") (Einarsson 1983). (Jfr förskolebarns uppfatt
ning: vara rolig — han ovan.) Pojkarnas beteende är visserligen ofta 
föremål för tillrättavisning, men de tillåts ändå dominera, agera och 
bryta mot regler på ett sätt som aktualiserar det välkända uttrycket 
"pojkar är pojkar". Flickorna får däremot fungera som tysta åskådare 
till pojkarnas skådespel. 

I den mån flickor och pojkar uppvisar samma språkliga beteende i 
klassrummet, t ex är lika talföra, tycks det dessutom vara olika motiv 
som ligger bakom. Den talföra flickan tycks främst tala för att hjälpa 
läraren att upprätthålla lugn och ordning, medan den talföre pojken 
använder språket för att utöva makt för egen del (Bruzelius m fl 
1981:44 f). 

Att flickor och pojkar i skolan har olika roller och behandlas olika 
kan leda till ett fortsatt bevarande av traditionella könsrollsmönster. 
Detta beskrivs av Einarsson (1983:69) på följande sätt: "Om dessa 
iakttagelser visar sig vara generaliserbara tyder de på att skolans 
omedvetna inövning och sociala utbildning inte är densamma för 
elever av olika kön. Därmed får förstås inte heller elever av olika kön 
samma möjlighet att av egen kraft skaffa sig yrke, inkomst och status 
och inte heller samma möjlighet till deltagande i offentliga (politiska) 
sammanhang." 

Frågan är alltså här som inom andra områden hur mycket man kan 
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generalisera utifrån enskilda undersökningsresultat. Det finns givetvis 
också en mängd individuella variationer, både hos eleverna själva och 
hos lärarna i deras beh andling av eleverna. Resultaten från en mängd 
olika undersökningar är dock så samstämmiga och tendensen så tydlig 
att det finns anledning att befara att det i skolan verkligen föreligger 
två dolda läroplaner — en för flickor och en för pojkar. På samma 
sätt tyder en rad andra undersökningar och även allmänna iakttagelser 
på att det både i hemmen och i samhället för övrigt finns olika norm
system eller "levnadsplaner" för flickor/kvinnor och för pojkar/män. 
De skillnader i intresse och värderingar (person-sak) som redovisades 
ovan kan vara frukten av dessa olika dolda "läroplaner" och "levnads
planer", troligen i samverkan med biologiska skillnader mellan könen, 
samtidigt som skillnaderna i intresseinriktning bidrar till att bevara 
de traditionella könsrollsmönstren. 

Många ytterligare exempel kan ges på olika undersökningar som 
visar på könsskillnader i olika avseenden och inom olika områden 
samt förslag till förklaringar av dessa, men jag nöjer mig med referaten 
ovan och anknyter till dessa och andra undersökningar i samband 
med resultatredovisningen i kapitel 5 och 6. I s tället tar jag i nästa 
avsnitt upp hur man inom personlighetspsykologin beskriver en 
människas egenskaper och karaktärsdrag. 

2.2 Personlighetspsykologi 

2.2.1 Allmänt 

Den gren av psykologin som tenderar att se personer som "integrerade 
helheter" med vissa personlighetsdrag eller dispositioner som styr 
deras handlingar och reaktioner brukar kallas per sonlighetspsykologi 
(jfr Lazarus 1973: llff). Inom personlighetspsykologin finns två 
huvudinriktningar, vilka kan sammanfattas som "trait"-teorier resp 
interaktionistiska teorier. Dessa inriktningar skiljer sig åt framför allt 
med avseende på observationsmetoder genom att betona observatio
ner av personer isolerat resp observationer av personer i ett socialt 
sammanhang (Lazarus 1973:63 f, Wiggins 1973:328 ff, se också vidare 
avsnitt 2.2.2 och 2.2.3 nedan). Vilken metod och teori man än före
språkar inom psykologin gäller d ock att de strukturer och processer 
som ligger bakom ett beteende inte är iakttagbara i sig, varför ett 
antagande om en persons psykiska egenskaper och personlighetsdrag 
endast är slutsatser dragna utifrån observerbart beteende (se t ex 
Lazarus 1973:17 f). 

Kelly (1973:40 0 anknyter bedömningen av e n persons inre egen
skaper till användningen av o lika ordklasser vid beskrivning av perso
ner. Genom att använda verb, t ex A löser problemet, beskriver vi ett 
beteende och för att ytterligare beskriva d etta beteende lägger vi till 
adverb eller adverbiella fraser, t ex A löser problemet på ett strålande 
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sätt. Om vi däremot drar slutsatser om A som person använder vi i 
stället adjektiv, t ex yl är intelligent, och en ytterligare konkretisering 
av A:s egenskap är att ersätta adjektivet med ett substantiv. Kelly 
framhåller att det alltid är en teoretisk konstruktion att uttrycka en 
egenskap med ett substantiv eftersom ingen någonsin har kunnat 
iakttaga de strukturer och processer vi i dagligt tal kallar egenskaper. 
Med egenskaper torde här avses enbart inre egenskaper (Kellys term 
är i översättningen "karaktärsegenskaper"), eftersom egenskaper som 
rör det yttre är direkt iakttagbara, t ex längd och hårfärg. 

Enligt Lazarus (1973:19) finns det tre olika sätt att dra slutsatser 
om en persons psykiska egenskaper och tillstånd, nämligen utifrån 
1) handlingar eller rörelser 2) verbala rapporter 3) fysiologiska för
ändringar. Eftersom detta har viss betydelse för tolkningen av mitt 
material där det bl a förekommer adjektiv som beskriver rörelser och 
fysiologiska förändringar ger jag här en kortfattad beskrivning av de 
tre nämnda företeelserna utifrån Lazarus 1973:19 ff. 

1 ) handlingar/rörelser 
Handlingar kan vara avsiktliga (instrumentella) eller oavsiktliga 
(expressiva). Vidare skiljs på "målinriktade handlingar" och "stil". 
Med "målinriktade handlingar" avses handlingar utifrån vilka man 
kan dra vissa slutsatser om en persons motiv, medan "stil" avser det 
sätt på vilket en handling utförs, exempelvis tempo, gester, kropps
hållning och ansiktsuttryck. Åtskilligt av det som Lazarus kallar "stil" 
brukar inom språkvetenskapen hänföras till "icke-verbal kommunika
tion" (se t ex Allwood 1978). 

2) verbala processer 
Information om egenskaper och tillstånd som ges verbalt av personen 
själv. En komplicerande faktor när det gäller verbala rapporter är 
dock att "ord kan användas såväl för att dölja som för att meddela 
något" (Lazarus 1973:26). 

3) fysiologiska förändringar 
Fysiologiska förändringar kan iakttagas direkt, t ex genom att en 
person rodnar, blir blek, svettas eller darrar eller med hjälp av teknisk 
apparatur, t ex mätningar av hudens ledningsförmåga, hjärtverksam
het. Inom språkvetenskapen klassificeras den första typen vanligen 
som oavsiktlig icke-verbal kommunikation (se Allwood 1978:127 0-
Att beakta fysiologiska förändringar är särskilt aktuellt när det gäller 
känslor eftersom dessa anses sammanhänga med fysiologiska förlopp. 
Den mycket komplicerade frågan om vad som är orsak och verkan — 
känslorna eller deras fysiologiska förlopp — har jag dock ingen anled
ning att gå in på här. 
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2.2.2 Personlighetsdrag 

"Trait"-teorierna grundar sig på en hypotes om att det hos en person 
finns en uppsättning drag, "traits", som medför en tendens att handla 
och reagera på ett visst sätt. Dessa benämns grunddrag ("source 
traits") och är inte direkt observerbara utan kan endast tillskrivas en 
person indirekt (Wiggins 1973:495). 

Teorin om personlighetsdrag har under senare tid rönt mycken 
kritik bl a för de observationsmetoder som används. Det framhålls att 
personlighetsdragen snarare är konstruktioner av observatören än 
egenskaper hos den observerade personen (Wiggins 1973:344). Vad 
som istället förespråkas av kritikerna är observationsmetoder som 
studerar och tar fasta på människors beteende i vissa situationer (se 
vidare 2.2.3). Anledningen till att jag trots kritiken uppehåller mig 
vid teorin om »traits» är att jag i mitt material har en mängd egen
skaper som tillskrivs personerna utifrån "observationer" gjorda av 
berättaren eller de deltagande personerna själva, och det kan vara av 
intresse att se i vad mån dessa egenskaper sammanfaller med de egen
skaper som inom psykologin betecknas som "personlighetsdrag". 
Dessutom används inom denna riktning av personlighetspsykologin 
allmänspråkets vokabulär, vilket bör underlätta en jämförelse. 

Teorin om "traits" har utvecklats vidare av Raymond Cattell som, 
bl a med hjälp av s k faktoranalys där olika relevanta beteenden rela
terades till varandra, kom fram till vissa grunddrag som han menade 
var de viktigaste elementen i personligheten (Lazarus 1973:54f). Jag 
återger här de grunddrag som avser temperamentet ("temperament 
traits") eftersom de, oavsett vad man anser om deras status som 
grunddrag, har anknytning till personbeskrivningarna i de böcker jag 
undersöker. Listan nedan avser 16 grunddrag och är hämtad från 
Wiggins (1973:500), där allmänspråkets beteckningar används i stället 
för Cattells fackspråkliga terminologi (t ex eng "reserved" i stället för 
"sizothymia"). I stället för att som Wiggins förse dragen med marke
ringar för vilka data de härrör från, har jag endast numrerat dem 
löpande och dessutom uteslutit drag som bara är varianter av andra 
drag, t ex "doubting" som är en variant av draget "suspicious". Vidare 
har jag översatt beteckningarna till svenska för att lättare kunna 
anknyta till dem till behandlingen av materialet. 

Grunddragen är som framgår av tablå 4 i de flesta fall formulerade 
i motsatspar, men tanken är att dragen också kan ses som ett konti-
nuum och förekomma med olika styrka på samma sätt som grunddrag 
2: "mer intelligent" — "m indre intelligent". Många av grunddragen 
anknyter direkt till de egenskaper som traditionellt brukar tillskrivas 
flickor/kvinnor respektive pojkar/män, framför allt grunddrag 2, 3, 4, 
8, 12 och 14 (jfr 2.1.2 ovan), vilket gör dem särskilt relevanta här. 
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Tablå 4. 16 grunddrag enligt Cattell (efter Wiggins 1973:500). 

1. utåtriktad — reserverad 
2. mer intelligent — mindre intelligent 
3. emotionellt stabil — känslosam/känslostyrd 
4. dominerande/överlägsen — ödmjuk/underlägsen 
5. sorglös/lättsinnig — allvarsam 
6. samvetsgrann/hederlig - mindre nogräknad/skrupelfri 
7. äventyrlig — försiktig/tillbakadragen 
8. ömsint/känslig — hård/hårdhudad 
9. misstänksam - förtroendefull 

10. fantasifull/bohemisk — saklig/praktisk 
11. slug/beräknande — rättfram 
12. ängslig/otrygg — lugn/självsäker 
13. radikal/okonventionell — konservativ/konventionell 
14. självständig/beslutsam — gruppberoende/obeslutsam 
15. kontrollerad/karaktärsfast - odisciplinerad/splittrad 
16. spänd — avspänd 

2.2.3 Interpersonella variabler 

Av de olika interaktionistiska teorier och modeller som förekommer 
har jag funnit den modell som i Wiggins (1973:475 ff) presenteras 
som "the interpersonal model" tillämplig på mitt material. "The 
interpersonal model" introducerades av Harry S Sullivan på 1940-
talet och har sedan utvecklats vidare av andra forskare. Denna modell 
utgår från antagandet att en person endast kan förstås utifrån sina 
relationer till andra människor. Därför betonas här studier av situa
tioner där minst två personer är inblandade. Ett centralt begrepp vid 
analys av interpersonellt beteende är "aspekter" ("facets") som är 
lämpliga att använda i analysen av olika interpersonella beteenden. 
Wiggins (1973:477 ff) refererar här en betydelsefull forskare inom 
området, Foa, som räknar med tre viktiga "aspekter", nämligen det 
interpersonella beteendets innehåll ("content"), objekt ("object") 
och modus ("mode"). "Innehållet" kan innebära ett accepterande 
eller avvisande av "objektet", dvs personen själv eller andra, i olika 
"modus", dvs socialt, eller emotionellt, "socialt modus" inkluderar 
regler och normer i samhället samt status och roll inom en social 
enhet. Hur man genom kombinationer av dessa aspekter kan få fram 
vissa grundläggande psykologiska enheter visas i figur 1 som är hämtad 
från Wiggins (1973:477). Wiggins benämningar på de olika enheterna 
har översatts till svenska och är placerade under figuren (Wiggins 
1973:478). 

Enhet A i figuren avser alltså att en person accepterar sig själv 
socialt och E att en person avvisar sig själv socialt. De båda enheterna 
benämns av Wiggins "confidence" respektive "lack of confidence", 
men han framhåller att även andra benämningar är tänkbara. Enheterna 
A och E, B och F och D och H återfinns bland de grunddrag som 
redovisades i 2.2.2 ovan (grunddrag 12, 3 och 4 i tablå 4). 

16 



Figur 1. "Aspekter" i interpersonellt beteende (efter Wiggins 1973 All). 

Facets 

Content 

Object 

Mode 

Units 

Emotional i i Emotional Social 

Other 

Accept 

A - självförtroende (confidence) 
B — emo tionell stabilitet 

(emotional stability) 
C - tillgivenhet (affection) 
D — undergivenhet (submission) 

i Reject 

Other 

Social 

Self 

Social Emotional Emotional 

E — brist på självförtro ende 
(lack of confidence) 

F - emotionell instabilitet 
(emotional instability) 

G — fientli ghet (hostility) 
H - överlägsenhet (ascendance) 

Genom kombination av de olika enheterna kan man få fram olika 
interpersonella variabler (Wiggins 1973:478). Så kan exempelvis en 
person betecknas som "anspråkslös" ("modest") om hon accepterar 
andra både socialt och emotionellt (enhet C och D), men avvisar sig 
själv i båda dessa avseenden (enhet E och F) eller som "aggressiv" 
("aggressive"), om hon avvisar både sig själv och andra såväl socialt 
som emotionellt (enheterna E, F, G och H). Med utgångspunkt från 
Wiggins benämningar på de olika enheterna kännetecknas således 
såväl en person som är "anspråkslös" som en som är "aggressiv" av 
emotionell instabilitet och brist på självförtroende. Variablerna kan 
behandlas på flera olika sätt (se Wiggins 1973:479 ff), men detta för
bigås här eftersom det främst är de ovan beskrivna "aspekterna", dvs 
innehåll, objekt och modus, som är intressanta för mitt material (se 
4.2 samt 6.2.2). 

Mitt återgivande här av olika teorier och modeller inom personlig
hetspsykologin är givetvis starkt förenklat, men eftersom jag endast 
syftat till att redovisa bakgrunden till olika infallsvinklar för behand
lingen av mitt material har jag ej funnit anledning att diskutera dem 
utförligare. 
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3 MATERIAL OCH FUNKTIONELL KATEGORISERING 

Som angavs ovan under 1.2 är huvudsyftet med föreliggande arbete 
att undersöka hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män beskrivs i 
populära barn- och ungdomsböcker. Undersökningsmaterialet utgörs 
av personbeskrivande adjektiv, adverb och particip som excerperats 
ur 20 populära böcker för barn och ungdomar i slukaråldern (9—13 år). 
I avsnitt 3.1—3.4 nedan redovisas bokurval och excerperingsprinciper 
samt hur beläggen har kategoriserats dels efter vilka personer som 
beskrivs, dels efter beskrivningstyp och syntaktisk funktion. Beläggen 
har också kateogriserats efter betydelse och principerna för denna 
kategorisering redovisas i kapitel 4. 

3.1 Bokurval och textomfång 

Denna undersökning har utförts inom ramen för projektet Populära 
böcker för flickor och pojkar — en jämförande språklig analys.1 Pro
jektets huvudsyfte är att mot bakgrund av konstaterade skillnader i 
flickors och pojkars språkbruk undersöka språket i populära böcker 
för flickor respektive pojkar samt i böcker för båda könen för att se 
om språket i dessa skiljer sig åt i något avseende. Ett andra syfte med 
projektet är att utifrån kritiken mot triviallitteraturen jämföra språket 
i böcker som hänförs till denna kategori med språket i s k goda böcker. 
Utifrån dessa syften har ett antal böcker valts ut som undersöknings
material. Samtliga böcker ingår i sk långserier, en beteckning som i 
debatten om "god" och "dålig" barn- och ungdomslitteratur ofta har 
en negativ innebörd (se t ex Mählqvist 1977:91). I projektet menas 
med långserie emellertid endast "en serie böcker som tillhör samma 
genre och där samma huvudperson (-er) återkommer i bok efter bok" 
(Hene 1981:10). De kriterier som i projektet ställts upp för bokur
valet är följande:2 

Böckerna skall: 
1) vara mycket efterfrågade (sålda eller utlånade) 
2) vara utgivna eller omtryckta (nyöversatta, nytryckta) under 1970-

talet 
3) vara avsedda för barn i åldern 9—13 år (slukaråldern) 
4) läsas främst av ettdera könet respektive av båda könen 
5) vara prisbilliga (högst ca 15 kr) 
6) representera både s k god och s k dålig litteratur 

Utifrån ovanstående kriterier har 13 långserier valts och ur dessa 
har sedan 1 eller 2 böcker valts beroende på seriens omfattning (en 
långserie kan nämligen bestå av upp till 70—80 böcker). Till de 13 
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långserier som tas upp i Hene 1981 har sedan lagts ytterligare en, 
nämligen Astrid Lindgrens serie om Mästerdetektiven Blomkvist 
(Bolander—Hene 1981:3 f). Ur de således sammanlagt 14 olika lång
serierna har 20 böcker valts och grupperats efter de tänkta mottagar
nas kön i "flickböcker", "pojkböcker" och "neutrala böcker". De 
sistnämnda avser böcker som riktar sig till båda könen. 

De 20 böckerna listas nedan grupperade efter boktyp, dvs flick
bok, pojkbok och neutral bok. Inom parentes anges efter varje bok
titel den förkortning som i fortsättningen används när boken omtalas. 
Där två förkortningar anges används den kortare i tabeller och vid 
återgivande av belägg och den längre i den löpande framställningen. 
I de fall då ingen sifferbeteckning ges, trots att två böcker ingår ur 
samma serie, avses båda böckerna. Dessutom anges för varje bok för
fattare eller den författarpseudonym som används, samt genre och 
centralt tema. Med "centralt tema" avses här endast vad boken rent 
konkret handlar om och termen har alltså inte något samband med 
litterär analys. Under rubriken "genre och centralt tema" anges också 
i relevanta fall vilken miljö handlingen utspelas i. Vidare har de böcker 
som brukar räknas till kvalitetslitteraturen markerats med tecknet (b). 

De 20 undersökta böckerna grupperade efter boktyp och med angivande av för
fattare samt genre och centralt tema. 

Boktyp och boktitel 

FLICKBÖCKER 

Kitty som detektiv 
(Kitty 1) 

Kitty och sjöodjuret 
(Kitty2) 

Det är Lotta, förstås! 
(Lotta 1)^ 

Rakt i plurret, Lotta! 
(Lotta2)* 

Annika och Bettinas lycko
häst (Annika) 

Lottes tre hästar (Lotte) 
Va läskigt, Bonnie! (Bonnie) 
Kulla-Gulla löser en gåta 

(Kulla-Gulla/KG) (b) 

POJKBÖCKER 

Biggies, stridsflygaren 
(Biggies 1 /Bigi) 

Biggies och smugglarna 
(Biggles2/Big2) 

Författare 

Carolyn Keene 

Carolyn Keene 

Merri Vik 

Merri Vik 

Anna-Lisa 
Almqvist 

Sven Martinson 
Bengt Linder 
Martha Sandvall-

Bergström 

W E Johns 

W E Johns 

Genre0 och centralt tema 

barndeckare : förfalskat testa
mente, stöld 

barndeckare: "övernaturliga" 
händelser i samband med 
bedrägeri 

yrhättebok: skolarbete, julför
beredelser, stöld 

yrhättebok: studier och arbete 
på sjukhus 

hästbok: hästar, ekonomiskt 
bedrägeri 

hästbok: hästar, fölning 
barndeckare : stöld, hotellmiljö 
historisk barnbok: herrgårds

miljö, stöld 

krigsbok: stridsflygning, första 
världskriget 

barndeckare : flygning, smugg
ling i Mindre Asien 
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Tre Deckare löser skräck
slottets gåta (TreDeckarel/ 
TreDl) 

Tre Deckare löser enögda 
kattens gåta (TreDeckare2/ 
TreD2) 

Tvillingdetektiverna: Zick-
Zack-mysteriet (Tvillingl/ 
Tvil) 

Tvillingdetektiverna: Segel
flygmysteriet (Tvilling2/ 
Tvi2) 

Dante i toppform (Dante) 

Åshöjden går vidare (Ås-
höj den/Ås) (b)^ 

NEUTRALA BÖCKER 

Fem befriar flygarna 
(Feml) 

Fem på mystiska heden 
(Fem2) 

Upp genom luften, ett fall 
med Dunder & Brak 
(Dunder) (b) 

Mästerdetektiven Blomkvist 
lever farligt (Blomkvist/ 
Blom) (b) 

Robert Arthur 

Wiliam Arden 

Sivar Ahlrud 

Sivar Ahlrud 

Bengt Linder 

Max Lundgren 

Enid Blyton 

Enid Bly ton 

Hans-Eric 
Hellberg 

barndeckare : "övernaturliga" 
händelser i samband med 
bedrägeri 

barndeckare: stöld, arbete på 
nöjesfält 

barndeckare: bankrån, cirkus
anknytning 

barndeckare : narkotikahandel, 
segelflygning 

barndeckare : narkotikahandel, 
hotellmiljö 

idrottsbok: fotboll 

barndeckare : flygplansstöld, 
lantmiljö 

barndeckare: sedelförfalskning, 
ridläger 

barndeckare: affärsbedrägeri, 
flygning 

Astrid Lindgren barndeckare : mord, krigslekar 

a Genrebeteckningarna är förutom "yrhättebok" och "idrottsbok" hämtade från Edström 
(1980) och får anses som väl etablerade. Med "yrhättebok" avses här en slags "tjuvpojksbok" 
med kvinnlig huvudperson, dvs en skildring av relativt vardagliga händelser där huvudperso
nen trasslar till det för sig själv och omgivningen på olika sätt. Beteckningen "idrottsbok" är 
jämförbar med "krigsbok" och "hästbok" och tar alltså fasta på det centrala temat i boken/ 
långserien. 

^ Lotta-böckerna och Åshöjden är jag-berättelser, medan övriga böcker är s krivna i tredje 
person. 

Av de 20 valda böckerna är alltså 8 flickböcker, 8 pojkböcker och 
4 neutrala böcker enligt den indelning som nämndes ovan. Som fram
går av genrebeteckningarna är de flesta av böckerna barndeckare: 
samtliga neutrala böcker, 6 av pojkböckerna och 3 av flickböckerna. 
Inslag av brottslighet förekommer också i Lottai, Annika och Kulla-
Gulla, dvs i totalt 16 av böckerna.3 Böckerna representerar författare 
av olika kön — i de fall en bok är översatt från annat språk har över
sättaren samma kön som författaren förutom när det gäller Tre 
Deckare. Samtliga pojkböcker, två av flickböckerna (Lotte och 
Bonnie) och en neutral bok (Dunder) har manliga författare, dvs 
totalt 11 av böckerna (2 av dessa har alltså kvinnliga översättare). En 
av de manliga författarna, Bengt Linder, har skrivit både en flickbok 
(Bonnie) och en pojkbok (Dante). Däremot fanns det inte att tillgå 
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någon kvinnlig författare till de populärare långserierna för pojkar.4 

Böckerna representerar vidare både s k god och s k dålig litteratur. 
De neutrala böckerna Blomkvist och Dunder samt pojkboken Ås-
höjden är skrivna av erkända barn- och ungdomsförfattare och anses 
som goda böcker. Om Åshöjden sägs t ex i lektörutlåtanden att 
"personskildringarna är suveräna", "serien är på väg att tillföras 
klassikerna" (Hene 1981:30). Kulla-Gulla intar en mellanställning 
och anges ha exempelvis "svart-vit personskildring", men eftersom 
helhetsomdömet om serien brukar vara positivt räknas den här till 
kvalitetslitteraturen (se Hene 1981:25). 

De övriga 16 böckerna hör till långserier som brukar betraktas som 
mer eller mindre undermålig litteratur. Allra hårdast har kritiken 
varit mot Kitty-böckerna, Biggles-böckerna och Fem-böckerna. Dessa 
framstår i debatten om triviallitteraturen snarast som den dåliga barn
bokens idé eller prototyp och blir tom föremål för "bokrensningar" 
på biblioteken (se tex artikel i Östgöta Correspondenten 17.12.1983). 
De sistnämnda långserierna är liksom TreDeckare översättningar från 
engelska/amerikanska, medan de övriga långserierna har svenska för
fattare. Eftersom det är den översatta versionen som barn och ung
domar kommer i kontakt med och som således kan tänkas påverka 
dem och deras språkbruk beaktas emellertid inte översättningsproble
matiken här, även om den är intressant ur många aspekter. 

Ur vissa långserier har som framgår ovan valts 2 böcker. Detta gäller 
långserier som innehåller ett stort antal böcker och som utkommit 
under lång tidsrymd. Ordningen i tid mellan dessa böcker framgår av 
siffran i förkortningen av boktitlarna (se uppställningen av böckerna 
ovan). För en utförligare beskrivning av de enskilda böckerna, med 
undantag av Blomkvist som alltså valts senare, hänvisas till Hene 
1981:18 ff. 

För att få ett jämförbart textomfång har ur var och en av böckerna 
excerperats 20 000 ord: 7 000 från början, 6 000 i mitten och 7 000 
från slutet av boken (Hene 1981:38). De 20 000 orden utgör ca 2/3 
av böckerna. 

Projektets korpus består således av totalt 400 000 löpord. Dessa 
har inlagrats i ett datorsystem och försetts med olika kodmarkeringar 
(Bolander—Hene 1981:77). För att bygga upp korpusen till min 
undersökning har jag dessutom gjort vissa manuella excerperingar. 
Detta har givit ett undersökningsmaterial omfattande sammanlagt 
8 268 belägg (se kapitel 5.1, tabell 2). 

3.2 Excerperingsprinciper 

Undersökningen har begränsats till de personbeskrivningar som ges i 
form av adjektiv, adverb och particip, eftersom dessa kategorier här 
torde vara de viktigaste, även om en person givetvis också kan beskri
vas med substantiv och verb och karaktäriseras även genom sina 
handlingar. 
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Ett adjektiv-adverb-particip har excerperats om det i något avse
ende beskriver en person. Vid en undersökning av vilka egenskaper 
som tilldelas olika personer bör det i första hand vara adjektiven som 
är intressanta och dessa definieras också traditionellt som "egenskaps
ord".5 Även olika tillstånd som en person kan befinna sig i, liksom 
omdömen om en person kan anges med adjektiv (se t ex Lindberg 
1976:26 f). Detta exemplifieras i (1)—(3) nedan. 

(1) Jag hade fortfarande den långe grabben i hälarna(Ås) 
(2) Lotte såg genast lite gladare ut... (Lotte) 
(3) Fy sjutton, vad hon är läskig! (Fem2) 

1(1) avser adjektivet en egenskap hos en person, i (2) ett tillstånd 
och i (3) ett omdöme. 

Även sättsadverb som beskriver personers beteende ingår i under
sökningen. Dessa adverbs betydelse ligger vanligen mycket nära mot
svarande adjektivs, t ex sorgsen—sorgset, modig—modigt. Bolander 
(1980:148 ff) visar i en diskussion om predikativ visavi sättsadverbial 
att gränsen mellan vissa adjektiv som predikativ och motsvarande 
sättsadverbial ofta är oskarp och att vilketdera som är lämpligast 
snarast är en fråga om sändarperspektiv, d v s en allvetande berättare 
eller en yttre observatör.6 Jämför t ex (4) och (5) nedan. 

(4) Jupiter såg tankfullt upp på planket. (TreD2) 
(5) Jupiter såg tanfull upp på planket. 

(4) är en beskrivning utifrån, medan (5) är en beskrivning inifrån 
med inblick i personens tankeliv. De flesta sättsadverb är dessutom 
bildade genom att -t lagts till ett adjektiv och benämns också ibland 
"adverbierade adjektiv" (Lindberg 1976:97). De är för övrigt histo
riskt sett neutrum singularis av adjektivets starka form. I Manual för 
grammatisk beskrivning av talad och skriven svenska, vars analys
modell tillämpats i flera studier av modern svenska, räknas den t-
avledda formen in bland adjektiven (Teleman 1974:230). Omvänt 
kan många attributiva adjektiv ha en närmast adverbiell betydelse, 
framför allt om huvudordet är ett verbalsubstantiv. Malmgren (1980: 
94 0 ger exempel som ett glatt leende, ett djärvt svar och menar att 
dessa kan uppfattas som "förklädda adverb" {log glatt, svarade djärvt). 

Kategorier som i stor utsträckning har samma funktion som adjek
tiv och adverb är perfekt och presens particip. Dessa kan därför också 
användas för att i olika avseenden beskriva personer eller deras hand
lingar varför de i dylika fall har medtagits, t ex 

(6) Nu blev Tedde intresserad (Annika) 
(7) två leende leriga tyska soldater (Bigi) 
(8) Annika tittade beundrande på Hubert (Tvil) 

En fjärde kategori som medtagits är substantiverade adjektiv och 
particip i de fall de används om personer, t ex den gamla, den miss
lyckade. Hit räknas adjektiv och particip som har nominal funktion 
men som inte fullständigt övergått till att vara substantiv som exem
pelvis en svensk (Thorell 1973:71 och Teleman 1974:230). 
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En femte kategori slutligen är lexikaliserade fraser vilka medtagits 
i de fall de beskriver personer, "lexikaliserad fras" ges här en vid 
definition och avser en ordsekvens som i kontexten fungerar som en 
syntaktisk och semantisk enhet som är utbytbar mot ett enskilt 
adjektiv eller adverb, t ex 

(9) Jag önskar att ni inte var så heta på gröten jämt. (Bonnie) 
(10) ... tänkte Biggies full av förståelse. (Big 1 ) 

het på g röten i (9) är ungefär liktydigt med ivrig och full av förstå
else i (10) med förstående. Ordsekvenser med full + prepositionsfras 
räknas här alltid som lexikaliserade fraser, eftersom full i dessa fall 
har en helt annan betydelse än om prepositionsfrasen stryks, även om 
full i dessa fall är etymologiskt samma ord. (Om lexikaliserade fraser 
se Anward—Lineli 1976.) 

Genom valet av ovannämnda kategorier, dvs adjektiv, sättsadverb, 
particip och substantiverade adjektiv och particip samt lexikaliserade 
fraser, innefattar materialet med säkerhet alla personbeskrivande 
adjektiv i de undersökta texterna — oavse tt hur man vill avgränsa 
kategorin "adjektiv". Samtliga dessa kategorier omnämns i fortsätt
ningen som "personbeskrivande". 

De personbeskrivande kategorier som nämnts ovan har också 
excerperats när de ingår i frågor, uppmaningar och negerade satser, 
t ex 

(11) Tänker du bli kär någon gång? (Dante) 
(12) Gå försiktigt fram med honom ! (Big2) 
(13) Var inte sjåpig! (Fem2) 
(14) De ... de är aldrig nöjda, aldrig vänliga (Kitty 1) 
(15) Jag är inte lugn som Giggi (Lottai) 

Detta motiveras av att det — trots att egenskapen/tillståndet inte 
tillskrivs någon — är egenskaper/tillstånd som på något sätt är rele
vanta i sammanhanget eftersom de överhuvudtaget nämns (jfr Grice 
1975 och se vidare 3.3). 

Adjektiv-adverb-particip som har bedömts vara endast sekundärt 
personbeskrivande har däremot ej excerperats, t ex graderingar av 
följande typ: 

— adjektiv/adv erb/particip som endast graderar h uvudordets betydelse, t ex 
som den store lögnare han är, en värre fiende, oerhört besviken, jag retade 
mig vansinnigt på honom 

— ren, verklig, riktig, t ex i rena ilskan, en verklig optimist, riktiga detektiver, 
vilka också snarare graderar än beskriver 

Andra adjektiv/adverb/particip som utelämnats är: 
— p lötsligt eftersom det ofta är svårt att dra gränsen me llan när det är sätts-

adverbial o ch tidsadverbial. Ej heller plötslig som attribut har excerperats, 
t ex en plötslig blick 

— vara tvu ngen som är en ersättning för det modala hjälpverbet måste 
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— adjektiv/a dverb/particip i felsägningar och omtagningar, t ex En ung ... 
unga grabbar— (Ås). I dessa fall (ett fåtal) har endast det senare ordet 
excerperats, i det anförda exemplet alltså unga. Däremot har emfatiska 
upprepningar av typen ... och kramade henne hårt, hårt (Lotte) medtagits 

— adjektiv/a dverb/particip som används metaspråkligt, t ex Nej, det är du all
deles för söt till. "För söt" Helledudande. Det upprepade söt har alltså inte 
medtagits (ett fåtal fall). 

Undersökningen har alltså begränsats till kategorierna adjektiv/ 
adverb/particip samt substantiverade adjektiv/particip och lexikalise-
rade fraser — i fortsättningen förkortade adj/adv — även om personer 
också kan beskrivas med andra kategorier, t ex Diplomat som han var 
tog han en rejäl portion av svampstuvningen (Tvil). Men han visste 
allt om hästar och tyckte om att skratta (Fem2). Denna begränsning 
motiveras dels av att materialet härigenom blir relativt homogent, 
dels av att adj/adv torde vara de kategorier som i första hand används 
i beskrivande syfte. En kategori som ligger nära adjektiven är adjektiv
substantiven. Dessa har endast medtagits i uttryck av typen full av 
(se ovan). 

3.3 Rollfigurer och belägg 

En övergripande indelning av personerna i böckerna har gjorts efter 
kön i flickor/kvinnor och pojkar/män, och efter vilket kön som 
beskrivs har beläggen registrerats som flickbeskrivande respektive 
pojkbeskrivande. Belägg som inte avser ettdera könet benämns be
skriva "odifferentierat kön", t ex kollektiva beskrivningar som Enligt 
Eva-Lottas uppfattning var de flesta människor snälla och vänliga ... 
(Blom). 

Figur 2. Beteckningar för olika personkategorier i böckerna. 

• Rollfigurer-

huvudpersoner bipersoner pseudopersoner 

/ \ / \ 
centrala perifera förklädda fantasi

figurer figurer 

Beteckningen rollfigur används om alla personer som uppträder i 
böckerna, både om gestalter som skildras som verkliga i fiktionen och 
om förklädda eller påhittade gestalter, samt om personer som har 
anknytning till rollfigurerna i böckerna, t ex släktingar och bekanta, 
även om de bara omnämns utan att direkt delta i handlingen. 

En rollfigur kan som framgår av fig 2 vara antingen en huvud
person. en biperson eller en pseudoperson. Med "huvudperson" avses 
både titelfigurer och andra rollfigurer som intar en så framträdande 
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plats att de kan sägas ha samma status som titelfigurerna. Det sist
nämnda gäller exempelvis kusin Hubert i Tvilling och Biggies följe
slagare Ginger, Algy och Bertie i Biggles2. Med "bipersoner" avses 
dels centrala, dels cerifera bipersoner, "centrala bipersoner" är sådana 
rollfigurer som har betydelse för handlingens fortskridande, t ex vissa 
av "bovarna" i detektivböckerna, eller sådana som händelserna i viss 
mån kretsar kring, t ex Regina i Kulla-Gulla (jfr Björck 1970:271 om 
"ledfigurer"), "perifera bipersoner" uppträder här främst i någon 
samhällsroll, såsom t ex polis, expedit, granne eller förälder, eller är 
bara bakgrundsfigurer i största allmänhet och ingriper inte på något 
sätt i handlingen i boken, "bov" används här och i fortsättningen om 
rollfigurer som begår lagöverträdelser såsom stölder, bedrägerier o likn 
och är alltså inte någon personkategori på samma sätt som "central 
biperson" osv. Som "perifera bipersoner" räknas också rollfigurer 
som enbart omtalas men som inte framträder i boken, t ex släktingar 
och döda personer. I en av böckerna har dock en död rollfigur sådan 
betydelse för handlingen att personen i fråga räknats som "central 
biperson", nämligen Josiah Crowley i Kitty 1. Gränsen mellan centrala 
och perifera bipersoner är i praktiken många gånger svår att dra och i 
tveksamma fall har rollfiguren kategoriserats som "central biperson". 
Med "pseudopersoner" avses två kategorier, nämligen förklädda 
figurer och fantasifigurer, "förklädda figurer" är rollfigurer som 
genom olika sorters förklädnader spelar olika roller, antingen genom 
hela boken, t ex bipersonen Stephen Terrill i TreDeckarel som hela 
tiden framträder som Jonatan Rex, eller mer tillfälligt, t ex huvud
personerna Dante och Tvärsan som vid ett par tillfällen klär ut sig till 
flickorna Majken och Jeanette. Hit räknas dock inte förklädnader av 
mindre omfattning då rollfiguren "förblir sig själv", t ex bipersonen 
Biljard-Jerry i Tvilling2 som till och från bär peruk och lösmustasch, 
"fantasifigurer" är påhittade personer som endast framträder i roll
figurens fantasi, t ex "den inbillade åhöraren" i Blomkvist. 

En rollfigur kan alltså uppträda i olika personkategorier, t ex 
huvudpersonen Dante och pseudopersonen Majken. Dessa räknas då 
som två olika rollfigurer. Medräknade som rollfigurer är däremot inte 
personer som endast omnämns kollektivt, t ex pigor, drängar, klass
kamrater, folksamlingar. Det är således endast de rollfigurer som 
framträder som individer som har räknats och kategoriserats. Person-
beskrivande adj/adv i kollektiva beskrivningar har dock medtagits, 
t ex dom upprörda frimärkssamlarna (Bonnie), men registreras då 
inte för någon enskild rollfigur (se vidare nedan). 

Antalet rollfigurer i de olika böckerna redovisas i kapitel 5, dels 
efter personkategori, dels efter kön. 

De excerperade adj/adv har tillförts rollfigùrerna efter följande 
principer: 
— egenskaper/tillstånd/omdömen i form av attribut har tillförts den 

rollfigur som huvudordet refererar till, vare sig det är rollfiguren 
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som helhet eller en kroppsdel, tanke, rörelse o dyl (om beskrivnings
typer se 3.4.1). Attributet ingår i dessa fall i subjektet (16)—(17) 
eller objektet (18)—(19), i prepositionsattribut (20) eller merf-fras 
(21). 
(16) En ung flicka hade också ont i magen ... (Lotta2) 
(17) I ett öppet fönster längre fram i tåget visade sig ett glasögonprytt 

ansikte. (Tvi2) 
(18) Kitty följde efter den gamla kvinnan tillbaka in i vardagsrummet 

(Kitty 1) 
(19) Klas hade bara fått en ilsken blick ... (Tvi2) 
(20) ... en lång yngling med burrigt gult hår (Tvi2) 
(21) . . . sa  han med e t t  b is ter t  l eende  (Big 1 ) 

I de fall då attributet ingår i en nominalfras eller prepositionsfras 
som är predikativ som i (22) och (23) nedan har attributet tillförts 
den rollfigur som hela predikativet beskriver. Detta gäller även i olika 
slag av icke-fullständiga satser. 

(22) Burt var en fin idrottskille ... (Kitty2) 
(23) Vilken gullig liten kille! (Fem2) 

— beteendebeskrivningar i form av sättsadverbial som är bestämningar 
till attributiva adjektiv har tillförts personerna efter samma princi
per som gäller för de attribut de är bestämningar till, t ex 
(24) ... och lämnade bakom sig en dystert tankfull Alfred Hitchcock (TreD 1 ) 

I (24) har belägget dystert alltså tillförts rollfiguren Alfred Hitch
cock liksom tankfull. 
— egenskaper/tillstånd/omdömen i form av predikativ samt sätts

adverbial som inte är bestämningar till attributiva adjektiv (se 
ovan) har tillförts den rollfigur som det utsatta eller underförstådda 
subjektet (för objektiva predikativ objektet) refererar till. Liksom i 
fråga om attributen gäller detta oavsett om subjektet refererar till 
rollfiguren som helhet eller en del av rollfiguren, t ex 
(25) Patrons öga var skarpt och forskande (KG) 
(26) Jag tar det ur boken då, sa Bagarn. För långsam, oteknisk. (Ås) 
(27) Alltihop gjorde Annika intresserad (Annika) 
(28) Han rörde sig fortfarande snabbt (Bonnie) 
(29) Han såg glatt överraskad ut över denna möjlighet (Blom) 

I (26) nämns ej den beskrivna rollfiguren i exempelmeningen, men 
det framgår av kontexten vem som avses, nämligen bipersonen Rudolf. 

Även negerade belägg och belägg i frågor och uppmaningar har till
förts rollfigurerna efter samma principer som ovan, t ex 

(30) Hon vågade inte känna sig lycklig förrän ... (Lotte) 
(31) Är du intresserad av ...? (Tvil) 
(32) Men välj för ståndigt, Lotta! (Lotta2) 

I dessa fall beskrivs alltså inte rollfiguren som lycklig, intresserad 
osv men egenskapen/tillståndet i fråga ses ändå som relevant i sam
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manhanget och som fullt möjlig för den aktuella rollfiguren - i annat 
fall skulle satserna vara helt meningslösa. Jfr Miller & Johnson-Laird 
1976:262 som visar på att negationer används för att ange att ett 
vanligt eller förväntat förhållande inte är för handen och exemplifierar 
med satsen George Washington is not a table vilken skulle förefalla 
underlig i normalt språkbruk. 

Undantag från ovanstående principer har gjorts i följande tre fall: 
— om subjektet är ett utsatt eller underförstått opersonligt det eller 

demonstrativt pronomen, t ex 
(33) Det var en läng kille ... (Ås) 
(33 ) Han var en lång kille 
(34^ Bra gjort... (Dunder) 
(34 ) Det gjorde du bra 

Beläggen har i (33) resp (34) tillförts de rollfigurer som beskriv
ningen egentligen avser som om meningarna vore formulerade som 
(33') resp (34'). 
— i beskrivningar som (35) nedan där sättsadverbialet hårdhänt inte 

säger något om subjektets referent men däremot om agentens. 
Belägget har i dessa fall tillförts den senare (i (35) bipersonen Paul). 
(35) Dörren till mitt rum slets hårdhänt upp (Lotta2) 

— i jämförelser där subjektet är ett nekande pronomen. Belägget har 
här tillförts den rollfigur som är standarden för jämförelsen. 
(36) Ingen kunde vara en renhårigare kamrat än Sixten .... (Blom) 

I (36) är det således Sixten som tillförts belägget renhårig. Denna 
princip gäller endast när subjektet är ett nekande pronomen. I övriga 
jämförelser som i (37) nedan har de principer som angavs ovan följts 
och belägget har tillförts den rollfigur som subjektet refererar till. 

(37) Han var lite äldre än de andra pojkarna (Lottai) 

Förutom beskrivningar av enskilda rollfigurer förekommer det i 
böckerna också beskrivningar av flera rollfigurer samtidigt som i 
(38)—(40) nedan. 

(3 8) de båda gamla systrarna (Kitty 1 ) 
(39) Bröderna var båda långa och blonda (TreDl) 
(40) Femgänget satt tysta (Fem2) 

Om rollfigurerna är av samma kön registreras belägget som flick-
beskrivande som i (38) eller som pojkbeskrivande som i (39). Annars 
räknas belägget gälla odifferentierat kön som i (40). Vidare registreras 
beläggen i (38) och (39) som gällande personkategorin bipersoner 
och i (40) personkategorin huvudpersoner, men resp belägg räknas 
bara som ett belägg och tillförs inte någon enskild rollfigur.7 

Slutligen förekommer också beskrivningar av mer allmän karaktär, 
t ex 

(41) Gå och glutta i unga damers bänkar (Lottai) 
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(42) Små pojkar som inte är torra bakom öronen ... (Dunder) 
(43) Hästar blir man aldrig klok på (Lotte) 
(44) När folk uppför sig onaturligt... (Big2) 

Detta gäller satser där huvudordet har generisk referens, (41)—(42), 
är ett indefinit pronomen, (43), eller ett kollektivt substantiv, (44). 
Dylika beskrivningar omnämns i fortsättningen som "allmänna 
beskrivningar". Belägg i beskrivningar som i (41) och (42), dvs där 
beskrivningen ändå gäller ettdera könet, har registrerats som flick-
beskrivande resp pojkbeskrivande och i (43) och (44) som gällande 
odifferentierat kön. Här bortses alltså från att exempelvis indefinita 
pronomen som man i (43) skulle kunna tolkas définit, dvs som jag. 

I resultatredovisningen i kap 5—7 särhålls systematiskt de flick-
beskrivande resp pojkbeskrivande beläggen samt beläggen i beskriv
ningar av odifferentierat kön i tabeller och tablåer. Vilka rollfigurer 
och personkategorier som beskrivs kommenteras däremot bara i den 
löpande texten. Motiveringen för detta är att tabellredovisningen 
annars skulle bli alltför oöverskådlig. 

3.4 Beskrivningstyp och syntaktisk funktion 

De excerperade beläggen har kategoriserats efter beskrivningstyp och 
syntaktisk funktion, vilket kommenteras närmare i avsnitt 3.4.1 resp 
3.4.2. Däremot har inte fördelningen på olika "texttyper" som direkt 
tal, berättande text osv systematiskt beaktats, även om också denna 
fördelning kunde vara intressant att redovisa (jfr Enkvist 1974 24).8 

Liljestrand ( 1983:106) framhåller att den viktigaste informationen om 
personer i fiktionsprosa normalt förekommer i relationen (berättande 
text), men att även den direkta anföringen innehåller information om 
personer, såväl implicit som explicit. En redovisning av materialet 
indelat efter texttyp skulle emellertid lett till att det blivit svårt att 
ge en någorlunda överskådlig bild av de betydelsefalt materialet inde
lats i (kap 6). I de fall det finns några speciella mönster inom de olika 
betydelsefälten kommenteras dock detta i den löpande texten. 

3.4.1 Helhetsbeskrivning och delbeskrivning 

De personbeskrivande adj/adv i böckerna förekommer dels i beskriv
ningar av en person som helhet som (45)—(47) nedan, dels i beskriv
ningar av en enskild kroppsdel, en viss rörelse, ett speciellt utrop etc 
som i (48)—(50). 

(45) Böjd och svårmodig gick patron in på sitt arbetsrum (KG) 
(46) Vi såg en liten ljushårig grabb nyss, sa Anne (Fem2) 
(47) Han log tillgivet mot sin dotter (Kitty 1) 
(48) Hans ansikte var blekt efter chocken (Bigi) 
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(49) I nästa sekund stod pappa på tröskeln, kastade en sökande blick om
kring sig i rummet, fick syn på tidningen på bordet, gav till ett förargat 
utrop och rev till sig den med ett raskt grepp. (Lottai) 

(50) Hans ögon glittrade okynnigt (TreD2) 

I beskrivningar av typ (45)—(47) beskriver adj/adv rollfiguren som 
helhet, medan det i beskrivningar av typ (48)—(50) är en kroppsdel, 
ett beteende osv som beskrivs. Den förstnämnda beskrivningstypen 
benämns här "helhetsbeskrivning" och den sistnämnda "delbeskriv
ning". Observera alltså att kategoriseringen här är gjord utifrån adj/ 
adv:s substantiviska huvudord (för adverbial subj/obj) och inte utifrån 
själva adj/adv som ju i sig kan avse en viss del av en person, t ex ljus-
hårig. Som "delbeskrivande" kategoriseras också sättsadverb som är 
bestämningar till adjektiv, adverb och particip som i (51 )—(53) nedan, 
oavsett om dessa ingår i helhetsbeskrivningar som i (51)—(52) eller i 
delbeskrivningar som i (53). 

(51) ... och fick drängar och pigor att se glatt häpna ut (KG) 
(52) den häpet lyssnande landsfiskalen (Tvil) 
(53) med ilsket gnistrande ögon (Bigi) 

häpen i (51) resp (52) har således kategoriserats som helhetsbeskri-
vande i (51 ) och som delbeskrivande i (52). 

Konstruktionen som exemplifieras i (51)—(53) omnämns av 
Gullberg (1939:382 ff) som "adverbbestämt adjektiv" och ses som 
exempel på ett koncentrerat uttryckssätt genom att "en tanke som 
egentligen skulle uttryckas genom två koordinerade adjektiv, kan på 
detta sätt koncentreras" (Gullberg 1939:384).9 

För adjektiv som avser psykiska egenskaper och tillstånd kan det 
sägas föreligga en skillnad i sändarperspektiv mellan helhetsbeskriv
ningar och delbeskrivningar på liknande sätt som mellan predikativ 
och adverbial (se 3.2 ovan). Det tycks främst gälla helhetsbeskrivande 
adjektiv kontra delbeskrivande adjektiv vars substantiviska huvudord 
refererar till yttre kroppsdelar eller iakttagbara företeelser som exv 
skrik, skratt m m, t ex 

(54) Hon kände sig dyster ... (54') Hans ansikte var dystert 
(Annika) (TreD2) 

(55) Efter jakten samlades det glada (55') De gav upp ett glatt hojtande 
flickgänget och pratade om (Blom) 
jakten (Lotte) 

I (54) och (55) som är helhetsbeskrivningar beskrivs rollfigurerna 
inifrån, medan beskrivningarna i (54') och (55') som är delbeskriv
ningar sker utifrån. (54') kan jämföras med Han såg dyster ut och 
(55') med De hojtade glatt (se vidare 3.4.2 nedan). 

3.4.2 Attribut—predikativ—adverbial 

En egenskap/ett tillstånd/ett omdöme kan i beskrivningen av en 
person ha olika informationstyngd, dvs framstå som något känt och/ 
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eller självklart i sammanhanget eller som mer eller mindre nytt och 
anmärkningsvärt. Informationstyngden är bla avhängig av vilken 
syntaktisk funktion det personbeskrivande ordet har. En viktig skill
nad är här den mellan attribut och predikativ på så sätt att predikativ 
vanligen ger större tyngd åt informationen än vad attribut gör (Bolan-
der 1980:68 ff). Den information som ges attributivt framstår som 
mer självklar eller mindre viktig i sammanhanget. Attributen i en 
bestämd nominalfras kan också sägas innehålla "smyginformation", 
eftersom informationen då framstår som känd även om den inte är 
det (Källgren 1979:114). Jfr t ex hur rollfigurerna i (56) och (57) 
nedan tillskrivs omdömet "söt". 

(56) Den söta ljushåriga flickan viftade med brevet mot sin stilige far, advo
katen Carson Drew. (Kitty2) 

(57) Helen var mycket söt och hennes långe tjusige man var en stor humorist. 
(Kitty2) 

I (56) ingår söt som attribut i en bestämd nominalfras och egen
skapen uppfattas härigenom som känd och mindre viktig och anmärk
ningsvärd i sammanhanget. Detta gäller för övrigt också de andra 
egenskaperna som omnämns i (56).10 I (57) däremot där söt är predi
kativ uppfattas egenskapen som något nytt i sammanhanget. En 
skillnad mellan (56) och (57) är också att utsagorna i (57) enbart till
skriver subjekten egenskaper, medan (56) också beskriver ett händelse
förlopp (viftade med brevet ...). Denna skillnad i informationstyngd 
mellan attribut och predikativ gäller framförallt predikativ som konst
rueras med vara och liknande verb, t ex bli, låta, verka (Bolander 
1980:74). Bolander (1980:30ff) framhåller att satser med predikativ 
vid dessa verb enbart tilldelar subjektet en egenskap som härigenom 
fokuseras, medan predikativet vid rörelse- och ställningsverb bildar en 
semantisk enhet med verbet, och satsen som helhet uttrycker där
igenom samtidigt ett skeende (jfr t ex vara vaken — ligga vaken). Vissa 
undersökningar tyder också på att mottagaren har lättare att minnas 
information som framställs som okänd, dvs predikativ och adverbial 
(se t ex Rommetveit 1972:131 f, Platzack 1983:74 och Scollon— 
Scollon 1983:164). 

Vid andra verb än vara-verb finns vanligen möjlighet att välja mellan 
att använda predikativ eller sättsadverbial. Skillnaden mellan dessa 
kategorier tycks mest vara en fråga om sändarperspektiv på så sätt att 
predikativ ger intryck av att berättaren har inblick i den beskrivna 
personens själsliv medan detta inte gäller vid användningen av sätts
adverbial (se 3.2 ovan eller Bolander 1980:148 ff). En liknande skill
nad i sändarperspektiv tycks gälla mellan predikativ vid verb som vara 
och bli kontra predikativ vid vissa perceptionsverb som låta, se ut, 
känna sig m fl. Viberg (1978:200) benämner sådana perceptionsverb 
"kopulativa förnimmelseverb", en beteckning som motiveras med att 
"de liksom verbet vara (kopulan) är en förmedlande länk mellan det 
grammatiska subjektet och ett komplement som innehåller en beskriv
ning". 
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Jfr beskrivningarna i (58)—(61) nedan. 
(58) Anneli tittade bekymrat på sin mor. 
(59) Anneli tittade bekymrad på sin mor. 
(60) Anneli såg bekymrad ut då hon tittade på sin mor. 
(61) Anneli var bekymrad då hon tittade på sin mor. 

Samma sändarperspektiv tycks föreligga i (59) och (61), dvs berät
taren vet att Anneli var bekymrad. Detta är däremot inte fallet i (58) 
och (60) där beskrivningen ges i form av observation av beteende (jfr 
2.2.1 ovan). Predikativen vid de kopulativa förnimmelseverben som i 
(60) har också likheter med predikativ i vissa modala satser, t ex 
Anneli var antagligen bekymrad. I det angivna exemplet föreligger 
det en viss osäkerhet om Anneli verkligen var bekymrad. Viberg 
(1978:200) beaktar detta genom att ange [FÖRMODAN] som en 
komponent hos de kopulativa förnimmelseverben som ses som hypo-
nymer till verka. 

Alla attribut, predikativ och adverbial har dock inte samma infor-
mationstyngd i en text. För attributens del är det av betydelse om de 
ingår i en nominalfras som är subjekt/objekt och därigenom både 
refererande och beskrivande eller en nominalfras som är predikativ 
och alltså enbart beskrivande (se t ex Linell 1978:186 ff). Relevant 
är också om attributen ingår i en bestämd eller obestämd nominalfras 
eftersom en obestämd nominalfras oftast signalerar något i samman
hanget nytt. För predikativ och adverbial torde ordföljden vara den 
viktigaste faktorn för informationstyngden. Ordföljdens betydelse 
för informationsstrukturen har framhållits av flera forskare (se t ex 
Mathesius 1975, Enkvist—Kohonen 1976). För svenskans del placeras 
ny och viktig information i slutposition, medan fundamentet inne
håller känd eller förberedd information (se t ex Hammarberg-Viberg 
1976, Ekerot 1979 och Enkvist 1979). Bolander (1980:99ff) visar 
att dessa ordföljdsregler även gäller för placeringen av predikativa 
adjektiv/particip och sättsadverbial och avgörande för ett predikativs/ 
sättsadverbials position är om det är nödvändigt ("obligatoriskt") 
eller inte ("fakultativt"). Betydelse för informationsstrukturen har 
också om predikativet ingår i huvudsats eller bisats samt om det är 
integrerat i satsen eller förekommer som inskott eller i extraposition 
(Bolander 1980:112 ff resp 131 ff). (Jfr också Platzack 1974:107 f.) 

Vilken informationstyngd ett satsled har i sin kontext och hur 
funktion i satsen samverkar med ordföljd, val av verb osv är dock 
avsevärt mer komplicerat än vad som framgår av ovanstående summa
riska genomgång. Trots att det alltså är många olika faktorer som 
spelar in, har jag i kategoriseringen av beläggen endast systematiskt 
tagit fasta på skillnaden attribut—predikativ—adverbial, eftersom det 
i detta sammanhang skulle ha lett för långt och blivit en annan under
sökning om samtliga faktorer skulle ha beaktats. I samband med 
redovisningen av dessa kategorier kommenterar jag dock vid vilka 
verbtyper predikativen och adverbialen förekommer om det rör sig 
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om andra verb än vara resp sägeverb. Dessa är nämligen de över
vägande i materialet. För attributens del beaktas särskilt vilka huvud
ord de förekommer vid. Bestämdhet hos nominalfraser kommenteras 
i de fall det finns några speciella mönster inom de olika betydelsefält 
som materialet indelats i (om betydelsefalten se 4.2). 

Attributiva och predikativa belägg omnämns i fortsättningen också 
som adjektiv och adverbiella belägg som adverb. I de fall då det inte 
går att avgöra om ett belägg är predikativ eller adverbial, t ex skrek 
han uppbragt, har belägget kategoriserats som adverb (jfr Bolander 
1980:148ff). Belägg i nominal funktion, tex de försumliga, har 
inräknats bland de attributiva adjektiven, eftersom dessa liksom 
attributen ingår i en nominalfras. Det rör sig här endast om ett fåtal 
belägg. 
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4 SEMANTISK KATEGORISERING 

För att kunna studera i vilka olika avseenden rollfigurerna i böckerna 
beskrivs har det varit nödvändigt att kategorisera beläggen efter 
betydelse. I avsnitt 4.1 och 4.2 nedan refereras i tillämpliga delar de 
teorier och modeller som varit relevanta och mot bakgrund av dessa 
redogörs för hur materialet har analyserats och systematiserats. 

4.1 Metod och terminologi 

4.1.1 Semantisk fältteori 

Den utgångspunkt som synts mest lämplig för behandlingen av mate
rialet är semantisk fältteori. Möjligen skulle man i stället för "teori" 
här snarare tala om "field approach" som enligt Lehrer (1974:15) är 
en adekvatare term, eftersom "most field studies are not complete 
enough or formalized enough to be considered coherent, unified 
theories". Den grundtanke som återfinns inom olika varianter av 
semantisk fältteori eller "field approach" och som jag funnit meto
diskt tillämpbar på mitt material är att lexikala enheter är betydelse
mässigt relaterade till varandra och utifrån detta kan ordnas i olika 
"fält". 

Termen "semantiskt falt" definieras dock olika av olika forskare. 
Situationen sammanfattas på följande sätt av Miller & Johnson-Laird 
(1976:237): "There seems to be a consensus that the term [semantic 
field] means something, but precisely what is open to question." 
Detta speglas också delvis i terminologin. Svenska termer är seman
tiska fält, betydelsefält, begreppsfält, lexikala fält, ordfält. I behand
lingen av mitt material kommer jag att i enlighet med bla Josefsson 
(1982:19) använda termen "betydelsefält". Med "betydelsefält" 
avser jag en grupp ord som är betydelsemässigt relaterade till varandra 
genom att de beskriver personer i ett visst angivet avseende. Den 
innebörd som här givits termen "betydelsefält" inbegriper således 
inte något ställningstagande till om och i så fall hur ett språks lexikon 
är strukturerat. 

Denna fråga har utifrån olika utgångspunkter diskuterats sedan 
Jost Trier på 1930-talet lade fram sin teori om ordfält ("Wortfeld").1  

Med utgångspunkt i en strukturalistisk språksyn framhöll Trier 
(1931:10 att ett ord inte kan undersökas isolerat utan måste ses i 
relation till andra begreppsmässigt besläktade ord, dvs i relation till 
de ord som ingår i samma fält. Trier menade vidare att ett ordfält 
motsvarar bestämda föreställningsområden och att varje fält är upp
delat i mindre enheter där det enskilda ordet är den minsta enheten. 
Han liknade härvid ett språks lexikala struktur vid en mosaik, en bild 
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som vållat mycken kritik eftersom den utesluter förekomsten av 
luckor och överlappningar inom och mellan ordfält (se t ex Lehrer 
1974:15 f.Nikula 1979:32 ff). 

Kritiken mot Triers teori har bl a också gällt tanken att ett språks 
hela ordförråd skulle låta sig systematiseras i ordfält. Ullman (1977: 
249 0 menar exempelvis att det endast är vissa områden som är möj
liga att strukturera på detta sätt. Andra forskare har vänt sig mot 
hypotesen att ett ord kan förstås endast i relation till övriga ord i 
fältet. Så menar exempelvis Oksaar (1958:509) att hennes studie av 
plötzlich, schnell och deras synonymer i tyskan visar att det är kon
texten och situationen som är avgörande för ett ords betydelse och 
inte övriga ord inom faltet, och att ändrad betydelse hos ett ord inte 
behöver påverka andra ord än de närmaste synonymerna (om kontext
ens betydelse, se också 4.1.2.2). 

Ungefär samtidigt med Trier lade Porzig (1934) fram en något 
annorlunda teori om semantiska fält. Porzig utgick i motsats till Trier 
från syntagmatiska betydelserelationer, i första hand mellan verb och 
substantiv och mellan adjektiv och substantiv. Så förutsätter t ex 
rida att det finns något att rida på, t ex en kamel, och blond att det 
finns något som kan vara blont, t ex mänskligt hår (Lyons 1977: 
261 ff). Även om Triers och Porzigs fältteorier till en början diskute
rades som varandras motsatser kom de snart att ses som komplement 
till varandra, och bla Lyons (1977:261) framhåller att både paradig-
matiska och syntagmatiska relationer måste beaktas i en teori om 
lexikal struktur. De flesta forskare tycks också vara eniga om att — 
åtminstone vissa — lexikala enheter är betydelsemässigt relaterade till 
varandra (se t ex Lyons 1971:429, Lehrer 1974:6). Miller & Johnson-
Laird (1976:250 ff) refererar också olika psykologiska testresultat 
vilka kan tyda på att lexikala enheter är systematiserade efter vissa 
betydelserelationer i det semantiska minnet. 

Många forskare har framhållit att semantisk fältteori (eller teorier) 
— oavsett kritiken och dess ifrågasatta status som teori — bidra git 
med en bra modell som utgångspunkt för semantiska studier (se t ex 
Lehrer 1974:110, 120, Miller & Johnson-Laird 1976:524, Lyons 
1977:267).2 Det har därför förefallit lämpligt att utgå från en sådan 
modell och systematisera materialet i betydelse fält. Observera dock 
att den definition som här givits denna term är betydligt vidare än 
vad som är vanligt (se också 4.2). 

4.1.2 Semantisk analys och betydelsefält 

4.1.2.1 Betydelsekomponenter och betydelserelationer 

Vad som skall förstås med ett ords betydelse och hur denna betydelse 
skall kunna beskrivas på ett vetenskapligt sätt har länge varit en om
diskuterad fråga och olika forskare har gett olika förslag till lösningar 
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(jfr 4.1.1 ovan och se tex Ullman 1977:36ff och Lyons 1977:400ff 
för en översikt).3 

En för min undersökning fruktbar utgångspunkt vid sidan av 
semantisk fältteori är s k komponentanalys, som brukar anses vara ett 
användbart hjälpmedel vid studier av betydelsefalt (se tex Lehrer 
1971:46f). Komponentanalys har tillämpats med skilda syften och 
inom olika inriktningar av språkvetenskapen, men grundtanken är att 
ett ords betydelse kan beskrivas som en kombination av komponenter 
av vilka en del är gemensamma för flera olika ord i ett språks lexikon 
(Lyons 1977:317). Så har exempelvis substantiven flicka, pojke, 
kvinna, man den gemensamma komponenten [MÄNSKLIG].4 flicka 
och kvinna har dessutom komponenten [FEMININUM], vilket skiljer 
dessa ord från pojke och man som har komponenten [MASKULINUM].5  

Betydelsen hos flicka kan beskrivas som [MÄNSKLIG] [EJ VUXEN] 
[FEMININUM] och hos pojke som [MÄNSKLIG] [EJ VUXEN] [MASKU
LINUM], 

I samband med tillämpning och diskussion av komponentanalys 
görs ibland en ganska kritiserad distinktion mellan betydelsekompo
nenter som anses som mer eller mindre allmängiltiga i ett språks 
lexikon, tex [LEVANDE], och sådana som är mer specifika, tex 
[MÖBEL]. Dessa omnämns som "classem" resp "semem" (se tex 
Coseriu & Geckeler 1981:149).6 

Även om de personbeskrivande adj/adv som mitt material utgör 
dels innehåller komponenter som är mer eller mindre genomgående i 
hela materialet, tex [VÄRDERING], dels sådana som är mer specifika 
för mindre grupper av adj/adv, t ex [NATIONALITET], har jag emeller
tid inte funnit någon anledning att försöka göra en terminologisk 
distinktion typ "classem"—"semem" utan använder enbart termen 
"betydelsekomponent". Hela materialet kan för övrigt sägas ha en 
gemensam komponent, kanske snarast en "användningskomponent", 
genom att samtliga belägg hänför sig till personer (inklusive deras 
kroppsdelar och kläder), vilket ju varit kriteriet för att de skulle 
excerperas (se 3.2 ovan). 

Komponentanalys har varit föremål för mycken befogad kritik, 
bla för att endast vara möjlig att applicera på väl avgränsade och 
konkreta kategorier som släktskapstermer odyl samt för att vara 
otillräcklig för en fullständig beskrivning av ett ords betydelse (om 
kritiken se tex Clark & Clark 1977:431 f, Lyons 1977:333 0- Vidare 
har betydelsekomponenternas teoretiska status och psykologiska 
relevans varit föremål för omfattande diskussion och olika ställnings
taganden (se tex Lehrer 1974:47, Miller & Johnson-Laird 1976:6, 
Lyons 1977:333, Johnson-Laird 1983:205 ff). Eftersom min avsikt 
inte är att göra en fullständig semantisk analys av de enskilda orden i 
materialet, har jag emellertid kunnat bortse från komponentanalysens 
begränsningar för att i stället ta fasta på de fördelar som metoden 
erbjuder. Framför allt tillhandahåller metoden ett förhållandevis 
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enkelt sätt att tala om och återge vad som betydelsemässigt förenar 
resp skiljer olika ord åt. 

Olika betydelsekomponenter hos ett ord kan vara av olika vikt, dvs 
utgöra den centrala delen av ett ords betydelse och vara dess begrepps
liga kärna eller utgöra mer perifera delar i form av olika bibetydelser. 
Så talar t ex Miller & Johnson-Laird (1976:699) om "a definitional 
part" och "a connotative part" och Lehrer (1974:81 f) om "obliga
tory components" och "optional components". Ett ords begreppsliga 
"kärna" brukar benämnas "kognitiv betydelse" eller "denotativ 
betydelse" och till dess "bibetydelser" av olika slag räknas vanligen 
bla "emotiv betydelse" (Lineli 1978:158), som har definierats på 
något olika sätt av olika forskare (se Hedquist 1978:16ff). I min 
undersökning sägs ett ord ha emotiv betydelse om det innehåller 
komponenten [VÄRDERING]. Eftersom det för vissa ord (t ex bra-
dålig) är den emotiva betydelsen som är den centrala kan den ovan 
angivna distinktionen mellan "kognitiv betydelse" som ett ords kärn-
betydelse och "emotiv betydelse" som hörande till ett ords bibety
delse inte alltid upprätthållas (se t ex Ullman 1977:133). Detta är 
anledningen till att termerna "kognitiv" resp "emotiv" här i fortsätt
ningen används i betydelsen 'saklig' resp 'värderande' utan att inklu
dera någon distinktion mellan kärnbetydelse och bibetydelse. 

Utifrån huvudsyftet med min undersökning (se 1.2) har vissa 
betydelsekomponenter förefallit intressantare än andra, och de 
personbeskrivande adj/adv har därför förts samman i betydelsefält på 
olika nivåer bla utifrån dessa komponenter (jfr Lehrer 1974:66). De 
adjektiv som direkt uttrycker en sådan "fältbildande" komponent 
benämns här "kärnadjektiv" (jfr Miller & Johnson-Laird 1976:666 
om "conceptual core" och "nuclear verb") och används för att illust
rera fälten ifråga (se kap 6).7 Exempel på kärnadjektiv i materialet är 
glad, kär och tillfreds för fältet GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDS
STÄLLELSE (6.1.5.3.1).8 Som "kärnadjektiv" betecknas också vissa 
adjektiv som visserligen har fler komponenter än den fältbildande 
men som ändå kan ses som typiska för fältet i fråga, t ex gammal— 
ung för fältet ÅLDER (6.1.2). Kärnadjektiven representerar också de 
adverb som förekommer inom ett fält, eftersom dessa har samma 
begreppsliga kärna (jfr Miller & Johnson-Laird 1976:66; se också 
4.1.2.3). Hur stor del av beläggen inom ett fält som utgörs av adverb 
framgår av redovisningen av syntaktisk funktion för beläggen inom 
varje fält (se 3.3.2 ovan). 

Av de olika slag av betydelserelationer som kan finnas mellan olika 
ord torde antonymi vara den som är mest aktuell för adjektiv och 
adverb.9 Något som anses vara typiskt för adjektiv är nämligen pola
ritet, dvs att adjektiven utgör den positiva eller negativa polen på en 
skala eller ett positivt eller negativt värde, t ex lång—kort, ung—gammal, 
intresserad—ointresserad, snabb—långsam (se t ex Ammann 1969: 
182ff, Bierwisch 1970:276ff, Clark & Clark 1977:426ff, Lyons 
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1977:277 f)- Den negativa termen kan sägas innehålla betydelse
komponenten [INTE], vilken kan vara morfologiskt uttryckt som i 
ointresserad, men även utan morfologisk markör som i långsam. Den 
positiva termen kan i vissa fall användas om hela skalan ("omarkerad 
användning"), t ex Hur gammal är du? Hon är nu tre månader gammal. 
Användningen av polära adjektiv implicerar en jämförelse med en 
norm, men normen kan variera beroende på vilket objekt som beskrivs 
(se t ex Leech 1974:109), t ex 

(1) en läng baby 
(2) en läng basketspelare 

Normen för längd på spädbarn är ju lite annorlunda än den för 
basketspelare. I min undersökning har jag så långt möjligt inkluderat 
antonymer i samma betydelsefält för att inom dessa bla kunna redo
visa förekomsten av positiva resp negativa termer i beskrivningen av 
kvinnliga resp manliga rollfigurer. Att inkludera antonymer i samma 
betydelsefält kan kanske tyckas vara en självklar princip, eftersom 
adjektiven är antonymer just i kraft av att de har gemensamma 
betydelsekomponenter och gemensam domän (se ovan och Miller & 
Johnson-Laird 1976:260 ff). Det är emellertid inte alltid som ett 
adjektiv har endast en antonym (se t ex Bierwisch 1970:277) och 
ibland har detta lett till att jag frångått denna princip (se 6.1.5.3 om 
känsloadjektiv). Benämningen "antonymer" används i fortsättningen 
om alla motsatsord, dvs även om inkompatibla termer som exempel
vis nationalitetsadjektiv (jfr Platzack 1977:78). (Om olika slag av 
motsatsrelationer se t ex Allwood—Andersson 1976:83 ff.) 

4.1.2.2 Lexikal och kontextuell betydelse 

Något som varit föremål för omfattande diskussioner när det gäller 
betydelseanalys är huruvida analysen bör utgå från ett ords lexikala 
eller kontextuella betydelse (se t ex Ullman 1977:49 ff samt Söder-
bergh 1964:12 ff). Utan att direkt ta ställning i den diskussionen har 
jag i min undersökning låtit den kontextuella betydelsen vara helt 
bestämmande. Detta är särskilt motiverat med tanke på att materia
let består av adjektiv/adverb och dessa ord är kategorier som för sin 
betydelse är särskilt kontextberoende. Avgörande för betydelsen 
och därmed för den semantiska kategoriseringen har för adjektivens 
del varit vilken betydelse det substantiviska huvudordet har och för 
adverben verbets betydelse. Hur väsentligt nominalet är för tolkningen 
av ett adjektivs betydelse framhålls av bla Miller & Johnson-Laird 
(1976:358) som formulerar det på följande sätt (se också t ex Bier-
wisch 1970:274ff och Lehrer 1976:7): "The nominal information 
must be given priority; the adjectival information is then evaluated 
within the range allowed by the nominal information." Som attribut 
bildar adjektivet dessutom ofta en enhet med substantivet (jfr Dide-
richsen 1974:222f, Ziff 1960:200ff, Vendier 1967:172ff, Miller 
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1981:102 ff)- I grupperingen av mitt material har jag därför fört 
exempelvis bra i fraser som (3)—(5) nedan till olika betydelsefält. 

(3) en bra människa 
(4) en bra veterinär 
(5) en bra ide' 

bra i (3) har förts till fältet PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL 
(6.1.5.2.2), bra i (4) till ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET 
(6.1.6) och bra i (5) till FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT (6.1.5.1.1) (om 
betydelsefälten se 4.2). För adverbens del kan användningen av bra 
illustreras med satser som (6)—(7) (jfr Amman 1969:163): 

(6) Hon kör bra 
(7) Hon hör bra 

bra som bestämning till handlingsverb som i (6) har förts till fältet 
ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET (6.1.6) och till perceptions-
verb som i (7) till fältet LIV ÒCH HÄLSA (6 .1.4.1). 

I de få fall det varit oklart vilken betydelse ett ord har i kontexten 
har jag rådfrågat Illustrerad svensk ordbok (ISO) och därvid kategori-
serat ordet efter den betydelsekomponent som tycks mest central i 
kontexten. 

4.1.2.3 Fältord och lexikonord 

Vad som skall betraktas som 

öppen i (8) och (9) nedan. 
(8) en öppen mun 
(9) en öppen attityd 

Frågan är nu om öppen i (8) och öppen i (9) är så nära relaterade 
betydelsemässigt att de skall betraktas som två förekomster av ett 
och samma ord öppen (polysemi) eller om de ligger betydelsemässigt 
så långt ifrån varandra att de skall betraktas som förekomster av två 
helt olika ord, öppen j och oppe«2 , på samma sätt som t ex fil ('fil
mjölk') och fil ('bågfil') (homonymi). Svaret är i sin tur bl a avhängigt 
av vad som skall förstås med betydelsemässigt "nära" och involverar 
primära och sekundära betydelser och därmed också ordens etymo-
l o g i  ( s e  M i l l e r  &  J o h n s o n - L a i r d  1 9 7 6 : 3 6 0  f ö r  e n  d i s k u s s i o n  o m  b l a  
sharp: a sharp taste/touch/sound/intelligence och jfr Ullman 1977: 
160 om "chief senses"). 

o l i k a  o rd  h ö r  o c k s å  t i l l  d e  o f t a  
diskuterade frågorna inom seman
tik och lexikologi och berör dis
tinktionen mellan polysemi och 
homonymi (se t ex Ullman 1977: 
159 ff och Allén 1971:XVIff). 
Problemet kan exemplifieras med 

i nutrt t-HU C-IX -TVCKÉR HflN Êh) •- god fo foGfcoF 

OrtSD*. e -Tf MED NrtTOfce.0) OM PSKlAZONfVS URSKOGAR 
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I samband med studier av betydelsefält brukar problemet kunna 
lösas genom att man helt enkelt betraktar ord som förts till olika falt 
som olika ord (Lehrer 1974:10), och detta är den lösning jag valt för 
mitt material. De ord som utgör ett betydelsefalt benämns här 
"fältord" och öppen i (8) och öppen i (9) räknas således som två 
olika fältord, eftersom de förts till olika betydelsefält (MIMIK resp 
ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE). Detsamma gäller t ex bra i en bra 
människa och bra i en bra veterinär (se 4.1.2.2 ovan). Fältorden 
presenteras i kapitel 6, där beläggens fördelning på olika betydelse fält 
redovisas. 

För att ha möjlighet att jämföra mitt material med resultat från 
andra ordförrådsstudier har jag emellertid gjort ytterligare en klassifi
cering. I denna bortser jag från homonymi och polysemi och räknar 
exempelvis bra som ett ord oavsett den kontextuella betydelsen. I 
detta fall använder jag termen "lexikonord". Genom att studera 
antalet lexikonord och deras frekvens är det dessutom möjligt att 
redovisa ordvariationen i böckerna, vilket är angeläget mot bakgrund 
av den kritik som riktats mot triviallitteraturen för stereotypt språk 
(se t ex Skjonsberg 1982:105 f). Frekvens och variation av lexikon
ord redovisas i kapitel 7. Denna distinktion mellan "fältord" och 
"lexikonord" innebär således att materialet exempelvis innehåller 7 
fältord bra men endast 1 lexikonord bra. De lexikonord som i likhet 
med öppen och bra förekommer i flera olika betydelsefält redovisas i 
bilaga 4. 

För såväl fältorden som lexikonorden gäller att . både adverb och 
substantiverade adjektiv/particip betraktas som böjningsformer av 
adjektiv/particip (Teleman 1974:230). Detta innebär att exempelvis 
glatt och den glada båda räknas som belägg på glad och misstänkt 
(adverb) och den misstänkte som belägg på misstänkt. Avledningar 
räknas dock i övrigt som andra fältord/lexikonord än grundordet, 
glad och gladlynt är således olika ord (fältord/lexikonord), liksom 
misstänkt och misstänksam. Presens particip och perfekt particip 
räknas alltid som olika ord, t ex överrumplande och överrumplad.10 

I avsnitt 4.2 nedan presenteras översiktligt vilka betydelsefält 
materialet indelats i och vissa allmänna principer för indelningen. 

4.2 Betydelsefält i materialet 

Utifrån undersökningens syften och refererade analysmetoder (se 
ovan 1.2 och 4.1) har de excerperade adjektiven/adverben förts sam
man i betydelsefält på olika nivåer. Avgörande vid fältindelningen har 
varit dels vad man traditionellt brukar anföra som skillnader mellan 
könen, t ex kognitiv förmåga kontra förmåga att hysa och visa känslor, 
dels vad man inom psykologin brukar koncentrera sig på vid beskriv
ningen av människor (se kap 2 ovan). Styrande har också varit 
materialet självt genom att de undersökta böckerna även innehåller 
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personbeskrivande adj/adv som inte är aktuella vid personbeskriv
ningar vare sig i könsrollsdebatten eller inom psykologin, t ex kid
nappad, bunden, förföljd. Som exemplen visar gäller det bl a adjektiv 
(vanligen i form av perf part) som beskriver rollfigurerna i olika mer 
eller mindre farliga situationer. 

En övergripande indelningsgrund har varit om adj/adv främst 
fokuserar rollfiguren som enskild individ, t ex smal, sjuk, arg, snabb, 
eller som social varelse, t ex ensam, reserverad, näsvis, hjälpsam, 
omtyckt. De förra benämns i fortsättningen "intrapersonella adj/adv" 
och de senare "interpersonella adj/adv". Denna indelning grundar sig 
i huvudsak på skillnaden i observationsmetoder hos de två riktningar 
inom personlighetspsykologin som presenterades i avsnitt 2.2, nämli
gen inriktningen på den enskilde individen resp på individens samspel 
med omgivningen (se 2.2 ovan eller Wiggins 1973:494 ff resp 475 ff). 
De intrapersonella och interpersonella adj/adv har i sin tur indelats i 
olika huvudfält. De flesta av huvudfälten har indelats vidare i olika 
delfalt inom vilka ytterligare differentieringar gjorts, bl a i positiv och 
negativ pol (se 4.1.2.1 ovan om antonymer). Det är egentligen främst 
på denna nivå som man i strikt mening kan tala om betydelsefält, 
men termen används alltså här om alla nivåer vilket gör redovisningen 
hanterligare. 

Däremot beaktas i indelningen ej dimensionen "akut"—"disposi
tion", dvs skillnaden mellan ett instabilt, tillfälligt tillstånd, t ex glad, 
och en mer stabil och bestående egenskap, t ex gladlynt (se Viberg 
1980:66).11 Inom personlighetspsykologin är detta en viktig distink
tion, eftersom man där endast är intresserad av mer eller mindre 
bestående egenskaper (Lazarus 1975:18). Det framhålls dock att det 
i praktiken ofta är svårt att dra gränser mellan "tillfällig" och "bestå
ende", vilket också gäller för mitt material och är anledningen till att 
jag inte beaktat denna distinktion i kategoriseringen. Några exempel 
får belysa svårigheterna att skilja mellan beskrivningar som avser 
"tillfälliga tillstånd" och "bestående egenskaper". 

(10) Jag är inte rädd, vet du väl (Kitty2) 
(11) Du som är stridsflygare borde väl inte vara så rädd av dig (Bigi) 
(12) Aldrig har hon räddhågat stått och åsett andras nöd (KG) 

Lexikalt betecknar rädd ett akut tillstånd och rädd av sig och rädd-
hågad disposition (Viberg 1980:70). I de kontexter där dessa belägg 
förekommer är det däremot snarast tvärtom. I (10) framställs det 
akuta tillståndet 'rädd' snarast som en disposition, medan dispositio
nen 'rädd' i (11) och (12) framställs som ett akut tillstånd av samman
hanget att döma. 1(12) understryks detta av att belägget är adverbial.12 

Med tanke på de många tolkningsproblem som således skulle upp
stått har jag valt att inte göra någon systematisk indelning i "akut" 
och "disposition" utan att i stället i relevanta fall bara kommentera 
förekomsten av belägg som entydigt avser disposition, t ex Misstänk
sam som jag är ... (Tvi2). Vidare är vissa betydelsefält sådana att de 
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nästan "par definition" avser mer eller mindre bestående egenskaper, 
t ex fälten FÖRSTÅND OC H FÖRNUFT och PLIKTTROHET, MOD O CH 
MORAL. 

En annan distinktion som är relevant för mitt material är den 
mellan "erfararorientering" och "fenomenorientering" (Viberg 1980: 
65 ff). Erfararorienterade adjektiv är sådana som anger att en person 
hyser en viss känsla, t ex munter, medan fenomenorienterade adjektiv 
anger att någon/något ger upphov till en viss känsla, t ex uppmunt
rande. Huvudprincipen vid kategoriseringen av mitt material har varit 
att i enlighet med Viberg (1980:69) hålla samman erfararorienterade 
och fenomenorienterade adjektiv i samma fält, t ex överraskad och 
överraskande. Avsteg från denna princip har emellertid gjorts för 
fenomenorienterade adjektiv med emotiv betydelse, t ex förskräcklig, 
förtjusande. Dessa har kategoriserats efter i vilket avseende en person 
ges omdömet förskräcklig, förtjusande osv (se 4.1.2.2). 

De betydelse fält som de intrapersonella resp interpersonella adj/adv 
indelats i presenteras nedan. Presentationen syftar endast till att ge en 
översikt, främst över huvudfälten, samt huvudprinciperna för indel
ningen (för en översikt över fälten se också innehållsförteckningen 
för kapitel 6). Vilka adj/adv som utgör resp fålt redovisas i kapitel 6, 
där också avgränsningen av de enskilda fälten kommenteras utförligare, 
liksom den semantiska kategoriseringen av vissa enskilda belägg. 

De intrapersonella adj/adv bildar tolv huvudfält. 
Huvudfälten ÅLDER, NATIONALITET, RAS och KÖN omfattar 

både klassificerande och karaktäriserande adjektiv, t ex en kvinnlig 
patient, Eva-Lottas beslut att bli mer kvinnlig, den gamla kvinnan — 
en gammaldags faster. De karaktäriserande adjektiven kunde alterna
tivt ha förts till huvudfältet SOCIABILITET (se nedan), men eftersom 
det inte rör sig om många belägg och detta skulle ha inneburit en i 
detta sammanhang onödig splittring av de fyra nämnda fälten valde 
jag den presenterade lösningen. 

Huvudfältet KLÄDSEL OCH UTSEENDE har indelats i fem väl
de finierade delfält och ett restfält. Delfältet KLÄDSEL OCH UT
STYRSEL omfattar dels adj/adv som har betydelsekomponenten 
[KLÄDSEL] eller [UTSTYRSEL], t ex civilklädd, glasögonprydd, dels 
adj/adv vilkas syntaktiska huvudord avser klädsel, t ex tunna tröjor, 
fula stövlar, färgglatt klädda. Även tunna, fula och färgglatt ingår 
alltså i delfältet KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL. Vissa adj/adv med 
huvudord som avser klädsel har dock förts till delfältet PRYDLIGHET, 
t ex lortiga jeans, övriga delfält (inkl restfältet) inom KLÄDSEL OCH 
UTSEENDE omfattar däremot endast adj/adv som beskriver personers 
utseende, t ex ljushårig, lingul lugg (FÄRGER OCH LJUS) , bred nacke, 
storvuxen (KROPPSBYGGNAD), gullig, vackra ögon (ESTETISKA 
OMDÖMEN) samt t ex tatuerad, rynkiga kinder (Övriga adj/adv 
avseende utseendet). 

Huvudfältet FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND omfattar 
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adj/adv som avser allmäntillstånd o dyl, t ex vissen, pigg, oskadd, död, 
eller fysiologiska tillstånd och behov, t ex sömnig, utsvulten, och har 
indelats i två olika delfält: LIV OCH HÄLSA oc h FYSIOLOGISKA TIL L
STÅND. Fysiologiska tillstånd som speglar känslotillstånd o dyl ingår 
dock ej utan har förts till ett separat fält: FYSIOLOGISKA FÖRÄND
RINGAR (se nedan). 

Huvudfältet PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND, som om
fattar adj/adv som avser inre, "själsliga", egenskaper och tillstånd, 
har differentierats i delfâlt på olika nivåer. En första indelning har 
gjorts i tre delfâlt: KOGNITION OCH INTELLIGENS, VILJA OCH 
KARAKTÄR och KÄNSLA, SIN NESSTÄMNING OCH LYNNE. Dessa har 
sedan differentierats ytterligare vilket redovisas närmare i avsnitt 
6.1.5. 

Huvudfältet ANLAG, KUNNANDE OCH ERFA RENHET avser special
begåvning inom olika områden, t ex musikalisk, praktisk eller erfaren
het och yttre verkningar av fysisk och/eller psykisk förmåga resp 
oförmåga, t ex van, okunnig, skicklig, klantig. 

De sista huvudfälten i gruppen intrapersonella adj/adv är TEMPO 
OCH RÖRELSER, MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR samt 
RÖSTMODULATION. Gemensamt för dessa fält är att de i huvudsak 
avser iakttagbara företeelser såsom tempo, gester, kroppshållning, 
rörelser, mimik, röstläge och fysiologiska förändringar (en person blir 
blek, darrig osv), vilka inom psykologin antas vara uttryck för 
psykiska egenskaper och tillstånd (se 2.2.1 ovan). • 

TEMPO OCH RÖRELSER innehåller dessutom adj/adv som i vidare 
mening avser tempo och rörelser, t ex falla pladask, komma inklivande. 
Fältet har differentierats i två delfält; det ena är AKTIVITET, TEM PO 
OCH INTENSITET, t ex upptagen, ivrig, högljudd, försiktig, sävlig, 
intensiv, flyktig, och det andra KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSE, 
t ex lutad, springande. 

MIMIK o mfattar adj/adv som beskriver ansiktsrörelser och blickar, 
t ex rynkad (om ögonbryn/panna), storögd, glittrande (om ögon), 
mörk {en mörk blick/titta mörkt). 

FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR omfattar adj/adv som avser 
fysiologiska tillstånd som uttryck för ett psykiskt tillstånd, t ex para
lyserad, röd (av ilska). I tveksamma fall har belägget förts till huvud
fältet FYSISKA OCH FYSI OLOGISKA TILL STÅND (se ovan). 

RÖSTMODULATION omfattar dels adj/adv som avser röstkvalitet 
och paralingvistiska företeelser, t ex gäll, dov, skrattande (en gäll 
röst Isa g ällt), dels adj/adv som är omdömen om rösten eller paraling
vistiska företeelser, t ex en otäck viskning. 

De interpersonell adj/adv bildar tre huvudfält. 
SOCIAL SITUATION omfattar adj/adv som avser social förankring 

och status såväl mer officiellt som privat, t ex gift, anställd, fattig, 
berömd, älskad, samt olika situationer som en person mer tillfälligt 
kan befinna sig i, t ex inlåst, efterlyst, fången. Fältet har differentierats 
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i fem olika delfält: FAMILJELIV OC H RELAT IONER, ARBETSLIV, EKO
NOMI, FRIHET OCH TRYG GHET samt POPULARITET OCH ANSEENDE. 

SOCIABILITET omfattar adj/adv som främst avser en persons atti
tyder och sätt att vara och förhålla sig gentemot omvärlden, både vad 
gäller sociala normer och andra människor och inkluderar också 
omdömen i detta avseende. Fältet har indelats i tre delfält: ATTITY
DER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT, ALLMÄNT UPPFÖRANDE och 
ACCEPTABILITETSOMDÖMEN. Av dessa har de två förstnämnda 
differentierats i ytterligare delfält. Fältet SOCIABILITET tan gerar ofta 
huvudfältet PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND (gruppen 
"intrapersonella") genom att attityder och förhållningssätt ligger så 
nära intellekt, vilja och känslor (jfr Viberg 1980:67 f). Avgränsningen 
mellan dessa två huvudfält kommenteras närmare i avsnitt 6.1.5. 

TILLTAL slutligen omfattar en speciell kategori adjektiv som — 
utan att vara rena omdömen — snarare säger något om attityden hos 
den rollfigur som använder adjektivet än om den rollfigur som adjek
tivet används om, t ex gamle gosse, kära du, lilla vän. Hit har även 
förts vissa adjektiv som används i omtal men som är jämförbara med 
tilltalsadjektiven, t ex den stackars flickan, välsignade Josiah, den 
goda Lodna (=£ 'd en godhjärtade Lodna'). 

Sammanfattningsvis bör det påpekas att gränserna mellan vissa fält 
är flytande och att vissa fält är delvis överlappande (jfr Lehrer 1974: 
10 ff). Detta gäller framför allt de olika delfälten. Kärnadjektiven är 
emellertid vanligen de mest frekventa fältorden varför beläggfördel
ningen på de olika falten inte påverkas särskilt mycket av de perifera 
faltorden. Perifera eller diskutabla fältord kommenteras i delavsnitten 
i kap 6. 

Vid redovisningen av beläggens fördelning på olika betydelsefalt 
har tyngdpunkten lagts vid vilka egenskaper/tillstånd/omdömen som 
förekommer i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män. 
Beskrivningarna av enskilda rollfigurer kommenteras bara i de fall 
några speciella mönster finns. 

43 



5 FÖREKOMSTEN AV PERSONBESKRIVANDE 
ADJEKTIV/ADVERB 

Materialet omfattar som nämnts 8 268 belägg. I avsnitt 5.1 nedan 
redovisas hur många belägg de olika böckerna och bokgrupperna 
innehåller, dels totalt, dels i beskrivningar av flickor/kvinnor resp 
pojkar/män samt i beskrivningar av odifferentierat kön. Inledningsvis 
redovisas också antalet kvinnliga resp manliga rollfigurer i resp bok 
och bokgrupp. I avsnitt 5.2 redovisas sedan beläggens fördelning på 
beskrivningstyp (helhetsbeskrivning—delbeskrivning) och syntaktisk 
funktion (attribut—predikativ—adverbial). 

5.1 Antal rollfigurer och antal belägg 

I tabell 1 redovisas hur många kvinnliga resp manliga rollfigurer som 
förekommer i böckerna och vilken personkategori de tillhör, dvs 
huvudpersoner, bipersoner och pseudopersoner (om dessa se 3.3). 
Kvalitetsböckerna har här liksom i följande tabeller markerats med 
(b), och de böcker förutom pojkböckerna som har manliga författare 
med (m). (Om övriga förkortningar se 3.1). 

Tabell 1 visaratt huvudpersonerna i flickböckerna är flickor, i pojk
böckerna pojkar och i de neutrala av båda könen.1 I flickböckerna är 
det vanligast med endast 1 huvudperson, undantag är här Annika och 
Bonnie med 2, medan det i pojkböckerna är vanligare med flera 
huvudpersoner, utom i Biggies 1 där titelfiguren ensam är huvudperson 
(i motsats till i Biggles2). Även i de neutrala böckerna är det flera 
huvudpersoner, i resp Fem-bok 4,2 i Dunder 2 och i Blomkvist 3. 

Det sammanlagda antalet kvinnliga rollfigurer i böckerna är 174 
och antalet manliga rollfigurer 386,3 dvs mer än dubbelt så många 
manliga. I samtliga böcker utom en (Lotta2), dvs i 19 av de 20 under
sökta böckerna, förekommer fler manliga rollfigurer än kvinnliga. 
Mest markerat är detta i pojkböckerna. 

I flickboksgruppen förekommer 111 kvinnliga rollfigurer och 146 
manliga. I vissa av flickböckerna finns en mer markerad övervikt för 
manliga rollfigurer, mest markerat i Kitty2 (14 kvinnliga mot 27 
manliga). Lotta2, som utspelas i sjukhusmiljö, är den enda boken 
med fler kvinnliga rollfigurer, 23 mot 16 manliga. Många av de manliga 
rollfigurerna i flickböckerna, 28 stycken, tillhör kategorin "centrala 
bipersoner". 

I pojkboksgruppen förekommer endast 34 kvinnliga rollfigurer 
mot 182 manliga. De kvinnliga rollfigurerna tillhör här nästan enbart 
kategorin "perifera bipersoner" och har således mindre framträdande 
roller än vad pojkarna har i flickböckerna. Lägst antal kvinnliga roll
figurer har Biggies med 1 kvinnlig rollfigur i resp bok; ingen av dessa 
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Tabell 1. Antal kvinnliga resp manliga rollfigurer i olika personkategorier. 

Person-
BoKXkategori 
och 
BokgruppN. 

Huvud
personer 

x y 

Bipersoner 

centrala perifera 
x y x y 

Pseudopersoner 
förklädda fantasi

figurer figurer 
x y x y 

Summa 
rollfigurer 

x y tot 

FLICKBÖCKER 

Kittyl 1 10 5 10 19 21 24 45 
Kitty 2 1 7 7 6 20 14 27 41 
Lottai 1 4 2 12 20 17 22 39 
Lotta2 1 2 2 20 14 23 16 39 
Annika 2 3 8 11 10 14 24 
Lotte (m) 1 2 2 6 12 9 14 23 
Bonnie (m) 2 13 9 16 12 19 31 
KG (b) 1 14 3 6 5 10 15 
Summa 10 27 28 74 118 111 146 257 

POJKBÖCKER 

Bigi 1 2 1 20 1 23 24 
Big2 4 2 1 22 1 28 29 
TreDl 3 3 6 12 2 1 8 19 27 
TreD2 3 2 3 14 3 3 22 25 
Tvil 3 3 5 24 2 5 32 37 
Tvi2 3 2 2 9 2 14 16 
Dante 2 12 9 12 2 3 12 19 31 
Ås (b) 2 1 12 1 11 2 25 27 
Summa 21 2 28 28 124 4 6 3 34 182 216 

NEUTRALA 
BÖCKER 

Feml 2 2 4 4 9 6 15 21 
Fem2 2 2 11 5 8 8 11 19 
Dunder (m,b) 1 1 14 7 7 1 9 13 22 
Blom (b) 1 2 4 3 8 2 5 6 19 25 
Summa 6 7 2 13 19 32 2 6 29 58 87 

Totalt 16 28 31 69 121 274 4 6 2 9 174 386 560 

Förkortningar : x - kvinnliga rollfigurer, y - manliga rollfigurer, (m) - manlig författare till 
icke-pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

beskrivs överhuvudtaget. I Dante och Åshöjden förekommer dock 
också kvinnliga centrala bipersoner (Dantes syster Ginger resp hus
hållerskan Elin). Dante är för övrigt den pojkbok som har jämnast 
fördelning av kvinnliga och manliga rollfigurer (12 resp 19). Utmär
kande för flera av pojkböckerna är förutom det låga antalet kvinnliga 
rollfigurer att det förekommer förklädda figurer (TreDeckare, 
Tvilling 1, Dante) och i Dante också fantasifigurer. I Dante fram
träder huvudpersonerna ibland förklädda till flickor och i TreDeckare 1 
bovarna till kvinnor.4 Att dessa förklädnader inte är betingade av 
någon önskan att tillhöra det motsatta könet framgår av repliker som 
— Jag vill inte vara brud, jag vill inte vara brud (Dante). 

I den neutrala bokgruppen förekommer 24 kvinnliga och 58 man-
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liga rollfigurer, dvs endast hälften så många kvinnliga. Av de enskilda 
böckerna har Blomkvist störst övervikt för manliga rollfigurer, 19 
mot 6 kvinnliga, medan Fem2 och Dunder har en fördelning som 
snarare liknar flickböckernas. För Blomkvist kan i övrigt noteras att 
här också förekommer 5 fantasifigurer vilka samtliga beskrivs. 

I den neturala bokgruppen förekommer dock bland de kvinnliga 
rollfigurerna ett par som inte skulle ha godkänt att bli kategoriserade 
som "kvinnliga". Det gäller huvudpersonen Georgina i resp Fem-bok 
och bipersonen Henrietta i Fem2. Dessa kallar sig George resp Henrik 
eftersom de — i motsats till de manliga rollfigurerna i Dante — vill 
tillhöra det motsatta könet (jfr 2.1.2.1 om bl apojkflicka och mjukis). 

Helt kort skall också sägas något om könsfördelningen bland 
bovarna, eftersom dessa i vissa avseenden beskrivs ganska ingående 
(se t ex 6.1.3). Bovarna kan tillhöra olika personkategorier, men mest 
relevant här är att av de totalt ca 40 bovar som förekommer i böckerna 
är endast 5 kvinnliga rollfigurer (jfr Edström 1980:48). Dessa tillhör 
kategorin "bipersoner" i Bonnie (1) och Kitty2 (2) och kategorin 
"förklädda figurer" (förklädda till kvinnor) i TreDeckarel (2) (se 
ovan). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en dominans av 
manliga rollfigurer i 19 av de 20 böckerna, men allra mest markerat i 
pojkböckerna. Denna dominans ifråga om antal rollfigurer behöver 
emellertid inte nödvändigtvis innebära att det i samtliga böcker före
kommer fler adj/adv som beskriver pojkar/män. De kvinnliga roll
figurerna kan ju tänkas beskrivas i större utsträckning än de manliga, 
åtminstone de kvinnliga huvudpersonerna. Vidare skulle det kunna 
vara så, att de få kvinnliga rollfigurer som finns i pojkböckerna i 
stället ägnas desto mer uppmärksamhet i beskrivningen. Hur det för
håller sig med detta redovisas i tabell 2, där dels antal belägg, dels 
antal rollfigurer i resp bok och bokgrupp framgår. 

Det sammanlagda antalet belägg i resp bok visar att de få kvinnliga 
rollfigurer som förekommer i pojkböckerna inte heller beskrivs 
nämnvärt mycket, 162 flickbeskrivande belägg mot 2 725 pojkbeskri-
vande. Medelvärdena för antal flick- resp pojkbeskrivande belägg per 
rollfigur av resp kön i de olika bokgrupperna är följande: 

FLICKBÖCKERNA: flickbeskrivande 19 belägg/rollfigur 
pojkbeskrivande 9 " 

POJKBÖCKERNA: flickbeskrivande 4 
pojkbeskrivande 11 " 

NEUTRALA: flickbeskrivande 6 " 
pojkbeskrivande 9 " 

Variationen mellan böckerna är dock ganska stor och man kan här 
konstatera att antalet belägg ingalunda är direkt avhängigt av antalet 
rollfigurer. Samband mellan antal rollfigurer och antal belägg tycks 
dock finnas i TreDeckare2 och Biggies, som har få kvinnliga roll-
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Tabell 2. Antal belägg och rollfigurer fördelade efter kön i de olika böckerna och bokgrup
perna samt totalt. 

Boìc^v. Kön flickor/ pojkar/ odiff 
och kvinnor män kön Summa 
bokgrupp rollfig belägg rollfig belägg belägg rollfig belägg 

FLICKBÖCKER 

Kittyl 21 386 24 132 40 45 558 
Kitty 2 14 162 27 153 70 41 385 
Lottai 17 424 22 108 64 39 596 
Lotta2 23 353 16 113 34 39 500 
Annika 10 194 14 143 7 24 344 
Lotte (m) 9 150 14 54 13 23 217 
Bonnie (m) 12 145 19 215 37 31 397 
KG (b) 5 250 10 371 97 15 718 

Summa 111 2064 146 1289 362 257 3715 

POJKBÖCKER 

Bigi 1 23 388 1 24 389 
Big2 1 28 300 6 29 306 
TreDl 8 31 19 350 21 27 402 
TreD2 3 2 22 464 19 25 485 
Tvil 5 41 32 306 14 37 361 
Tvi2 2 12 14 361 7 16 380 
Dante 12 57 19 229 25 31 311 
Ås (b) 2 19 25 327 40 27 386 

Summa 34 162 182 2725 133 216 3020 

NEUTRALA 
BÖCKER 
Feml 6 62 15 164 39 21 265 
Fem2 8 163 11 130 28 19 321 
Dunder (m,b) 9 140 13 217 65 22 422 
Blom (b) 6 115 19 343 67 25 525 

Summa 29 480 58 854 199 87 1533 

Totalt 174 2706 386 4868 694 560 8268 

Förkortningar: rollfig — rollfigurer, odiff kön — odifferentierat kön, (m) — manlig författare 
till icke-pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

figurer och få eller inga belägg, och i Dante med flest antal kvinnliga 
rollfigurer och flest flickbeskrivande belägg, 12 resp 57. 

I flickboksgruppen är det emellertid en övervikt för flickbeskri
vande belägg, trots att det finns fler manliga rollfigurer: 2 064 flick
beskrivande belägg mot 1 289 pojkbeskrivande. Störst är skillnaden i 
Lotta och Kitty 1. I två av flickböckerna förekommer dock fler pojk
beskrivande belägg, nämligen i Kulla-Gulla (371—250) och Bonnie 
(215—145), som i flickboksgruppen har störst antal pojkbeskrivande 
belägg men däremot inte störst antal manliga rollfigurer. Kulla-Gulla 
har i själva verket det minsta antalet manliga rollfigurer ( 10) av samt
liga böcker och endast 5 kvinnliga, men dessa beskrivs alltså desto 
mer. 
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I den neutrala bokgruppen är proportionen mellan beläggen den
samma som mellan rollfigurerna, dvs det förekommer dubbelt så 
många pojkbeskrivande som flickbeskrivande belägg (854—480) och 
dubbelt så många manliga rollfigurer som kvinnliga (58—29). I Blom
kvist är skillnaden i belägg ännu större (343—115), medan den i 
Dunder är betydligt mindre (217—149) och i Fem2 förekommer fler 
flickbeskrivande belägg, 163 mot 130 pojkbeskrivande. 

Vad som sammanfattande kan sägas utifrån ovanstående är att 
såväl kvinnliga som manliga rollfigurer beskrivs i ganska stor omfatt
ning både i flickböckerna och de neutrala böckerna, men att kvinnliga 
rollfigurer beskrivs mer i flickböckerna och manliga mer i de neutrala 
böckerna. Avvikande från resp bokgrupp är här flickböckerna Kulla-
Gulla och Bonnie som mera liknar de neutrala och Fem2 som mer 
liknar flickböckerna. I pojkböckerna beskrivs enbart eller nästan 
enbart manliga rollfigurer. Det är endast Dante samt i viss mån 
Tvilling 1 och TreDeckarel som ens har något nämnvärt antal flick
beskrivande belägg. 

Tabell 3. Beläggens fördelning på litteraturtyp och bokgrupp samt totalt. (Procentuell andel 
inom parentes.) 

Littera
turtyp 

Triviallitteratur Kvalitetslitteratur Totalt 

Nbelägg-
boKS^yp 
gruppS^ 

flick
be
skriv 

pojk-
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt flick
be
skriv 

pojk
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt flick
be
skriv 

pojk-
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt 

flick
böcker 

1814 
(60) 

918 
(31) 

265 
(9) 

2997 
(100) 

250 
(35) 

371 
(51) 

97 
(14) 

718 
(100) 

2064 
(55) 

1289 
(35) 

362 
(10) 

3715 
(100) 

pojk-
böcker 

143 
(5) 

2398 
(91) 

93 
(4) 

2364 
(100) 

19 
(5) 

327 
(85) 

40 
(10) 

386 
(100) 

162 
(5) 

2725 
(90) 

133 
(5) 

3020 
(100) 

neutrala 
böcker 

225 
(39) 

294 
(50) 

67 
(11) 

586 
(100) 

255 
(27) 

560 
(59) 

132 
(14) 

947 
(100) 

480 
(31) 

854 
(56) 

199 
(13) 

1533 
(100) 

Förkortningar : flickbeskriv - flickbeskrivande belägg, pojkbeskriv - pojkbeskrivande belägg, 
odiff kön - belägg beskrivande odifferentierat kön. 

Tabell 3 visar hur flick- resp pojkbeskrivande belägg fördelar sig på de 
olika bokgrupperna och på triviallitteratur resp kvalitetslitteratur.5 

Av tabellen framgår att det är en procentuell övervikt för pojkbeskriv-
ningar överallt utom i triviallitteraturen för flickor samt totalt för 
flickböckerna. Även i de neutrala böckerna som har huvudpersoner 
av båda könen gäller detta och mer i kvalitetslitteraturen än i trivial
litteraturen. Av kvalitetsböckerna har Dunder den jämnaste fördel
ningen, medan Åshöjden hör till de mest mansdominerade böckerna i 
materialet. 

Hur beläggen fördelar sig på litteraturtyp och författarkön framgår 
av tabell 4, som visar att gruppen kvinnliga författare totalt har 39% 

48 



Tabell 4. Beläggens fördelning på litteraturtyp och författarkön samt totalt. (Procentuell 
andel inom parentes.) 

Littera
turtyp 

Triviallitteratur Kvalitetslitteratur Totalt 

x^belägg-
\typ 

förf 

flick
be
skriv 

pojk-
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt flick
be
skriv 

pojk-
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt flick
be
skriv 

pojk-
be
skriv 

odiff 
kön 

totalt 

kvinnl 
förf 

1744 
(59) 

943 
(32) 

282 
(9) 

2969 
(100) 

365 
(29) 

714 
(58) 

164 
(13) 

1243 
(100) 

2109 
(50) 

1657 
(39) 

446 
(11) 

4212 
(100) 

mani 
förf 

438 
(14) 

2667 
(82) 

143 
(4) 

3248 
(100) 

159 
(20) 

544 
(67) 

105 
(13) 

808 
(100) 

597 
(15) 

3211 
(79) 

248 
(6) 

4056 
(100) 

Förkortningar: flickbeskriv - flickbeskrivande belägg, pojkbeskriv - pojkbeskrivande belägg, 
odiff kön - belägg beskrivande odifferentierat kön. 

pojkbeskrivande och 50 % flickbeskrivande belägg.5 För de kvinnliga 
författarna av kvalitetslitteraturen är skillnaden ännu större (29 resp 
58%), men för triviallitteraturen är förhållandet omvänt med 59% 
flickbeskrivande och 32% pojkbeskrivande. De manliga författarna 
har totalt en kraftig övervikt för pojkbeskrivande belägg, 79 % mot 
15 % flickbeskrivande, en skillnad som är mindre för de manliga för
fattarna av kvalitetslitteratur än manliga författare av triviallitteratur. 
Såväl manliga som kvinnliga författare av kvalitetslitteraturen har 
större procentuell andel i beskrivningar av odifferentierat kön än för
fattarna till triviallitteraturen. 

Mot bakgrund av att flickor/kvinnor tycks ha ett större person
intresse än pojkar/män (se 2.1.2 ovan och notera avhandlingsförfatta
rens kön och ämnesval) är det intressant att de fem böcker som har 
störst antal belägg är skrivna av kvinnliga författare, något som skulle 
kunna tyda på ett visst samband författarkön—antal belägg. Å andra 
sidan har materialets övriga fyra böcker som har kvinnliga författare 
ett mindre antal belägg än flera av de böcker som har manliga för
fattare. Möjligen kan det vara så, att böcker med ett stort antal 
belägg på personbeskrivande adj/adv är skrivna av kvinnor, vilket 
dock inte innebär att alla kvinnliga författare använder många 
personbeskrivande adj/adv. 

Den här konstaterade snedfördelningen mellan kvinnliga och man
liga rollfigurer och flick- och pojkbeskrivande belägg överensstämmer 
med resultaten från undersökningar av mellanstadieelevers skolupp
satser, vilka visar att flickor skriver om både flickor och pojkar och 
pojkar nästan enbart om pojkar (Hultman 1981a:41 ff).6 Samma 
förhållande gäller också på riksdagsnivå där kvinnorna talar om både 
kvinnor och män men männen främst om män (Nordin-Thelander 
1981:5 f och 13). Författarna till pojkböckerna i mitt material, samt
liga män (se 3.1), liknar således de manliga mellanstadieeleverna och 
riksdagsmännen. En av pojkboksförfattarna, Bengt Linder, har för
utom pojkboken Dante också skrivit flickboken Bonnie (se 3.1), och 
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i dessa båda böcker är också fördelningen av rollfigurer exakt den
samma, 12 kvinnliga och 19 manliga. För Dantes del innebär detta 
att denna pojkbok mer liknar flickböckerna än de övriga pojkböckerna 
och för Bonnies del att den ligger nära pojkböckerna. Liknar pojk
böckerna gör också Kitty2 (14—27) samt de neutrala Feml (6—15) 
och Blomkvist (6—19), vilka dock samtliga har kvinnliga författare. 
De andra två böckerna i materialet som förutom pojkböckerna har 
manliga författare, dvs flickboken Lotte (9—14) och den neutrala 
Dunder (9—13), liknar däremot snarast flickuppsatserna i fördel
ning av kvinnliga och manliga rollfigurer. 

Avslutningsvis kan således konstateras att det är en pojk-/mans-
dominerad värld som möter pojkboksläsarna, men i viss mån även 
läsarna av vissa av flickböckerna och de neutrala böckerna. I deckar-
böckerna torde pojk-/mansdominansen till viss del vara en spegling 
av verkligheten, där det vanligen är män som är bovar, poliser, advo
kater osv. Här förekommer också traditionella pojk-/mansämnen som 
krig, flygning och fotboll. Det intressanta är emellertid att traditio
nella flickämnen som hästar och ridning inte ger samma totala flick-
dominans i fråga om rollfigurer och beskrivningar, eftersom det här 
finns en mängd manliga rollfigurer som beskrivs i funktioner som 
veterinär, ridlärare osv. Den enda bok som har både fler kvinnliga 
rollfigurer och fler flickbeskrivande belägg är Lotta2 som utspelas i 
sjukhusmiljö. 

5.2 Beläggens fördelning på beskrivningstyp 
och syntaktisk funktion 

I tabell 5 och 6 nedan redovisas beläggens fördelning efter beskriv
ningstyp och syntaktisk funktion i hela materialet och i de olika bok
grupperna. För att illustrera de båda beskrivningstyperna "helhets
beskrivning" och "delbeskrivning" och beläggens syntaktiska funktion 
ges emellertid först några exempelmeningar för attribut, predikativ 
och adverbial i resp beskrivningstyp (se också 3.4 ovan). 

Helhetsbeskrivning 
Attribut Den unge veterinären tittade på 

Lotte. (Lotte) 
Predika- Jag var så ko lossalt arg på honom 
tiv (Lotta2) 
Adverbial Han grävde ilsket vidare (Tvi2) 

Delbeskrivning 
Bettina gjorde en sur min (Annika) 

Hennes ögon var så mörka och 
harmsna att... (KG) 

Hans ögon glittrade okynnigt 
(TreD2) 

Han vände sig till de ivrigt lyssnan
de officerarna (Bigi) 

Kitty blev glatt överraskad när... 
(Kitty 1) 
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Attributiva och predikativa belägg omnämns som adjektiv och 
adverbiella belägg som adverb. Som attribut räknas här även ett fåtal 
belägg med nominal funktion, t ex den gamla. Som sammanfattande 
benämning för beläggen används förkortningen adj/adv. Förkortningen 
används för såväl obestämd som bestämd form. 

I tabell 5 redovisas beläggens fördelning efter beskrivningstyp och 
syntaktisk funktion i materialet totalt. Procenttalen anger hur stor 
andel de attributiva, predikativa och adverbiella beläggen utgör inom 
resp beskrivningstyp och av det totala antalet belägg. 

Tabell 5. Beläggens procentuella fördelning på beskrivningstyp och syntaktisk funktion (an
tal belägg inom parentes). 

^\Beskrivnings-
typ 

Syntak-
tisk funktion 

Helhetsbeskrivning Delbeskrivning Totalt 

Attribut 
Predikativ 
Adverbial 

Totalt 

23,4 (1594) 
48,8 (3317) 
27,8 (1889) 

100 (6800) 

79,6 (1168) 
15,3 (225) 
5,1 (75) 

100 (1468) 

33,4 (2762) 
42,8 (3542) 
23,7 (1964) 

100 (8268) 

Tabell 5 visar att de flesta beläggen förekommer i helhetsbeskriv
ningar, 6 800 belägg (82,2%) mot 1 468 (17,8%) i delbeskrivningar. 
De helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som predikativ, 
48,8% (3 317 belägg), och förekommeri de flesta fall (1 898 belägg) 
vid verbet vara. Exempelmeningen Jag var så kolossalt arg på honom 
ovan illustrerar alltså den vanligaste formen av personbeskrivning i 
materialet. De predikativa beläggen förekommer överhuvudtaget i 
väldigt få fall vid andra verb än vara, bli och kopulativa förnimmelse
verb, dvs se ... ut m fl (se 3.4.2 ovan om denna verbtyp). Belägg i 
beskrivningar av typen Patron satt blek och uppriven bakom sitt 
skrivbord (KG), dvs satser där beskrivningen ges som komplement till 
ett skeende, förekommer främst i vissa enskilda böcker, nämligen 
Lotta, Kulla-Gulla och Biggies 1 vilka också är de böcker som ge
nomgående har fler fundament än andra böcker i materialet G fr 
6.1.5.3.1).7 

Av de övriga helhetsbeskrivande beläggen fungerar 27,8 % ( 1 889) 
som adverbial och 23,4% (1 594 belägg) som attribut. Adverbialen 
förekommer främst vid sägeverb (580 belägg) och då framför allt i 
anföringssatser vid direkt anföring, t ex ... sa han oroligt ;... svarade 
hon besviket,8 samt inom vissa fält också vid rörelse- och ställnings
verb och handlingsverb av olika slag, t ex Hon cyklade lugnt och stilla 
... (Dunder); Hon slog kvickt repet om midjan ... (Fem2). 

Attributen ingår i nominalfraser med olika syntaktiska funktioner, 
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av vilka den vanligaste är subjekt, t ex Men dom besvikna frimärks
samlarna lyssnade inte på det örat ... (Bonnie). Eftersom nominal-
frasernas syntaktiska funktion ej systematiskt beaktas kan dock ej 
något exakt antal anges (se 3.4.2 ovan). 

Delbeskrivningarna har som framgår av tabellen en annan fördelning 
på de syntaktiska kategorierna än helhetsbeskrivningarna. Av de 1 468 
delbeskrivande beläggen fungerar 79,6% (1 268 belägg) som attribut, 
medan de predikativa och framför allt de adverbiella beläggen utgör 
en jämförelsevis liten andel, 15,3% (225 belägg) resp 5,1 % (75 be
lägg). De delbeskrivande attributen förekommer i motsats till de hel-
hetsbeskrivande främst i nominalfraser som är objekt, t ex Annika 
gav honom en mörk blick (Annika), eller i prepositionsfraser med 
adverbiell eller predikativ funktion, t ex Ta hand om honom och lås 
in honom! sa polischefen med ett belåtet grin till sina män (TreD2). 
Adverbialen i delbeskrivningarna är främst bestämningar till andra 
personbeskrivande adj/adv, t ex Han såg upp med ilsket gnistrande 
ögon (Bigi).9 

Som framgår av den högra kolumnen i tabell 5 utgör de samman
lagt 3 542 predikativa beläggen 42,8% av materialet. De predikativa 
och de adverbiella beläggen (1 964 — 23, 7%) förekommer nästan 
enbart i helhetsbeskrivningar, medan de attributiva beläggen (2 762 
— 33,4 %) däremot är relativt jämnt fördelade mellan de båda beskriv
ningstyperna. 

Som angavs ovan utgör i materialet de attributiva beläggen sam
manlagt 33,4 % av de personbeskrivande adj/adv, dvs ungefär en tredje
del. Som jämförelse kan nämnas att Hultman—Westman (1977:202) 
uppger att i bruksprosatexter utgör attributen omkring två tredje
delar av adjektiven (inkl /-avledda adverb) och participen. En hög 
andel attribut anses utmärkande för "nominal stil", dvs en "stil" 
som är centrerad kring substantiv och nominalfraser, i motsats till 
"verbal stil", som är centrerad kring verbet och satsen. Nominal stil 
anses tyda på förmåga att skikta och koncentrera information, medan 
verbal stil anges vara "utspädd' och ibland också "pratig" (Hultman— 
Westman 1977:186). Som typexempel på resp "stil" ger Hultman— 
Westman (1977:182) följande exempelmeningar: 

(1) Vår tuffa starka mor ror mormors ruttna båt. (nominal) 
(2) Nu ror mor nog snart båten hem härifrån, (verbal) 

Olika undersökningar av såväl talat som skrivet språk har visat att 
flickors/kvinnors språkbruk är mer verbalt och därigenom ligger 
närmare talspråket, medan pojkars/mäns är mer nominalt och ligger 
närmare skriftspråket (se t ex Hultman—Westman 1977:202 f, Petters
son 1977:182f, Einarsson 1978:112ff eller 184). Andelen person
beskrivande attribut i böckerna är därför av dubbelt intresse i min 
undersökning. 

Attribut är emellertid i ett visst avseende lika adverbial. Båda kate
gorierna förekommer nämligen i kontexter där en rollfigur beskrivs 
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s a m t i d i g t  m e d  e t t  s k e e n d e ,  t  e x  
(3) Den flintskallige mannen slog upp dörren och stirrade på Göran (Tvi2) 
(4) Moloket erkände hon detta för kommisarien. (Blom) 
I detta avseende skiljer sig attributen och adverbialen från predika-

tiven i materialet, vilka som nämnts främst förekommer vid verb som 
vara o likn och således ingår i satser som enbart är beskrivande, t ex 

(5) Han som verkade sä snäll och vänlig. (Annika) 
Jämförelsen gäller dock inte alla attribut och alla predikativ. Jämför 
(6) Jag är bara en gammal käring (Ås) 
(7) Ungdomarna rusade bestörta omkring för att trampa ut glöden (Kitty2) 
(6) visar att attributiva belägg kan ingå i predikativa nominalfraser 

och (7) att predikativ kan förekomma vid samma verb som adverbial. 
De sistnämnda kategorierna är emellertid så pass lågfrekventa att den 
informationsstrukturella skillnad som antytts ovan ändå kan sägas 
gälla för större delen av beläggen. Påpekas bör dock redan här att 
andelen belägg på de båda beskrivningstyperna och beläggens syntak
tiska funktion varierar ganska kraftigt mellan de olika betydelsefälten, 
varför dessa resultat blir riktigt intressanta först när man också 
beaktar vilka adj/adv som ingår i resp kategori. Som exempel kan 
nämnas att 74,6 % av de helhetsbeskrivande beläggen i fältet ÅLDER 
fungerar som attribut, medan samma kategori endast utgör 2,3 % i 
fältet GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE ( se 6.1.1 resp 
6.1.5.3.1). 

Utifrån vad som sagts ovan om verbal och nominal stil är det av 
särskilt intresse att studera förekomsten av attributiva, predikativa 
och adverbiella belägg i de olika bokgrupperna och i böcker av kvinn
liga resp manliga författare. Även fördelningen i triviallitteraturen 
jämfört med kvalitetslitteraturen kan vara av intresse här, bl a därför 
att vissa av långserierna, t ex Lotta, kritiseras för att vara "pratiga" 
(Edström 1980:100) (jfr ovan om verbal stil). Som sammanfattande 
benämning på de olika indelningarna av böckerna används i fortsätt
ningen "bokkategorier", medan "bokgrupp" betecknar flickböcker, 
pojkböcker och neutrala böcker. 

Som framgår av tabell 6 blir materialet anmärkningsvärt jämnt för
delat vilken variabel beläggen än indelas efter. Vissa skillnader före
kommer dock, främst när det gäller fördelningen mellan predikativ 
och adverbial. Störst andel predikativa belägg totalt har av bokgrup
perna de neutrala böckerna och därnäst flickböckerna (46,1 resp 
43,3 mot 40,8% för pojkböckerna) och av författarna de kvinnliga 
(44,6 mot 41 % för de manliga). Mellan litteraturtyperna är det inte 
någon nämnvärd skillnad (43,1 i kvalitets- och 42,7 % i triviallittera
turen). Av bilaga 1:1 framgår att den bok av enskilda böcker som har 
störst andel predikativ är Annika med 64,8 % och därnäst Fem med 
55,1 resp 54,8%, samtliga av kvinnliga författare. Därefter följer 
emellertid två böcker av manliga författare, nämligen Lotte (52,1 %) 

53 



> 
< 

g 
c3 di H 

•c 0 bû <L> 
1 O .O 

a 
.2 
c .s 

a >> 

a. >» 
5/3 

C? c 

.1 c 

> 

.S > 

'S 'S 
-t-» M <D 

2 < 

S3 

<ì> •C) 
s CO M 

<N 
°t. 

vo 
s ° 
2 A 

uo~2 <N w 

O VO 00 -00 
Tf w 

vo °^2 
<N 2 

on l> 

O (N O vo r—I s- / 

t-h o n 
*3 <s w 

!> «O 
2 s 

<s v o ^"O 

s O O Ol 

00 t~-
si 

- oo C2 oo W 

rh o n r o> 3 Ä 

° co 
o _ <N §° 
c -

t— On 

S s (n s -̂  

<s o ~T*> 

^t 
VO 00 

00 co 
© 2  
rfr W 3ê 

- <N 
CO « 

s 5 s ̂  (s —' 

^ 00  O Urj O ,> o 2 2r-
/-s 10 
§ 2  

io 

on »o «-T © 

o vo 

VO CO "CO Tf w 

<^8 

o ̂  
2^. 

 ̂r̂  

O vo 
»•H W 

O vo O £ 
o 00 o ̂  vo O <s ^ 

tpH i—< 

vo , 

io t"~ 
«a 

00 vo 00 /-v 
^ 2 vo $ 

ir> O °° 
t— w 

00 00 - <N 
? c 

on rh vo v o oo ̂  
*0 co~s 

(N ^ CN <S ^ IO - oN ~ o ~ t!" <n On °° ^ (N <N t—i 1—1 's»/ 1-h >*»• 

/"-v z-V on t <n en oo oo oo ~uo -co - t> vo 

Tj- vo _ u-> -rf 2 S <*> ©co 2 «*> 

£ on on o n (s w <n w 

O , vq 

NO 00 co i—T 

cn o ̂  

vo ̂  - m £ A 

00 vo " '— I ON oo 

Oo 2 

o VO 
- 00 VO ^ (N w 

on o ~ io On ^_| "*t W 

<N P <s w 

co 
C-» <N 
en 2 <N ^—' 

SS 

00 CS 
-CO ON f— CS w 

ON oN <n 

co oo 
-ON 

10 CS V—/ 

co _ <s 
§ 2  

t-H " *t 
Se 

vo en 
00 *-• vo io W 

2$ scî  

> 
'S 
> 
<î 

"Ö 
a 

I 
'O 

•a 

S .R 

1 
54 



och Biggles2 (51,3 %). De böcker som har lägst andel predikativa 
belägg, pojkboken TreDeckare2 (27,6%) och flickboken Bonnie 
(30,7 %), har manliga författare. 

Den största andelen adverbiella belägg har av bokgrupperna pojk-
böckerna och därnäst de neutrala (25,1% resp 24,7% mot 22,3 i 
flickböckerna), av författarna de manliga (25,1 mot 22,5%) och av 
litteraturtyperna triviallitteraturen (24,1 mot 22,8% för kvalitets
böckerna). Av de enskilda böckerna har pojkböckerna TreDeckare2 
och Biggies 1 störst andel med 33,8 resp 33,4%, medan flickboken 
Annika, som har den största andelen predikativ, har minst med endast 
9% adverbiella belägg och därnäst pojkböckerna TreDeckarel och 
Tvillingl med 17,4 resp 17,7%. 

I fråga om andelen attributiva belägg är skillnaden mellan bokkate
gorierna ännu mindre med i stort sett samma andel för flickböckerna 
och pojkböckerna (34,6 resp 34,1 %) och en procents skillnad mellan 
manliga och kvinnliga författare (33,9 resp 32,9%) och knappt en 
procents skillnad mellan kvalitetslitteraturen och triviallitteraturen 
(34,1 resp 33,2 %). Här har däremot den neutrala bokgruppen en jäm
förelsevis liten andel, 29,2%. Detta beror på de båda Fem-böckerna 
som endast har 20% (20,0 resp 20,2) attribut och tillsammans med 
flickboken Lotte (19,8% — man lig författare) den minsta andelen 
attributiva belägg. Närmast dessa ligger pojkboken Dante med 23,2%. 
Störst andel har pojkboken Tvilling2 (42,4%), och flickböckerna 
Bonnie (manlig författare) och Lotta2 med 39,8 resp 39,2% (se 
bilaga 1:1). Den andra Lotta-boken har en andel på 36,7 % varför de 
båda Lotta-böckerna inte kan sägas uppvisa mer verbal tendens än 
andra böcker i materialet, utan snarare tvärtom. Kritiken mot Lotta
böckerna för "pratighet" har således inte stöd i detta material. Om 
tesen om att låg andel attribut tyder på verbal stil och "pratighet" är 
riktig, skulle i materialet detta kunna sägas gälla personbeskrivningar
na i Fem och Lotte. Såväl de böcker som har störst andel attribut 
som de som har minst andel representerar alltså författare av båda 
könen och såväl flickböcker som pojkböcker. Däremot ligger ingen av 
de fyra kvalitetsböckerna vid ytterpunkterna utan har en andel på 
34—35% (liksom bla Kitty). Undantag är här Åshöjden som har en 
något mindre andel (31,3 %). 

Vad som sagts ovan om andelen predikativa, adverbiella och attri
butiva belägg totalt gäller också de helhetsbeskrivande beläggen, 
medan de delbeskrivande predikativen och attributen uppvisar en 
annan bild (de adverbiella beläggen i delbeskrivningar är så pass få att 
de lämnas utan kommentar). I delbeskrivningar är det nämligen i 
stället pojkböckerna, de manliga författarna resp kvalitetsböckerna 
som har störst andel predikativa belägg och av de enskilda böckerna 
Bigglesl (23,9%) och Kulla-Gulla (22,9%) samt Fem2 (33,3%, men 
endast 9 belägg) (se bilaga 1:1 ). De neutrala böckerna, flickböckerna 
och de kvinnliga författarna är de som har störst andel attribut och 
av de enskilda böckerna Feml (100%), Blomkvist (87,8%), Kitty2 
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(88,9%) och Lottal (87,6%). Beträffande andel attribut är det ingen 
skillnad mellan de båda litteraturtyperna, men det är det däremot när 
det gäller andelen belägg på resp beskrivningstyp. Kvalitetslitteraturen 
har en något större andel delbeskrivande belägg, 20,0% (411 belägg) 
jämfört med triviallitteraturen, 17% (1057 belägg). Av de enskilda 
kvalitetsböckerna gäller detta emellertid endast Kulla-Gulla (25 %), 
medan de tre övriga inte skiljer sig från de andra böckerna (se bilaga 
1:1). Närmast Kulla-Gulla i detta avseende ligger trivialböckerna 
Lotta2 (24,2%), Tvilling2 (22,2%) och Bigglesl (21,6%) och längst 
ifrån ligger Fem (8,7 resp 8,4%) vilket påverkar resultatet i den neut
rala gruppen (13,7 %). 

Som torde ha framgått ovan finns det inga stora generella skillna
der mellan flickböckerna, pojkböckerna och de neutrala böckerna, 
mellan de kvinnliga och manliga författarna eller mellan triviallitte
raturen och kvalitetslitteraturen. Den enda variabel som tycks ge ett 
visst utslag är författarkön,men då endast i fördelningen av predikativ 
och adverbial. Kvinnliga författare som grupp har en större andel 
predikativa belägg än manliga författare, och de enskilda böcker som 
har störst andel predikativ (flickboken Annika och de neutrala Fem) 
är skrivna av kvinnor. På motsvarande sätt har manliga författare som 
grupp en större andel adverbiella belägg och de enskilda böcker som 
har störst andel adverbial (pojkböckerna TreDeckare2 och Bigglesl) 
är skrivna av manliga författare. Enligt de principer för användning av 
attribut, predikativ och adverbial som redogjordes för i avsnitt 3.4.2 
ovan skulle dessa resultat kunna tyda på att hos vissa av de kvinnliga 
författarna är själva personbeskrivningen mer fokuserad än hos vissa 
av de manliga författarna, som oftare ger personbeskrivningarna sam
tidigt med andra skeenden och tillika ger personbeskrivningarna med 
ett annat sändarperspektiv, dvs mer utifrån och parallellt med händel
seförloppet (se 3.4.2 ovan). Attributen hör till nominal stil, vilken är 
kännetecknande för pojkar/män (se ovan). Visserligen har de manliga 
författarna som grupp en något högre andel attributiva belägg jämfört 
med de kvinnliga, men skillnaden är liten och bland de böcker som 
har störst andel attributiva belägg finns författare av båda könen. 
Attributen tycks dock i viss mening ändå vara ett "pojkmärke", men 
inte i språkanvändningen generellt utan i pojkbeskrivningarna, medan 
predikativen även i detta avseende är "flickiga", dvs är typiska för 
flickbeskrivningarna. 

Hur beläggen fördelar sig på beskrivningstyp och syntaktisk funk
tion i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män samt odiffe
rentierat kön i de olika bokgrupperna redovisas i tabell 7. 

Av totalsummeringen för syntaktisk funktion framgår att flickor/ 
kvinnor procentuellt sett beskrivs mer predikativt än pojkar/män 
(44,6 mot 41,3%), medan pojkar/män beskrivs mer med attribut 
(34,6 % mot 30,5 %). Samma förhållande gäller också i flickboks
gruppen och den neutrala bokgruppen. I flickboksgruppen utgör de 
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predikativa beläggen 43,1% av flickbeskrivningarna och 42,4% av 
pojkbeskrivningarna, men i de neutrala böckerna är skillnaden större, 
51,3 mot 42,2%. I flickböckerna utgör attributen 40,5% av pojk
beskrivningarna och 30,5 % av flickbeskrivningarna men i de neutrala 
är skillnaden mindre, 30,6 mot 26,5 % för flickbeskrivningarna. Även i 
pojkböckerna beskrivs flickor/kvinnor procentuellt sett mer predika-
tivt, 43,2 mot 40,4% för pojkar/män, men framför allt mer attribu
tivi 42,0 mot 33,0%. 

Samma förhållande som angivits ovan för de predikativa och attri
butiva beläggen totalt gäller också för helhetsbeskrivningarna och i de 
neutrala böckerna även för delbeskrivningarna. Delbeskrivningarna i 
flickböckerna och pojkböckerna uppvisar däremot delvis en annan 
bild (jfr ovan om de olika bokkategorierna). I såväl flickböckerna 
som pojkböckerna utgör de predikativa beläggen i delbeskrivningar
na en större andel av pojkbeskrivningarna och de attributiva en större 
andel av flickbeskrivningarna. Beskrivningar av detaljer i utseende 
och annat ges således oftare i form av predikativ för pojkar/män än 
för flickor/kvinnor. Vidare utgör de delbeskrivande beläggen en större 
andel av pojkbeskrivningarna i flickböckerna (19,8 mot 18,8%) och 
de neutrala (15,6 mot 12,7%) men en större andel av flickbeskriv
ningarna i pojkböcker (24,1 mot 18). 

Andelen adverbial i beskrivningar av resp kön uppvisar ingen skill
nad totalt sett men däremot i de olika bokgrupperna. I flickböckerna 
utgör adverbialen en betydligt större andel av flickbeskrivningarna än 
av pojkbeskrivningarna (26,3 mot 17,1%) och i.pojkböckerna en 
betydligt större andel av pojkbeskrivningarna, 26,5 mot 14,8% för 
flickbeskrivningarna. De neutrala böckerna liknar här närmast pojk
böckerna med 27,3 % för adverbial i pojkbeskrivningar och 22,3 % i 
flickbeskrivningar. 

I beskrivningarna av odifferentierat kön, dvs dels allmänna beskriv
ningar, dels beskrivningar av flera rollfigurer av olika kön (se 3.3), 
utgör de predikativa beläggen totalt 47,1 % och de attributiva 36,6%, 
medan de adverbiella endast utgör 16,3%. Vidare ingår också för 
denna grupp den största delen av beläggen i helhetsbeskrivningar 
(88,6%). Även uppdelade på de olika bokgrupperna förekommer 
dessa belägg mest som predikativ och attribut. 

Av de enskilda böckerna avviker Bonnie och Kulla-Gulla från det 
mönster som angivits ovan för flickboksgruppen. I dessa böcker är 
fördelningen av helhetsbeskrivande attribut och predikativ omvänd i 
flick- resp pojkbeskrivningar jämfört med övriga flickböcker. (Belägg
fördelningen i de enskilda böckerna framgår av bilaga 1:2—3.) 

Om man bortser från att vissa böcker avviker från materialet som 
helhet skulle resultatet lite förenklat så här långt kunna sammanfattas 
på följande sätt: 

I flickböckerna sker en typisk flickbeskrivning med helhetsbeskri
vande predikativ som i (8) nedan eller adverbial, (9), eller med del-
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beskrivande attribut, (10), och en typisk poikbeskrivning med hel-
hetsbeskrivande attribut, (11), eller delbeskrivande predikativ, (12), 

(8) Visserligen var jag viljestark, men det fanns ju gränser (Lottai) 
(9) Vad menar du med det? frågade jag kallt (Lotta2) 

(10) Bettina spände sina mörka ögon i Yankee Jim (Annika) 
(11) ... Kitty och hennes far tog adjö av de två vänliga bankmännen (Kitty 1) 
(12) Hans gossröst lät klar och ljus i natten (KG) 

I poikböckerna sker en typisk flickbeskrivning med helhetsbeskri-
vande predikativ eller med attribut, (13) resp (14), och en typisk 
poikbeskrivning med helhetsbeskrivande attribut eller adverbial som i 
(15) resp (16) eller delbeskrivande predikativ, (17), 

(13) Jag är säker på att herr Hitchcock vill se det här (TreDl) 
(14) Får in te skräddare det också? frågade en glasögonprydd äldre dam med 

vass röst (Tvil) 
(15)  . . .  men jag  hade  he la  t iden den långe  tunne  centerhalven i  ryggen (Ås)  
(16) Och så grep han upphetsat Tvärsan i armen (Dante) 
(17) Hans ansikte var ganska blekt efter chocken och spänningen (Bigi) 

I de neutrala böckerna sker en typisk flickbeskrivning med helhets-
beskrivande predikativ, (18), och en typisk poikbeskrivning med 
helhetsbeskrivande adverbial, (19), eller delbeskrivande attribut, (20), 

(18) Direktrisen var inte tappad bakom en vagn (Dunder) 
(19) Det har du inget för, sa Dick glatt (Feml) 
(20) Ja, gör det för all del, sa Jonte och gav dem en spefull och överlägsen 

blick ur sina pepparbruna ögon (Blom) 
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6 ADJEKTIVENS/ADVERBENS FÖRDELNING PÅ 
OLIKA BETYDELSEFÄLT 

I detta kapitel redovisas beläggens fördelning på de olika betydelsefålt 
materialet indelats i (se 4.2 ovan). Först ges här nedan en översiktlig 
presentation av fördelningen på intrapersonella resp interpersonella 
adj/adv och på de olika huvudfälten, och i avsnitt 6.1—6.2 görs en 
mer detaljerad genomgång av de olika delfålten, där det bl a redovisas 
vilka fältord som resp betydelsefält utgörs av (se vidare nedan). 

I tabell 8—9 re dovisas beläggens fördelning på intrapersonella resp 
interpersonella adj/adv och på de olika huvudfälten i materialet totalt 
och i olika bokkategorier (författarkön, litteraturtyp och bokgrupp) 
och i tabell 10—11 i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män 
samt odifferentierat kön. Fördelningen i de enskilda böckerna fram
går av bilaga 2:1. 

Vissa av huvudfälten redovisas här och i fortsättningen samman
slagna och hänvisas till som enheter, nämligen NATIONALITET, RAS 
och KÖN; MIMIK, FYS IOLOGISKA FÖRÄND RINGAR och RÖSTMODU
LATION; ARBETSLIV och EKONOMI. 

Tabell 8. Beläggens procentuella fördelning på intrapersonella och interpersonella adj/adv i 
olika bokkategorier (antal belägg inom parentes). 

Bokkate-
AdjPveori 
adv gruppX. 

Författarkön 

kvinnl mani 

Litteraturtyp 

trivial kval 

Bokgrupp 

flick pojk neutr 

Materialet 
totalt 

Intrapersonella 72,3 77,8 75,2 74,4 73,4 77,8 73,4 75,0 
adj/adv (3019) (3183) (4672) (1530) (2726) (2350) (1126) (6202) 

Interpersonella 27,7 22,2 24,8 25,6 26,6 22,2 26,5 25,0 
adj/adv (1156) (910) (1540) (526) (989) (670) (407) (2066) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(4175) (4093) (6212) (2056) (3715) (3020) (1533) (8268) 

Förkortningar : kvinnl - kvinnliga författare, mani - manliga författare, trivial - triviallitte
ratur, kval - kvalitetslitteratur, flick - flickböcker, pojk - pojkböcker, neutr - neutrala 
böcker. 

Tabell 8 visar att gruppen intrapersonella adj/adv utgör 75 % (6 202 
belägg) av de totalt 8 268 beläggen och en något större andel av 
beläggen i pojkböckerna (77,8 %) och böcker av manliga författare 
(77,8%) än i flickböckerna (73,4%) och de neutrala (73,4%) och 
böcker av kvinnliga författare (72,3 %). I pojkböckerna och böcker 
av manliga författare beskrivs således rollfigurerna något mer som 
enskilda individer än i de andra båda bokkategorierna. 

Denna tendens stämmer med de traditionella könsrollsmönstren 
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Tabell 9. Beläggens procentuella fördelning på de olika huvudfälten i olika bokkategorier (antal 
belägg inom parentes). 

Bokkate-
Huvuct^^gori 
fält 

Författarkön 

kvinnl mani 

Litteraturtyp 

trivial kval 

Bokgrupp 

flick pojk neutr 

Materialet 
totalt 

ÅLDER 3,3 
(138) 

3,7 
(152) 

3,6 
(221) 

3,4 
(69) 

3,8 
(142) 

2,9 
(87) 

4,0 
(61) 

3,5 
(290) 

NATIONALITET, 
RAS OCH KÖN 

0,2 
(10) 

1,1 
(43) 

0,7 
(45) 

0,4 
(8) 

0,3 
(13) 

1,1 
(32) 

0,5 
(8) 

0,6 
(53) 

•S KLÄDSEL OCH 
^ UTSEENDE 

12,3 
(513) 

17,2 
(705) 

15,3 
(951) 

13,0 
(267) 

11,8 
(438) 

19,2 
(580) 

13,0 
(200) 

14,7 
(1218) 

S FYSISKA OCH FYSIO-
=2 LOG ISKA TILLSTÅND 
C 

5,8 
(243) 

4,8 
(195) 

5,3 
(329) 

5,3 
(109) 

6,0 
(222) 

3,7 
(111) 

6,8 
(105) 

5,3 
(438) 

§ PSYKISKA EGENSKA-
o. PER OCH TILLSTÅND a 

34,0 
(1421) 

31,8 
(1303) 

33,6 
(2089) 

30,1 
(635) 

33,2 
(1235) 

32,0 
(966) 

34,1 
(523) 

32,9 
(2724) 

c ANLAG, KUNNANDE 
" OCH ERFARENHET 

2,1 
(88) 

3,6 
(146) 

2,4 
(150) 

4,6 
(84) 

2,3 
(84) 

3,5 
(106) 

2,9 
(44) 

2,8 
(234) 

TEMPO OCH 
RÖRELSER 

10,6 
(444) 

12,3 
(502) 

10,9 
(680) 

13,9 
(266) 

11,6 
(432) 

12,0 
(363) 

9,8 
(151) 

11,4 
(946) 

MIMIK .. ." 

'S 

3,9 
(162) 

3,3 
(137) 

3,3 
(207) 

4,5 
(92) 

4,3 
(160) 

3,5 
(105) 

2,2 
(34) 

3,6 
(299) 

^ SOCIAL 
'S SITUATION 

1 SOCIABILITET 
tì 
g 

7,4 
(308) 

5,9 
(242) 

6,3 
(390) 

7,8 
(160) 

6,7 
(248) 

6,2 
(187) 

7,5 
(115) 

6,7 
(550) 

^ SOCIAL 
'S SITUATION 

1 SOCIABILITET 
tì 
g 

16,3 
(680) 

13,7 
(560) 

15,2 
(947) 

14,3 
(293) 

15,7 
(583) 

13,6 
(412) 

16,0 
(245) 

15,0 
(1240) 

1 TILLTAL 
<D 
c 

4,0 
(168) 

2,6 
(108) 

3,3 
(203) 

3,6 
(73) 

4,3 
(158) 

2,4 
(71) 

3,1 
(47) 

3,3 
(276) 

Summa 100 
(4175) 

100 
(4093) 

100 
(6212) 

100 
(2056) 

100 
(3715) 

100 
(3020) 

100 
(1533) 

100 
(8268) 

Förkortningar : kvinnl - kvinnliga författare, mani - manliga författare, trivial - triviallitteratur, 
kval - kvalitetslitteratur, flick - flickböcker, pojk - pojkböcker, neutr - neutrala böcker. 

aHäri inkluderas också fälten FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR och RÖSTMODULATION. 

med pojkars/mäns inriktning på det individuella och flickors/kvinnors 
inriktning på sociala situationer och relationer (se 2.1.2 ovan). I be
skrivningar av resp kön är emellertid bilden något annorlunda (se 
vidare nedan). Vidare är det ett par böcker som avviker något från 
denna tendens, nämligen pojkböckerna Biggles2, TreDeckarel och 
Dante vilka i detta avseende mer liknar böckerna av kvinnliga författare 
(se bilaga 2:1). 

Tabell 9 visar hur beläggen är fördelade på de olika huvudfälten och 
som framgår av tabellen blir den procentuella fördelningen relativt lika 
oavsett vilken variabel böckerna indelas efter (jfr 5.2 ovan). Det 
största huvudfältet är PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND som 
utgör 32,9% (2 724 belägg) av materialet totalt och en något större 
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andel av triviallitteraturen än av kvalitetslitteraturen (33,6% resp 
30,1 %). I de enskilda böckerna varierar andelen från ca 25 % (TreDl, 
Tvilling, Dunder) till ca 45 % (Lotte, Bigi, Fem2) (se bilaga 2:1). 

De näst största fälten är SOCIABILITET o ch KLÄDSEL OCH UTSE
ENDE, vi lka utgör 15% (1 240 belägg) resp 14,7 % (1 218 belägg) av 
materialet. De är också de näst största i de olika bokkategorierna, 
även om ordningen mellan dem varierar. I pojkböckerna och böcker 
av manliga författare är huvudfältet KLÄDSEL OCH UTSEENDE det 
större av de två fälten och utgör i dessa bokkategorier 19,2 resp 17,2 %, 
medan det i övriga bokkategorier är fältet SOCIABILITET (kvinnliga 
författare, flickböcker och neutrala) eller en relativt jämn fördelning 
(trivial- och kvalitetslitteraturen). 

Det fjärde största huvudfältet är TEMPO OCH RÖRELSER som utgör 
11,4 % av materialet (946 belägg) och en något större andel i kvalitets
litteraturen (13,1 %) än i triviallitteraturen (10,9 %). 

Huvudfälten SOCIAL SITUATION o ch FYSISKA OC H FYSIOLOGISKA 
TILLSTÅND utgör 6,7% (550 belägg) resp 5,3% (438) av materialet 
och de övriga huvudfälten ca 4% eller därunder. Minst andel utgör 
NATIONALITET, RAS OCH KÖ N med 0,6 % (53 belägg). 

I tabell 10—11 redovisas hur fördelningen ser ut i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män samt odifferentierat kön i de olika 
bokgrupperna. Eventuella skillnader som skulle kunna hänföras till 
författarkön och litteraturtyp kommenteras här och i fortsättningen 
endast i den löpande texten. 

Tabell 10 visar att för materialet totalt är den procentuella fördel
ningen på intrapersonella resp interpersonella adj/adv ungefär den
samma i flickbeskrivningar, 76,5 % (2 070 belägg) resp 23,5 % (636), 
som i pojkbeskrivningar, 75,7% (3 683 belägg) resp 24,3% (1 185). 
Nästan samma fördelning har de intra- resp interpersonella adj/adv 
i flickbeskrivningarna i flickböckerna (77,4 resp 22,6%), medan för
delningen är jämnare för pojkbeskrivningarna (70 resp 30 %). I pojk
böckerna är fördelningen snedare i pojkbeskrivningarna (79 resp 
21 %) och jämnare för flickbeskrivningarna (72,2 resp 27,8 %). I både 
flick- och pojkböckerna skildras således det motsatta könet mer ur 
interpersonellt perspektiv, medan det egna könet mer skildras som 
individer. I den neutrala bokgruppen är det däremot ingen skillnad: 
74 resp 26% för flickbeskrivningarna och 73,6 resp 26,4% för pojk
beskrivningarna men fördelningen i de enskilda böckerna varierar (se 
bilaga 2:1). 

I beskrivningar av odifferentierat kön är fördelningen mellan 
intrapersonella och interpersonella adj/adv betydligt jämnare än i 
flick- resp pojkbeskrivningarna, såväl totalt, 64,7 % (449 belägg) 
resp 35,3 % (245), som i de olika bokgrupperna, något ojämnare i de 
neutrala böckerna (71,4, resp 18,6%). I de neutrala böckerna är det 
oftast flera rollfigurer av olika kön (oftast huvudpersonerna) som 
beskrivs, medan det i de andra bokgrupperna oftast är mer allmänna 
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Tabell 10. Beläggens procentuella fördelning på intrapersonella och interpersonella adj/adv i 
beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män samt odifferentierat kön i de olika bok
grupperna (antal belägg inom parentes). 

^\Bokgrupp och 
Adj/^^beskriv 
adv-grupp*—^kön 

FLICKBÖCKER 

x y z 

POJKBÖCKER 

x y z 

Intrapersonella 77,4 70,0 62,4 72,2 79,0 60,9 
adj/adv (1598) (902) (226) (117) (2152) (81) 

Interpersonella 22,6 30,0 37,6 27,8 21,0 39,1 
adj/adv (466) (387) (136) (45) (573) (52) 

Summa 100 100 100 100 100 100 
(2064) (1289) (362) (162) (2725) (133) 

^^Bokgrupp och NEUTRALA BÖCKER Materialet totalt 
A d j  / b e s k r i v  
adv-grupp^\kön X y z X y z 

Intrapersonella 74,0 73,6 71,4 76,5 75,7 64,7 
adj/adv (355) (629) (142) (2070) (3683) (449) 

Interpersonella 26,0 26,4 18,6 23,5 24,3 35,3 
adj/adv (125) (225) (57) (636) (1185) (245) 

Summa 100 100 100 100 100 100 
(480) (854) (199) (2706) (4868) (694) 

Förkortningar: x - flickor /kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 

beskrivningar eller beskrivningar av bipersoner, vilket torde vara 
förklaringen till olikheterna mellan bokgrupperna i detta avseende. 
Beskrivningarna av odifferentierat kön kommenteras i fortsättningen 
endast i anslutning till fältgenomgången i 6.1—6.2 och då bara om de 
är av särskilt intresse. 

Som tabell 11 visar är den procentuella fördelningen på de olika 
huvudfälten ganska lika totalt med nämnvärda skillnader bara för 
fälten PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND och KLÄDSEL OCH 
UTSEENDE. Det förstnämnda ugör en större andel av flickbeskriv-
ningarna än av pojkbeskrivningarna, 35,2% (953 belägg) mot 31,6% 
(1 538) och det sistnämnda en större andel av pojkbeskrivningarna, 
17,3 % (844 belägg) mot 12,9 % (348). För fältet KLÄDSEL OCH UT
SEENDE är denna fördelning kanske något oväntad med tanke på 
traditionella könsrollsmönster (jfr" tablå 3 under 2.1.2.1 ovan). 

I flickböckerna utgör fältet PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILL
STÅND en större andel av flickbeskrivningarna än av pojkbeskriv
ningarna, 36,5% (754) mot 27,2% (351), och KLÄDSEL OCH UT SE
ENDE en större andel av pojkbeskrivningarna, 14,6% (188) mot 
11,5 % (237). I pojkböckerna däremot utgör fältet PSYKISKA EGE N
SKAPER OCH TILLSTÅND en större andel av pojkbeskrivningarna 
32,7% (890) mot 22,2% (36), och KLÄDSEL OCH UTSEENDE en 
större andel av flickbeskrivningarna, 23,4% (38) mot 19,7% (537). 
Det sistnämnda fältet är dock ett betydligt större fält i pojkbeskriv-
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ningarna i pojkböckerna än i någon annan bokgrupp. Det är framför 
allt i TreDeckare och Tvilling som vissa rollfigurers klädsel och utse
ende ägnas stort utrymme (se bilaga 2:1 samt 6.1.3). 

Inom bokgrupperna är det också vissa skillnader i procentuell andel 
för fälten TEMPO OCH RÖRE LSER och SOCIABILITET. I flickböckerna 
utgör fältet TEMPO OCH RÖRELSER en något större andel av flick-
beskrivningarna än av pojkbeskrivningarna 12,5% (258 belägg) mot 
10,6 % (137), men i pojkböckerna samt de neutrala en större andel av 
pojkbeskrivningarna, 12,5% (340) mot 6,8% (11) resp 10,8% (92) 
mot 7,3 % (35). 

För fältet SOCIABILITET är fördelningen omvänd och är i flick
böckerna ett större fält i pojkbeskrivningarna än i flickbeskrivningarna, 
16,8% (216) mot 14,3 (296), och i pojkböckerna ett större fält i 
flickbeskrivningarna, 19,1% (31) mot 13% (354). I de neutrala är 
här ingen nämnvärd skillnad. 

Till sist kan konstateras att det fält som uppvisar den största pro
centuella skillnaden i någon bokgrupp är fältet ÅLDER som i pojk
böckerna utgör 11,1 % (18) av flickbeskrivningarna men endast 2,3 % 
(62) av pojkbeskrivningarna, medan någon motsvarande skillnad ej 
finns i de andra bokgrupperna. 

Med avseende på beläggens procentuella fördelning på intraperso-
nella resp interpersonella adj/adv och på de olika huvudfälten kan 
alltså något förenklat sägas att flickbeskrivningarna i flickböckerna 
och pojkbeskrivningarna i pojkböckerna är relativt lika varandra. 
Detta sammanhänger delvis med att det främst (om än inte enbart) är 
huvudpersonerna som beskrivs med adj/adv som avser intellekt, 
vilja och känslor liksom tempo och aktivitet, medan bipersonerna 
snarare beskrivs med adj/adv som avser klädsel och utseende eller 
ur ett interpersonellt perspektiv genom bl a adj/adv som avser atti
tyder och förhållningssätt. Detta förklarar också i viss mån likheten 
mellan flickbeskrivningarna och pojkbeskrivningarna i den neutrala 
bokgruppen, eftersom det i dessa böcker förekommer huvudpersoner 
av båda könen (se 3.1). 

Vissa av de enskilda böckerna avviker emellertid en hel del från de 
tendenser som angivits för beskrivningarna av resp kön i de olika 
bokgrupperna, nämligen Bonnie, Kulla-Gulla, Fem2 och Dunder. 
Flickböckerna Bonnie (mani förf) och Kulla-Gulla samt den neutrala 
Dunder (mani förf) liknar i flera avseenden snarast pojkböckerna och 
den neutrala Fem2 (kvinnlig förf) snarast flickböckerna (se bilaga 2:1). 

I avsnitt 6.1—6.2 nedan redovisas mer ingående de betydelsefält 
materialet indelats i (se 4.2 ovan). Avsnitten är i princip upplagda så, 
att vaije huvudfält redovisas för sig och inleds med en översiktstabell 
över hur beläggen fördelar sig på de olika delfälten i flickbeskrivningar 
resp pojkbeskrivningar samt beskrivningar av odifferentierat kön i de 
olika bokgrupperna. 

Efter den översiktliga redovisningen följer en mer detaljerad genom-
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gång av resp delfält. I dessa avsnitt ges inledningsvis kärnadjektiven 
för fältet i fråga och huvudprinciperna för fältets avgränsning mot 
andra falt. I de få fall då själva kärnadjektivet inte förekommer i 
materialet markeras detta med parentes, t ex {normal)—galen, (om 
kärnadjektiven se 4.1.2.1 ovan) och då kärnadjektiv saknas anges 
detta med 0. Vidare ges tablåer över fältorden och deras frekvens i 
materialet totalt samt vilka ordformer som även förekommer som 
fältord i andra fält. De senare redovisas samlade i bilaga 4, varav fram
går vilka olika betydelser ett och samma lexikonord har i materialet. 
I speciella fall kommenteras också enskilda fältord i noter. Fältorden 
återges i adjektivisk grundform, oavsett vilken kategori de tillhör (om 
"fältord" och "lexikonord" se 4.1.2.3 ovan). Huvudfält som inte 
indelats ytterligare redovisas på samma sätt som delfälten. 

Efter denna tablå över vilka fältord som det aktuella fältet utgörs 
av redovisas antalet belägg i de enskilda böckerna och därefter beläg
gens fördelning på beskrivningstyp och syntaktisk funktion. Denna 
fördelning redovisas i bilaga och kommenteras i texten varvid kom 
mentarerna främst gäller fältet som helhet, eftersom den syntaktiska 
distributionen av beläggen inom fälten som helhet vanligen i stort 
sett också gäller för flick- resp pojkbeskrivningarna i de enskilda 
böckerna och bokgrupperna. Om så inte är fallet nämns detta i kom
mentarerna. 

Avsnitten avslutas med en tablå över vilka fältord som förekommer 
i flickbeskrivningar resp pojkbeskrivningar i materialet totalt och i de 
olika bokgrupperna. I redovisningen kommenteras främst sådant som 
berör eventuella skillnader mellan flickbeskrivningarna och pojk
beskrivningarna, vilket gör att framställningen kanske ibland får 
karaktären av "finn fel i bilden". 

I samband med redovisningen av materialet ges också exempel med 
beläggen i kontext. Här har jag främst försökt att ta med för materia
let så typiska och illustrativa exempel som möjligt. Efter varje belägg
exempel anges inom parentes förutom bok också vilket kön beskriv
ningen gäller om detta inte klart framgår. I dessa fall används samma 
tecken som för resp kön i tabellerna, nämligen x — flickor/kvinnor, 
y — pojk ar/män och z — odifferentierat kön, t ex (Lottai, y). Varje 
huvudavsnitt avslutas med en sammanfattning. 

Avslutningsvis bör före genomgången av betydelsefälten erinras om 
följande i fråga om antal belägg totalt i de enskilda böckerna och 
bokgrupperna (se också 5.1 ovan): 
— flickbok sgruppen har högst antal belägg av bokgrupperna 
— det förekommer fler pojkbeskrivande belägg i pojkboksgruppen än flickbe-

skrivande i flickboksgruppen 
— samtliga neutrala böcker utom Fem2 har en övervikt för pojkbeskrivande 

belägg 
— flickbö ckerna Bonnie och Kulla-Gulla har en övervikt för pojkbeskrivande 

belägg och i Kitty2 är fördelningen jämn 
— det förekommer endast 162 flickbeskrivande belägg i pojkboksgruppen 
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Avvikelser från ovanstående mönster är således av särskilt intresse 
och kommenteras därför i samband med genomgången av de olika 
fälten. 

6.1 Intrapersonella adjektiv/adverb 

De intrapersonella adj/adv beskriver rollfigurerna som enskilda indivi
der i olika avseenden (se 2.2 och 4.2 ovan). De utgör 75% (6 202 
belägg) av materialet och de betydelsefält som beläggen är fördelade 
på redovisas i avsnitt 6.1.1—6.1.8 nedan (för en översikt över fälten 
se innehållsförteckningen för kap 6). 

6.1.1 ålder 
kärnadjektiv-.gammal—ung 

Åldersadjektiven är intressanta i detta sammanhang, genom att de 
undersökta böckerna främst vänder sig till läsare i 9—13 å rs åldern, 
dvs en ålder som i viss mening kan sägas präglas av åldersmässig hem
löshet, då man befinner sig någonstans mitt emellan barndom och 
ungdom. Vidare är de flesta av huvudpersonerna i böckerna i tonåren, 
en ålder som på liknande sätt är oklar i fråga om hemvist: är man 
eller är man inte vuxen? 

Fältet ÅLDER o mfattar 290 belägg och utgörs av adj/adv som avser 
en persons biologiska ålder (levnadsålder), t ex åttaårig, medelålders, 
eller psykologiska—sociala ålder, dvs ålder i fråga om sätt att tänka 
och uppträda odyl, t ex barnslig, lillgammal (jfr 2.1.2.1 och 6.1.2). 
Till fältet har även förts adj/adv som skulle kunna sägas beskriva i vad 
mån en person följer med sin tid, dvs "tidsenlighet", t ex gammaldags, 
förstockad (jfr Geckeler 1970:231 ff). Även belägg på omarkerad 
användning, t ex tjugo år gammal, ingår i fältet, eftersom ålder i dessa 
fall aktualiseras i texten även om inte adjektivet ensamt säger något 
om var på åldersskalan en person befinner sig (jfr Malmgren 1981: 
97 f). Beträffande adjektiven liten och stor bör här också nämnas att 
de förts till fältet endast om det av kontexten klart framgår att det är 
komponenten [ÅLDER] som är den centrala, t ex ... när Mats var 
liten kunde han inte tala rent (Dunder). I tveksamma fall som exem
pelvis Vilken gullig liten kille! (Feml) har belägget förts till fältet 
KROPPSBYGGNAD (6.1.3.4), även om adjektivet också i dessa fall kan 
innehålla en ålderskomponent. Fältorden redovisas i tablå 5 där de 
indelats efter ålderskategori i "barn", "ung", "vuxen" och "gammal" 
samt en grupp "omarkerad användning". 

Som framgår av tablå 5 är ålderskategorin "gammal" den största i 
materialet med 141 belägg och det vanligaste fältordet gammal (133 
belägg + 3 i "omarkerad användning") och därnäst ung (90). Den 
höga frekvensen av gammal beror främst på en enda bok, nämligen 
Kitty 1 som har 53 belägg (se vidare nedan). 
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Tablå 5. ÅLDER - fältord och frekvens i materialet totalt (290/28).0 

"barn" (21/7): &liten (11), barnslig (5), fyraårig, minderårig, omyndig, 
småflicksaktig åttaårig 

"ung" (97/5): &ung (90), ungdomlig (4), gossaktig,^ nygammal, pojk
aktigt 

"vuxen" (26/5): vuxen (16), &stor (7), medelålders, myndig, torr bakom 
öronen 

"gammal" (141/9): &gammal (133), förstockad, gammaldags, gammalmodig, 
hundratioårig, lillgammal,c mossig, omodern, ålderstigen 

"omarkerad använd
ning" (5/3): &gammal (3), jämngammal,^ jämnårigt 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

11 småflicksaktig, gossaktig och pojkaktig tycks ålderskomponenten vara den centrala även 
om rotmorfemen i resp ord också anger kön (jfr tjejaktig i fältet KÖN (6.1.2)). 
cOm lillgammal se vidare nedan. 

^Till kategorin "omarkerad användning" har alltså kanske något oegentligt också förts jämn-
gammal och jämnårig. 

Fältorden kan också ordnas kronologiskt efter vilket slag av ålder 
de avser (biologisk, psykologisk—social, tidsenlighet) som i tablå 6. 
Antal belägg för resp kategori anges inom parentes, men eftersom 
gruppen "omarkerad användning" ej har medtagits blir det samman
lagda antalet belägg ej 290. 

Tablå 6. Fältorden ordnade kronologiskt i olika ålderstyper. 

biologisk 
ålder 

A ung medel- gammal 
ålders 

ålder
stigen 

(263) B liten stor, vuxen 
torr bakom öronen * 

C fyra- åtta
årig årig 

hundra
tioårig 

D omyndig 
minderårig 

myndig 

psyko
logisk— 
social 
ålder (17) 

E barnslig 

småflicksaktig 

nygammal 
ungdomlig 

gossaktig 
pojkaktig 

vuxen 

lillgammal 

tidsen
lighet (5) 

F omodern, gammal
modig, gammaldags, 
mossig, förstockad 
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De flesta av beläggen i materialet avser biologisk ålder. Belägg som 
avser psykologisk—social ålder eller tidsenlighet förekommer främst i 
två av böckerna: Lottai och Dunder. Som framgår av tablå 6 används 
vuxen både om biologisk ålder, t ex Hon har vuxna barn (Lotta2), 
och om psykologisk—social ålder, t ex De [tonåringar] vill verka vuxna 
(Ås). Vidare kan noteras att det i kategori F inte förekommer några 
belägg på den positiva polen, t ex modern. Gränserna mellan fältorden 
i A och B är flytande och torde vara beroende av språkanvändarens 
egen ålder. För barn kan ju exempelvis människor i tjugoårsåldern 
vara snarast lastgamla och ungdomar i böljan av tonåren anser sig nog 
själva vara vuxna eller "torra bakom öronen", t ex Och detta sa han 
till Eva-Lotta, som kände sig så gammal, nästan som femton år (Blom). 
Fältorden i C anger däremot exakt ålder, och för fältorden i D är 
gränserna fastställda av Svea Rikes Lag. 

De fältord som avser psykologisk—social ålder säger indirekt också 
någonting om den biologiska åldern, genom att de tycks presupponera 
att den biologiska åldern inte är densamma som den psykologiska 
åldern, utan antingen lägre eller högre t ex lillgammal och ungdomlig. 
Studera (1) och (2) nedan. 

(1) ?Annelis morfar är lillgammal. 
(2) ?Min sextonåriga dotter är ungdomlig. 
Både (1) och (2) skulle kunna sägas vara brott mot konversations

reglerna (jfr Grice 1975), eftersom det förefaller onödigt och konstigt 
att som i (1) beskriva en vuxen person som '(alltför) förståndig för 
sin ålder' och att som i (2) beskriva en ung människa som 'ungdomlig'. 
Vuxna personer förväntas vara förståndiga och unga ungdomliga. 
En traditionell syn på olika åldersperioder speglas i materialet i 
många samordningar av adjektiv, t ex ung och dum, gammal/vuxen 
och förståndig (Lottai,x); ung och äventyrlig (z), ålderstigen och 
försiktig (z), ung och frisk (y) (TreDl); gammal och skraltig (Dunder, 
x); ung och lycklig (Blom,z). 

Flest belägg på adj/adv som avser ålder har flickboksgruppen (se 
tabell 12) och av de enskilda flickböckerna Kitty 1 (65), Kitty2 (22) 
och Lottai (21). Närmast dessa i beläggantal ligger Dunder (22) och 
Blomkvist (24). Fördelningen av flickbeskrivande och pojkbeskrivande 
belägg är anmärkningsvärt jämn i de olika bokgrupperna totalt sett, 
och pojkboksgruppen har här förhållandevis många belägg (18). 

Av de olika ålderskategorier som fältorden indelats i (se tablå 5) 
är det främst "ung" och "gammal" som förekommer i böckerna och 
då oftast avseende biologisk ålder och bortsett från Kitty 1 där "gam
mal" är den dominerande kategorin är det en relativt jämn fördelning 
i de flesta av böckerna. Dunder avviker från de övriga genom att det i 
denna bok främst är kategorierna "barn" och "vuxen" som före
kommer (jfr Mählkvist 1975:49), den sistnämnda främst i beskriv
ningar av odifferentierat kön, t ex Barnungar skall inte lägga sig i 
vuxnas affärer. Dunder, liksom Lottai och Åshöjden, har vidare i 
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Tabell 12. ÅLDER - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 36 28 1 65 Bigi 16 16 
Kitty 2 3 18 1 22 Big2 2 2 
Lottai 14 4 3 21 TreDl 6 9 3 18 
Lotta2 9 1 2 12 TreD2 12 12 
Annika 2 4 6 Tvil 5 11 2 18 
Lotte (m) 3 3 Tvi2 1 1 
Bonnie (m) 3 3 Dante 5 2 7 
KG (b) 7 3 10 Ås (b) 2 9 2 13 

Summa 67 65 10 142 Summa 18 62 7 87 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 3 2 5 
Fem2 4 6 10 
Dunder (m,b) 10 5 7 22 
Blom (b) 3 16 5 24 

Summa 20 29 12 61 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

motsats till övriga böcker belägg på alla tre ålderstyperna, dvs biolo
gisk ålder, psykologisk—social ålder och tidsenlighet (se tablå 6). 

Av de totalt 290 beläggen är 276 (95,2%) helhetsbeskrivande och 
endast 14 (4,8%) delbeskrivande (se bilaga 3:1). Av de helhetsbeskri
vande beläggen fungerar de flesta som attribut, 206 belägg (74,6 %). 
68 belägg är predikativ (24,6%) och endast 2 belägg adverbial, t ex 
Det måste finnas gränser för hur barnsligt en bulleragent får bete sig 
(Dunder,z). Från detta mönster avviker Dunder med fler predikativ 
än attribut samt i viss mån Lotta och TreDeckare2 (se bilaga 3:1), 
och beskrivningarna av rollfigurernas ålder har således en mer central 
plats i dessa böcker (jfr ovan om ålderskategorierna). 

Av de 206 attributiva adjektiven är 104 belägg pk gammal och 67 
på ung. Dessa adjektiv används i stor utsträckning med snarast deiktisk 
funktion om vissa av bipersonerna i böckerna, både centrala och 
perifera och såväl kvinnliga som manliga, t ex den unga tjejen (Lotta2), 
den unge mannen (flera böcker), eller mera liknande epitet och då 
speciellt i Kitty 1, t ex gamla Abby, gamle Josiah, vilket förklarar de 
många beläggen i denna bok (se ovan). Vanligtvis har i dessa fall 
personens ålder redan implicit framgått av kontexten, men i vissa fall 
tillskrivs rollfiguren explicit en ålder i samband med att vederbörande 
introduceras i boken, t ex Det var en ung man med vakröda ögon 
(Tvil), varefter rollfiguren i fortsättningen omtalas som den unge 
mannen i stort sett varje gång han omnämns. Denna typ av attribut 
förekommer i flera av böckerna, t ex i Blomkvist där boven omtalas 
som den unge mannen (8 belägg), ung är vidare det enda adjektiv som 
förekommer attributivi i beskrivningar av huvudpersoner och då 
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nästan enbart i bestämda nominalfraser, t ex Den unga detektivens 
hjärta började slå fortare (Kitty 1). 

Predikativt ung ingår oftast i repliker och åldern är då antingen till 
hinders för något eller viktig på något annat sätt, t ex — Vi är för unga 
för de flesta arbeten (Lottal ,x), Men ni behöver inte öppna dörrarna 
åt oss. Vi är unga och friska och kan göra det själva (TreDl,y). Det 
kan också nämnas att de predikativa beläggen på ung i Lotta samt i 
viss mån också i Åshöjden förekommer i kontexter som snarast fram
häver det negativa med att vara ung, medan så inte är fallet i övriga 
böcker där också den positiva sidan betonas. 

Adjektiven liten (11) och stor (6) förekommer enbart predikativt 
med undantag av ett belägg, Judy tittade på de tre stora människorna 
(Kittyl,x), och det är främst i predikativ funktion som det klart 
framgår att det är åldern som avses och inte storleken (se inledningen 
till 6.1.1 ovan), t ex Hon är inte för liten för att vakna av buller 
(Dunder). Även de adjektiv som beskriver psykologisk-social ålder 
förekommer främst predikativt, t ex — Du är mossig far ( Ås), eller 
som adverbial (2 belägg), t ex Bettina nickade lillgammalt (Annika). 

De 14 delbeskrivande belägg som förekommer är relativt jämnt 
fördelade på böckerna vilka således bara innehåller enstaka belägg. 12 
av de 14 beläggen fungerar som attribut och 2 som predikativ: Deras 
ansikten var ungdomliga (Kitty 1 ,y), Inför gruppchefens blickar blev 
det [ansiktet] härjat och gammalt (Bigl,y). De attributiva adjektiven 
har huvudord som refererar såväl till det yttre som till det inre, t ex 
till en gammalmodig hästsvans (Dunder,x), din aktiva unga fantasi 
(TreDl.y).1 

I tablå 7 redovisas vilka fältord som förekommer i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män i materialet totalt och i de olika 
bokgrupperna. Det mest frekventa fältordet i såväl flick- som pojk-
beskrivningar är gammal med 52 resp 80 belägg, men det är vissa 
skillnader inom de olika bokgrupperna. I flickbeskrivningarna i pojk-
böckerna är gammal nästan det enda förekommande fältordet. Det 
ingår bl a i kombination med käring: — Det vet man väl hur en gam
mal käring ser ut (Dante), — Jag är bara en gammal käring (Ås), och i 
TreDeckarel är det en "pseudoperson" som beskrivs, nämligen en av 
bovarna utklädd till zigenerska, t ex En gammal zigenarkvinna kom 
till dörren. Beskrivningarna av kvinnor i pojkböckerna påminner här 
om vad Cassirer (1970:46) säger om Hjalmar Söderbergs Vox populi: 
"... där det är de två bleka, magra svartklädda och gräsligt fula gamla 
fruntimren som slår igenom och ger historietten 8,3 % adjektiv." Där
emot förekommer det i materialet inte några kombinationer som 
gammal gubbe utan i stället mer neutrala beskrivningar eller direkt 
positiva som i Lotta, t ex Han var lite äldre än de andra pojkarna 
(Lottai), en underbar gammal farbror (Lotta2). 

I Lottai beskrivs också en kvinnlig biperson med fältordet gammal 
samt flera andra fältord i ålderskategorin "gammal", men i dessa fall 
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Tablå 7. ÅLDE R — fältord och frekvens i beskrivningarna av flickor/kvinnor resp 
pojkar/män .a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

gammal^ 30 16 6 52 gammaF 47 22 11 80 
ung 27 3 30 ung 14 31 10 55 
liten 3 3 6 liten 2 2 4 
stor 1 2 3 stor 1 2 3 
vuxen 1 1 2 ungdomlig 1 2 3 
förstockad 1 1 barnslig 2 2 
gammaldags 1 1 vuxen 1 1 2 
gammalmodig 1 1 fyraårig 1 1 
jämngammal 1 1 gossaktig 1 1 
lillgammal 1 1 hundratioårig 1 1 
myndig 1 1 medelålders 1 1 
nygammal 1 1 mossig 1 1 
omodern 1 1 pojkaktig 1 1 
omyndig 1 1 torr bakom 1 1 
småflicksaktig 1 1 öronen 
ungdomlig 1 1 
åttaårig 1 1 
Summa 67 18 20 105 Summa 65 62 29 156 

Förkortningar: F — flickböcker, P - pojkböcker, N — neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

b gammal inkluderar här 1 belägg i omarkerad användning; tjugo år gammal (Kitty 1). 
c gammal inkluderar här 2 belägg i omarkerad användning, t ex minst åttio år gammal (TreD2). 

är beskrivningarna mindre positiva, t ex För har man en gammaldags 
faster som dillar om "älsklig"... 

Om det således tycks negativt för kvinnor att vara gamla i olika 
avseenden, förefaller det också vara negativt att försöka hålla sig ung, 
vilket framgår av hur en kvinnlig biperson beskrivs i Dunder: Svea var 
en nygammal brud som vandrat den långa vägen ... Under årens lopp 
har hon blivit allt rikare och allt yngre, tills hon nu i den övre medel
ålderns sista tynande minuter försöker inbilla sig själv och kunderna 
att hon är nätt och jämnt myndig. 

I Dunder förekommer också fältordet småflicksaktig i följande 
kontext: ... och slog ihop händerna på ett äckligt småflicksaktigt sätt 
(x). Detta kan jämföras med kontexterna för gossaktig och pojkaktig 
vilka i stället förefaller positiva: Eva-Lotta tittade gillande på konsta
pel Björk som satt där och såg så bra ut i sin uniform och la sitt goss
aktiga ansikte i så ansträngda allvarsrynkor (Blom); Vad de såg var en 
smärt, nästan pojkaktig figur klädd i kaki-overall (Bigi). Däremot 
tycks inte de manliga rollfigurerna få uppföra sig alltför "ungt": Z)w 
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år barnslig Mats Dunnebak (Dunder) (flickreplik). I Feml sägs om en 
femåring: Jag försöker att uppfostra honom så han inte ska vara så 
barnslig och blödig (pojkreplik) (jfr 2.1.2.2 ovan om förväntningar på 
resp kön). 

Sammanfattningsvis kan om fältet ÅLDER ( 290 belägg) konstateras 
följande : 
— det är en ovanligt jämn fördelning mel lan flickbe skrivande och pojkbeskri-

vande belägg i alla bokgrupper 
— pojkböckerna innehåller anmärkningsvärt mänga flickbeskrivande belägg 
— åldersadjektiven (inkl usive 2 adverb) avse r oftast biologisk ålder och ålde rs

kategorierna "ung" och "gammal" 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
— attributivt ung och gammal är oftast epitetiskt eller deiktiskt, t ex gamla 

Abby, den unge mannen 
— de flickbeskrivande beläggen i pojkböckerna är nästan uteslutande gammal, 

bl a i kontexter som en gammal käring 
— åldern tycks för de kvin nliga rollf igurerna oftast var a av ondo, oavsett vilken 

den är, medan det för de manliga rollfigurerna bara tycks vara direkt negativt 
att vara "barnslig" eller "mossig". 

6.1.2 Huvudfälten NATIONALITET, RAS OCH KÖN 
kärnadjektiv: 0, 0, kvinnlig—manlig 

Huvudfälten NATIONALITET, RAS och KÖN omfattar tillsammans 
endast 53 belägg (se tabell 9 under 6 ovan). De förekommande adjek
tiven (fälten innehåller inga adverb) redovisas i tablå 8. Eftersom det 
rör sig om få fältord och belägg ges här ingen avslutande tablå över 
vilka fältord som förekommer i beskrivningar av resp kön utan detta 
kommenteras i stället i texten. 

Tablå 8. NATIONALITET, RAS och KÖN — fältord och frekve ns i materialet 
totalt (53/15).« 

NATIONALITET engelsk (8), tysk (8 ), &amerikansk (6), svensk (4), dansk 
(34/10) : (2), holländsk (2), arabisk, brittisk, fransk, utländsk 
RAS (7/2) : &vit (4), färgad (3) 
KÖN (12/3): kvinnlig (7), manlig (4), tjejaktig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Som framgår av tablå 8 är fältet NATIONALITET d et största med 
34 belägg. Nästan samtliga fältord avser västerländska nationaliteter 
med undantag av utländsk och arabisk, en rik arabisk shejk (TreDl). 
Endast 2 av de 34 beläggen förekommer i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor: Svenska kvinnor är galna i indianer (Bonnie), en engelsk 
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kvinna (TreDl). engelsk är tillsammans med tysk det vanligaste 
fältordet (8 belägg vardera), men tysk förekommer bara i Bigglesl, 
som handlar om första världskriget, t ex den tyske piloten. Fältet 
RAS f örekommer bara i Biggles2 som har handlingen förlagd till Syd
ostasien, t ex två vit klädda färgade män (se 3.1 ovan). 

Tabell 13. NATIONALITET, RAS OCH KÖN - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl Bigi 9 9 
Kitty 2 1 2 3 Big2 11 11 
Lottai TreDl 1 6 7 
Lotta2 1 1 2 TreD2 
Annika Tvil 1 1 2 
Lotte (m) 1 1 2 Tvi2 1 1 
Bonnie (m) 2 3 1 6 Dante 
KG (b) Ås (b) 1 1 2 

Summa 4 7 2 13 Summa 2 28 2 32 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 1 1 
Fem2 1 1 
Dunder (m,b) 2 1 3 
Blom (b) 3 3 

Summa 4 3 18 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Tabell 13 visar att belägg förekommer framför allt i pojkböckerna, 
sammanlagt 32 jämfört med 13 i flickböckerna och 8 i de neutrala 
böckerna. Av de 32 beläggen i pojkböckerna är 31 nationalitetsadjek
tiv eller rasadjektiv. Detta resultat stämmer med Liljeström (1966: 
90) som i en undersökning av flickböcker och pojkböcker visar att 
pojkböckerna innehåller betydligt fler nationalitetsbeteckningar än 
flickböckerna. De enda flickböcker som har belägg på nationalitets
adjektiv är Bonnie (4) och Lotte (2) och av de neutrala endast Dunder 
(3) och Feml (1), dvs förutom Feml enbart böcker med manliga 
författare.2 

Belägg på adjektiv i fältet KÖN förekommer i Tvilling 1 (kvinnlig) 
och i flickböckerna Kitty2, Lotta2 och Bonnie, vilka har belägg på 
såväl kvinnlig som manlig men enbart med klassificerande funktion, 
t ex Filatelistklubbens manliga medlemmar (Bonnie). Möjligen kan 
dock manlig i en lugn manlig röst (Lotta2) även tolkas som karaktäri
serande, dvs avseende också psykologiskt—socialt kön. Jämför kom
binationen av adjektiv i den mjuka kvinnliga rösten (Tvil), som också 
är enligt traditionella könsrollsmönster. Belägg som entydigt avser 
psykologiskt—socialt kön förekommer i Fem2 (1) och i Blomkvist 
(3) (om klassificerande och karaktäriserande adjektiv se Teleman 
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1971:79 samt Söderbergh 1968:145 och Malmgren 1981:95). 
De flesta beläggen förekommer i helhetsbeskrivningar och då främst 

som attribut, sammanlagt 36 av de 42 helhetsbeskrivande beläggen 
(se bilaga 3:2). De är i dessa fall enbart klassificerande, t ex kvinnliga 
intervjuare (Bonnie), en amerikansk affärsman (Dunder). Av de 6 
predikativa beläggen är 3 belägg på kvinnlig och förekommer i 
Blomkvist om den kvinnliga huvudpersonen: Eva-Lotta, ibland har 
jag en känsla av att du borde försöka vara lite mer kvinnlig (pojkrep-
lik). Att kvinnligheten inte står så högt i kurs hos nämnda huvud
person framgår av repliken: Kvinnlig, jo om måndagarna. Exemplen 
kan jämföras med tjejaktig som är det enda delbeskrivande predikati-
vet : — Det [håret] ser så tjejaktigt ut (Fem2) (jfr också 6.1.1 om små-
flicksaktig). "tjejaktigt" är här snarast en förolämpning, eftersom 
rollfiguren det gäller (George) vill bli tagen för en pojke (se 5.1 ovan 
om rollfigurerna).3 

De predikativa beläggen är: — Är det nån som ser amerikansk ut? 
Han fortsatte att låta engelsk samt Chauffören var färgad n aturligtvis 
(Big2). Rasadjektiven förekommer enbart i helhetsbeskrivningar.4 

11 belägg förekommer i delbeskrivningar varav 10 fungerar som 
attribut till huvudord som betecknar röst eller uttal, t ex den kvinn
liga rösten (Kitty2), med en härlig engelsk accent (TreDl) (jfr 
exemplet ovan: låta engelsk). 

Sammanfattningsvis kan om fälten NATIONALITET (34), RAS ( 7) 
och KÖN (12) konstateras följande: 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
- beläggen på nation alitetsadjektiv och rasadje ktiv förekommer nästan enbart i 

pojkbeskrivningar och i böcker av manliga författare 
- beläggen på kvinnlig och manlig avser främst biologiskt kön 
— i de neutrala böckerna står "kvinnlighet" inte högt i kurs hos huvudpersonerna 

6.1.3 KLÄDSEL OCH UT SEENDE 

Huvudfältet KLÄDSEL OCH UTSEENDE omfattar 1 218 belägg och 
utgör 14,7% av materialet totalt och är därmed det tredje största 
huvudfältet (se tabell 9 under 6 ovan). 

Fältet har indelats i fem olika delfält samt ett restfält (se tabell 14). 
Det största delfältet är KROPPSBYGGNAD som utgör 37% (451 be
lägg) av huvudfältet och därnäst KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL, 24,3% 
(296 belägg). Fältet FÄRGER OCH LJUS utgör 12,3% (150 belägg) 
och ESTETISKA OM DÖMEN so m är det minsta fältet, 4,7 % (57 belägg). 
De rent värderande adjektiv som används för att beskriva utseende är 
således inte särskilt många. Gruppen "Övriga adj/adv ..."utgör 13% 
(158 belägg) men förekommer främst i två av böckerna (TreD2 — 30 
belägg och Tvi2 — 35 belägg) (se bilaga 2:2). 

Ordningsföljden mellan delfälten är i stort sett densamma i de olika 
bokgrupperna men fältet KROPPSBYGGNAD utgör en större andel av 
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Tabell 14. KLÄDSEL OCH UTSEENDE - beläggens procentuella fördelning på de olika del
fälten i resp bokgrupp (antal belägg inom parentes). 

^—^Bokgrupp FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 
Fält X y z tot X y z tot 

KLÄDSEL OCH 26,6 23,4 23,1 25,1 26,3 23,1 80,0 23,8 
UTSTYRSEL (63) (44) (3) (110) (10) (124) (4) (138) 

PRYDLIGHET 11,0 5,9 8,4 9,7 9,0 
(26) (11) (37) (52) (52) 

FÄRGER OCH LJUS 19,4 10,6 15,4 15,5 18,4 10,1 10,5 
(46) (20) (2) (68) (7) (54) (61) 

KROPPSBYGGNAD 28,3 43,6 15,4 34,5 31,6 39,9 20,0 39,1 
(67) (82) (2) (151) (12) (214) (1) (227) 

ESTETISKA 5,9 4,3 23,1 5,7 10,5 1,7 2,2 
OMDÖMEN (14) (8) (3) (25) (4) (9) (13) 

Övriga adj/adv avse 8,8 12,2 23,1 10,7 13,2 15,6 15,3 
ende utseendet (21) (23) (3) (47) (5) (84) (89) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(237) (188) (13) (438) (38) (537) (5) (580) 

^gokgrupp NEUTRALA BÖCKER Totalt 
Fält X y z tot X y z tot 

KLÄDSEL OCH 20,5 26,1 25,0 24,0 25,3 23,6 34,6 24,3 
UTSTYRSEL (15) (31) (2) (48) (88) (199) (9) (296) 

PRYDLIGHET 11,0 5,9 25,0 8,5 9,8 8,3 7,7 8,7 
(8) (7) (2) (17) (34) (70) (2) (106) 

FÄRGER OCH LJUS 6,8 13,4 10,5 16,7 10,7 7,7 12,3 
(5) (16) (21) (58) (90) (2) (150) 

KROPPSBYGGNAD 39,7 34,5 37,5 36,5 31,0 39,9 23,1 37,0 
(29) (41) (3) (73) (108) (337) (6) (451) 

ESTETISKA 9,6 9,2 12,5 9,5 7,2 3,3 15,4 4,7 
OMDÖMEN (7) (11) (1) (19) (25) (28) (4) (57) 

Övriga adj/adv avse 12,3 10,9 11,0 10,5 14,2 11,5 13,0 
ende utseendet (9) (13) (22) (35) (120) (3) (158) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(73) (119) (8) (200) (348) (844) (26) (1218) 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 

beläggen i pojkboksgruppen än i de övriga bokgrupperna (39,1 % mot 
34,5 % i flickboksgruppen och 36,5 % i den neutrala) och fältet 
FÄRGER OCH LJUS en större andel av beläggen i flickboksgruppen 
(15,5 %) än i de övriga bokgrupperna (10,5 %). 

Både i flick- och pojkbeskrivningar är fältet KROPPSBYGGNAD d et 
största men utgör en större andel av de pojkbeskrivande beläggen än 
av de flickbeskrivande, såväl totalt (39,9% mot 31%) som i flick
boksgruppen och pojkboksgruppen (43,6 mot 28,3% resp 39,9 mot 
31,6%). Detta fält är också det största pojkbeskrivande delfältet i 
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femton av de enskilda böckerna, men det största flickbeskrivande 
endast i fyra böcker (se bilaga 2:2). 

Fältet FÄRGER OCH LJUS utgör däremot en större andel av de 
flickbeskrivande beläggen, såväl totalt (16,7 mot 10,7%) som i flick
boksgruppen och pojkboksgruppen (19,4 mot 10,6% resp 18,4 mot 
10,9%). Samma tendens gäller också för fältet KLÄDSEL OCH UT
STYRSEL, som totalt utgör en något större andel av de flickbeskri
vande beläggen än av de pojkbeskrivande (25,3 mot 23,6%), men 
skillnaden är här mindre än för de andra delfälten. 

Den neutrala bokgruppen uppvisar en helt motsatt bild, dvs fältet 
KROPPSBYGGNAD utgör här en större andel av de flickbeskrivande 
beläggen och fälten FÄRGER OCH LJUS och KLÄDSEL OCH UTS TYR
SEL en större andel av de pojkbeskrivande. 

Antal belägg i bokgrupperna och de enskilda böckerna kommente
ras närmare i samband med genomgången av de olika delfälten i 
följande avsnitt. 

6.1.3.1 KLÄDSEL OCH UT STYRSEL 
kärnadjektiv: klädd—naken 

Fältet KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL omfattar 296 belägg och utgörs 
dels av adj/adv som endast anger om en rollfigur/person är klädd eller 
försedd med klädesplagg eller tillbehör, t ex klädd (i), försedd {med), 
dels av adj/adv som beskriver hur klädseln ser ut, t ex vitklädd, civil
klädd, enkla och sportiga kläder. För att samlat kunna redovisa i vad 
mån klädsel/utstyrsel överhuvudtaget beaktas har alla adj/adv som 
beskriver enskilda klädesplagg eller annan utstyrsel förts samman i 
detta falt, trots att vissa av de ingående adj/adv är adj/adv som är 
egna delfält i andra sammanhang, t ex tjock, amerikansk och kort. 

Tablå 9 visar att den största av grupperna är "färger och mönster" 
med 123 belägg. De vanligaste fältorden i denna grupp är svart och 
vit med 19 resp 13 belägg samt mörk med 11 belägg. Den näst största 
gruppen är "närvaro/frånvaro av klädesplagg och utstyrsel" med 81 
belägg, och det vanligaste fältordet klädd (24), som vanligen följs av 
en prepositionsfras som preciserar klädseln närmare, t ex klädd i en 
marinblå flygoverall och sandaler (Dunder,x). Den minsta gruppen är 
"omdömen" med endast 27 belägg, och det vanligaste fältordet snygg 
med 7 belägg G fr 6.1.3 ovan om ESTETISKA OMD ÖMEN). 

Tabell 15 visar att pojkboksgruppen har flest belägg, 138 mot 110 
i flickboksgruppen, men antalet belägg i de enskilda pojkböckerna 
varierar avsevärt liksom i böckerna i de andra bokgrupperna. Flest 
belägg har TreDeckare2 (27) och Tvilling (27 resp 38) och av de övriga 
Lottai (32) och Dunder (27). Fördelningen av flick- resp pojkbeskri
vande belägg är relativt jämn i de flesta av böckerna till och med i 
vissa av pojkböckerna (Dante, Ås). Undantag är Lotta (betydligt fler 
flickbeskrivande) och Blomkvist (enbart pojkbeskrivande). 
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Tablå 9. KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL — fältord och frekvens i materialet totalt 
(296/113).* 

"närvaro/frånvaro av 
klädesplagg och ut
styrsel" (81/31): 

"färger och mönster" 
(123/34): 

klädd (i) (24), naken (6), beväpnad (5), civilklädd (4), 
iklädd (4), bar (3), barfota (3), förklädd (3), glasögon
prydd (3), försedd med (2), halvklädd (2), maskerad (2), 
utklädd (2), arbetsklädd, barhuvad, finklädd, iförd, in
oljad, inlindad, kostymerad, målad, näck, omlindad, res-
klädd, skjortklädd, skrudad, sminkad, spacklad, under-
redsbehandlad, uniformerad, uppklädd 

&svart ( 19), &vit (13), &mörk (11), &röd (8), rosa (7), 
&blå (5), ljusblå (5), &grön (5), mörkgrön (5), blårutig 
(4), &brun (4), &gul (4), &grå (4), rutig (3), vitklädd (3), 
färgglad (2), gråklädd (2), mörkklädd (2), vitmålad (2), 
blåvit, brokig, citrongul, gulsvart, guldfärgad, knallröd, 
marinblå, mörkröd, &ljus, &skär, smårutig, svartklädd, 
svartmålad, urblekt, vitrockad 

&snygg (7), &fin (5), &elegant (3), &ful (2), &söt (2), 
&bedårande, &bra ( bästa), &förfärlig, &gräslig, hyfsad, 
läskig, &stilig, &vacker 

&gammal (8), &ny (8), &lång (5), &stor (4), trång (3), 
vid (3), dyrbar (2), enorm (2), &kort (2), &tjock (2), 
&underlig (2), använd, &amerikansk, bredbrättad, bubb-
lig, &enkel, fluffig, förförisk, glappande, guldinfattad, 
&hög (hatt), &konstig, &klumpig, sliten oanvänd, päls-
fodrad, rundkullig, smidig, sportig, styvstärkt, &tunn, 
&vanlig, &varm, veckad, åtsittande 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

"omdömen" (27/13): 

"övrigt" (65/35): 

De flesta beläggen förekommer i delbeskrivningar, sammanlagt 
213 (72%) av de totalt 296 beläggen (se bilaga 3:3). Utom belägg med 
efterleden -klädd gäller detta nästan samtliga belägg i grupperna 
"färger och mönster", "omdömen" och "övrigt". De delbeskrivande 
beläggen fungerar främst som attribut, 195 belägg, t ex den eleganta 
blå blazern (Tvi2,y), i 16 fall som predikativ, t ex Kepsen verkade för 
stor (Ås,y) och i 2 fall som adverbial, t ex färgglatt klädda (Tvi2,y). 

De sammanlagt 83 beläggen (28 %) i helhetsbeskrivningar hör fram
för allt till gruppen "närvaro/frånvaro av klädesplagg och utstyrsel". 
Dessa fungerar som predikativ i 59 fall, t ex ... när du är klädd så här 
i peruk och krinolin (Lottai,x), bla i extraposition (13 belägg), t ex 
På golvet låg Yankee Jim, klädd i en grå undertröja (Annika). Av de 
24 attributiva beläggen förekommer endast 3 i flickbeskrivningar: 
glasögonprydd (Tvil), näck och naken (Dunder). 

Med adj/adv i gruppen "närvaro/frånvaro av klädesplagg och utstyr
sel" beskrivs främst pojkar/män, 55 belägg mot 21 belägg för flickor/ 
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Tabell 15. KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y z tot 

Kittyl 3 3 Bigi 7 7 
Kitty2 2 6 1 9 Big2 9 9 
Lottai 16 1 1 18 TreDl 11 1 12 
Lotta2 23 8 1 32 TreD2 27 27 
Annika 5 10 15 Tvil 2 25 27 
Lotte (m) 1 1 Tvi2 1 37 38 
Bonnie (m) 7 6 13 Dante 3 2 2 7 
KG (b) 7 12 19 Ås (b) 4 6 1 11 

Summa 63 44 3 110 Summa 10 124 4 138 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 2 
Fem2 2 2 4 
Dunder (m,b) 13 13 1 27 
Blom (b) 14 1 15 

Summa 15 31 2 48 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

kvinnor (se tablå 10). Detta gäller för såväl pojkboksgruppen (32 
belägg mot 1 för flickor/kvinnor) som flickboksgruppen (15 belägg 
mot 9 för flickor/kvinnor). I den neutrala bokgruppen är det däremot 
något fler flickbeskrivande än pojkbeskrivande belägg, 11 mot 8. 

De rollfigurer som beskrivs här är främst bipersoner, i pojkboks
gruppen främst bovarna. Den enda huvudperson som beskrivs med 
mer än enstaka belägg är Hubert i Tvilling2. Såväl kvinnliga som man
liga rollfigurer beskrivs med fältord som avser 'frånvaro av klädes
plagg': kvinnliga rollfigurer i flickboksgruppen och den neutrala bok
gruppen, t ex hennes nakna ben (Annika) och manliga i samtliga 
bokgrupper, t ex hans bara bruna fötter (Blom). Det är dock endast i 
Dunder som någon beskrivs vara helt utan kläder, och det gäller då 
ett par i ett TV-program. Kvinnan beskrivs enbart attributivt: en näck 
tjej, en naken brud och mannen predikativt, Killen var förmodligen 
också naken, men ... vilket möjligen säger något om vem som kan 
förväntas vara utan kläder (jfr 3.4.2 ovan). 

Av de fältord som enbart förekommer i beskrivningar av ettdera 
könet torde det endast vara de flickbeskrivande fältord som gäller 
make-up, som är i enlighet med traditionella könsrollsmönster, t ex 
målad, spacklad. Dessa ingår i en beskrivning av en kvinnlig biperson i 
Dunder, där skönhetsbehandlingen genom ordvalet bla liknas vid 
rundsmöqning av en bil. Det kan i detta sammanhang noteras att det 
är en manlig författare och att beskrivningen förekommer i berättande 
text och alltså ej i dialogen : Hon var underredsbehandlad, masserad, 
utkavlad, inoljad, spacklad och målad av en av Kvarstads värsta 
experter i skönhetsgamet (Dunder,x). 

81 



Tablå 10. KLÄDSEL och UTSTYRSEL - fältord och frekvens i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män ? 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"närvaro/ klädd 2 1 3 klädd 5 11 2 18 
frånvaro naken 2 1 3 beväpnad 1 2 2 5 
av klädes iklädd 2 2 civilklädd 4 4 
plagg och bar 1 1 förklädd 3 3 
utstyrsel" barfota 1 1 naken 2 1 3 
(76) finklädd 1 1 barfota 1 1 2 

glasögonprydd 1 1 försedd 2 2 
halvklädd 1 1 glasögonprydd 2 2 
inoljad 1 1 iklädd 1 1 2 
maskerad 1 1 utklädd 1 1 2 
målad 1 1 arbetsklädd 1 1 
näck 1 1 bar 1 1 
skrudad 1 1 barhuvad 1 1 
spacklad 1 1 halvklädd 1 1 
underredsbe- 1 1 iförd 1 1 

handlad inlindad 1 1 
uppklädd 1 1 maskerad 1 1 

omlindad 1 1 
resklädd 1 1 
skjortklädd 1 1 
sminkad 1 1 
uniformerad 1 1 

Summa 9 1 11 21 Summa 15 32 8 55 

"färger rosa 7 7 svart 12 2 14 
och röd 3 2 5 mörk 7 4 11 
mönster" svart 2 3 5 vit 3 4 2 9 
(121) vit 4 4 grön 1 2 2 5 

blå 2 1 3 mörkgrön 2 3 5 
ljusblå 2 2 brun 2 2 4 
brokig 1 1 blårutig 4 4 
citrongul 1 1 gul 4 4 
marinblå 1 1 grå 3 1 4 
skär 1 1 ljusblå 1 2 3 
svartmålad 1 1 rutig 3 3 
vitklädd 1 1 röd 3 3 

blå 2 2 
färgglad 2 2 
gråklädd 2 2 
mörkklädd 2 2 
vitklädd 1 1 2 
vitmålad 2 2 
blåvit 1 1 
gulsvart 1 1 
guldfärgad 1 1 
knallröd 1 1 
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Summa 24 6 2 32 

ljus 
mörkröd 
smårutig 
urblekt 
Summa 

1 
1 
1 
1 

20 52 17 

1 
1 
1 
1 
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om
dömen" 
(25) 

"övrigt" 
(65) 

snygg 
ful 
söt 
bedårande 
bra 
förfärlig 
gräslig 
hyfsad 
vacker 

3 1 
2 

1 

4 
2 
2 

fin 
elegant 
snygg 
stilig 

3 
2 
3 
1 

4 
3 
3 
1 

Summa 12 2 14 Summa 2 9 11 

gammal 4 4 ny 1 6 1 8 
dyrbar 2 2 gammal 2 2 4 
stor 1 1 2 läng 4 4 
bubblig 1 1 trång 3 3 
enkel 1 1 vid 3 3 
enorm 1 1 stor 2 2 
fluffig 1 1 tjock 2 2 
förförisk 1 1 underlig 2 2 
kort 1 1 amerikansk 1 1 
lång 1 1 använd 1 1 
sportig 1 1 bredbrättad 1 1 
styvstärkt 1 1 enorm 1 1 
tunn 1 1 glappande 1 1 
vanlig 1 1 guldinfattad 1 1 
varm 1 1 hög 1 1 
veckad 1 1 klumpig 1 1 

konstig 1 1 
kort 1 1 
liten 1 1 
oanvänd 1 1 
pälsfodrad 1 1 
rundkullig 1 1 
smidig 1 1 
åtsittande 1 1 

Summa 18 1 2 21 Summa 6 34 4 44 
Totalt 63 10 15 88 Totalt 44 124 31 199 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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Det pojkbeskrivande fältordet sminkad beskriver däremot två 
huvudpersoner utklädda till clowner: De var likadant klädda och 
sminkade (Tvi2,y). 

I gruppen "färger och mönster" är det främst pojkars/mäns klädsel 
som beskrivs, 89 belägg mot 32 för flickors/kvinnors klädsel. Av de 
32 beläggen förekommer 24 i flickboksgruppen, där både flickors/ 
kvinnors och pojkars/mäns klädsel beskrivs i ungefär samma omfatt
ning (20 belägg). 

Av de traditionella flick- och pojkfärgerna rosa och röd resp blå är 
det som framgår av tablån endast rosa (rosa/skär) som används på 
traditionsenligt sätt, medan röd (röd/knallröd/mörkröd) och blå (blå/ 
ljusblå/marinblå) förekommer i beskrivningar av såväl kvinnliga som 
manliga rollfigurers klädsel, röd och blå är för övrigt de färgord, för
utom svart, som förekommer i flickbeskrivningar i pojkboksgruppen, 
t ex Gingers röda klänning (Dante) och skär förekommer med ett 
belägg i Dunder, i sin skära nattdräkt, rosa förekommer bara i Lotta2, 
där de 7 beläggen gäller en efterlängtad blus. Eftersom hela kontexten 
är typisk för boken ifråga återges ett längre avsnitt: 

Jag fann min rosa blus! I en liten romantisk, nyöppnad boutique, som frestade 
med de vackraste ting och pryla r till förmånspriser. En bedåra nde, söt, rosa 
blus med bubbligt "fluff kring hals och handleder (Lotta2,x). 
Någon typisk "pojkfärg" finns däremot inte i någon bok även om 

det är flera färgord som enbart förekommer i beskrivningar av manliga 
rollfigurers klädsel, bl a grön, brun, gul, grå. Möjligen skulle dock grått 
och brunt kunna betraktas som pojkfarger, eftersom dessa enbart 
används om manliga rollfigurers klädsel både i flickboksgruppen och 
pojkboksgruppen, t ex en grå vadmalströja (Annika), bruna, välpressa-
de byxor (Tvi2). De flesta av de övriga färgorden i pojklistan bör 
närmast etiketteras som "bovfärger". Det gäller framför allt svart och 
mörk, som är de mest frekventa med 14 resp 11 belägg samt grön/ 
mörkgrön (10), t ex en konstig svart overall (TreD2), ett par mörk
gröna gabardinbyxor (Blom). 

Utifrån hur de olika rollfigurernas kläder o dyl beskrivs med avse
ende på färger och mönster kan förekomsten av vissa färger och 
mönster sammanfattas på följande sätt: 
— svart (svart/svartklädd/svartmålad) : "bovfårg" i Dunder samt pojkboksgruppen 

förutom i Åshöjden där svart används om såväl kvinnliga som manliga biperso
ners klädsel. I Bonnie och Lotta2 enbart använt om huvudpersonernas klädsel 
och utstyrsel. 

— mörk ( mörk/mörkklädd): "bovfärg" i samtliga böcker där bel ägg finns, bla 
förekommer "mörka glasögon" i fyra av böck erna (TreDl, TreD2, Tvi2 och 
Fem2). Förutom mörkklädd (Bonnie) saknas belägg i flickböckerna. 

— vit (vit/vitklädd/vitrockad): beskriver främst yrk esklädsel (veterinär, personal 
på sjukhus och hotell) eller symboliserar prydlighet i största allmänhet. I 
Biggles2 är det däremot "bovfärg". 

— grön (grön/mörkgrön): "bovfärg" i två av böckerna , nämligen Tvil ling2 och 
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Blomkvist där 9 av de samm anlagt 10 beläggen förekommer. I Lotta2 finns 
ett belägg som avser en manlig biperson. 

— grå (grå/gråklädd): "pojkfärg", används om olik a manliga rollfigurers klädsel, 
bl a om soldaterna i Bigglesl och bov en i Blomkvist. 

— brun (brun): "pojkfärg" i de två böcker där belä gg förekommer (Lotta2 och 
Tvi2) 

— rosa (rosa/ skär): "flickfärg" i de två böcker där belä gg förekommer (Lotta2 
och Dunder). 

— rutig (rutig/smårutig/blårutig): "pojkmöns ter" i Annika och "bovmönster" i 
Blomkvist. 

— röd och blå har den vidaste användningen. 
I motsats till i övriga grupper i delfältet förekommer i gruppen 

"omdömen" fler belägg och fältord som avser flickors/kvinnors än 
pojkars/mäns klädsel, även om det bara är ett par beläggs skillnad. 

De flesta beläggen i gruppen "övrigt" förekommer i beskrivningar 
av manliga rollfigurers klädsel, 44 belägg mot 21 belägg för kvinnliga 
rollfigurers klädsel. Såväl olika huvudpersoners som olika bipersoners 
klädsel beskrivs. Av de fältord som enbart beskriver kvinnliga roll
figurers klädsel kan nämnas fluffig5 och bubblig i Lotta2 samt för
förisk i Dunder vilka väl knappast kan användas om pojkars/mäns 
klädsel. Av de fältord som förekommer i beskrivningar av pojkars/ 
mäns klädsel förekommer sådana som avser klädernas ålder (ny, 
gammal) främst om en av bovarna i Tvilling2. De fältord som avser 
storlek, t ex lång, vid, enorm, används främst om förklädnader eller 
artistkläder framför allt i TreDeckare2, t ex de långa trikåerna, ur den 
vida ärmen. 

6.1.3.2 PRYDLIGHET 
kärnadjektiv: prydlig-ovårdad 

Fältet PRYDLIGHET är av speciellt intresse, eftersom flickor mer än 
pojkar förväntas hålla sig rena och prydliga (se t ex Scheu 1979:61 f). 
Detta fält omfattar 106 belägg och utgörs av adj/adv som anger om 
en person är välvårdad eller ovårdad i klädsel och/eller utseende. I 
fältet ingår även adjektiv som avser väta, t ex våt—torr, eftersom 
detta är det fält som ligger närmast till för dessa adj/adv då en person 
med våta kläder också kan sägas vara (tillfälligt) ovårdad,. 

Den negativa polen är större än den positiva (63 resp 43 belägg) 
och omfattar också betydligt fler fältord (37 resp 17). De mest frek-
venta är rufsig resp prydlig och ren med 9 belägg vardera (se tablå 11 ). 

Som tabell 16 visar innehåller böckerna 5—8 belägg eller därunder 
eller också förekommer inga belägg alls. Tvilling2 avviker från de 
övriga med 24 belägg, vilka nästan samtliga förekommer i beskriv
ningar av huvudpersonerna, bla i kontexter där skillnaden mellan 
Hubert och tvillingarna skall framhävas, t ex De [tvillingarna] var som 
vanligt skrynkliga och lite tilltufsade; Det var kusin Hubert och han 
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Tablå 11. PRYDLIGHET I K LÄDSEL OCH UTSEENDE - fältord och frekvens 
i materialet totalt (106/54)/7 

positiv pol (43/17): prydlig (9), ren (9), blank (3), skinande (3), välputsad 
(3), hel (2), &torr (2), välklädd (2), välpressad (2), fläck
fri, nyblankad, oklanderlig, presentabel, torrskodd, väl
friserad, välkammad, välsydd 

negativ pol (63/37): rufsig (9), smutsig (5), &skrynklig (4), genomvåt (3), 
lerig (3), blöt (2), okammad (2), sliten (2), dammig, 
fläckad, full av små kvistar och barkbitar, genomblöt, 
igenmurad, insmetad, lortig, nedfläckad, nersmord, 
oansad, oljig, orakad, ovårdad, plaskblöt, raggig, randig, 
repig, röksvart, sjöblöt, smetig, stalluktande, strimmig, 
svartfläckig, säckig, sönderriven, tilltufsad, trasig, van
vårdad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Tabell 16. PRYDLIGHET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y 

Kittyl 6 6 Bigi 5 
Kitty 2 Big2 7 
Lottai 5 2 7 TreDl 2 
Lotta2 8 8 TreD2 8 
Annika 6 6 Tvil 5 
Lotte (m) 1 2 3 Tvi2 24 
Bonnie (m) Dante 1 
KG (b) 7 7 Ås (b) 

Summa 26 11 37 Summa 52 

tot 

5 
7 
2 
8 
5 

24 
1 

52 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z 

Feml i 1 
Fem2 3 i 1 
Dunder (m,b) 5 3 
Blom (b) 2 

Summa 8 7 2 

tot 

2 

g Förkortningar: x - flickor /kvinnor, 
2 y - pojkar/män, z - odifferentierat 

kön, (m) - manlig författare till icke-
17 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

var som vanligt välkammad, försedd med skinande vit skjorta och 
prydligt knuten slips (Tvi2). 

Även i de flesta av de andra böckerna är det framför allt huvud
personerna (och ev deras kamrater) som beskrivs. Beläggen på fältord 
i gruppen "ovårdad" förekommer framför allt i kontexter där roll
figurerna just har varit i äventyrligheter av olika slag, t ex ramlat ner i 
en kolkällare som i Lottai: Svartfläckig och strimmig av koldamm! 
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(x), eller befunnit sig i mer eller mindre livsfarliga situationer som 
t ex i Biggles2: De var orakade och okammade och deras kläder var 
sönderrivna och smutsiga (y). 

Av de totalt 106 beläggen förekommer 65 (61,3%) i delbeskriv
ningar och 41 (38,7 %) i helhetsbeskrivningar (se bilaga 3:4). Beläggen 
i de flesta av de enskilda böckerna är relativt jämnt fördelade på de 
båda beskrivningstyperna. Av de delbeskrivande beläggen fungerar 
41 som attribut (63,1 %), t ex två par smutsiga händer (Bigi), och 20 
som predikativ (30,8 %), vilket är den största andelen delbeskrivande 
predikativ i något delfält i materialet, t ex Jackan var plaskblöt 
(Annika,x). De 4 delbeskrivaude adverbialen förekommer i Tvilling2, 
t ex skinande blanka skor,6 

Av de 41 helhetsbeskrivande beläggen fungerar 30 som predikativ, 
t ex Huvudsaken att Lotta är hel och ren och torrskodd (Lotta2) och 
11 som attribut, t ex ... att han omfamnat också Mats och tryckt 
stugsitterskan Karis vanvårdade, smutsige och ännu stalluktande son 
till sitt hjärta (KG,y). Vidare förekommer 3 attribut i Tvilling2, vilka 
i samtliga fall består av adjektivet prydlig använt om huvudpersonen 
Hubert, t ex den prydlige Hubert Norlén. Att det är anmärkningsvärt 
när Hubert inte är prydlig framgår av predikativa belägg som Hubert 
... rufsig! (Tvil). prydlig utgör också det enda flickbeskrivande attri
butet, en prydlig husa (Kitty 1). 

Som framgår av tablå 12 är det bara ett fåtal fältord som förekom
mer i både flick- och pojkbeskrivningar: i den positiva polen ren, 
prydlig, torr och i den negativa lerig, skrynklig, smutsig, sliten. De 
intressantaste skillnaderna mellan flicklistan och pojklistan gäller de 
faltord som avser väta och de som avser hur håret ser ut. I den nega
tiva polen är våt, genomvåt och blöt de vanligaste flickbeskrivande 
fältorden och utgör tillsammans med plaskblöt och sjöblöt samt torr 
och torrskodd i den positiva sammanlagt 15 belägg. De enda mot
svarande fältorden som förekommer i pojklistan är genomblöt och 
torr med 1 belägg vardera. De kvinnliga rollfigurerna tycks således 
vara mer utsatta för regn och rusk än de manliga. 

Det vanligaste pojkbeskrivande fältordet är rufsig (9 belägg för
delade på sex av böckerna), vilket endast förekommer i pojkbeskriv
ningar liksom andra faltord om håret samt givetvis också de som gäller 
skägg: oansad, orakad. Vidare innehåller pojklistan fler faltord och 
belägg vilka beskriver rollfigurerna som smutsiga och trasiga än flick
listan, t ex smutsig (4), dammig, fläckad, sönderriven. De manliga 
rollfigurernas verksamhet är således sådan att de blir smutsiga och 
trasiga och ovårdade i håret (jfr inledningen ovan). 
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Tablå 12. PRYDLIGHET — fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar/män/* 

positiv 

negativ 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

ren 4 4 prydlig 5 1 6 
prydlig 1 2 3 ren 1 3 4 
hel 2 2 blank 2 1 3 
torr 1 1 skinande 3 3 
torrskodd 1 1 välputsad 1 2 3 
välsydd 1 1 välklädd 2 2 

välpressad 2 2 
fläckfri 1 1 
nyblankad 1 1 
oklanderlig 1 1 
välfriserad 1 1 
välkammad 1 1 
torr 1 1 

våt 4 1 5 rufsig 1 8 9 
genomvåt 1 2 3 smutsig 1 3 4 
blöt 2 2 skrynklig 3 3 
igenmurad 1 1 okammad 1 1 2 
lerig 1 1 2 dammig 1 1 
lortig 1 1 fläckad 1 1 
plaskblöt 1 1 full av små 1 1 
repig 1 1 kvistar och 
sjöblöt 1 1 barkbitar 
skrynklig 1 1 genomblöt 1 1 
sliten 1 1 insmetad 1 1 
smutsig 1 1 lerig 1 1 
strimmig 1 1 nedfläckad 1 1 
svartfläckig 1 1 nersmord 1 1 

oansad 1 1 
oljig 1 1 
orakad 1 1 
ovårdad 1 1 
raggig 1 1 
randig 1 1 
röksvart 1 1 
sliten 1 1 
smetig 1 1 
stalluktande 1 1 
säckig 1 1 
sönderriven 1 1 
tilltufsad 1 1 
trasig 1 1 
vanvårdad 1 1 

Summa 26 8 34 Summa 11 52 7 70 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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6.1.3.3 FÄRGER OCH LJUS 
kärnadjektiv: 0 

Fältet FÄRGER OCH LJUS omfattar 150 belägg och utgörs av adj/adv 
som beskriver en person med avseende på färger och ljus i utseendet. 
Till faltet har förts alla adj/adv avseende utseendet som innehåller ett 
morfem som anger färg eller ljus oavsett om adj/adv samtidigt beskri
ver utseendet även i andra avseenden, t ex Ijuslockig. 

Fältorden redovisas i tablå 13 i grupperna "mörk" och "ljus" och 
efter farg samt i en grupp "övrigt". Sammansättningar och avledningar 
innehållande flera ljus-/färgangivelser, t ex rödblond, har grupperats 
utifrån efterleden. 

Tablå 13. FÄRGER OCH LJUS - fàltord och frekvens i materialet totalt (150/50)5 

"mörk" (9): &mörk (8), mörkhårig 
"ljus" (27): blond (9), &ljus ( 8), ljushårig (5), Ijuslockig (3), röd

blond (2) 
"svart" (31): &svart (18), svartmuskig (8), kolsvart (3), svarthårig, 

svartögd 
"vit" (4) : &vit (3), vithårig 
"röd" (18): &röd (8), rödkindad (3), rödhårig (2), illröd, rosig, röd-

blommig, rödbrusig, rödstubbad 
"grön"(l): &grön 
"gul" (10): &gul (4), lingul (3), guldgul, gyllene, svavelgul 
"blå" (11): &blå (6), blåögd, djupblå, klarblå, mörkblå, svartblå 
"grå" (17): &grå (8), gråhårig (8), gråsprängd 
"brun" (11): &brun (4), solbränd (3), brunbränd, brunhå rig, gråbrun, 

pepparbrun 
"skär" (1): &skär 
"lila" (1): rödlila 
"övrigt" (9): &klar (4), &blek (2), bländande, blänkande, &färgglad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fàltord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra falt (se bilaga 4). 

Som framgår av &-markeringarna förekommer alla de enkla färg
orden även i andra fält. Dessa har således en vidare domän än sam
mansättningar som kolsvart, guldgul, pepparbrun m fl som i materialet 
bara används för att beskriva vissa detaljer i utseendet (främt hår/ 
ögon). 

De största grupperna är "svart" och "ljus" (31 resp 27) och det 
vanligaste av de enskilda fältorden är svart (18). Förekomsten av 
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belägg på faltord som kan hänföras till någon av polerna "mörk"— 
"ljus" är intressant mot bakgrund av att det mörka traditionellt 
brukar symbolisera det negativa i tillvaron och det ljusa det positiva 
samtidigt som det mörka i många kulturer också har fått symbolisera 
kvinnan och det ljusa mannen (se 2.1.2.1 ovan). Detta torde dock 
inte gälla för utseendet, åtminstone inte i germansk kultur där den 
traditionella kvinnobilden innefattar beskrivningar som blond och 
blåögd. Kontrasteringen "mörk"—"ljus" förekommer i mitt material, 
men det är i dessa fall rollfigurer av samma kön som beskrivs som 
utseendemässigt varandras motsatser. 

Tabell 17. FÄRGER OCH LJUS - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 4 4 8 Bigi 5 5 
Kitty2 4 2 1 7 Big2 6 6 
Lottai 2 4 1 7 TreDl 2 6 8 
Lotta2 3 1 4 TreD2 20 20 
Annika 6 2 8 Tvil 1 3 4 
Lotte (m) Tvi2 4 10 14 
Bonnie (m) 8 1 9 Dante 
KG (b) 19 6 25 Ås (b) 4 4 

Summa 46 20 2 68 Summa 7 54 61 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 5 5 
Fem2 1 2 3 
Dunder (m,b) 1 1 
Blom (b) 3 9 12 

Summa 5 16 21 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som tabell 17 visar har de flesta av böckerna relativt få belägg, 
4—8 eller därunder, men i varje bokgrupp finns eri eller två böcker 
som har fler belägg än de övriga, nämligen Kulla-Gulla (25), Tre-
Deckare2 (20), Tvilling2 (14) och Blomkvist (12). 

Vad som är intressant när det gäller beskrivningar av resp kön är 
dels att pojkboksgruppen innehåller jämförelsevis "många" flick-
beskrivande belägg (7), dels att de flickböcker som vanligen har fler 
pojkbeskrivande belägg i detta fält i stället har fler flickbeskrivande, 
nämligen Bonnie (8—1) och Kulla-Gulla (19—6). Fältet är i flick-
beskrivningarna i dessa böcker också det största av delfälten i huvud
fältet KLÄDSEL OCH UTS EENDE (s e bilaga 2:2). 

Av de totalt 150 beläggen förekommer 96 (64 %) i delbeskrivningar 
och 54 (36%) i helhetsbeskrivningar (se bilaga 3:5). Av de delbeskri-
vande beläggen fungerar 83 som attribut och 13 som predikativ. 
Huvudorden refererar i de flesta fall till ögon och hår, t ex de blå 
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ögonen (Annika,y), hennes ljusa hår (KG), och vid de predikativa 
adjektiven också till hud/hy, t ex hans hud var för brun för det (Big2). 

Även de helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som attribut, 
36 attributiva adjektiv mot 18 predikativa. Några adverbial förekom
mer inte. De predikativa beläggen förekommer nästan enbart i 
beskrivningar av pojkar/män: endast 3 av beläggen gäller flickor/ 
kvinnor, nämligen rödblommig (Lottal), rödstubbad (Bonnie) och 
solbränd (Fem2). 

Den syntaktiska distributionen av de flickbeskrivande beläggen i 
båda beskrivningstyperna antyder att de egenskaper som här tillskrivs 
flickor/kvinnor i de flesta fall ses som självklara och/eller mindre 
anmärkningsvärda i sammanhanget. 

Som tablå 14 visar finns det inte några stora genomgående skillna
der mellan de flick- och pojkbeskrivande beläggen, vare sig när det 
gäller vilka faltord som förekommer eller vilka som är de vanligaste. 
De vanligaste grupperna i flickbeskrivningar är "ljus" (14 belägg) och 
"svart" (13 belägg) och i pojkbeskrivningar "svart" (19) och därnäst 
"ljus" (13) och "grå" (13). De vanligaste fältorden är i båda fallen 
svart med 10 resp 8 belägg och i pojkbeskrivningar också svartmuskig 
(8). Det sistnämnda adjektivet torde bara kunna användas om perso
ner med skägg (Jen svartmuskig kvinna). 

I flickbeskrivningarna i pojkboksgruppen är emellertid det vanli
gaste fältordet blond (4), t ex En blond flicka bakom ett skrivbord la 
just ner telefonluren (TreDl). Vidare är gruppen "ljus" den enda av 
grupperna som inte omfattar fler pojkbeskrivande belägg. 

De böcker där kvinnliga rollfigurer beskrivs som både blonda och 
blåögda är i Kulla-Gulla och Tvilling2, t ex Gullas ljuslockiga huvud, 
hennes mörkblå ögon (KG), blonda lockar, ett par djupblå ögon 
(Tvi2).7 På liknande sätt beskrivs också en manlig rollfigur i Feml, 
men då är det fråga om ett barn och han har inte blå ögon utan bruna, 
vilket torde vara en något ovanlig kombination : Han hade ljust hår 
och stora bruna ögon (Feml). Här kan också ett belägg som före
kommer i Dunder återges, eftersom en sådan lyrisk beskrivning inte 
förekommer i någon pojkbeskrivning i materialet: Hennes hår var 
rödblont som en nedgående höstsol (Dunder). 

Beskrivningen av huvudpersonen i Kulla-Gulla kontrasterar starkt 
mot beskrivningen av en annan kvinnlig rollfigur i samma bok, nämli
gen den centrala bipersonen Regina, t ex hennes svarta hår; med svarta 
brinnande ögon.8 Färgerna i utseendet torde här symbolisera andra 
egenskaper hos rollfigurerna och tjäna till att ytterligare framhäva 
kontrasten mellan dem (se 6.2.2.1.3 om fältet VÄRME ...). Även i 
Kitty 1 och Blomkvist kontrasteras mörkt och ljust mot varandra, 
men det tycks i dessa fall enbart gälla utseendet. I Kitty 1 beskrivs två 
av bovarna med Den ene var mörk och den andre ljus, och i Blomkvist 
de båda manliga huvudpersonerna: Kommisarien tittade dit upp och 
såg två huvuden, ett ljust och ett mörkt ... 
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Tablå 14. FÄRGER OCH LJUS — fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"svart" svart 8 2 10 svart 1 5 2 8 
(31) kolsvart 1 1 svartmuskig 8 8 

svarthårig 1 1 kolsvart 1 1 2 
svartögd 1 1 

"ljus" blond 1 4 5 ljus 1 2 2 5 
(27) ljus 3 3 blond 1 1 2 4 

Ijuslockig 3 3 ljushårig 3 1 4 
rödblond 1 1 2 
ljushårig 1 1 

"röd" röd 2 2 röd 2 4 6 
(18) illröd 1 1 rödkindad 2 2 

rödblommig 1 1 rosig 1 1 
rödhårig 1 1 rödhårig 1 1 
rödkindad 1 1 rödbrusig 1 1 
rödstubbad 1 1 

"grå" grå 2 2 grå 5 1 6 
(17) gråhårig 2 2 gråhårig 3 6 

gråsprängd 1 1 

"blå" blå 1 1 blå 2 5 
(11) blåögd . 1 1 klarblå 1 1 

djupblå 1 1 svartblå 1 1 
mörkblå 1 1 

"brun" solbränd 2 2 brun 1 2 3 
(11) brun 1 1 brunbränd 1 1 (11) 

brunhårig 1 1 gråbrun 1 1 
solbränd 1 1 
pepparbrun 1 1 

"gul" gul 2 2 gul 2 2 
(10) lingul 2 2 guldgul 1 1 

svavelgul 1 1 gyllene 1 1 
lingul 1 1 

"mörk" mörk 2 2 mörk 1 1 2 4 
(7) mörkhårig 1 1 

"vit" vit 1 1 vit 2 2 
(4) vithårig 1 1 

"grön" grön 1 1 

"skär" skär 1 1 

"lila" rödlila 1 1 
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"övriga" klar 
(9) 

3 3 blek 
bländande 
blänkande 
färgglad 
klar 

1 1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Summa 46 7 5 58 Summa 20 54 16 90 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

En "typisk" bovbeskrivning förekommer i TreDeckare2, där samt
liga belägg på svartmuskig ingår, t ex en svartmuskig, svartögd man 
(TreD2). svartmuskig används delvis deiktiskt på samma sätt som 
exempelvis vissa åldersadjektiv (se 6.1.1 ovan). Även i Blomkvist 
beskrivs boven som mörk, t ex han hade en massa svart hår på hän
derna, men här finns inte någon genomgående "bovfärg" på samma 
sätt som grönt och mörkt när det gäller klädseln (se 6.1.3.1 ovan). I 
TreDeckarel har exempelvis en av bovarna vänliga, blå ögon. Även i 
Biggles2 finns en blåögd bov, men i detta fall är blå ögon avvikande 
eftersom rollfiguren är asiat : Hans ögon var sneda, men underligt nog 
blå till färgen. 

Förutom i direkt kontrastering mörk—ljus förekommer fältorden 
svart och mörk främst (men inte enbart) i beskrivningar av kvinnliga 
och manliga rollfigurer som på något sätt är "outsiders" i samman
hanget, nämligen i Annika, Åshöjden och Blomkvist. I Annika 
(mellansvensk miljö) är den beskrivna rollfiguren ett fosterbarn från 
Norrland och i Åshöjden av tattarsläkt. Dessa båda beskrivs på ett 
ganska likartat sätt, t ex Bettina såg på dem med sina kolsvarta ögon 
(Annika), Hittejoel såg på dem med sina svarta ögon (Ås). I Blomkvist 
beskrivs en fantasifigur, skapad av den kvinnliga huvudpersonen .Hon 
hade alldeles svart hår och svarta ögon. 

De faltord som förekommer i gruppen "ljus" används däremot om 
en mängd olika personkategorier av båda könen, t ex en blond lång
bent yngling med gröna ögon (Kitty2, en biperson). Fältordet ljus 
förekommer i Biggies 1 och då i motsats till i andra böcker inte om 
håret utan om ögonen: De? [ansiktet] var blekt och allvarligt..men 
ögonen var klara och ljusa och tycktes skåda bort mot ett obestämt 
fjärran,9 

I gruppen "röd" gäller samtliga de flickbeskrivande fältord som 
avser håret en av huvudpersonerna i Bonnie när denna maskerat sig, 
t ex det egendomliga röda håret. Även huvudpersonerna i Tvilling2 
(enbart titelfigurerna) beskrivs med fältorden röd/rödhårig, t ex deras 
röda kalufser, och hårfärgen torde här, och möjligen också i Bonnie, 
vara tänkt att associera till "busfrö"-typen. röd används dock också i 
beskrivningar av andra rollfigurer i materialet utan att denna associa
tion kan vara aktuell. 
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6.1.3.4 KROPPSBYGGNAD 
kärnadjektiv: lång—kort, stor—liten, tjock/bred—smal 

Fältet KROPPSBYGGNAD omfattar 451 belägg och utgörs av adj/adv 
som beskriver kroppsstorlek och kroppskonstitution. Beskrivningar 
som gäller ögonstorlek och hår/skägg har förts till gruppen "övriga 
adj/adv avseende utseendet" (6.1.3.6 nedan). 

Fältorden redovisas i tablå 15 där de grupperats i dimensionerna 
"längd", "bredd" och "storlek" samt "konstitution". Vissa av fält
orden kan dock avse flera dimensioner, t ex gänglig 'lång och smal', 
och de har då grupperats efter den dimension som tyckts mest central 
i kontexten. 

Tablå 15. KROPPSBYGGNAD — fältord och frekvens i materialet totalt (451/54)." 

"längd" (75/7): &lång (62), &kort (6), långbent (3), kortvuxen, högrest, 
långlagd, reslig 

"bredd" (122/34): &tjock (23), &kraftig (18), smal (15), mager (12), knub
big (8), &grov ( 5), &tunn (4), gänglig (3), &rund (3), 
axelbred (2), &bred (2), fet (2), &klotrund (2), smärt (2), 
&stadig (2), bantad, bastant, fetlagd, frodig, &ihålig, 
korpulent, lika bred som lång, massiv, mastig, omfångs
rik, robust, rundkindad, satt, slank, spenslig, spinkig, 
tanig, trind, utkavlad 

"storlek" (24/7): &liten (192), &stor (33), jättelik (8), storvuxen (5), 
bamsig, fiillväxt, småvuxen 

"konstitution" skinntorr (5), senig (3), muskulös (2), knotig, krum, 
(13/6): &torr 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal faltord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Som framgår av tablå 15 omfattar dimensionen "storlek" 241 
belägg men endast 7 fältord. Av dessa är liten det vanligaste med 192 
belägg. Dimensionen "bredd", som omfattar 122 belägg, innehåller 
däremot de flesta fältorden, sammanlagt 34, varav motsatsorden 
tjock (23)/kraftig (18) och smal (15)/mager (12) är de vanligaste. 
Samtliga dimensioner förekommer i såväl flick- som pojkbeskrivningar 
i materialet, men dimensionen "längd" mestadels i pojkbeskrivningar. 

Utmärkande för detta fält är att beläggen i stor utsträckning (88 
belägg) förekommer samordnade, t ex liten och smal, stor och tjock. 
Det förekommer också en hel del samordningar med andra fältord 
inom huvudfältet KLÄDSEL OCH UTS EENDE, t ex klotrund och rosig, 
varav några påminner om personlighetstyperna pyknisk och endomorf-
visceroton, t ex den korpulente godmodige mannen (Kitty 1), Bennys 
mamma var knubbig och vänlig (Feml) (se tablå 1 under 2.1.1). 
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Tabell 18. KROPPSBYGGNAD - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y 

Kitty 1 20 16 36 Bigi 3 
Kitty2 2 18 20 Big2 2 
Lottai 13 13 26 TreDl 4 38 
Lotta2 9 5 14 TreD2 59 
Annika 4 7 11 Tvil 2 32 
Lotte (m) 1 2 3 Tvi2 1 55 
Bonnie (m) 3 8 11 Dante 5 4 
KG (b) 15 13 2 30 Ås (b) 21 

Summa 67 82 2 151 Summa 12 214 

tot 

3 
2 

42 
60 
34 
56 

9 
21 

227 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 16 18 
Fem2 4 12 1 17 
Dunder (m,b) 12 8 1 21 
Blom (b) 11 5 1 17 

Summa 29 41 3 73 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som framgår av tabell 18 har pojkboksgruppen flest belägg, 227 
mot 151 i flickboksgruppen, och av de enskilda böckerna TreDeckare 
(42 resp 60) och Tvilling (34 resp 56), medan Biggies har få belägg. 
Fördelningen av flick- och pojkbeskrivande belägg är relativt jämn i 
flickboksgruppen eller också är det en övervikt för pojkbeskrivande 
belägg. Det sistnämnda gäller också Fem, medan Dunder och Blom
kvist har fler flickbeskrivande belägg. Gemensamt för de neutrala 
böckerna samt vissa flickböcker (Kitty 1, Lottai, KG) och pojkböcker 
(Tvil, TreD2) är att ett flertal belägg förekommer i beskrivningar av 
yngre barn. 

I motsats till i övriga delfält i huvudfältet KLÄDSEL OCH UTSEENDE 
är de flesta beläggen i detta fält helhetsbeskrivande, sammanlagt 
383 (84,9%) mot 68 (15,1 %) delbeskrivande (se bilaga 3:6). 

Av de helhetsbeskrivande beläggen fungerar 305 (79,6%) som 
attribut ( 159 liten) och 78 (20,4 %) som predikativ. Den höga andelen 
attribut beror främst på några enskilda böcker, nämligen Lottai (26), 
TreDeckare (28 resp 48) och Tvilling (24 resp 49). I dessa böcker 
liksom i flera andra böcker återkommer vissa adjektiv snarast med 
deiktisk funktion på samma sätt som en del åldersadjektiv, dvs en 
rollfigur introduceras och beskrivs som exempelvis lång och omnämns 
därefter som den långe killen (Ås) (jfr 6.1.1 ). De adjektiv som används 
på detta sätt är framför allt liten, lång och tjock. 

Vidare används många av de attributiva adjektiven särskiljande, 
speciellt i TreDeckare2 och Tvilling2, där två bovar resp två clowner 
framträder i par. I dessa fall har adjektiven i flera fall nominal funk
tion, t ex den lille — den storvuxne (Tvi2). De ovannämnda typerna 
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av nominalfraser tycks bl a användas i stället för egennamn, varigenom 
den omnämnda rollfiguren hålls på en viss distans på ett sätt som inte 
bruk av egennamn gör. I vissa fall används också dessa attribut av 
berättaren (speciellt i jag-berättelserna), innan huvudpersonen vet vad 
vederbörande rollfigur heter. 

Av de delbeskrivande beläggen fungerar 59 (86,8%) som attribut, 
7 som predikativ, t ex Fingrarna var a lldeles för smala (Tvil,y) och 
2 som adverbial, t ex senigt muskulösa (Kitty l,y). Det vanligaste del-
beskrivande adjektivet är i flickbeskrivningar liten (10), t ex min lilla 
barfotafossing (Lotta2) och i pojkbeskrivningar stor (11), t ex sin 
stora labb (Ås). 

Det vanligaste faltordet i såväl flick- som pojkbeskrivningar är liten 
med 77 resp 110 belägg (se tablå 16). liten förekommeri beskrivningar 
av olika personkategorier av båda könen i olika åldrar. Som predikativ 
beskriver adjektivet enbart rollfigurernas storlek, t ex Han var liten till 
växten och hade slokhatt (KG), Hon var liten till växten och knotig 
som en martall (Tvil). Som attribut tycks emellertid liten användas 
på två olika sätt, dels särskiljande, dels såväl attitydmarkerande som 
karaktäriserande, t ex deras lilla skyddsling (Kittyl,x). I talat språk 
torde skillnaden framgå av prosodin genom att adjektivet i först
nämnda fall betonas medan i sistnämnda fall huvudbetoningen ligger 
på substantivet (jfr Loman 1964). Om attributiv användning av little 
(och old) i engelskan säger Turner (1973:84): "When words like little 
and old stand next to a noun, they may be lightly stressed to become 
more than enclitics colouring the meaning of the noun with a tinge 
of the affection we feel for small or familiar things ..." Han ger 
vidare exempel som "a poor little bird", "she's a dear little girl". 
Jämför också Hansson (1966:25) som beträffande liten i Frödings 
dikter anger att adjektivet bl a används "smeksamt och förtroligt om 
späda kvinnogestalter". Intressant är att det i flickbeskrivningarna i 
mitt material framför allt är i denna användning som liten förekom
mer, t ex Jag skulle bli den lilla pyssliga (Lottai), våran lilla sekrete
rare (Tvi2), Såna söta små flickor (Dante — om huvudpersonerna när 
de är utklädda till flickor), en sån här li ten fröken (Blom), liten före
faller inte bara att spegla "affection" utan också en viss nedlåtande 
attityd. De belägg på liten i den användning som kommenteras ovan 
ligger nära beläggen i tilltal, t ex lilla vän (se vidare 6.2.3). liten före
kommer således i både flick- och pojkbeskrivningar, men med olika 
betydelse. 

Motsatsordet stor förekommer däremot nästan enbart i pojkbe
skrivningar, t ex den här s tore karlen (Annika), Konrads stora nävar 
(TreD2), 7 av dessa belägg förekommer dessutom i kombination med 
stark, t ex en stor stark karl som jag (K itty2), som var o vanligt stor 
och stark för sin ålder (Blom). Det enda flickbeskrivande belägget 
används i en replik om en kvinnlig rollfigur (George i Fem2) i tron 
att denna är en pojke: Han var inte så stor (Fem2). 
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Tablå 16. KROPPSBYGGNAD - fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar/män.0 

"storlek" 
(235) 

"bredd" 
(122) 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

liten 51 5 21 77 liten 12 74 24 110 
stor 1 1 stor 11 17 3 31 

jättelik 1 7 8 
storvuxen 5 5 
bamsig 1 1 
fullväxt 1 1 
småvuxen 1 1 

Summa 51 5 22 78 Summa 25 105 27 157 

smal 4 2 6 tjock 13 8 21 
kraftig 1 1 1 3 kraftig 6 9 15 
tjock 2 mager 5 4 2 11 
knubbig 1 1 2 smal 2 6 1 9 
tunn 2 knubbig 5 1 6 
bantad 1 1 grov 3 2 5 
frodig 1 1 gänglig 2 1 3 
mager 1 1 rund 1 2 3 
mastig 1 1 axelbred 2 2 
slank 1 1 bred 2 2 
smärt 1 1 fet 2 2 
stadig 1 1 klotrund 1 1 2 
tanig 1 1 tunn 2 2 
utkavlad 1 1 bastant 1 1 

fetlagd 1 1 
ihålig 1 1 
korpulent 1 1 
lika bred som 1 1 

läng 
massiv 1 1 
omfångsrik 1 1 
robust 1 1 
rundkindad 1 1 
satt 1 1 
smärt 1 1 
spenslig 1 1 
spinkig 1 1 
stadig 1 1 
trind 1 1 

Summa 11 6 7 24 Summa 37 55 6 98 
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"längd" lång 2 2 lång 11 47 2 60 
(75) långbent 1 1 kort 3 2 1 6 

långbent 1 1 2 
högrest 1 1 
kortvuxen 1 1 
länglagd 1 1 
reslig 1 1 

Summa 3 3 Summa 17 51 4 72 

"konsti knotig 1 1 skinntorr 4 4 
tution" senig 1 1 senig 1 1 2 
(13) skinnton 1 1 muskulös 1 1 2 

krum 1 1 
torr 1 1 

Summa 2 1 3 Summa 3 3 4 10 

Totalt 67 12 29 108 Totalt 82 214 41 337 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Det vanligaste fältordet i dimensionen "bredd" är i flickbeskriv-
ningar smal och i pojkbeskrivningar tjock (13), men båda dessa fältord 
förekommer också i beskrivningar av motsatt kön, liksom ett flertal 
av de övriga fältorden i gruppen. Av dessa kan nämnas smärt som 
används om en kvinnlig biperson, ...en smärt brunhårig kvinna som 
höll på att baka flottyrmunkar (TreDl), och om Biggies: en smärt 
pojkaktig figur (Bigi).10 

Av de enbart flickbeskrivande fältorden aktualiserar bantad och 
utkavlad de traditionellt kvinnliga bekymren kring figuren. Även 4 av 
beläggen på smal liksom båda beläggen på tjock förekommer i "var-
rädd-om-figuren"-sammanhang, t ex Varenda gång h on träffar nån så 
dunkar hon sig på m agen och ropar: "Har jag in te blivit, smal-smal-
smal!" (Dante), Jag är för tjock (Lotta2), Trots ihärdigt bullätande 
var hon fortfarande smal som en pinne (Blom). 

Dimensionen "längd" förekommer nästan enbart i pojkbeskriv
ningar, 72 belägg mot 3 flickbeskrivande: Hon gjorde sig så lång ho n 
kunde (Lotte), en lång sla nk flicka (Kitty 1), i ett par långbenta kliv 
(KG). 

Beträffande de få fältorden och beläggen i gruppen "konstitution" 
kan nämnas att skinntorr bara används i bovbeskrivningar: hans lilla 
skinntorra tant till fru (om en kvinnlig bov i Bonnie), den löjlige och 
skinntorre mr Toaletti (fantasibild av boven Vaporetti i Dunder). 
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"Spegel, spegel på väggen 
där.. 

6.1.3.5 ESTETISKA OM DÖMEN 
kärnadjektiv: vacker—ful 

Fältet ESTETISKA OMDÖMEN omfattar endast 57 belägg och utgörs 
av adj/adv som enbart har emotiv betydelse. Fältorden redovisas i 
tablå 17 grupperade efter om de är positiva eller negativa omdömen. 

Tablå 17. ESTETISKA OM DÖMEN — fältord och frekvens i materiale t totalt 
(57/15)." 

positiva (50/12): &söt (11), &vacker (9), gullig (7), &bra (6), &snygg (4), 
&stilig (3), &skön (2), tjusig (2), välfo rmad (2), skaplig, 
toksnygg, &trevlig, välväxt 

negativa (7/3) : &ful (4), ruskig (2), &hemsk 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Som framgår av tablå 17 är det vanligare med positiva omdömen 
(50 belägg) än med negativa (7 belägg). En del av beläggen är dock 
negerade (se nedan). Det mest frekventa fältordet är söt med 11 
belägg och därnäst vacker (9 belägg). 

Tabell 19. ESTETISKA OMDÖMEN — antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 1 1 Bigi i 1 
Kitty2 4 2 6 Big2 2 2 
Lottai 1 i 3 5 TreDl 1 2 3 
Lotta2 2 i 3 TreD2 
Annika 2 2 Tvil 1 1 
Lotte (m) 1 1 Tvi2 2 2 
Bonnie (m) 5 1 6 Dante 3 1 4 
KG (b) 1 1 Ås (b) 

Summa 14 8 3 25 Summa 4 9 13 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 1 5 6 
Fem2 2 2 
Dunder (m,b) 2 2 1 5 
Blom (b) 2 4 6 

Summa 7 11 1 19 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 
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Som tabell 19 visar har böckerna få eller inga belägg, men flick
böckerna har som grupp flest belägg (25) och därnäst de neutrala 
(19), medan pojkböckerna har minst (13). Beläggen förekommer 
framför allt i helhetsbeskrivningar, 47 belägg (82,5 %), varav 33 
fungerar som predikativ och 14 som attribut (se bilaga 3:7). De 10 del-
beskrivande beläggen förekommer främst i beskrivningar av ansiktet 
eller delar av ansiktet, t ex Irenes välformade läppar (Dunder). 5 
belägg är attribut, t ex dina vackra blå ögon (Kitty2,x), 3 predikativ, 
t ex Den [handen] var välformad (Blom,y), och 2 adverbial, t ex 
Munnen drog sig fult och snett (KG,x). 

De fältord som i materialet förekommer attributivt i beskrivningar 
av resp kön,såväl helhetsbeskrivande som delbeskrivande, är följande: 

flickbeskrivande : söt, vacker, skön, välformad 
pojkbeskrivande: gullig, tjusig, snygg, stilig, välväxt, ful 
I de få fall då något av dessa adjektiv förekommer i beskrivningar 

av motsatt kön är de predikativ, t ex Hans stora fula ansikte hade 
nästan blivit vackert (Annika); Nu när hon var arg var hon i det när
maste ful (Kitty 1). Ett belägg förekommer i en replik av en manlig 
rollfigur och är så typiskt för traditionellt könsrollstänkande att det 
är värt att återge : Jaså, ni gör er vackra nu när pojkarna skall komma 
(Fem2). 

Tablå 18. ESTETISKA OMDÖMEN — fältord och frekvens i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män.fl 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

söt 5 2 2 9 gullig 1 5 6 
vacker 3 1 2 6 bra 1 3 4 
ful 3 3 snygg 1 2 3 
skön 1 1 2 stilig 2 1 3 
hemsk 1 1 vacker 1 1 2 
ruskig 1 1 söt 1 1 2 
skaplig 1 1 ful 1 1 
snygg 1 1 ruskig 1 1 
välformad 1 1 tjusig 1 1 2 

toksnygg 1 1 
trevlig 1 1 
välformad 1 1 
välväxt 1 1 

Summa 14 4 7 25 Summa 8 9 11 28 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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De vanligaste fältorden i flickbeskrivningarna är inte oväntat söt 
och vacker med 9 resp 6 belägg fördelade på samtliga bokgrupper (se 
tablå 18). söt och vacker samt skaplig är för övrigt de enda flickbe-
skrivande fältorden i pojkboksgruppen. söt och vacker förekommer 
emellertid också i pojkbeskrivningar, men ett av beläggen på vacker 
är negerat: Du är inte vacker men det är i all a fall r oligt att se dig 
(Biggles2). Beläggen anspelar snarast på att rollfiguren är smutsig (jfr 
delfältet PRYDLIGHET 6.1.3.2 ovan). De 2 pojkbeskrivande beläggen 
på söt förekommer i en flickreplik resp en utbyggd anföringssats till 
en flickreplik: Du ser riktigt söt ut (Tvi2), ...sa George som också 
tyckte att Benny var söt (Fem 1 ). 

Av de pojkbeskrivande faltorden är gullig och bra de vanligaste 
med 6 resp 4 belägg. Av de 6 beläggen på gullig förekommer 4 i 
Feml om ett barn och de andra 2 i flickrepliker i Dante resp Dunder, 
t ex Vilken gullig näsa farbror har! (yttrat av huvudpersonen Dante 
när han är förklädd till flicka). 

söt är således antingen flickbeskrivande eller också förekommer det 
i flickrepliker och/eller hos kvinnliga författare liksom det pojk
beskrivande gullig. Något motsvarande "pojkord" förekommer inte, 
men möjligen skulle stilig och ev snygg kunna utnämnas till "pojk
beskrivande ord". 

6.1.3.6 övriga adj/adv avseende utseendet 
kärnadjektiv: 0 

Gruppen "övriga adj/adv avseende utseendet" omfattar 158 belägg. 
För att ge en översikt över "fältorden" redovisas dessa grupperade 
efter vilka delar av utseendet de avser samt en grupp "övrigt". Denna 
gruppering innebär att ett "fältord" kan förekomma i flera grupper, 
t ex stor. 

Som framgår av tablå 19 är gruppen "hår/skägg" den största med 
85 belägg, men det vanligaste enskilda "fältordet" är tatuerad med 
21 belägg, samtliga i TreDeckare2. 

Som tabell 20 visar har Tvilling2 och TreDeckare2 många belägg 
jämfört med övriga böcker, 35 resp 30.1 dessa böcker liksom i Blom
kvist är det i stort sett enbart bovarna som beskrivs. Fördelningen 
mellan flick- och pojkbeskrivande belägg är i flickböckerna relativt 
jämn och anmärkningsvärt nog också i en av pojkböckerna, Tvillingl. 

Liksom i övriga delfält i huvudfältet KLÄDSEL OCH UTSEENDE 
(utom delfältet KROPPSBYGGNAD) förekommer de flesta beläggen i 
delbeskrivningar, totalt 96 belägg (60,8%) mot 61 belägg i helhets
beskrivningar (se bilaga 3:8). Av de 96 delbeskrivande beläggen 
fungerar 77 som attribut, t ex en liten karl med långt hår (Tvi2), 18 
som predikativ, t ex Hans hud var hård och bränd av solen (Annika), 
och 1 som adverbial, Munnen drog sig fult och snett (KG,x). 

Av de 61 helhetsbeskrivande beläggen är 36 attribut och 25 predi-
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Tablå 19. Övriga adj/adv avseende utseendet (158/70)/7 

"hår/skägg" (85): &lång (10), kal (9), flintskallig (8), slätrakad (5), krullig 
(3), &liten (3), lockig (3), mustaschprydd (3), rak (3), 
stubbad (3), yvig (3), &kort (2), kortklippt (2), långhårig 
(2), skallig (2), stripig (2), &tunn (2), burrig, buskig, 
flintis, gles, glesnat, hår- och skägglös, kalhuvad, pojk-
klippt, riklig, skäggig, slickad, slängande, snaggad, &stor, 
&tjock, upplöst, upprättstående, utnött, vildvuxen, väldig 

"hud" (38): tatuerad (21), fräknig (5), rynkig (3), &skrynklig (2), 
väderbiten (2), bränd, fårad, &hård, slät, ärrig 

"ögon" (10): &stor (3), &sned (2), vindögd (2), djupliggande, djupt 
liggande,6 vind 

"övrigt" (25): &sned (5), maläten (2), &rolig (2), tandlös (2), affärs
mässig, genomstungen, &gömd, hjulbent, inklämd, in
tryckt, jättetuff, nött, sirlig, skarpskuren, spöklik, uppåt-
svängd, vanställd, &ynklig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 
6 djupt liggande har kategoriserats som en lexfras. Jfr djupliggande. 

Tabell 20. Övriga adj/adv avseende utseendet - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 3 2 5 Bigi i 1 
Kitty 2 1 2 3 6 Big2 i 1 
Lottai 1 4 5 TreDl 9 9 
Lotta2 1 1 2 TreD2 30 30 
Annika 2 3 5 Tvil 3 3 6 
Lotte (m) Tvi2 1 34 35 
Bonnie (m) 5 5 10 Dante 1 1 
KG (b) 8 6 14 Ås (b) 6 6 

Summa 21 23 3 47 Summa 5 84 89 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml i 1 
Fem2 5 i 6 
Dunder (m,b) 4 2 6 
Blom (b) 9 9 

Summa 9 13 22 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

kativ, men den höga siffran för attribut beror på att TreDeckare2 här 
har 22 belägg varav 18 på tatuerad som används deiktiskt, t ex den 
tatuerade snubben. 
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Tablå 20. "övriga adj/adv avseende utseendet" — fältord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

"hår / 
skägg" 
(82) 

"hud" 
(38) 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N 

rak 3 3 lång 8 2 
stubbad 3 3 kal 9 
kortklippt 1 1 flint skallig 8 
lockig 1 1 slätrakad 4 1 
pojkklippt 1 1 liten 1 1 1 
upplöst 1 1 mustasch 3 
vildvuxen 1 1 prydd 

yvig 3 
lockig 1 1 
långhårig 2 
skallig 1 1 
stripig 2 
tunn 1 1 
burrig 1 
buskig 1 
flintis 1 
gles 1 
glesnat 1 
hår- och 1 

skägglös 
kalhuvad 1 
kort 1 
kortklippt 1 
krullig 1 
riklig 1 
skäggig 1 
slickad 1 
slängande 1 
snaggad 1 
stor 1 
tjock 1 
upprättstående 1 
utnött 1 
väldig 1 

Summa 6 5 11 Summa 10 52 9 

skrynklig 2 2 tatuerad 21 
fräknig 1 1 fräknig 1 3 
fårad 1 1 rynkig 2 
rynkig 1 1 bränd 1 
slät 1 1 hård 1 
väderbiten 1 1 väderbiten 1 

ärrig 1 
Summa 3 4 7 Summa 4 27 

10 
9 
8 
5 
3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
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"ögon" stor 1 1 sned 2 2 
(10) stor 112 

vindögd 2 2 
djupt liggande 1 1 
djupliggande 1 1 
vind 1 1 

Summa 1 1 Summa 5 3 1 9 

"övriga 
(25) 

sned 
tandlös 
genomstungen 
inklämd 
intryckt 
jättetuff 
maläten 
nött 
rolig 
ynklig 
vanställd 
Summa 

5 
2 

1 
1 
1 

11 1 4 16 Summa 

affärsmässig 
gömd 
hjulben t 
maläten 
rolig 
sirlig 
skarpskuren 
spöklik 
uppåtsvängd 1 

4 2 3 

Totalt 21 5 9 35 Totalt 23 84 13 120 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkbocker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Av tablå 20 framgår vilka faltord som förekommer i beskrivningar 
av flickor/kvinnor och pojkar/män. Mot bakgrund av att håret ofta 
anses som kvinnans prydnad är det kanske oväntat få av de flick-
beskrivande beläggen som avser frisyr odyl (jfr dock 6.1.3.3 om 
färger ...). De rollfigurer som beskrivs är främst Henrik och George 
i Fem2 samt George i Kitty2, vilka såsom namnen antyder inte fram
träder som "typiska" flickor, t ex Hon var också pojkklippt, Synd att 
ditt hår är så lockigt (Fem2). 

Att döma av de pojkbeskrivande beläggen i detta fält förefaller det 
snarare vara så, att håret (och skägget) är mannens prydnad (jfr 
6.1.3.2 ovan om fältet prydlighet). I pojkbeskrivningar omfattar 
nämligen denna grupp 68 belägg och 30 fältord vilka förekommer i 
alla bokgrupper och beskriver en mängd olika manliga bipersoner. 
Framför allt är det dock bovarna i Tvilling2 och Blomkvist som 
beskrivs, t ex långt, mörkt hår (Tvi2,y), långt, svart hår (Blom,y). 
Dessutom har de samma färg på kläderna (grön) (se 6.1.3.1 ovan). 

I flickbeskrivningarna är det vanligaste fältordet sned med 5 belägg, 
men sned liksom vanställd och intryckt förekommer endast i Kulla-
Gulla (om rollfiguren Regina), t ex det sneda, vanställda ansiktet, 
sned förekommer också om manliga rollfigurer men avser då ögon-
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formen hos två asiater, t ex Håret var kolsvart och stripigt, ögonen 
sneda ... (Tvil,y). Slutligen kan nämnas att stor om ögonstorlek före
kommer i beskrivningar där rollfigurerna är en kvinna (Kitty 1), ett 
barn (Feml) och en clown (Tvil). 

6.1.3.7 Sammanfattning 

Huvudfältet KLÄDSEL OCH UT SEENDE omfattar totalt 1218 belägg 
och utgör 14,7% av materialet och störst andel i pojkboksgruppen. 
Fältet består av fem delfält och ett restfält vilka översiktligt samman
fattas i storleksordning nedan. Siffrorna inom parentes anger antal 
belägg/fältord. 

KROPPSBYGGNAD (451/54) 
— det största av delfâlten i alla bokgrupper 
— det förekommer fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg 
— fält et är det största pojkbeskrivande delfältet 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs betydligt mer än de 

kvinnliga i flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
— attributiv t liten, lång och tjock har ofta deiktisk funktion 
— både de attributiva och de predikativa beläggen ingår i anmärkningsvärt stor 

omfattning i samordningar, t ex mager och tanig, liten och olycklig 
— det vanligaste fältordet är liten 
— som flickbeskrivande attribut är liten snarast attitydmarkerande 
— fältord en lång och stor förekommer nästan uteslutande i pojkbeskrivningar 

KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (296/113) 
— den största undergruppen är "färger och mönster" och den minsta "omdömen" 
— fält et är det näst största av delfälten i samtliga bokgrupper 
— det förekommer fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— de manliga rollfigurer som beskrivs är i stor utsträckning bovarna 
— den vanligaste beskrivningstypen är delbeskrivande attribut 
— svart/mörk är bovfärg, speciellt i pojkboksgruppen, och i vissa böcker också 

grön 
— enbart flickbeskrivande fältord är bl a rosa/skär och enbart pojkbeskrivande 

grå och brun, men det rör sig om få belägg 
— det finns fler omdömen om flickors/kvinnors klädsel och nästan enbart posi

tiva omdömen 

"Övriga adj/adv avseende utseendet" (158/70) 
— det förekommer fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är delbeskrivande attribut 
— anmärkningsvä rt många pojkbeskrivande belägg avser hår och skägg 
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FÄRGER OCH LJUS (150/50) 
— de stö rsta undergrupperna är "svart" och "ljus" och därnäst "röd" 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— det förekommer fler flickbeskrivande än pojkbeskrivande belägg i flera av de 

böcker som vanligen har den omvända fördelningen 
— den vanligaste beskrivningstypen är delbeskrivande attribut 
— den största undergruppen är i såväl flick- som pojkbeskrivningar "svart", som 

bl a förekommer i beskrivningar av "outsiders" 
— den enda av undergrupperna som inte omfattar fler pojkbeskrivande belägg är 

"ljus" 
— i pojkbok sgruppen är det vanligaste flickbeskrivande fältordet blond 

PRYDLIGHET (106/54) 
— den nega tiva polen inom fältet omfattar fler belägg än den positiva 
— det är framför allt huvudpersonerna som beskrivs och mest de manliga i pojk

boksgruppen 
— de vanligaste beskrivningstyperna är he lhetsbeskrivande predikativ och del-

beskrivande attribut 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är våt, genomvåt och blöt 
— de vanligaste pojkbeskrivande fältorden är rufsig, skrynklig och smutsig 

ESTETISKA OMDÖMEN (57/15) 
— den po sitiva polen är den dominerande 
— både flic kboksgruppen och den neutrala har fler belägg än pojkboksgruppen 
— såväl kvinnliga som manlig a rollfigurer beskrivs i de olika bokgrupperna 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är söt och vacker 
— det vanligaste pojkbeskrivande fältordet är gullig, vilket liksom pojkbeskri

vande söt ingår i flickrepliker 

Som en allmän sammanfattning av huvudfältet KLÄDSEL OCH UT
SEENDE kan konstateras att det framför allt är manliga rollfigurer 
som beskrivs, i stor utsträckning bovarna. Det är också främst denna 
kategori som beskrivs med avseende på klädseln. I pojkbeskrivningarna 
i allmänhet tycks längd och kroppsbyggnad vara viktigast, medan 
flickbeskrivningarna är mer heterogena. Angivande av hårfärg, ögon-
färg etc är dock förhållandevis vanligt i flickbeskrivningar. 

6.1.4 FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 

Huvudfältet FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND består av de 
två delfälten LIV OCH HÄ LSA (217 belägg) och FYSIOLOGISKA TILL
STÅND OCH BEHOV (221 belägg). Det förstnämnda är det större fältet 
i de flesta av pojkböckerna och det sistnämnda i de flesta av de neut
rala, medan flickböckerna är mer heterogena. 
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6.1.4.1 LIV OCH HÄ LSA 

kärnadjektiv: levande—död, frisk—sjuk 

Fältet LIV OCH HÄLSA utgörs av adj/adv som beskriver en person 
med avseende på hälso- och allmäntillstånd. Fältet innefattar även 
sådana adj/adv som mer indirekt beskriver hälsotillståndet, t ex grö« 
(av illamående), blått öga ('blåöga') samt svag och stark i kontexter 
som svagt hjärta etc. 

Tablå 21. LIV OCH HÄLSA — fältord och frekvens i materialet totalt (217/84)/* 

positiv pol (44/16): &bra (12), &frisk (9), levande (5), helskinnad (3), &mjuk 
(2), oskadd (2), välbehållen (2), &fin (må fint), frisk och 
färdig, &god, &hel, helbrägda, &normal, okay, oskadd, 
&stark 

negativ pol (173/68): död (24), sjuk (22), &dålig (9), medvetslös (6), förkyld 
(5), &ond (5), skadad (5), vissen (5), yr (5), (må/göra) 
üla (4), &sårad (4), bräcklig (3), illa däran (3), handi
kappad (3), vimmelkantig (3), dödad (2), ledbruten (2), 
närsynt (2), omtöcknad (2), &slagen (2), &stum (2), &svag 
(2), &allergisk, avliden, &besvärlig (mage), biten, &blind, 
bortdomnad, bruten, döende, döv, framliden, förstörd, 
halvsjuk, huvudyr, hörselskadad, ihjälpryglad, ihjälslagen, 
illamående, invalidiserad, klen, kluven (läpp), &känslig, 
knivstucken, livlös, luggad, lomhörd, mörbultad, ner
skjuten, omkullslagen, pinad, plågad, sinnessjuk, skraltig, 
&stel, stelbent, stendöv, träffad, uppäten,^ överkörd 

&blå (blått öga) (3), &vit (3), &grön (2), &blodröd, röd-
kantad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

k uppäten har bildlig betydelse: Om vi i fortsättningen ska krypa in i den ena lejonkulan efter 
den andra kommer vi att bli uppätna förr eller senare (Big2). 

Den negativa polen är den största med 173 belägg och 68 faltord 
varav de mest frekventa är död (24) och sjuk (22). Att denna pol är 
betydligt större än den positiva torde vara väntat, eftersom att vara 
frisk eller åtminstone levande får betraktas som normaltillstånd och 
därför vanligen inte nämns. Fältorden i den negativa polen förekom
mer påfallande ofta i frågor eller i negerade eller modala satser (28 
belägg), t ex Vi kunde ha blivit allvarligt skadade (TreD 1 ,y), Du är väl 
inte sjuk? (Lotta2,x). 

Som framgår av tabell 21 har flickboksgruppen flest belägg och av 
de enskilda böckerna Lotta2 (30) och Kulla-Gulla (23). Att Lotta2 
här har många belägg hänger samman med att handlingen utspelas i 
sjukhusmiljö (se 3.1 ovan). Det är i flickböckerna främst kvinnliga 
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Tabell 21. LIV OCH HÄLSA - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y z tot 

Kitty 1 12 i 1 14 Bigi 16 16 
Kitty 2 9 2 2 13 Big2 12 12 
Lottai 11 1 12 TreDl 12 2 14 
Lotta2 21 6 3 30 TreD2 3 3 
Annika 17 17 Tvil 2 8 10 
Lotte (m) 2 2 4 Tvi2 3 1 4 
Bonnie (m) 1 1 2 Dante 8 1 9 
KG (b) 17 6 23 Ås (b) 1 1 

Summa 73 35 7 115 Summa 2 63 4 69 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 3 i 4 
Fem2 
Dunder (m,b) 

4 
3 

5 
5 5 

9 
13 Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 

Blom (b) 5 2 7 y - pojkar/mön, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-

Summa 10 16 7 33 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

rollfigurer som beskrivs (undantag Annika) och antalet flickbeskri-
vande belägg i flickböckerna är här högre än antalet pojkbeskrivande 
i pojkböckerna. 

Av de totalt 217 beläggen förekommer 189 (87,1%) i helhets
beskrivningar och 28 i delbeskrivningar (se bilaga 3:9). De helhets-
beskrivande beläggen fungerar främst som predikativ, 157 belägg 
(83,1%). Adverbialen (18 belägg) förekommer bla vid rörelseverb, 
t ex Han kröp stelbent ur sittbrunnen (Bigi), De gled mjukt ner på 
marken (Bonnie,x). Endast 12 av de helhetsbeskrivande beläggen är 
attribut. I flickbeskrivningar förekommer här belägg som jag bräck 
liga varelse (Lotta2) och den lilla klena flickan (Fem2), beskrivningar 
som kan betraktas som traditionella flickbeskrivningar (jfr 6.1.3.4 
ovan och 6.1.6 om "pojkkombinationer" som stor och stark). 

Av de sammanlagt 28 delbeskrivande beläggen är 17 attribut, t ex 
ett vitt plågat ansikte (Kittyl,x), och 11 predikativ varav 7 i pojkbe-
skrivningar, t ex Mina ögon är känsliga för dagsljus (TreDl ,y). 

Tablå 22 visar att antalet flickbeskrivande faltord är fler eller unge
fär lika många som de pojkbeskrivande, trots att det förekommer fler 
pojkbeskrivande belägg. Bland de enbart flickbeskrivande i den 
positiva polen finns bl a helskinnad, hel, helbrägda (jfr bräcklig i den 
negativa polen). 

I den negativa polen är sjuk (11) det mest frekventa i flickbeskriv
ningar och död (16) det mest frekventa i pojkbeskrivningar. Frekven
sen av död och närliggande ord som ihjälslagen, ihjälpryglad samt 
medvetslös, skadad, sårad, nerskjuten, träffad, knivstucken är det 
som främst skiljer pojklistan från flicklistan, men dessa fältord före-
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Tablå 22. LIV OCH HÄLSA — fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar/män/2 

positiv 
pol (43) 

negativ 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

bra 4 4 bra 2 2 3 7 
helskinnad 3 3 frisk 2 5 7 
frisk 2 2 levande 2 2 4 
oskadd 2 2 god 1 1 
fin 1 1 mjuk 1 1 
frisk och färdig 1 1 normal 1 1 
hel 1 1 okay 1 1 
helbrägda 1 1 oskadad 1 1 
stark 1 1 välbehållen 1 1 
mjuk 1 1 
välbehållen 1 1 
Summa 18 18 Summa 4 14 6 24 

sjuk 11 11 död 7 7 2 16 
vissen 5 5 sjuk 5 5 10 
död 4 4 dålig 6 1 7 
illa 3 3 medvetslös 1 4 5 
ond 1 2 3 skadad 3 1 4 
dålig 2 2 sårad 4 4 
förkyld 1 1 2 yr 4 4 
bräcklig 3 3 illa däran 3 3 
svullen 2 2 ond 1 1 2 
medvetslös 1 1 svag 1 1 2 
skadad 1 1 vimmelkantig 1 1 2 
handikappad 1 1 omtöcknad 1 1 2 
dödad 1 1 ledbruten 1 1 2 
vimmelkantig 1 1 närsynt 1 1 2 
stum 1 1 förkyld 1 1 
avliden 1 1 illa 1 1 
biten 1 1 handikappad 1 1 
bortdomnad 1 1 slagen 2 
bruten 1 1 stum 1 1 
döv 1 1 allergisk 1 1 
framliden 1 1 besvärlig 1 1 
förstörd 1 1 blind 1 1 
huvudyr 1 1 ihjälpryglad 1 1 
illamående 1 1 ihjälslagen 1 1 
invalidiserad 1 1 kluven 1 1 
klen 1 1 känslig 1 1 
omkullslagen 1 1 knivstucken 1 1 
pinad 1 1 livlös 1 1 
plågad 1 1 luggad 1 1 
skraltig 1 1 lomhörd 1 1 
stendöv 1 1 mörbultad 1 1 

nerskjuten 1 1 
stel 1 1 
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blå 
prickig 3 

2 
2 

3 3 stelbent 
3 träffad 
2 uppäten 
2 

1 
1 

1 
1 grön 

v/f 
blodröd 1 
rödkantad 1 1 

31 49 10 90 

1 
1 

Summa 55 2 10 67 Summa 

Totalt 73 2 10 85 Totalt 35 63 16 114 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

kommer med undantag av död endast i Kulla-Gulla och Biggies. Mot
svarande flickbeskrivande fältord, nämligen död, dödad, skadad, 
medvetslös, förekommer enbart i Kulla-Gulla och Kitty. Möjligen 
speglar detta att Kitty, Biggies och Kulla-Gulla innehåller mer av 
vuxenvärldens allvar. Detta gäller i viss mån även Blomkvist. 

6.1.4.2 FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV 
kärnadjektiv: 0 

Fältet FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV omfattar 221 belägg. 
I fältet ingår inte adj/adv som beskriver rollfigurerna med avseende 
på fysiologiska förändringar och tillstånd som är direkta uttryck för 
psykiska tillstånd, utan dessa har förts till ett separat fält (se 6.1.8 
nedan). Vidare har hit liksom till det andra delfältet (se 6.1.4 ovan) 
förts vissa adjektiv som också beskriver rollfigurens yttre: röd, röd
ögd, vakröd. 

Av tablå 23 framgår att den största av de grupper som fältorden 
indelats i är "sömn/trötthet" med 116 belägg och 24 fältord, varav 
det mest frekventa är trött, 36 belägg. Den näst största gruppen är 
"hunger/törst" med 59 belägg och 8 fältord, av vilka hungrig är det 
mest frekventa, 39 belägg. Den enda bok som har belägg på fältorden 
i gruppen "nödighet" är Dunder Gfr Mählqvist 1975:48). 

Den neutrala bokgruppen har relativt sett flest belägg (72) och 
pojkböckerna anmärkningsvärt få belägg (42) (se tabell 22). Med adj/ 
adv i detta fält beskrivs främst huvudpersonerna (undantag Bonnie), 
vilket torde ha att göra med att det är fråga om elementära tillstånd 
och behov vilka oftast återges då en persons liv och leverne skildras 
mer ingående och mer inifrån. I Lottai, Lotte och Bonnie samt 
Tvillingl och Fem2 är gruppen "sömn/trötthet" den största och i 
Lotte är antalet belägg anmärkningsvärt högt i jämförelse med de 
flesta andra delfält (14 belägg), t ex ... trött, så trött att benen knappt 
bar henne (se bilaga 2:2). Feml och Dunder är de enda böcker som 
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Tablå 23. FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV - fâltord och frekvens i 
materialet totalt (221/53)/7 

"sömn/trötthet" &trött (36), sömnig (17), &vaken (16), &pigg (9), klar-
(116/24): vaken (8), slaggfärdig (5), yrvaken (4), slut (3), utpum

pad (3), dåsig, dödstrött, halvsovande, jättesömning, 
morgonpigg, nedsövd, nymornad, rödögd, sömndrucken, 
sömnlös, tröttkörd, utmattad, utsjasad, uttröttad, vakröd 
hungrig (39), törstig (8), utsvulten (4), jättehungrig (2), 
mätt (2), svulten (2), ohungrig, uthungrad 

kissnödig (6), onödig (2), nödig 
&varm (6), svettig (5), &röd (3), frusen, genomvärm, 
&het,&kall,morgonruggig,svettfuktig, valen (om fingrar) 

&flämtande (5), &andfådd (3), flåsande (2), &andlös, 
andtruten 

drogpåverkan" (4/3): full (2), berusad, &påverkad 

"hunger/törst" 
(59/8): 

"nödighet" (9/3): 

"hetta-köld" 
(21/10): 

"andning" (12/5): 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Tabell 22. FYSIOLOGISKT TILLSTÅND OCH BEHOV - antal belägg i resp bok och bok
grupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X • y z tot 

Kittyl 16 16 Bigi 4 4 
Kitty 2 2 1 3 Big2 3 3 
Lottai 20 3 3 26 TreDl 1 1 
Lotta2 2 1 3 TreD2 2 2 
Annika 7 1 8 Tvil 9 1 10 
Lotte (m) 14 14 Tvi2 13 13 
Bonnie (m) 1 13 14 Dante 6 6 
KG (b) 10 10 3 23 Äs (b) 3 3 

Summa 72 28 7 107 Summa 41 1 42 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 5 8 7 20 
Fem2 4 6 3 13 
Dunder (m,b) 10 15 12 37 
Blom (b) 1 1 2 

Summa 19 30 23 72 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

har fler än bara ett fåtal belägg på fältord i gruppen "hunger/törst", 
15 belägg i Dunder och 12 i Fem 1. Fem-böckerna brukar ofta kritise
ras för att vara alltför mycket centrerade kring mat och måltider (se 
t ex Furuland m fl 1970:419 ff), men här är det således kvalitets
boken Dunder som har de flesta beläggen och den andra Fem-boken 
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endast 3 belägg.11 Fem2 är enligt lektörutlåtanden den sämsta av de 
två Fem-böcker som ingår i undersökningen, men denna bedömning 
tycks i detta fall inte vara föranledd av för mycket hunger/törst i 
boken. 

Beläggen förekommer nästan uteslutande i helhetsbeskrivningar, 
sammanlagt 210 av de 221 beläggen, och fungerar i 174 fall (82,9%) 
som predikativ, i 23 fall som attribut och 13 fall som adverbial (se 
bilaga 3:10). Av de 23 attributen hör 13 till gruppen "sömn/trötthet" 
av vilka 4 belägg förekommer i nominalfraser med obestämd artikel 
men bestämd referens, t ex en nymornad Peter (Dante), en sömnig 
Hannah (Kitty 1), där attributen förefaller ha högre informationsvärde 
än i vanliga fall. Av de 11 delbeskrivande beläggen är 10 attribut, t ex 
hennes svettfuktiga ansikte (KG), en ung man med vakröda ögon 
(Tvil) och 1 predikativt, mina fingrar är valna (Dunder,x). 

Som tablå 24 visar är flicklistan och pojklistan relativt lika med 
avseende på såväl antal belägg som antal fältord. I flickbeskrivningar 
har dock gruppen "sömn/trötthet" ett något större utrymme än i 

Tablå 24. FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV - fâltord och frekvens i 
beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"sömn/ trött 14 4 18 trött 3 8 2 13 
trötthet" sömning 11 11 vaken 5 3 8 
(107) vaken 4 3 7 sömning 2 2 1 5 

klarvaken 4 1 5 Pigg 1 2 1 4 
Pigg 5 5 slaggfärdig 4 4 
slut 2 2 klarvaken 1 1 1 3 
dåsig 1 1 yrvaken 1 2 3 
dödstrött 1 1 utpumpad 2 2 
morgonpigg 1 1 halvsovande 1 1 
nedsövd 1 1 jättesömnig 1 1 
utmattad 1 1 nymornad 1 1 
utsjasad 1 1 sömndrucken 1 1 
yrvaken 1 1 sömnlös 1 1 
slaggfärdig 1 1 tröttkörd 1 1 

uttröttad 1 1 
vakröd 1 1 
slut 1 1 

Summa 46 10 56 Summa 15 23 13 51 

"hunger/ hungrig 7 2 9 hungrig 2 6 9 17 
törst" törstig 2 2 4 törstig 3 3 
(41) utsvulten 2 2 utsvulten 1 1 2 (41) 

ohungrig 1 1 mätt 1 1 
svulten 1 1 
uthungrad 1 1 

Summa 12 4 16 Summa 5 10 10 25 
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"hetta-
köld" 
(19) 

varm 
genomvärm 
kall 
svettfuktig 
valen 
röd 
svettig 
Summa 

4 
1 

svettig 
röd 
frusen 
het 
morgonruggig 
varm 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 Summa 1 6 2 

"andning" andfådd 3 3 flämtande 4 4 
(12) flåsande 2 2 andlös 1 1 

andtruten 1 1 
flämtande 1 1 
Summa 7 7 Summa 1 4 5 

"nödig kissnödig 1 1 kissnödig 3 3 
het" (6) onödig 2 2 

Summa 1 1 Summa 5 5 

"drogpå full 1 1 2 
verkan" (4) berusad 1 1 

påverkad 1 1 
Summa 3 1 4 

Totalt 73 17 90 Totalt 25 44 29 98 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

pojkbeskrivningarna, medan det för gruppen "hunger/törst" är tvärt
om, dvs denna grupp utgör en något större andel av pojkbeskrivningar
na än av flickbeskrivningarna (jfr 6.1.5.1.1 om drömmande). Fält
orden i gruppen "drogpåverkan" förekommer inte oväntat i pojk-
beskrivningar (Lotta, Ås), t ex de fulla karlarna (Lottai), Hade jag 
bara inte varit så förbannat... — Full, sa jag (Ås). 

6.1.4.3 Sammanfattning 

Huvudfältet FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND omfattar 438 
belägg och utgör 5,3% av materialet. Fältet består av delfälten LIV 
OCH HÄLSA och FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV vilka sam
manfattas översiktligt nedan. Siffrorna inom parentes anger antal 
belägg/fält ord. • 
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FYSIOLOGISKA TILLSTÅND OCH BEHOV (221/53) 
— den största underg ruppen är "sömn/trötthet" och därnäst "hunger och törst" 
— det förekommer fler flick boksbelägg än pojkboksbelägg och också fler belägg 

i den neutrala bokgruppen 
— det är främst huvudpersonerna som beskrivs och mest de kvinnliga i flickboks

gruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— gruppen "sömn/trötthet" har ett något större utrymme i flickbeskrivningarna 

och "hunger och törst" i pojkbeskrivningarna 

LIV OCH HÄLSA (217/84) 
— den negativa polen omfattar fler belägg än den positiva 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de manli ga i 

pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är sjuk och vissen och de vanl igaste 

pojkbeskrivande död och sjuk 

Som en allmän sammanfattning av huvudfältet FYSISKA OCH FYSIO
LOGISKA TILLSTÅND kan konstateras att beskrivningar av hälso
tillstånd och fysiologiska tillstånd framför allt förekommer i flick
böckerna. 

6.1.5 PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND 

Huvudfältet PSYKISKA EGENSKAPER OC H TILLSTÅND omfattar 2 724 
belägg och utgör ca en tredjedel av materialet. Fältet har indelats i 
delfält på olika nivåer. På första nivån i KOGNITION OCH INTELLI
GENS (832 belägg), VILJA OCH KARAKTÄR (340) samt KÄNSLA, 
SINNESSTÄMNING OC H LYNN E ( 1 552). 

Som tabell 23 visar är delfältet KÄNSLA, SIN NESSTÄMNING OCH 
LYNNE d et största i samtliga bokgrupper men utgör en större andel av 
beläggen i flickboksgruppen än i pojkboksgruppen, 58,2% (719 be
lägg), jämfört med 53,2 % (514 belägg) och störst andel i den neutrala, 
61 % (319 belägg). I pojkboksgruppen och den neutrala bokgruppen 
utgör fältet en större andel av de flickbeskrivande beläggen än av de 
pojkbeskrivande, 61,1% (22 belägg) mot 53,7% (478) resp 69,3% 
(113 belägg) mot 58,9% (175). I flickboksgruppen utgör fältet där
emot en lika stor andel av de pojkbeskrivande som av de flickbeskri
vande, 59,4% (448) resp 59,3 % (208 belägg). 

Delfältet KOGNITION OCH INTELLIGENS är det näst största i de 
olika bokgrupperna men utgör en större andel av beläggen i pojkboks
gruppen än i flickboksgruppen, 34,5% (333 belägg) mot 27,8% 
(344). Den neutrala ligger även här närmast flickboksgruppen med 
29,6 % (155 belägg). I pojkboksgruppen och den neutrala utgör detta 
fält, i motsats till fältet KÄNSLA . .., en större andel av de pojkbeskri-
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Tabell 23. PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND - beläggens procentuella fördel
ning på de tre delfälten KOGNITION OCH INTELLIGENS, VILJA OCH KARAKTÄR och 
KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE i resp bokgrupp (antal belägg inom parentes). 

^^^Bokgrupp FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Fält X y z tot X y z tot 

KOGNITION OCH 
INTELLIGENS 

27,1 
(204) 

24,5 
(86) 

41,5 
(54) 

27,8 
(344) 

30,6 
(11) 

34,7 
(309) 

32,5 
(13) 

34,5 
(333) 

VILJA OCH 
KARAKTÄR 

13,5 
(102) 

16,2 
(57) 

10,0 
(13) 

13,9 
(172) 

8,3 
(3) 

11,6 
(103) 

32,5 
(13) 

12,3 
(119) 

KÄNSLA, SINNES
STÄMNING OCH 
LYNNE 

59,4 
(448) 

59,3 
(208) 

48,5 
(63) 

58,2 
(719) 

61,1 
(22) 

53,7 
(478) 

35,0 
(14) 

53,2 
(514) 

Summa 100 
(754) 

100 
(351) 

100 
(130) 

100 
(1235) 

100 
(36) 

100 
(890) 

100 
(40) 

100 
(966) 

^"^^JBokgrupp NEUTRALA BÖCKER Totalt 

Fält X y z tot X y z tot 

KOGNITION OCH 
INTELLIGENS 

25,8 
(42) 

30,6 
(91) 

34,9 
(22) 

29,6 
(155) 

27,0 
(257) 

31,6 
(486) 

38,2 
(89) 

30,5 
(832) 

VILJA OCH 
KARAKTÄR 

4,9 
(8) 

10,4 
(31) 

15,9 
(10) 

9,4 
(49) 

11,9 
(113) 

12,4 
(191) 

15,5 
(36) 

12,5 
(340) 

KÄNSLA, SINNES
STÄMNING OCH 
LYNNE 

69,3 
(113) 

58,9 
(175) 

49,2 
(31) 

61,0 
(319) 

61,2 
(583) 

56,0 
(861) 

46,4 
(108) 

57,0 
(1552) 

Summa 100 
(163) 

100 
(297) 

100 
(63) 

100 
(523) 

100 
(953) 

100 
(1538) 

100 
(233) 

100 
(2724) 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 

vande beläggen än av de flickbeskrivande, 34,7 % (309 belägg) mot 
30,6% (11) resp 30,6% (91 belägg) mot 25,8% (42 belägg). I flick
boksgruppen utgör fältet däremot en större andel av de flickbeskri
vande beläggen, 27,1 % (344 belägg) jämfört med 24,5 % (86) för de 
pojkbeskrivande. 

Delfältet VILJA OCH KARAKTÄR är det minsta fältet och utgör 
ungefär lika stor andel av beläggen i flickboksgruppen (13,9% — 172 
belägg) som i pojkboksgruppen (12,3% — 11 9 belägg) och något 
mindre i den neutrala 9,4% (49 belägg). I samtliga bokgrupper utgör 
fältet dock en större andel av de pojkbeskrivande beläggen än av de 
flickbeskrivande. 

Av de enskilda böckerna avviker Bengt Linders Bonnie och Dante 
från det mönster som angivits för bokgrupperna genom att fältet 
KOGNITION OCH INTELLIGENS i dessa är det största fältet, i Bonnie i 
flickbeskrivningar och i Dante i pojkbeskrivningar, samt också Kulla-
Gulla och Åshöjden i vilka fältet VILJA OCH KARAKTÄR är det näst 
största av delfälten (se bilaga 2:2). 
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6.1.5.1 KOGNITION OCH INTELLIGENS 

Fältet KOGNITION OCH INTE LLIGENS består av de två delfälten FÖR
STÅND OCH FÖRNUFT (273 belägg) och VETSKAP OCH TÄ NKANDE 
(599 belägg), vilka redovisas nedan. 

"Han kände det som om han hade 
brutit hjärnan" (Bonnie) 

6.1.5.1.1 FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT 

kärnadj ektiv : klok/in t elligen t—dum /enfaldig, 
normal—(galen) 

Fältet FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT utgörs av adj/adv som avser intelli
gens, förståndsgåvor och allmän tillräknelighet, t ex smarta flickor, 
gott minne, förmörkat förstånd. Till fältet har även förts adj/adv 
som avser saklighet och realism, t ex realistisk, romantisk. Dessa 
skulle kunna bilda ett eget fält, men eftersom det rör sig om endast 
23 belägg, har de förts till detta fält som de bedömts ligga närmast. 
Fältorden redovisas i tablå 25 indelade i de två grupperna "intelligens/ 
tillräknelighet" och "saklighet", vilka i sin tur indelats i motsats
grupper. 

Som framgår av tablå 25 förekommer det fler belägg i den negativa 
polen, men fler fältord i den positiva, 162 belägg och 35 fältord mot 
111 belägg och 41 fältord. De mest frekventa fältorden i respektive 
pol är antonymerna dum (52 belägg) och klok (15 belägg). Ett flertal 
av beläggen är negerade eller modifierade och/eller förekommer i 
frågor, t ex ett par m indre begåvade idioter (Blom,z); Är du så djävla 
dum att du tror... (Ås,y). Många av fältorden är lexikaliserade fraser, 
t ex bakom flötet, sned i skallen, vilka i de flesta fall torde vara dag
sländor som snabbt ersätts med nya uttryck av språkbrukarna.12 I 
materialet förekommer dylika lexfraser med undantag av inte klok 
nästan enbart i de svenska originalböckerna Bonnie, Dunder och 
Blomkvist.13 

Som tabell 24 visar har flickboksgruppen flest belägg, 116 mot 96 
i pojkboksgruppen och av de enskilda böckerna Lottai (39) och 
Bonnie (31). Lottal och Bonnie är speciellt intressanta att jämföra, 
eftersom beläggen här kanske mer än i något annat fält visar hur olika 
personbeskrivningarna är i dessa båda flickböcker. I Lottai är det 
framför allt huvudpersonen (eller hennes systrar) som beskrivs. De 
vanligaste fältorden är här dum (13) och förståndig (9), och huvud
personen—berättaren tillskriver sig s jälv egenskapen "förståndighet", 
oftast i motsats till omgivningens åsikt, t ex Om inte jag är en ordent
lig och förståndig flicka så är ingen annan det heller (Lottal,x). I 
Bonnie är det i stället främst olika manliga bipersoner som beskrivs, 
och 28 av de 31 beläggen hör till den negativa polen, varav de vanligaste 
fältorden är inte klok (6) och tokig (5). "tokigheten" vållas ibland av 
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Tablå 25. FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT - fältord och frekvens i materialet totalt 
(273/76)* 

"intelligens/tillräkne-
lighet" (250/64): 

"saklighet" (23/12): 

Positiv pol (111/41) 

klok (15), förståndig (11), 
klyftig (10), smart (9), be
gåvad (5),d förnuftig (5), 
genial (4), intelligent (4), 
listig (4), &bra ( 3), slipad 
(3), fiffig (2), förutseende 
(2), instinktiv (2), konst
ruktiv (2), &lysande (2), 
clevel,6 djupsinning, finur
lig, framsynt, fyndig, för
tänksam, &god, illfundig, 
inte tappad bakom en vagn, 
intuitiv, &klar, klipsk, kne-
pig/ påhittig, skärpt, snus
förnuftig, riktig i huvudet, 
tillräknelig, vid sina fulla 
fem 
saklig (4), desillusionerad,«^ 
jordbunden, nykter, nyter, 
realistisk 

Negativ pol (162/35) 

dum (52), tokig (22),b inte 
klok (20),c galen (10),* 
enfaldig (4), fåraktig (4), 
snurrig (4), korkad (3), 
tanklös (3), virrig (3), hel
knäpp (2), knasig (2), van
sinnig (2), vimsig (2), bak
om, bakom flötet, fnoskig, 
förmörkad, halvtokig,knas, 
knäpp, lusig i hjärnan, 
nipprig, prillig, rubbad, 
sned i skallen, tjafsig i 
roten, vanvettig, vettvill 

drömmande (5), romantisk 
(4), vidskeplig (2), full 
av inbillningar, poetisk, 
skrockfull 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

* I b eläggen på tokig resp galen ingår också 3 resp 1 belägg på tokig i/galen i, dvs konstruk
tioner med prepositionsobjekt, t ex tokig i plättar (Bonnie ,y). Betydelsen torde i dessa fall 
vara 'överdrivet förtjust i', men det har förefallit onödigt att sortera ut dessa få belägg. 
0 inte klok har kategoriserats som lexikaliserad fras i de fall då negation + ADJ är direkt ut
bytbart mot galen, tokig eller liknande, t ex Är du inte klok? 

d begåvad kunde alternativt ha förts till fältet ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET 
(6.1.6), men har förts hit, eftersom det i de kontexter där det förekommer tycks ha betydel
sen 'intelligent'. 
e clevel förekommer i en replik av en rollfigur som är kines: micket clevel ung man (Tvil). 

f knepig har i den kontext där det förekommer betydelsen 'smart'/'listig', Han är för knepig 
för att låta lura sig (Feml), och alltså inte den vanligare betydelsen 'konstig'/'svar att förstå 
sig på'. 

8 desillusionerad kan jämföras med besviken som förts till fältet ILSKA, HAT OCH MISS
NÖJE (6.1.5.3.3). Båda adjektiven torde innehålla komponenten [FÖRLORAD TRO PÅ 
NÅGOT]/[MISSRÄKNING], men desillusionerad förefaller att mer fokusera kognition än 
känsla. En annan skillnad, som dock inte är relevant för den semantiska kategoriseringen av 
dessa adjektiv, är att desillusionerad förefaller avse ett mer permanent tillstånd (ev som en 
följd av många besvikelser?). 
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Tabell 24. FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 3 1 1 5 Bigi 20 20 
Kitty2 3 3 1 7 Big2 17 17 
Lottai 31 2 6 39 TreDl 1 5 6 
Lotta2 10 1 2 13 TreD2 9 3 12 
Annika 3 3 Tvil 2 19 21 
Lotte (m) 2 4 6 Tvi2 4 4 
Bonnie (m) 8 16 7 31 Dante 5 3 8 
KG (b) 4 2 6 12 Ås (b) 7 1 8 

Summa 64 25 27 116 Summa 3 86 7 96 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 4 1 5 
Fem2 3 2 2 7 
Dunder (m,b) 6 14 6 26 
Blom (b) 5 15 3 23 

Summa 14 35 12 61 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

huvudpersonerna, t ex — D o m  g ö r  m i g  t o k i g ,  d o m  g ö r  m i g  t o k i g ,  
varför blev jag inte född i Karesuando? (Bonnie,y). Huvudpersonerna 
själva beskrivs som smarta flickor (Bonnie). 

Av de totalt 273 beläggen förekommer 240 (47,9%) i helhets
beskrivningar och 33 i delbeskrivningar. De helhetsbeskrivande beläg
gen fungerar främst som predikativ (166 belägg — 69,2%), i 49 fall 
(19,2%) som attribut och i 28 fall (11,7%) som adverbial (se bilaga 
3:11). 

En intressant skillnad beträffande de flick- och pojkbeskrivande 
attributen är att de flickbeskrivande företrädesvis ingår i bestämda 
nominalfraser där huvudordet är ett egennamn, t ex den smarta Kitty 
Drew (Kitty2), den där dumma Henrietta (Fem2), medan de pojk
beskrivande beläggen ingår i obestämda nominalfraser (ofta predika-
tiva) till huvudord som kille/gosse, vilket förefaller ge en viss allmän
giltighet åt beskrivningen, t ex Det är en klyftig gosse (TreD2) (se t ex 
Teleman 1969:40 f och Pettersson 1976:126 ff)- Vissa flickbeskri
vande finns dock, t ex en duktig och förståndig flicka (Lottai), {len 
duktig och förståndig pojke), liksom pojkbeskrivande i bestämda 
nominalfraser, t ex den tokige piloten (Bigi). 

Av de 33 belägg som förekommer i delbeskrivningar, varav endast 
5 ingår i flickbeskrivningar, är 26 belägg på fältord i den positiva 
polen. De delbeskrivande beläggen fungerar i de flesta fall som attri
but (25) och då främst till huvudord som betecknar kognitiva före
teelser odyl, t ex en genial ingivelse (Lotta l,x), en lysande idé 
(Dunder,y), Huberts annars så klara hjärna (Tvil). 
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Tablå 26. FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT - fältord och frekvens i beskrivningar 
av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N 

"intelli förståndig 8 
gens/ smart 3 
tillräkne- instinktiv 2 
lighet" intelligent 1 
(205) klok 1 
positiv begåvad 
pol fiffig 1 

finurlig 1 
förnuftig 1 
förtänksam 1 
genial 1 
god (gott minne) 1 
inte tappad bak
om en vagn 

riktig i huvudet 
snusförnuftig 1 

negativ dum 18 
pol inte klok 5 

galen 3 
tanklös 2 
tokig 1 
vimsig 
virrig 1 
enfaldig 
helknäpp 1 
knäpp 
tjafsig i roten 1 
vettvill 1 

Summa 57 

Pojkar/män F P N Tot 

klyftig 5 2 7 
smart 6 6 
klok 5 5 
listig 3 1 4 
begåvad 3 3 
bra 3 3 
förnuftig 3 3 
genial 1 2 3 
konstruktiv 2 2 
clevel 1 1 
djupsinnig 1 1 
framsynt 1 1 
fyndig 1 1 
förutseende 1 1 
intelligent 1 1 
intuitiv 1 1 
klar 1 1 
klipsk 1 1 
knepig 1 1 
lysande 1 1 
påhittig 1 1 
skärpt 1 1 
slipad 1 1 
tillräknelig 1 1 
vid sina fulla 1 1 

fem 

dum 3 9 12 24 
tokig 5 13 1 19 
inte klok 4 4 6 14 
galen 5 5 
fåraktig 1 2 1 4 
snurrig 4 4 
korkad 1 1 1 3 
vansinnig 1 1 2 
bakom 1 1 
enfaldig 1 1 
fnoskig 1 1 
helknäpp 1 1 
knas 1 1 
nipprig 1 1 
rubbad 1 1 
sned i skallen 1 1 
vanvettig 1 1 
virrig 1 1 
Summa 21 83 33 137 

119 

Tot 

8 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

20 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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"saklighet" saklig 4 4 
(26) desillusionerad 1 1 

positiv jordbunden 1 1 
pol nykter 1 1 

nyter 1 1 
realistisk 1 1 

negativ romantisk 2 2 4 drömmande 2 1 1 
pol drömmande 1 1 2 romantisk 1 1 pol 

poetisk 1 1 2 vidskeplig 1 1 
full av inbill 1 
ningar 

Summa 7 1 9 17 Summa 4 3 2 

4 
2 
2 
1 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Tablå 26 visar att det vanligaste fältordet i den positiva polen i 
flickbeskrivningar är förståndig (8) (enbart Lotta) och i pojkbeskriv-
ningar klyftig (7) och smart (6). Pojklistan innehåller också fler fält
ord och belägg som avser 'intelligens' snarare än 'förståndighet'. 

De beskrivningar som på traditionellt sätt tillskriver pojkar/män 
intellektuell kapacitet förekommer framför allt i pojkböckerna men 
även i de neutrala böckerna samt 2 belägg i flickböckerna (Kitty 1, 
Bonnie). De manliga rollfigurerna tillskrivs dessa egenskaper bl a av 
andra manliga rollfigurer i omgivningen, t ex Josiah Crowley var 
intelligent (Kitty 1); Unge herr Jones är mycket fyndig (TreDl); 
Olsson har varit framsynt (Ås), men också av kvinnliga, t ex Vad du 
är begåvad Hubert! (Tvil) (jfr 6.2.2.1.1 om ÖDMJUKHET OCH 
BEUNDRAN). En liknande replik förekommer i Dunder av den 
kvinnliga huvudpersonen, men i detta fall är det ett negerat dum : Du 
är just inte dum du (Dunder,y). Om sig själv säger samma kvinnliga 
rollfigur: Jag är ett begåvat geni (Dunder,x). Här är alltså könsrolls
mönstret omvänt, men i stället anspelas på lägre begåvning hos folk 
som "jobbar": Du vet, lite lagom fåraktig, som en knegare ... (Dunder, 
z). Intelligens tillskrivs annars kvinnliga rollfigurer endast i flick
böckerna, men något motsvarande belägg till det ovan om Huberts 
begåvning i Tvilling 1 finns inte i någon pojkreplik om flickor, förutom 
möjligen följande replik om en perifer biperson i Annika: Var är den 
där smarta blondinen ...? Det belägg som finns i pojkboksgruppen är 
negerat: Hon verkade inte riktig i huvudet{TreDl). Däremot tillskrivs 
såväl kvinnliga som manliga rollfigurer ointelligens eller allmän otill-
räknelighet i samtliga bokgrupper. Bland pojkböckerna är detta 
vanligast i Biggies, där 15 av de sammanlagt 24 pojkbeskrivande 
beläggen på tokig och galen förekommer, t ex Jag måste vara tokig 
(Bigi); översten och Greven utbytte blickar som klart visade att de 
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trodde Bertie var galen (Big2). Såväl öintelligensen som otillräknelig-
heten förefaller dessutom mer extrem i pojkbeskrivningarna. 

Listorna i tablå 26 visar också att det endast är flickor/kvinnor 
som beskrivs med faltorden saklig, realistisk osv, t ex Eva-Lotta var i 
sanning ett sakligt barn (Blom). Det rör sig här om få belägg men 6 
olika böcker. Av de sammanlagt 13 beläggen på motpolen till "saklig
het" förekommer 9 i pojkbeskrivningar. Av dessa är 4 belägg på 
drömmande, som används i samband med mat odyl.Han betraktade 
bakverken med drömmande min (Lotta2). Ett av beläggen på roman
tisk förekommer i Dante och det är här snarast fråga om att driva 
med romantik odyl, Dante började romantiskt sjunga, vilket för 
övrigt också gäller i Bonnie av samme författare. 

6.1.5.1.2 VETSKAP OCH TÄNKANDE 
kärnadjekti v: förvissad/säker—ovetande/osäker, 
tankfull— (?) 

Fältet VETSKAP OCH TÄNK ANDE omfattar 559 belägg och utgörs av 
adj/adv som avser visshet och tankeprocesser av olika slag (jfr Viberg 
1980:14ff om det "kognitiva fältet" och Lehrer 1974:13Iff om 
"belief predicates"). 

Fältorden redovisas i tablå 27 grupperade efter om de avser 
— tankeprocesser och informationssökande av olika slag, t ex funder

sam, frågande, förklarande. Hit har också förts förvirrad (19 belägg) 
som har betydelsen 'oreda i tankeverksamheten' el dyl. Även för
bryllad och konfunderad som i betydelse ligger nära nästa grupp 
ingår här, eftersom komponenten [OVÄNTAD ] inte förefaller lika 
central som för t ex förvånad. 

— förvåning, med komponenten [OVÄNTAD ] som mer central än för 
andra adj/adv som avser kognitiva tillstånd, 'förvåning' brukar 
inom psykologin ses som en känsla (se t ex Krech et al 1969:520 ff 
och jfr Viberg 1980:68 0, men eftersom adj/adv som förvånad och 
överraskad anger att ny kunskap relateras till och inte stämmer 
överens med tidigare vetskap har jag bedömt det lämpligt att föra 
dem hit, något som ytterligare motiveras av att de i betydelse ligger 
nära kognitionsadjektiv som undrande och konfunderad.14 

— visshet och säkerhet, t ex säker—osäker. Konstruktioner med ref-
lexivt prepositionsobjekt har tillsammans med självsäker förts till 
fältet ÖDMJUKHET OCH BEU NDRAN ( 6.2.2.1.1). 
Grupperna är som framgår delvis överlappande, men för överskåd

lighetens skull har det ändå förefallit lämpligt att göra denna indelning 
(jfr också om syntaktisk funktion nedan). 

Som framgår av tablå 27 är gruppen "tankeprocesser" den största 
med 200 belägg men de mest frekventa fältorden säker (96) och 
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Tablå 2 7. VETSKAP OCH TÄNKANDE — fältord och frekvens i materialet totalt 
(559/69)* 

"tankeprocesser' 
(200/41): 

'förvåning" 
(189/14): 

"visshet" 
(170/14): 

fundersam (26), tankfull (25), förvirrad (19), förbryllad 
(15), &medveten (om) (15), uppmärksam (11), frågande 
(10), undrande (10), oförstående (9), eftertänksam (8), 
forskande (8), frånvarande (3), försjunken (3), grubb
lande (3), omtumlad (3),^ eftersinnande (2), förklarande 
(2),c konfunderad (2), spanande (2), sökande (2), tank
spridd (2), tänkande (2), full av insikt, fylld av onda 
aningar, förströdd, granskande, koncentrerad, koncis,c 

konstaterande, omedveten (om), ovetande, osamman-
hängande, &prövande, splittrad, spörjande, trevande, 
&tydlig,c vag,c &vaken, uppfylld av onda aningar 

förvånad (95), häpen (57), överraskad (8), beredd (7), 
förundrad (4), paff (4), snopen (3), överrumplad (3), 
bestört (2), förbluffad (2), inställd, oförberedd, perplex, 
överrumplande 

&säker (96), övertygad (30), tveksam (17), &osäker (8), 
bergis (3), spiksäker (3), tvärsäker (3), &bestämd (känsla 
av) (2), betänksam (2), förvissad (2), bergsäker, bomb-
säker, jättesäker, övertygande 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ omtumlad tycks i kontexten avse det intellektuella planet men tolkningen är osäker 
och adjektivet kunde alternativt ha förts till fältet RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET 
(6.1.5.3.5). 
0 förklarande, koncis, konstaterande, osammanhängande, tydlig, vag är möjligen tveksamma 
som personbeskrivande ord, eftersom de snarare beskriver kommunikationsakten än perso
nerna. De är dessutom en aning svårplacerade och får betraktas som perifera fältord. 

förvånad (95). Vidare förekommer 17 belägg på avledningar till säker, 
bla med förstärkande förled, t ex spiksäker, vilket visar att enbart 
säker inte alltid uttrycker tillräcklig grad av säkerhet. I materialet 
förekommer också många förstärkande adverb just till säker, t ex 
alldeles, riktigt absolut, ofta tillsammans med negation, t ex Jag är 
inte alldeles säker men ... (TreDl,y).15 Förutom säker utgörs detta 
fält främst av participformer. 

Flickböckerna och pojkböckerna har som grupp ungefär lika många 
belägg (228 resp 237) och av de enskilda böckerna Biggies 1 (50) och 
Kitty 1 (44). Kitty och Lotta samt Annika är de enda böcker som i 
detta fält har en övervikt för flickbeskrivande belägg. Med undantag 
av Dunder (11) har samtliga böcker många belägg totalt. 

Gruppen "visshet" förekommer i alla böcker men framför allt i 
Kitty (21 resp 13 belägg) och TreDeckare (16 resp 15 belägg) och 
förekommer här liksom i de andra detektivböckerna främst i huvud-
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Tabell 25. VETSKAP OCH TÄNKANDE - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 33 4 7 44 Bigi 50 50 
Kitty 2 24 5 6 35 Big2 24 1 25 
Lottai 25 2 3 30 TreDl 3 25 28 
Lotta2 19 5 1 25 TreD2 32 32 
Annika 15 9 24 Tvil 1 15 16 
Lotte (m) 8 7 2 17 Tvi2 21 21 
Bonnie (m) 11 18 3 32 Dante 3 35 3 41 
KG (b) 5 11 5 21 Ås (b) 1 21 2 24 

Summa 140 61 27 228 Summa 8 223 6 237 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 10 17 1 28 
Fem2 13 13 3 29 
Dunder (m,b) 2 9 11 
Blom (b) 3 17 6 26 

Summa 28 56 10 94 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

personers repliker, t ex Jag är övertygad om att... (Kitty2,x);/a, jag 
var så säker på att... (TreD 1 ,y). 

Förutom i Dunder och TreDeckare förekommer ganska många 
belägg på gruppen "förvåning" i de olika böckerna (ca 10—15 belägg) 
och flest i Biggies 1 (22 belägg). I detektivböckerna är förvåningen 
oftast förorsakad av oväntade händelser i samband med mysterierna, 
eller också är det omgivningen som förvånas över huvudpersonernas 
handlande. De få helhetsbeskrivande attributen i detta falt (samman
lagt 9, se nedan) förekommer just i sådana kontexter där huvud
personerna orsakat undran eller förvirring, t ex Bertie lämnade en för
bryllad flygplatschef efter sig och gick ut (Big2); ...sa den förvirrade 
klassgumman (Bonnie). 

Av de totalt 559 beläggen förekommer 533 (95,3%) i helhetsbe
skrivningar och fungerar då främst som predikativ, 340 belägg (63,8 %), 
och därnäst som adverbial, 184 belägg (34,5 %) (se bilaga 3:12). Hel
hetsbeskrivande attribut är en ovanlig kategori i detta falt, endast 9 
belägg, medan de delbeskrivande beläggen nästan uteslutande är 
attribut, 23 av 26 belägg. 

Fördelningen på syntaktisk funktion samt vanligaste verb är delvis 
olika beroende på vilken av de olika betydelsegrupperna beläggen 
tillhör: 

"tankeprocesser" (200 belägg) 
Dessa belägg fungerar främst som helhetsbeskrivande adverbial (108) 
och förekommer oftast vid perceptionsverb avseende syn (41 belägg), 
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t ex Hon såg sig spanande omkring (Lottal), samt i kombination 
lyssna uppmärksamt (5 belägg).16 Även de predikativa beläggen (72) 
förekommer främst vid perceptionsverb som avser syn, nämligen vid 
se ut, 22 belägg varav 19 i pojkbeskrivningar, t ex Han såg ganska 
frågande ut (Dante). Av de 9 helhetsbeskrivande attributen förekom
mer 7 i denna grupp varav 3 ingår i nominalfraser med obestämd 
artikel men bestämd referens, t ex ... och lämnade en dystert tankfull 
Alfred Hitchcock bakom sig (TreDl) (jfr 6.1.4.2 ovan). 13 belägg 
förekommer i delbeskrivningar varav 12 är attribut och 1 predikativ, 
t ex hennes forskande blickar (Annika), Patrons öga var skarpt och 
forskande (KG). 

"förvåning" ( 189 belägg) 
Dessa belägg fungerar främst som predikativ, 115 av de 180 helhets-
beskrivande beläggen, men också som adverbial, 63 belägg. Predikati-
ven förekommer främst vid bli (37 belägg), t ex Vad han ska bli paff 
... (Big2), samt vid perceptionsverb avseende syn (29 belägg); t ex 
Bettina tittade förundrad på honom (Annika), liksom adverbialen 
(27 belägg), t ex Ungdomarna tittade överraskat upp (Kitty2,z). 2 
belägg är attribut, båda är häpen, t ex... och en häpen landsfiskal kom 
in i rummet (Tvil). 9 av beläggen är delbeskrivande varav 2 adverbial, 
även dessa är häpen, t ex häpet stirrande ungdomar (Lotta2,z). 

"visshet" (170 belägg) 
Dessa belägg fungerar nästan enbart som predikativ, 151 av de 166 
helhetsbeskrivande beläggen, och framför allt vid vara ( 136 belägg). 
15 belägg är adverbial varav 8 är belägg på tveksam. 

Som framgår av tablå 28 är det sammanlagda antalet flickbeskri-
vande belägg 176, dvs bara hälften så många som de pojkbeskrivande 
(340) men däremot är antalet fältord ungefär lika. De flickbeskrivande 
beläggen är relativt jämnt fördelade på de tre betydelsegrupperna 
medan i pojkbeskrivningar gruppen "tankeprocesser" är större än de 
övriga (134 belägg). De vanligaste flickbeskrivande fältorden i denna 
grupp är fundersam, tankfull, förvirrad och oförstående och i pojk
beskrivningar fundersam, tankfull, förbryllad och förvirrad och i 
pojkböckerna också medveten och uppmärksam. Av dessa förekom
mer förbryllad och uppmärksam endast i pojkbeskrivningar, men i 
övrigt är det inte så många fältord som bara förekommer i beskriv
ningar av ettdera könet. Exempel på flickbeskrivande sådana är 
spanande, granskande, tänkande, ovetande. 

För grupperna "förvåning" och "visshet" föreligger inte några 
märkbara skillnader utan fältorden förvånad och häpen resp säker är 
de vanligaste såväl i flickbeskrivningar som pojkbeskrivningar, men 
med fler pojkbeskrivande belägg. Fältordet övertygad är dock relativt 
jämnt fördelat med 16 pojkbeskrivande belägg (pojkböcker och 
neutrala) och 13 flickbeskrivande (flickböcker och neutrala) och 
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Tablå 28. VETSKAP OCH TÄNKANDE — fältord och frekvens i beskrivningar 
av flickor/kvinnor resp pojkar /män .a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"tanke fundersam 8 1 9 tankfull 2 15 1 18 
processer" tankfull 6 1 7 fundersam 7 6 4 17 
(191) förvirrad 5 5 förbryllad 12 2 14 

oförstående 5 5 förvirrad 3 9 2 14 
medveten (om) 4 4 medveten (om) 10 1 11 
undrande 3 1 4 uppmärksam 8 1 9 
eftertänksam 3 3 frågande 2 4 1 7 
frågande 3 3 forskande 4 2 6 
forskande 2 2 undrande 2 4 6 
spanande 2 2 eftertänksam 3 1 4 
frånvarande 1 1 försjunken 2 1 3 
full av insikt 1 1 eftersinnande 2 2 
fylld av onda 1 1 frånvarande 2 2 
aningar förklarande 2 2 

förströdd 1 1 grubblande 2 2 
granskande 1 1 oförstående 1 1 2 
grubblande 1 1 omtumlad 1 1 2 
konfunderad 1 1 sökande 2 2 
omedveten 1 1 koncis 1 1 
omtumlad 1 1 konfunderad 1 1 
ovetande 1 1 konstaterande 1 1 
splittrad 1 1 o samman 1 1 
tänkande 1 1 hängande 

prövande 1 1 
spörjande 1 1 
tankspridd 1 1 
trevande 1 1 
tydlig 1 1 
vag 1 1 

Summa 53 2 2 57 Summa 27 86 21 134 

"för förvånad 18 1 10 29 förvånad 6 36 16 58 
våning" häpen 17 1 2 20 häpen 8 19 4 31 
(168) beredd 2 1 3 beredd 3 3 (168) 

överraskad 3 3 snopen 1 2 3 
paff 2 2 överraskad 2 1 3 
bestört 1 1 paff 2 2 
förbluffad 1 1 överrumplad 2 2 
förundrad 1 1 förbluffad 1 1 
oförberedd 1 1 förundrad 1 1 

inställd 1 1 
perplex 1 1 
överrump 1 1 

lande 
Summa 45 3 13 61 Summa 17 69 21 107 
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"visshet'' 
(157) 

säker 15 3 11 29 säker 10 40 7 57 
övertygad 12 1 13 övertygad 10 6 16 
tveksam 7 1 8 tveksam 2 6 8 
osäker 2 2 osäker 1 5 6 
tvärsäker 2 2 bergis 3 3 
bergsäker 1 1 spiksäker 3 3 
bestämd 1 1 betänksam 2 2 
(känsla) förvissad 1 1 2 

bombsäker 1 1 bestämd 1 1 
övertygande 1 1 känsla 

jättesäker 1 1 
Summa 42 3 13 58 Summa 17 68 14 99 

Totalt 140 8 28 176 Totalt 61 223 56 340 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är up pställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

förekommer nästan enbart i beskrivningar av huvudpersonerna, över
tygad förefaller för övrigt att uttrycka en mindre grad av säkerhet än 
säker i de sammanhang där de förekommer. 

6.1.5.1.3 Sammanfattning 

Fältet KOGNITION OCH INTELLIGEN S omfattar 832 belägg och består 
av delfälten FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT och VETSKAP OCH TÄNKAN
DE, vilka översiktligt sammanfattas i storleksordning nedan. Siffrorna 
inom parentes anger antal belägg/fältord. 

VETSKAP OCH TÄNKANDE (559/69) 
— ett stort fält i de flesta av böckerna 
— det förekommer något fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste besk rivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ (undergrup

perna "förvåning" och "visshet") och helhetsbeskrivande adverbial ("tanke
processer") 

— den vanligaste verbtypen är för grupperna "tankeprocesser" och "förvåning" 
perceptionsverb avseende syn (se ut, titta m fl) 

— i pojkbeskrivningar är gruppen "tankeprocesser" den största, medan de flick-
beskrivande beläggen är mer jämnt fördelade 

— skillnaden mellan flick- och pojkbéskrivningarna gäller mest antalet belägg 
— bland de mest frekventa pojkbeskrivande fältorden är förbryllad och upp

märksam , vilka uteslutande förekommer i pojkbeskrivningar 
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FÖRSTÅND OCH FÖRNUFT (273/76) 
— den negativa polen är den större och uppvisar många exempel på språklig 

kreativitet, t ex sned i skallen, tjafsig i roten 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs m er än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— helhetsbeskrivande attribut är en förhållandevis vanlig kategori 
— det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkbeskrivningar är dum 
— enbart flickbeskrivande fältord ät förståndig och saklig 
— de kvinnliga rollfigurerna kan förenklat sägas ha hand om det jordnära prak

tiska förståndet och de manliga om den intellektuella briljansen — men också 
det direkta vansinnet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att här finns en tendens att de 
kvinnliga rollfigurerna mer beskrivs med avseende på kognitiva egen
skaper och de manliga mer med avseende på kognitiva tillstånd och 
processer. 

6.1.5.2 VILJA OCH KARAKTÄR 

Delfaltet VILJA OCH KARAKTÄR (340 belägg) består av de båda fälten 
BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGH ET (127 belägg) och PLIKTTROHET, 
MOD OCH MORAL ( 217 belägg). 

6.1.5.2.1 BESLUTSAMHET OCH UTHÅ LLIGHET 
kärnadjektiv: beslutsam—obeslutsam, uthållig—otålig 

Egenskaperna beslutsamhet och uthållighet är intressanta ur könsrolls
synpunkt. Visserligen förefaller de att psykologiskt ligga nära varandra, 
men ändå tillskrivs pojkar/män traditionellt en större beslutsamhet 
och viljestyrka än flickor/kvinnor, vilka i sin tur ofta tillskrivs större 
uthållighet, åtminstone i vissa avseenden ("kvinnligt tålamod"). 

Fältet BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET är ett av de minsta 
fälten i materialet och omfattar endast 127 belägg. Fältorden redo
visas i tablå 29 i grupperna "beslutsamhet", "avsiktlighet" och "ut
hållighet" och uppdelade i motsatsgrupper. 

Tablå 29 visar att de flesta beläggen hör till den positiva polen, 92 
belägg av 126. Det vanligaste fältordet är bestämd (20 belägg) och i 
den negativa polen otålig (19 belägg). 

Hur beläggen är fördelade på de olika böckerna framgår av tabell 
26, som visar att flickböckerna som grupp har flest belägg, 75 mot 
pojkböckernas 39, och är den enda bokgrupp där samtliga böcker har 
belägg. Flest har Kitty 1 (17) och Lottai (15) där det främst är kvinn
liga rollfigurer som beskrivs, medan beläggen i de flesta övriga flick
böcker är relativt jämnt fördelade på flick- resp pojkbeskrivningar. 
Av övriga böcker är det bara TreDeckarel som har ungefär lika stort 
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Tablå 29. BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET - fältord och frekvens i 
materialet totalt (126/34).a 

Positiv pol (92/27) 
"beslutsamhet" &bestämd (20), beslutsam 
(58/10): (6), sammanbiten (6), fast 

(5), &stadig (5), eftertryck
lig (4), resolut (3), besluten 

"avsiktlighet" ambitiös (3), målmedveten 
(10/5): (3), &medveten 

"uthållighet" envis (10), flitig (4), tål-
(58/19): modig (4), enveten (2) 

ihärdig (2), ståndaktig (2) 
tålig (2), idog, istadig 
kraftfull, obeveklig, orubb 
lig, outtröttlig, &stark, ut
hållig, viljestark 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord o ch i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tec knet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

Negativ pol (34/7) 
villrådig (4), obeslutsam (4) 

ofrivillig (2), oavsiktlig 

otålig (19), vek (2) frestad 
(2) 

Tabell 26. BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 15 2 17 Bigi 4 4 
Kitty2 1 1 Big2 1 1 
Lottai 12 3 15 TreDl 6 6 
Lotta2 7 3 10 TreD2 10 2 12 
Annika 2 3 5 Tvil 2 1 3 
Lotte (m) 4 2 6 Tvi2 
Bonnie (m) 5 4 9 Dante 6 6 
KG (b) 4 6 2 12 Ås (b) 7 7 

Summa 50 23 2 75 Summa 36 3 39 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z 

Feml 2 1 
Fem2 1 
Dunder (m,b) 
Blom (b) 1 7 

Summa 1 10 1 

tot 

3 

* Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
g y - pojkar/män, z - odifferentierat 

kön, (m) - manlig författare till icke-
12 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

antal belägg som flickböckerna (12 belägg). Flickbeskrivande belägg 
förekommer förutom i Blomkvist (1 belägg på flitig) endast i flick
böcker. 

Av de 126 beläggen ingår 108 (85,7 %) i helhetsbeskrivningar och 
18 i delbeskrivningar (14,3 %) (se bilaga 3:13). De helhetsbeskrivande 
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beläggen fungerar främst som adverbial, 65 belägg (60,2%), och 
därnäst som predikativ (34,3 %). Adverbialen förekommer förutom 
vid sägeverb även vid "arbetsverb" som jobba, sträva m fl (11 belägg). 
Av de 6 attributiva beläggen förekommer 5 i flickboksgruppen, varav 
3 i predikativa nominalfraser: Jag är ju en sån där ambitiös typ 
(Lotta2,x), Vi får hoppas att ni är en ambitiös berättare (Bonnie,y). 
Attribut i bestämda nominalfraser är endast de pojkbeskrivande 
kraftfull och outtröttlig, t ex den outtröttlige Lockige Fridolf (Lotta 1 ) 
(om kraftfull se nedan). 

Av de 18 delbeskrivande beläggen uppträder 10 attributivt, bla i 
adverbiella prepositionsfraser, t ex han gick med målmedvetna steg ... 
(Bonnie), fast och stadig förekommer nästan enbart i delbeskrivningar 
(attributivt eller predikativt), stadig till huvudordet blick, t ex Det 
var en skarp stadig blick (Ås,y), och fast till röst eller hand, t ex och 
hindrade henne med fast hand (Lotta l,x). 

Utifrån fördelningen på de olika betydelsegrupperna kan konstate
ras att det främst är manliga rollfigurer som beskrivs med avseende på 
uthållighet och tålamod (se tablå 30). Fördelningen inom de två andra 
betydelsegrupperna, "beslutsamhet" och "avsiktlighet", är i stort sett 
jämn och med ungefär samma fältord både i flickbeskrivningar och 
pojkbeskrivningar. Även i gruppen "uthållighet" är dock flera fältord 
gemensamma, och otålig är det mest frekventa fältordet i båda fallen. 
I flickböckerna förekommer otålig i stort sett bara i flickbeskrivningar 
(undantag Bonnie) och det är endast kvinnliga rollfigurer som till
skrivs otålighet som en permanent egenskap, Otålig som hon var ... 
(Lotte); på sitt otåliga nervösa vis (KG,x). I Kulla-Gulla kontrasteras 
denna otålighet mot tålamodet hos en manlig rollfigur, t ex hans sakt-
mod och tåliga sätt (KG). 

Även det relativt frekventa envis förekommer i beskrivningar av 
båda könen, men mest i pojkbeskrivningar (8 belägg) och då enbart i 
pojkböckerna. De 2 flickbeskrivande beläggen förekommer i Lotte 
och Lottai och i sistnämnda fall framställs egenskapen som negativ: 
Ja, envis och motvalls har du alltid varit (Lotta2,x), som för övrigt 
kan ses som ett exempel på att flickor förväntas anpassade. I de fall 
"envishet" i pojkböckerna framställs som något negativt används i 
stället enveten, t ex Vilken enveten gubbe! (Dante). 

I gruppen "uthållighet" ingår de få fältord som mer direkt avser 
karaktärsstyrka, nämligen viljestark, kraftfull, stark och vek (2 belägg), 
varav kraftfull förekommer i Lotte, den kraftfulle godsägaren, och är 
alltså attribut, medan det närliggande viljestark är predikativ, Visser
ligen var jag viljestark ... (Lotta2,x) (jfr belägget envis ovanom samma 
rollfigur i Lotta2). 

Av fältorden i gruppen "beslutsamhet" är bestämd det vanligaste i 
såväl flick- som pojkbeskrivningar i flickböckerna, men förekommer 
bara i en pojkbok nämligen TreDeckare2, och då i samband med tal 
till ett cirkuslejon. Även i ett par av flickböckerna (Lotte, Lottai) 
förekommer detta fältord just vid tal till eller umgänge med djur, t ex 
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Tablå 30. BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET - fåltord och frekvens i be
skrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 
"beslut bestämd 10 10 bestämd 6 4 10 
samhet" fast 4 4 sammanbiten 1 3 4 
(56) eftertrycklig 3 3 beslutsam 1 1 1 3 

villrådig 3 3 obeslutsam 2 2 
beslutsam 2 2 stadig 1 1 2 
obeslutsam 2 2 eftertrycklig 1 1 
resolut 2 2 istadig 1 1 
sammanbiten 2 2 resolut 1 1 
stadig 2 2 villrådig 1 1 
besluten 1 1 
Summa 31 31 Summa 10 13 2 25 

"avsikt ambitiös 2 2 målmedveten 2 2 
lighet" medveten 1 1 ambitiös 1 1 
(9) ofrivillig 1 1 oavsiktlig 1 1 

ofrivillig 1 1 
Summa 4 4 Summa 3 2 5 

"uthållig otålig 8 8 otålig 1 6 4 11 
het" envis 2 2 envis 8 8 
(55) flitig 1 1 2 tålmodig 3 3 

frestad 1 enveten 2 2 
idog 1 1 härdig 1 1 2 
tålmodig 1 1 ståndaktig 1 1 2 
viljestark 1 1 tålig 2 2 

vek 2 2 
flitig 1 1 
frestad 1 1 
kraftfull 1 1 
obeveklig 1 1 
outtröttlig 1 1 
stark 1 1 
uthållig 1 1 

Summa 15 1 16 Summa 10 21 8 39 

Totalt 50 1 51 Totalt 23 36 10 69 
Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är up pställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas an talet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord s om bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Du måste vara bestämd mot honom (Lotte,y) och i övrigt i samband 
med repliker, t ex Bettina lät bestämd (Annika), i 5 fall i kombina
tionen vänlig men bestämd. 
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"Mandom, mod och 
morske män .. 

6.1.5.2.2 PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL 
kärnadjektiv. plikttrogen—försumlig, modig—feg, bra—dålig 

Fältet PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (214 belägg) utgörs av adj/ 
adv som beskriver en person med avseende på ärlighet, trofasthet och 
laglydighet etc, dvs för ett samhälle viktiga egenskaper. Dylika egen
skaper anses relevanta också inom personlighetspsykologin (se tablå 4 
under 2.2.2 ovan). I fältet ingår även allmänna etiska omdömen som 
bra och dålig, t ex en bra människa. Fältorden redovisas i tablå 31 
indelade i grupperna "plikttrohet", "hederlighet" och "etiska om
dömen", vari också inkluderas modig och feg m fl. Grupperna är i sin 
tur indelade i motsatsgrupper. 

Tablå 31. PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL 
let totalt (214/70).* 

"plikttrohet" 
(63/12): 

"hederlighet' 
(70/10): 

"etiska omdömen' 
(81/21): 

fältord och frekvens i materia-

Negativ pol (56/27) 
slarvig (4), hoppsig (2),b 

ansvarslös, försumlig 

Positiv pol (158/43) 
&ordentlig (14), noggrann 
(13), noga (8), nitisk (6), 
omsorgsfull (5), ingående 
(2), plikttrogen (2), genom
ordentlig, grundlig, om
ständlig, punktlig, utförlig 
oskyldig (14), hederlig 
(10), uppriktig (8), trogen 
(5), sanningsenlig (3), lojal 
(2), renhårig (2), ärlig (2), 
rättvis, trovärdig 

&bra (10), modig (6), djärv 
(5), &fin (5), ädel (5), 
präktig (4), tapper (4), 
&god (2), nobel (2), ett 
huvud högre, heroisk, 
hugstor, hyvens, jätte, 
moralisk, morsk, sedesam, 
schysst, &snygg, toppen, 
&vacker 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Te cknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ hoppsig är troligen en nybildning (Lottal). Den exakta betydelsen framgår inte riktigt av 
kontexten, men adjektivet torde höra hemma i det här delfältet. 

ohederlig (5), kriminell (4), 
beräknande (2), ljusskygg 
(2), &skyldig (2), brottslig, 
lurande, oberäknelig, oärlig, 
skurkaktig, tjuvaktig, ut
studerad 
Ädålig (10), feg (5), &ynk-
lig (3), eländig, &ful, futtig, 
gemen, ovärdig, rutten, 
sjåpig, skitig 
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Som tablå 31 visar hör betydligt fler belägg till den positiva polen, 
158 mot 58. Av de tre betydelsegrupperna är gruppen "etiska om
dömen" något större än de övriga med 81 belägg och har också flest 
fältord (21), varav de vanligaste är bra (10) och dålig (10). Flera av 
fältorden i detta fält visar att en människas inre ofta beskrivs i samma 
ordalag som hennes yttre, t ex vacker—ful, snygg, ett huvud högre, 
renhårig, skitig. 

Tabell 27. PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 5 3 1 9 Bigi 3 3 
Kitty2 3 2 2 7 Big2 13 13 
Lottai 20 2 3 25 TreDl 6 6 
Lotta2 6 6 TreD2 4 1 5 
Annika 2 5 7 Tvil 1 9 1 11 
Lotte (m) 6 1 7 Tvi2 4 1 5 
Bonnie (m) 2 2 3 7 Dante 2 2 4 
KG (b) 8 19 2 29 Ås (b) 26 7 33 

Summa 52 34 11 77 Summa 3 67 10 80 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml i 
1 
6 

1 
Fem2 
Dunder (m,b) 

5 2 
3 

1 
6 

8 
9 Förkortningar : x - flickor/kvinnor, 

Blom (b) 2 15 2 19 y - pojkar/m än, z - odifferentierat 15 kön, (m) - manlig författare till icke-
Summa 7 21 9 37 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som tabell 27 visar är det här framför allt några enskilda böcker 
som har många belägg, nämligen Lottai (25), Kulla-Gulla (29), Ås-
höjden (33) och Blomkvist (19). I Lottai är det olika kvinnliga roll
figurer som beskrivs, medan beläggen i de övriga nämnda böckerna i 
de flesta fall gäller manliga rollfigurer. I Blomkvist förekommer dessa 
beskrivningar framför allt i samband med "rosornas krig", t ex Röda 
Rosens hugstore och allmänt aktade ledare. I Åshöjden och Kulla-
Gulla, vilka är de enda som har ganska många belägg på fältord i den 
negativa polen (9 resp 13), förekommer beläggen bl a i beskrivningar 
av rollfigurer som är tattare, attributivt i Kulla-Gulla: de tjuvaktiga 
tattarna (y) och predikativt i Åshöjden: Vad trodde du, så mycket 
skit som vi fått över oss! Skulle vi kunna va nåt annat än skitiga? (y). 

Av de sammanlagt 214 beläggen ingår 194 (90,7%) i helhetsbe
skrivningar och 20 i delbeskrivningar (se bilaga 3:14). Av de helhets-
beskrivande beläggen fungerar 79 som attribut, dvs 40,7%, vilket är 
en betydligt större andel än för något annat fält i huvudfältet PSYKIS
KA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND. Attributen förekommer framför 
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allt i de böcker som har många belägg (se ovan). Huvudord till attribu
ten är vanligen kollektiva substantiv, t ex hederligt folk (flera böcker), 
eller andra substantiv som är omarkerade för kön, t ex kriminella 
personer (TreD2, Blom,z); Hon är den finaste och bästa lilla människa 
man kan tänka sig (KG,x); Du är en dålig vinnare också (Ås,y). 

I de fall huvudordet är markerat för kön tycks föreligga vissa skill
nader mellan flickbeskrivningar och pojkbeskrivningar, dels i fråga 
om vilket adjektiv som är attribut, dels i fråga om nominalfrasens 
bestämdhet. Flickbeskrivande attribut till huvudord som/7icka, syster 
osv är ordentlig (4 belägg i Lottai ), genomordentlig, tapper, renhårig, 
präktig, hyvens, oskyldig, medan det till huvudord som kille, man osv 
förekommer adjektiv som bra (4 belägg i Ås), hederlig, djärv, feg (2) 
m fl. De flickbeskrivande beläggen ingår i såväl bestämda nominal-
fraser, t ex den ordentliga Malin (Lottal), den renhåriga tjejen 
(Lotta2), som obestämda, t ex oskyldiga flickor (Bonnie), en hyvens 
dam (Dante), medan nästan samtliga pojkbeskrivande belägg ingår i 
obestämda nominalfraser, t ex Olsson är en bra karl (Ås), Jag är en 
djärv man (Big2), Såna där fega killar (Annika) (jfr också 6.1.5.1.1 
ovan), övriga helhetsbeskrivande belägg är relativt jämnt fördelade på 
predikativ (64 belägg) och adverbial (51 belägg). 

Av de 20 delbeskrivande beläggen förekommer 13 i flickboks-
gruppen, varav 6 i Lotta. Huvudord är i de flesta fall substantiv som 
refererar till inre kroppsdelar eller abstrakta företeelser som karaktär, 
själ, känsla etc, t ex Jag är en man med ädelt hjärta och höga moraliska 
kvaliteter (Dante), Det [avund] är en ful och ovärdig känsla som du 
snarast måste ... (Lotta 1 ,x). Adverbialen förekommer bl a till particip
form av göra, t ex ädelt gjort (Lottai ,y). 

Av tablå 32 framgåratt flickor/kvinnor mest beskrivs med avseende 
på "plikttrohet" och pojkar/män mest med avseende på "hederlighet" 
och med etiska omdömen (jfr dock nitisk som ingår i Kulla-Gulla). 
Att "hederlighet" och "moral" i böckerna ses som naturliga manliga 
egenskaper torde framgå av kombinationer som en hederlig karl, en 
bra karl (se om attributen ovan). Ett jämförbart belägg i gruppen 
"plikttrohet" är en ordentlig flicka (Lottai ), vilket torde visa på vilka 
egenskaper som i denna bok mest naturligt förknippas med flickor/ 
kvinnor. I flicklistan finns även det traditionellt flickbeskrivande 
sedesam, som förekommer i pojkboken Dante i den lika traditionella 
kontexten: Flickorna trippade snällt och sedesamt i land (Dante). 
Huvudpersonerna är här förklädda till flickor och skildras då liksom i 
flera andra fall enligt de mest schablonartade könsrollsföreställningar
na G fr också t ex 6.1.3.5 om ESTETISKA OMDÖMEN). Det flickbeskri
vande rättvis i pojkboksgruppen är negerat: Ni är inte rättvis mot den 
unge mannen (Tvil,x). 

En annan skillnad mellan flicklistan och pojklistan gäller antalet 
belägg på fältord som hör till den negativa polen, 36 pojkbeskrivande 
mot 9 flickbeskrivande. De flickbeskrivande fältorden är dessutom 
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Tablå 32. PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL - fâltord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"plikt ordentlig 9 1 10 noggrann 7 7 
trohet" noga 5 5 nitisk 5 5 
(57) noggrann 5 5 noga 1 1 2 
positiv omsorgsfull 2 2 omsorgsfull 1 1 2 
pol genomordentlig 1 1 ordentlig 1 1 2 

ingående 1 1 plikttrogen 2 2 
grundlig 1 1 
ingående 1 1 
omständlig 1 1 
punktlig 1 1 
utförlig 1 1 

negativ hoppsig 2 2 slarvig 2 2 
pol slarvig 2 2 försumlig 1 1 

ansvarslös 1 1 
Summa 28 1 29 Summa 10 16 2 28 

"heder oskyldig 2 2 4 oskyldig 2 6 1 9 
lighet" uppriktig 3 3 hederlig 1 3 1 5 
(56) renhårig 1 1 uppriktig 5 5 
positiv rättvis 1 1 trogen 2 1 3 
pol sanningsenlig 1 1 sanningsenlig 2 2 

trogen 1 1 lojal 1 1 
trovärdig 1 1 renhårig 1 1 
ärlig 1 1 utstuderad 1 1 

ärlig 1 1 

negativ oberäknelig 1 1 ohederlig 1 1 1 3 
pol beräknande 1 1 2 pol 

skyldig 2 2 
brottslig 1 1 
kriminell 1 1 
Ifusskygg 1 1 
lurande 1 1 
oärlig 1 1 
skurkaktig 1 1 
tjuv aktig 1 1 

Summa 11 1 2 14 Summa 11 21 10 42 
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"etiska bra 2 2 bra 6 6 
omdömen' fin 2 2 modig 3 1 4 
(71) modig 2 2 djärv 3 3 
positiv god 1 1 fm 3 3 
pol hyvens 1 1 tapper 1 2 3 

jätte 1 1 ädel 1 1 1 3 
morsk 1 1 nobel 1 1 2 
präktig 1 1 präktig 1 1 2 
sedesam 1 1 ett huvud högre 1 1 
tapper 1 1 god 1 1 
vacker 1 1 heroisk 1 1 
ädel 1 1 hugstor 1 1 

moralisk 1 1 
schysst 1 1 
snygg 1 1 
toppen 1 1 

negativ ful 1 1 dålig 2 4 6 
pol futtig 1 1 feg 2 3 5 

ovärdig 1 1 ynklig 1 1 1 3 
sjåpig 1 1 eländig 1 1 

gemen 1 1 
rutten 1 1 
usel 1 1 

Summa 13 2 4 19 Summa 13 29 10 52 

Totalt 52 3 7 62 Totalt 34 66 22 122 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är up pställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

betydligt modestare än de pojkbeskrivande, t ex oberäknelig, futtig, 
ful jämfört med ohederlig, skurkaktig, usel, rutten. 

Avslutningsvis kan konstateras att det traditionellt manliga modet 
är manligt även i de undersökta böckerna, modig (4), djärv (3), 
tapper (3), heroisk (1), men även dess motsats, feg (5) förekommer 
bara i pojkbeskrivningar och i ett fall negerat: Han är inte feg, som 
jag (Ås,y). Motsvarigheten till feg i flicklistan torde vara sjåpig: Var 
inte sjåpig! (Fem2,x). Flickbeskrivande modig (2), tapper (1) och 
morsk ( 1 ) förekommer också, varav ett modig är modifierat : Jag är 
inte lika modig som du (Fem2, i replik till en hund). 

6.1.5.2.3 Sammanfattning 

Fältet VILJA OCH KARAKTÄR omfattar 340 belägg och består av 
delfälten BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET och PLIKTTROHET, 
MOD OCH MORAL. Dessa sammanfattas översiktligt här nedan i stor
leksordning. Siffrorna inom parentes anger antal belägg/fältord. 
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PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (214/70) 
— den positiva polen är den större 
— det förekommer något fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
— be skrivningarna av resp kön kan för den positiva polen illustreras med ordent

liga flickor och en bra karl, en djärv man 
— med faltord i den negativa polen beskrivs främst manliga rollfigurer, t ex 

ohederlig, rutten, feg 

BESLUTSAMHET OCH UTHÅLLIGHET (126/34) 
— den positiva polen är den större 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de manliga i 

pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande adverbial och i flick

boksgruppen också helhetsbeskrivande attribut 
— de kvinnliga rollfigurerna beskriv s mer med avseende på beslutsamhet och de 

manliga med avseende på uthållighet 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är bestämd och otålig och de vanligaste 

pojkbeskrivande bestämd, envis (pojkböcker) och otålig. 

Som en allmän sammanfattning av huvudfältet VILJA OCH KARAK
TÄR kan sägas att uthållighet, mod och moral och dess motsats mer 
framstår som manliga egenskaper, och beslutsamhet och plikttrohet 
som kvinnliga egenskaper. 

6.1.5.3 KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNN E 

Fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE är det största av de 
tre delfält som huvudfältet PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILLSTÅND 
indelats i och omfattar 1 552 belägg. Fältet är också det största i 
samtliga bokgrupper och, med undantag för Bonnie och Dante, också 
i de enskilda böckerna, vilket kanske är något anmärkningsvärt för 
pojkböckerna med tanke på de traditionella könsrollsförväntningarna 
(jfr 6.1.5 ovan). Vissa känslor och känsloyttringar anses dock tradi
tionellt vara tillåtna även för pojkar/män, nämligen vrede/ilska (se 
t ex Liljeström 1966:85 om "styrkekänslor" resp "svaghetskänslor"). 

KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE har delats in i fem delfält 
utifrån de känslor som brukar anses vara primära, nämligen glädje, 
ilska, sorg och rädsla (se t ex Krech et al 1969:522), samt ett fält 
avseende "oaktiverad känsla", t ex "lugn" och "oberördhet" (jfr 
Viberg 1980:64). Till fälten för primära känslor har också förts 
adj/adv som avser närbesläktade känslor på så sätt att adj/adv som 
avser positiva känslor eller sinnesstämningar bildar ett fält, GLÄDJE, 
KÄRLEK OCH TILL FREDSSTÄLLELSE, och adj/adv som avser mer eller 
mindre negativa känslor och sinnesstämningar tre olika fält: ILSKA, 
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HAT OCH MISSNÖJE; SORG, ALLVAR OCH OLUST; RÄDSLA, ORO OCH 
UPPRÖRDHET. D ifferentieringen av adj/adv för negativa känslor moti
veras dels av undersökningens syfte (se ovan), dels av att de negativa 
känslorna sinsemellan ofta är relativt olika och i allmänhet också 
utlöser eller upplevs utlösa helt olika reaktioner och aktiviteter (se 
vidare Davitz 1969, t ex kap 5). Däremot är glädje, kärlek, lycka m fl 
känslor som är svåra att skilja åt i definitioner och återgivande av 
känsloupplevelser (Davitz 1969:87, Krech et al 1969:523). 

Även adj/adv som avser kärlek och hat har alltså kategoriserats som 
i n t r a p e r s o n e l l a  a d j / a d v ,  e f t e r s o m  d e t  ä r  f r å g a  o m  t y p i s k a  k ä n s l o r ,  
även om dessa är riktade mot omvärlden och dessa adj/adv därför 
kunde kategoriserats som interpersonella. Även andra primära känslor 
kan dock vara riktade, vilket då vanligen uttrycks med prepositions-
objekt, t ex arg på ngn. Att föra dessa till ett annat huvudfält (i så fall 
till SOCLABILITET 6.2.2) skulle emellertid ha inneburit en diskutabel 
splittring av känsloadjektiven (jfr Viberg 1980:67 ff om "inställ
ning"). 

Av de fem delfälten kan GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄL
LELSE sägas vara den positiva polen till såväl SORG, ALLVAR OCH 
OLUST som ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE, liksom fältet LUGN OCH 
OBERÖRDHET är den positiva polen till RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRD
HET vilket kan illustreras på följande sätt: 

Positiv pol Negativ pol 

Som tabell 28 visar är RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET och 
GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE de två största delfälten 
och utgör 30,9% (479 belägg) resp 27% (419 belägg) och därnäst 
ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE och SORG, ALLVAR OCH OLUST som 
utgör 18,6% (288 belägg) resp 16,3% (253 belägg). Fältet LUGN 
OCH OBERÖRDHET u tgör endast 7,3 % (113 belägg). 

Ordningsföljden mellan de två största delfälten, RÄDSLA ... och 
GLÄDJE ... är också densamma i de olika bokgrupperna. Vilket av de 
båda fälten som är det större i de enskilda böckerna varierar dock en 
del, men i de flesta av pojkböckerna och de neutrala är det RÄDSLA ..., 
medan flickböckerna är mer heterogena (se bilaga 2:2). Däremot 
skiljer sig bokgrupperna åt när det gäller fälten ILSKA . .. och SORG . .. 
I flickboksgruppen och den neutrala är fältet ILSKA ... det tredje 
största och utgör 20,3 resp 21 % av beläggen, medan det i pojkboks-
gruppen är fältet SORG ... vilket utgör 20,6 % av beläggen. 

SORG, ALLVAR OCH OLUST 
GLÄDJE, KÄRLEK OCH. 
TILLFREDSSTÄ LLELSE 

LUGN OCH OBERÖRDHET 

ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE 

RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET 
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Tabell 28. KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE - beläggens procentuella fördel
ning på de olika delfälten i resp bokgrupp (antal belägg inom parentes). 

^Bokgrupp FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Fält X y z tot X y z tot 

GLÄDJE, KÄRLEK, 28,1 24,0 28,6 27,0 45,5 24,5 21,4 25,3 
OCH TILLFREDS (126) (50) (18) (194) (10) (117) (3) (130) 
STÄLLELSE 

SORG, ALLVAR 15,2 19,7 9,5 16,0 21,8 14,3 20,6 
OCH OLUST (68) (41) (6) (115) (104) (2) (106) 

ILSKA, HAT OCH 18,5 25,0 17,5 20,3 13,6 15,1 14,6 
MISSNÖJE (83) (52) (11) (146) (3) (72) (75) 

RÄDSLA, ORO OCH 29,7 26,0 42,9 29,8 31,8 29,9 50,0 30,5 
UPPRÖRDHET (133) (54) (27) (214) (7) (143) (7) (157) 

LUGN OCH 8,5 5,3 1,6 6,9 4,5 8,8 14,3 8,9 
OBERÖRDHET (38) (11) (1) (50) (2) (42) (2) (46) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(448) (208) (63) (719) (22) (478) (14) (514) 

^^sBokgrupp NEUTRALA BÖCKER Totalt 

Fält X y z tot X y z tot 

GLÄDJE, KÄRLEK 22,1 33,1 38,7 29.8 27,6 26,1 30,6 27,0 
OCH TILLFREDS (25) (58) (12) (95) (161) (225) (33) (419) 
STÄLLELSE 

SORG, ALLVAR 11,5 9,1 9,7 10,0 13,9 18,7 10,2 16,3 
OCH OLUST (13) (16) (3) (32) (81) (161) (11) (253) 

ILSKA, HAT OCH 20,4 19,4 32,3 21,0 18,7 18,4 19,4 18,6 
MISSNÖJE (23) (34) (10) (67) (109) (158) (21) (288) 

RÄDSLA, ORO OCH 38,1 33,7 19,4 33,9 31,4 29,7 37.0 30,9 
UPPRÖRDHET (43) (59) (6) (108) (183) (256) (40) (479) 

LUGN OCH 8,0 4,6 5,3 8,4 7,1 2,8 7,3 
OBERÖRDHET (9) (8) (17) (49) (61) (3) (113) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(113) (175) (31) (319) (583) (861) (108) (1552) 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 

Även i flick- resp pojkbeskrivningarna är fälten RÄDSLA ... och 
GLÄDJE ... de största, men ordningsföljden varierar en del i bokgrup
perna. I flickboksgruppen är det en relativt jämn fördelning mellan 
dessa två fält, i både flickbeskrivningar och pojkbeskrivningar, men i 
pojkboksgruppen är fältet GLÄDJE ... det större i flickbeskrivningarna 
och fältet RÄDSLA ... i pojkbeskrivningarna. I den neutrala bok
gruppen är fältet RÄDSLA ... det större i flickbeskrivningarna, medan 
de pojkbeskrivande beläggen är relativt jämnt fördelade. Vidare kan 
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konstateras att fältet GLÄDJE ... utgör en större andel av de flick-
beskrivande beläggen än av de pojkbeskrivande både i flickboksgrup
pen (28,1 resp 24 %) och i pojkboksgruppen (45,5 resp 24,5 %). Fälten 
ILSKA ... och SORG ... utgör däremot en större andel av de pojk
beskrivande beläggen i båda dessa bokgrupper och fältet SORG ... 
också av det totala antalet pojkbeskrivande belägg i fältet KÄNSLA .. 
18,7 % jämfört med 13,9 % för flickbeskrivningarna. 

Det förefaller således som om den negativa polen till den relativt 
utbredda glädjen och tillfredsställelsen är olika i de olika bokgrupper
na. I flickböckerna och de neutrala är det främst ilska och missnöje, 
medan det i pojkböckerna är sorg och allvar. Den negativa polen till 
det. mer sällsynta lugnet, dvs rädsla och oro, uppvisar inte några stora 
skillnader utan är, något oväntat med tanke på vad som traditionellt 
anses vara "flickkänslor" och "pojkkänslor", vanliga hos såväl kvinn
liga som manliga rollfigurer. De olika delfälten kommenteras utförli
gare i 6.1.5.3.1—6.1.5.3.5 nedan. 

"det glada flickgänget" 
(Lotte) 

6.1.5.3.1 GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE 
kärnadjektiv: kär, tillfreds 

Fältet GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE (419 belägg) 
har genom att det utgörs av adj/adv som avser positiva känslor och 
sinnesstämningar beröringspunkter med den positiva polen av fältet 
VÄRME OCH VÄNLIGHET i gruppen interpersonella adj/adv (6.2.2.1.3). 
Till fältet har även förts adj/adv som avser humor och skämtsamhet. 

Fältorden redovisas i tablå 33 indelade i grupperna "glädje/tillfreds
ställelse", "kärlek" och "humor". Gruppen "kärlek" utgörs även av 
belägg på förtjust i som i kontexten är direkt utbytbara mot kär i. 
Anledningen till att dessa redovisas för sig är att 'kärlek' brukar anses 
vara ett "flickämne". Gruppen "humor" är också speciellt intressant 
här, men av motsatt anledning, eftersom skämtlynne och humor är 
något som brukar frånkännas kvinnor, tom av kvinnorna själva 
(Kramarae 1981:52 f). Dessa fältord avser lika mycket intellekt som 
känsla och får betraktas som en aning perifera i detta fält. 

Som framgår av tablå 33 är det mest frekventa fältordet glad med 
122 belägg, och det förekommer dessutom 11 belägg på fältord där 
glad/glädje ingår, t ex jätteglad, glädjestrålande. Det enda fältord som 
är morfologiskt markerat för dispositionen 'glad', nämligen gladlynt, 
förekommer bara med 1 belägg. De båda grupperna "kärlek" och 
"humor" omfattar endast 14 resp 12 belägg, vilket visar på att 
beskrivningar i dessa avseenden inte har något större utrymme i de 
undersökta böckerna. För gruppen "kärlek" är kanske detta inte så 
förvånande med tanke på att böckerna främst riktar sig till en läse-
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Tablå 33. GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE - fältord och 
frekvens i materialet totalt (419/53).0 

"glädje/tillfreds
ställelse" 
(393/47): 

"kärlek" 
(14/8): 
"humor" 
(12/8): 

glad (122)/7 belåten (60), förtjust (36),c lycklig (21 ), 
nöjd (21), stolt (20), lättad (14), triumferande (14), 
road (8), &god (7), &bra (6), uppmuntrande (6), smickrad 
(5), överlycklig (4 ), förklarad (3), hänförd (3), munter 
(3), skadeglad (3), jublande (2), jätteglad (2), &mallig 
(2), njutningsfull (2), salig (2), själaglad (2), upplivad (2), 
uppåt (2), fröjdefull, full av munterhet, fäst (vid), fästad 
(vid), förnöjder, förtrollad, gladlynt, glädjestrålande, 
glättig, hedrad, levnadsglad, på topp, &skön, strålande, 
till sig, tillfreds, uppmuntrad, upprymd, uppskruvad, 
uppspelt, uppsluppen 
&kär (4), förtjust (i) (3),c älskande (2), betuttad (i), för
älskad, frälst (på), tänd (på), &varm (i) 
skämtsam (4), illmarig (2), full av skoj och värme,^ full i 
sjutton, humoristisk, spjuveraktig, upplagd för skämt, 
utrustad med humor. 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fäl tord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4 ). 

^ glad inkluderar 1 belägg på gla i. 
0 förtjust inkluderar 9 belägg på för tjust i förutom de 3 belägg som förts till gruppen "kärlek". 
Det finns således 12 belägg på förtjust i vilka samtliga räknas som belägg på fältorden för
tjust. Vidare ingår 1 belägg på föltjyst som förekommer i replik av en rollfigur som är kines 
(Tvil). 

d full av skoj och värme har alltså kategoriserats efter det första substantivet i prepositions-
frasen. 

krets under eller alldeles i början av tonåren då intresset för det mot
satta könet kanske ännu inte är så framträdande. 

Som framgår av tabell 29 har flickböckerna som grupp högst antal 
belägg, sammanlagt 194 och av de enskilda flickböckerna Lotta (32 
resp 33 belägg) och Kitty 1 (33 belägg). Den neutrala Blomkvist har 
dock flest belägg av samtliga böcker (43) och detta fält kan också 
sägas prägla hela boken. 

I flickböckerna är det främst kvinnliga rollfigurer som beskrivs, 
även om det också förekommer pojkbeskrivande belägg, och antalet 
flickbeskrivande belägg i flickboksgruppen är här högre än antalet 
pojkbeskrivande i pojkboksgruppen. Vidare har pojkboken Dante 7 
flickbeskrivande och 11 pojkbeskrivande belägg, vilket är en anmärk
ningsvärt jämn fördelning (se bilaga 2:2). Dante är vidare den enda 
bok som har fler än enstaka belägg på fältord i gruppen "kärlek", 
sammanlagt 7, vilka förekommer i såväl flick- som pojkbeskrivningar, 
t ex Jag blev väldigt förtjust i Peter (Dante,x), Han är nog lite betuttad 
i er (Dante,y). 
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Tabell 29. GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE - antal belägg i resp bok 
och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 20 9 4 33 Bigi 19 19 
Kitty 2 8 6 2 16 Big2 18 18 
Lottai 23 6 3 32 TreDl 1 10 11 
Lotta2 25 8 33 TreD2 21 1 22 
Annika 20 3 23 Tvil 14 14 
Lotte (m) 18 5 1 24 Tvi2 1 13 1 15 
Bonnie (m) 4 6 3 13 Dante 7 11 1 19 
KG (b) 8 7 5 20 Ås (b) 1 11 12 

Summa 126 50 18 194 Summa 10 117 3 130 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok x y z tot 

Feml 4 ii 3 18 
Fem2 11 4 1 16 
Dunder (m,b) 3 12 3 18 
Blom (b) 7 31 5 43 

Summa 25 58 12 95 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar /män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Beläggfördelningen i böckerna skulle kunna tyda på att känslor 
som glädje och tillfredsställelse mer uppfattas som flickkänslor än 
pojkkänslor (jfr Liljeström 1966:84 som i sin undersökning av flick-
och pojkböcker kommit fram till att det framför allt är kvinnliga 
huvudpersoner som tillskrivs dessa känslor). 

Av de sammanlagt 419 beläggen förekommer 354 (84,5%) i hel
hetsbeskrivningar och 65 (15,5 %) i delbeskrivningar (se bilaga 3:15). 
De helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som predikativ, 250 
belägg (70,6%). Dessa förekommer förutom vid vara (105 belägg) 
och bli (54 belägg) även ganska ofta vid två av de kopulativa förnim
melseverben, nämligen se ut (32 belägg) och känna sig (17 belägg), 
t ex Bettina såg lycklig ut (Annika); Han kände sig ganska belåten 
med händelsernas gång (Big2). 

Anmärkningsvärt många av de predikativa beläggen (18) förekom
merjust i detta delfält som fundament och då framför allt vid rörelse
verb, t ex Ohyggligt lättade tumlade vi ut genom dörren ... (Lottai ,x); 
Upplivade av nytt hopp rusade de ner mot stranden (Big2,y), men 
också vid andra verb, t ex Så glad hade jag inte sett henne på månader 
(Ås). De beskrivna tillstånden är här en följd av eller anknyter nära 
till det som skildras i kontexten före, och genom fundamenteringen 
kan de ses som tematiserade (jfr Enkvist 1974:182), vilket medför 
att de ger en positiv grundton åt textavsnittet (jfr Platzack 1974: 
105 f och Bolander 1980:27). Intressant är att det är just i detta fält 
som det förekommer jämförelsevis många fundament och detta i ett 
flertal olika böcker. Kanske är positiva känslor som glädje och lättnad 
något som man gärna talar om i barnböcker? 
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De 44 adverbiella beläggen förekommer bl a vid verb som skratta, 
le och liknande. Av de 8 attributiva beläggen i helhetsbeskrivning 
förekommer 6 i flickböcker, bl a det enda fältord som avser "dispo
sition", nämligen gladlynt: Hannah Gruen var den gladlynta hus
hållerskan som ... (Kitty2). Konstruktionen implicerar att såväl 
rollfiguren som hennes sinnelag är något känt eller förväntat men 
eventuellt "off stage" (jfr Dahl 1976:40 f): ett "duvet" eller liknande 
kunde inflikas före relativsatsen. Övriga flickbeskrivande attribut är 
lycklig och glad: Hon ser ut att vara en frisk och lycklig liten flicka 
(Kitty 1), det glada flickgänget (Lotte). Pojkbeskrivande är den lyck
lige mannen (Bonnie), Det var en lättad och skärpt antibullagent som 
... (Dunder) och min skämtsamme vän (Lotta2). 

De 65 delbeskrivande beläggen fungerar främst som attribut, 54 
belägg, varav 21 ingår i adverbiella eller predikativa prepositionsfraser, 
t ex med ett belåtet kluckande skratt (Blom,y), Hon var på för gott 
humör för att ... (Fem2). Huvudord är i de flesta fall skratt/leende 
(till god, bra, strålande), men också t ex nick, klapp, blick, röst. 

Av de 8 delbeskrivande adverbialen är 7 belägg på glad som bestäm
ning till particip/adjektiv, nämligen till överraskad (3) och häpen (1) 
samt visslande (2), t ex ... och fick pigor och drängar att se glatt 
häpna ut (KG). Det återstående belägget är Sixtens öga glimmade 
belåtet (Blom), dvs ett vanligt sättsadverbial, vilket är en ovanlig 
kategori i delbeskrivningarna i materialet (endast ett par belägg). 

Av tablå 34 framgår att den största av grupperna, "glädje/tillfreds
ställelse", omfattar 211 pojk- och 151 flickbeskrivande belägg och 
det vanligaste fältordet är glad. Fördelningen av glad på de olika 
böckerna visar att det främst förekommer hos kvinnliga författare, 
86 av 122 belägg (jfr Lundquist 1978:181 som visar att glad före
kommer mer i flickuppsatser än i pojkuppsatser). Det mer negativa 
skadeglad förekommer hos författare av båda könen (Annika, Tvi2). 

De därnäst mest frekventa fältorden, belåten och förtjust, före
kommer mest i beskrivningar av huvudpersoner och mer i pojkbeskriv-
ningar. Av de fältord som förekommer med mer än enstaka belägg 
tycks stolt, road och smickrad vara "pojkmärkta", och glad "flick-
märkt" (lika många flick- som pojkbeskrivande belägg). 17 av de sam
manlagt 20 beläggen på stolt förekommer i pojkbeskrivningar i alla 
tre bokgrupperna, t ex Stolt och belåten for han åter genom molnen 
för att leta sig hem (Bigi), vilket kan jämföras med Glad och belåten 
vandrade jag på nytt ut i stadsvimlet med den rosa blusen i en liten 
söt blommig kartong (Lotta2). De anförda exemplen får också illust
rera hur olika orsakerna till tillfredsställelsen kan vara. 

smickrad förekommer enbart i pojkboksgruppen och road främst i 
flickboksgruppen. Det pojkbeskrivande road förekommer i kontexter 
som Han gav henne en road blick (Kitty2), samma roade min 
(Lottai,y), och upphov till känslan är de kvinnliga huvudpersonerna. 
road tycks i dessa kontexter snarast ha betydelsen 'road på ett ned
låtande sätt'. 
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Tablå 34. GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE - fältord och 
frekvens i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P 

"glädje/ glad 39 3 
tillfreds belåten 15 1 
ställelse" nöjd 10 
(361) förtjust 7 

lycklig 9 
lättad 5 1 
triumferande 6 
bra 4 
god 3 
stolt 3 
hänförd 1 
njutningsfull 2 
själaglad 1 
uppåt 2 
överlycklig 2 
gladlynt 1 
fästad 1 
förtrollad 1 
jublande 1 
jätteglad 1 
mallig 1 
road 1 
skadeglad 1 
strålande 1 
tillfreds 1 
uppmuntrande 1 
uppspelt 1 

Summa 121 4 

"kärlek" förtjust i 1 2 
(12) kär 1 1 

förälskad 1 
frälst på 1 
varm i 1 
Summa 3 5 

Tot Pojkar/män F P N Tot 

52 glad 14 22 15 51 
20 belåten 3 23 13 39 
12 förtjust 6 13 7 26 
10 stolt 3 9 5 17 
10 lycklig 1 5 4 10 

7 nöjd 1 7 1 9 
6 triumferande 1 6 1 8 
5 lättad 1 3 3 7 
4 road 5 1 6 
3 smickrad 5 5 
2 uppmuntrande 2 3 5 
2 god 3 3 
2 förklarad 2 2 
2 munter 1 1 2 
2 salig 2 2 
1 skadeglad 2 2 
1 upplivad 1 1 2 
1 bra 1 1 
1 full av mun 1 1 
1 terhet 
1 fäst vid 1 1 
1 förnöjder 1 1 
1 glättig 1 1 
1 hedrad 1 1 
1 hänförd 1 1 
1 jublande 1 1 
1 levnadsglad 1 1 

mallig 1 1 
skön 1 1 
till sig 1 1 
uppmuntrad 1 1 
uppskruvad 1 1 
överlycklig 1 1 

150 Summa 45 112 54 211 

3 kär 2 
2 betuttad i 1 1 
1 tänd på 1 1 
1 
1 

8 Summa 3 14 

N 

10 
4 
2 
3 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

25 
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"humor" skämtsam 
(12) illmarig 

1 
1 

1 skämtsam 1 1 
1 full av skoj 1 

1 3 

och värme 
full i sjutton 1 
humoristisk 
illmarig 
spjuveraktig 1 
upplagd för 1 

skämt 
utrustad med 1 

1 

Summa 2 
humor 

2 Summa 5 5 2 3 10 

Totalt 126 9 25 160 Totalt 50 117 58 225 

Förkortningar : F — flickböcker, P — pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Av de två återstående grupperna "kärlek" och "humor" förekom
mer det som väntat fler flickbeskrivande belägg i gruppen "kärlek", 8 
mot 4 pojkbeskrivande, och fler pojkbeskrivande i gruppen "humor", 
10 mot 2 flickbeskrivande. Vad som däremot inte torde vara väntat 
är att endast ett par av beläggen i gruppen "kärlek" förekommer i 
flickböcker, nämligen i Lotta och Annika, och det är endast i Lotta2 
som något kärleksförhållande förekommer. De övriga beläggen före
kommer i Dante, Dunder och TreD2 (älskande i beskrivningar av 
odifferentierat kön). Fältordet i Dunder, tänd på, fokuserar mer den 
fysiska än den psykiska sidan av kärleken, och Dunder är också den 
enda av de 20 böckerna där det förekommer anspelningar på sex. 
Som jämförelse kan nämnas att i Kitty2, där ett flertal förlovade och 
gifta par deltar i handlingen, finns ingen antydan om kärlek och sex, 
utan här är det mer kamratskapet som är det centrala. I pojkböckerna 
tycks däremot finnas en tendens att kvinnliga rollfigurer implicerar 
kärleksrelationer. I Dante hamnar systern till huvudpersonen i 
kärleksförvecklingar och i Tvilling är de enda kvinnliga rollfigurer, 
som har någon nämnvärd plats flickor som huvudpersonen Hubert är 
förtjust i.17 

För gruppen "humor" är förhållandet i stället närmast det motsatta. 
Av de 12 beläggen förekommer endast 2 i pojkböcker och de övriga 
i flickböcker (Lotta och Lotte) och i de neutrala Blomkvist och 
Dunder i beskrivningar av manliga rollfigurer, "humor" är alltså något 
som främst tillskrivs manliga rollfigurer, men mest i flickböcker eller 
böcker av kvinnliga författare. Möjligen kan med dessa faltord också 
jämföras munter och full av munterhet i gruppen "glädje/tillfreds
ställelse", vilka också främst förekommer i pojkbeskrivningar. 
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6.1.5.3.2 SORG, ALLVAR OCH OLUST 
kärnadjektiv: sorgsen, allvarlig, olustig 

Fältet SORG, ALLVAR OCH OLUST (253 belägg) har vissa berörings
punkter med delfältet VÄRME OCH VÄNLIGHET i gruppen inter-
personellaadj/adv, t ex känslig, rörd, sentimental (se vidare 6.2.2.1.3). 

Tablå 35 . SORG, ALLVAR OCH OLUST — fältord och frekvens i materialet 
totalt (253/52).° 

allvarlig (39), dyster(33), ledsen (25), sorgsen (17), generad (15), förtvivlad (14), 
olycklig (14), högtidlig (9), &tung (6), &plågad ( 5), resignerad (5), svårmodig 
(5), moloken (4), nere (4), sårad (4), förlägen (3), &obehaglig (3), skuldmedveten 
(3), allvarsam (2),bedrövad (2), betryckt (2), &dålig (2), &hemsk (2), illa berörd 
(2), nedslagen (2), &otäck (2), sorgmodig (2), vemodig (2), andäktig, beklämd, 
deppig, förkrossad, &fruktansvärd, hopplös, illa till mods, lidande, modfälld, 
modlös, missmodig, nedstämd, obehaglig till mods, obehagligt berörd, olustig, 
&otrevlig, otröstlig, plågsam, slokörad, smärtsam, skamsen, tungsint, tröstande, 
uppgiven, ångerfull 
a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

De 253 beläggen är fördelade pä 52 fältord varav de vanligaste är 
allvarlig och dyster med 39 resp 33 belägg. Flera av fältorden är 
morfologiskt markerade för "disposition", svårmodig, sorgmodig, 
vemodig, tungsint och möjligen också allvarsam, men det är endast 
sorgmodig som i kontexten klart tycks avse disposition : för den sorg
modige och misslyckade... (TreD2,z). 

Som framgår av tabell 30 är beläggen relativt jämnt fördelade på 
flickboksgruppen (115) och pojkboksgruppen (106), men det före
kommer som vanligt fler pojkbeskrivande belägg i pojkboksgruppen 
än flickbeskrivande i flickboksgruppen. Ett par av böckerna har 
betydligt fler belägg än de övriga i resp bokgrupp, nämligen Kulla-
Gulla (26), Annika (24) och TreDeckare2 (33). Belägg förekommer 
dock i samtliga böcker och med undantag för Fem2 i pojkbeskriv-
ningar i samtliga böcker. Däremot saknas här belägg i flickbeskriv-
ningar i pojkböckerna samt i Bonnie och Feml. 

Av de totalt 253 beläggen förekommer 209 (82,6%) i helhets
beskrivningar och 44 (17,4%) i delbeskrivningar (se bilaga 3:16). 
Fördelningen mellan predikativ och adverbial är olika i de olika bok
grupperna. Predikativ är vanligare i flickboksgruppen, 72 predikativ 
mot 18 adverbial (i Annika enbart predikativ), och adverbial i pojk
boksgruppen (speciellt i TreD2), 46 adverbial mot 35 predikativ. Den 
neutrala bokgruppen liknar i flickbeskrivningarna flickböckerna och 
i pojkbeskrivningarna pojkböckerna. 

De predikativa beläggen förekommer framför allt vid verbet se ut 
(28 belägg), t ex Bettina såg sorgsen ut (Annika) och adverbialen 
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Tabell 30. SORG, ALLVAR OCH OLUST - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 14 2 16 Bigi 17 17 
Kitty 2 5 i 2 8 Big2 11 11 
Lottai 8 2 1 11 TreDl 12 12 
Lotta2 13 4 17 TreD2 32 1 33 
Annika 19 5 24 Tvil 4 4 
Lotte (m) 6 1 7 Tvi2 10 10 
Bonnie (m) 5 1 6 Dante 8 8 
KG (b) 3 21 2 26 Ås (b) 10 1 11 

Summa 68 41 6 115 Summa 104 2 106 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 4 3 7 
Fem2 7 7 
Dunder (m,b) 1 4 5 
Blom (b) 5 8 13 

Summa 13 16 3 32 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z — odifferentierat 
kön, (m) — manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

förutom vid sägeverb (39), t ex ... tillade han sorgset (Bigi) vid per-
ceptionsverb avseende syn (13), t ex Pojkarna tittade förtvivlat på 
varandra (TreD2). 

Av de 8 attributiva beläggen är 3 belägg på sorgsen, varav 2 används 
om en clown, t ex sin långe sorgsne kollega (TreD2), och 1 om en 
kvinnlig rollfigur, sorgsna fru Palm (Lotta2) och 2 på generad, båda i 
pojkbeskrivningar, t ex femton bortkomna och smått generade pojkar 
(Lottai). 

Av de 44 delbeskrivande beläggen fungerar 32 som attribut, och av 
dessa är 12 belägg på fenomenorienterade adjektiv till substantiv som 
känsla (6), sinnesstämning m fl, t ex Hon kände en otäck ilning 
(Lotte); Jag fick en otäck känsla i magen (Ås,y). I övrigt är det vanli
gaste enskilda fältordet i delbeskrivningar allvarlig (13 belägg), t ex 
hans allvarliga, men öppna ansikte (Lotta2). De 7 predikativa beläg
gen förekommer enbart i pojkbeskrivningar, t ex Hans ansikte var 
dystert (Bigi ). Delbeskrivande adverbial (5 belägg) är bl a ... satt han 
andäktigt lyssnande ... (Blom,y). 

De vanligaste fältorden är i flickbeskrivningar allvarlig, dyster, 
ledsen och olycklig med 8—10 belägg vardera och i pojkbeskrivningar 
allvarlig och dyster med 27 resp 23 belägg (se tablå 36). Att "allvar" 
kan vara förknippat med viss pondus och inge respekt framgår av 
kontexter som Han såg mycket allvarlig och mycket imponerande ut 
(Tvil). Även "dysterhet" tycks mer vara en manlig sinnesstämning 
och möjligen är det inte en tillfällighet att 3 av de flickbeskrivande 
beläggen i den neutrala bokgruppen används om en av pojkflickorna i 
Fem2, t ex Henrik såg dystrare och dystrare ut. olycklig förekommer 
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Tablå 36. SORG, ALLVAR OCH OLUST -
av flickor/kvinnor resp pojkar/män 

fältord och frekvens i beskrivningar 

Flickor/kvinnor F P N 

allvarlig 10 
dyster 5 5 
ledsen 8 
olycklig 7 1 
sorgsen 5 
förtvivlad 2 1 
högtidlig 3 
sårad 2 1 
generad 3 
allvarsam 1 1 
moloken 1 1 
nere 1 1 
skuldmedveten 
tung 
bedrövad 1 
betryckt 1 
deppig 1 
förlägen 1 
hopplös 1 
modlös 1 
nedslagen 1 
nerstämd 1 
obehaglig 1 
olustig 1 
otrevlig 1 
otäck 1 
otröstlig 1 
plågad 1 
resignerad 1 
smärtsam 1 
tröstande 1 
vemodig 1 

Pojkar/män F P N Tot 

allvarlig 7 17 3 27 
dyster 2 19 2 23 
ledsen 4 10 2 16 
sorgsen 1 10 1 12 
förtvivlad 2 8 1 11 
generad 6 3 1 10 
högtidlig 3 3 6 
olycklig 1 4 5 
svårmodig 5 5 
plågad 4 4 
resignerad 1 2 3 
tung 3 3 
dålig 1 1 2 
hemsk 2 2 
illa berörd 2 2 
moloken 2 2 
nere 2 2 
obehaglig 2 2 
andäktig 1 1 
bedrövad 1 1 
beklämd 1 1 
betryckt 1 1 
fruktansvärd 1 1 
förkrossad 1 1 
illa till mods 1 1 
lidande 1 1 
missmodig 1 1 
modfälld 1 1 
nedslagen 1 1 
obehagligt 1 1 

berörd 
obehaglig till 1 1 

mods 
otäck 1 1 
plågsam 1 1 
skamsen 1 1 
skuldmed 1 1 

veten 
slokörad 1 1 
sorgmodig 1 1 
sårad 1 1 
tungsint 1 1 
uppriven 1 1 

Tot 

10 
10 

8 
8 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
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vemodig 1 1 
ångerfull 1 1 

Summa 68 13 81 Summa 41 104 16 161 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppstä llda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas a ntalet belägg i resp bokgrupp . Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

däremot mer i flickbeskrivningar än pojkbeskrivningar (8 resp 5 
belägg), t ex Hon kände sig mer och mer olycklig (Annika). 

Detta visar på en skillnad som förefaller finnas mellan flicklistan 
och pojklistan totalt, nämligen att flertalet av de flickbeskrivande 
beläggen mer fokuserar rena känslor (ledsen och olycklig), medan 
många av de pojkbeskrivande mer gäller sinnesstämningar {allvarlig 
och dyster). Tungsinne och svårmod är mer utbrett hos manliga roll
figurer, t ex svårmodig, tungsint och tung, men dylika fältord är 
koncentrerade till Kulla-Gulla och Åshöjden. Också att "bli generad" 
är något som mest drabbar manliga rollfigurer: generad förekommer i 
pojkbeskrivningar i samtliga bokgrupper och i flickboksgruppen mer 
än i flickbeskrivningar, t ex Han var lite generad eftersom han inte 
visste om de skulle gilla gåvorna (Lotte) (jfr också om attributen 
ovan). 

6.1.5.3.3 ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE 

kärnadjektiv: ilsken, hatisk, missnöjd 

Fältet ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE (288 belägg) har beröringspunkter 
med den negativa polen i delfältet VÄRME OCH VÄNLIGHET i gruppen 
interpersonella adj/adv (6.2.2.1.3). De ingående fältorden redovisas i 
tablå 37. 

Tablå 37. ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE — fältord och frekvens i materialet totalt 
(288/59)* 

arg (45), besviken (31), sur (29), ilsken (27), bitter (19), irriterad (16), förargad 
(12), rasande (10), ursinnig (10), &trött (9), förbittrad (5), förnärmad (5), harm
sen (5), &ond (5), hätsk (3), purken (3), surmulen (3), uppbragt (3), utled (3), 
butter (2), misslynt (2), sötsur (2), vresig (2), &allergisk, &elak, full av avsky, 
full av vrede, full av vämjelse, förbannad, förgrymmad, förolämpad, förolämpande, 
förorättad, förtrytsam, förtretad, förtörnad, grinig, hatisk, indignerad, irrite
rande, jättearg, klagande,missbelåten,missnöjd,mordisk, sturig, trulig,uppretad, 
ur humör, urarg, urförbannad, urusel, utledsen, uttråkad, vred, vredgad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fält ord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord i 
i andra fält (se bilaga 4) . 
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De 288 beläggen är fördelade på 59 fältord, varav de vanligaste är 
arg (45) (dessutom avledningarna jättearg, tvärarg, urarg), besviken 
(31 ) och sur (29). De flesta av fältorden avser olika former och grader 
av ilska och missnöje, medan bara ett fåtal avser känslor som hat och 
avsky, t ex hatisk, full av avsky, allergisk (mot ngn) (jfr 6.1.5.3.1 ovan 
om gruppen "kärlek"). 

Tabell 31. ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 19 4 2 25 Bigi 19 19 
Kitty 2 2 3 5 Big2 5 5 
Lottai 20 10 1 31 TreDl 7 7 
Lotta2 10 5 4 19 TreD2 11 11 
Annika 18 4 22 Tvil 8 8 
Lotte (m) 2 2 4 Tvi2 14 14 
Bonnie (m) 4 11 15 Dante 2 4 6 
KG (b) 8 13 4 25 Ås (b) 1 4 5 

Summa 83 52 11 146 Summa 3 72 75 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 7 3 12 
Fem2 14 8 5 27 
Dunder (m,b) 4 4 1 9 
Blom (b) 3 15 1 19 

Summa 23 34 10 67 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som framgår av tabell 31 tycks ilska, missräkningar och missnöje 
vara något som framför allt förekommer i flickböcker. Flickboks
gruppen innehåller dubbelt så många belägg som pojkboksgruppen, 
146 mot 75 och flest belägg har Lottai (31), Kitty 1 (25) och Kulla-
Gulla (25). Närmast dessa ligger Fem2 (27). Vidare förekommer fler 
flickbeskrivande belägg i flickboksgruppen än pojkbeskrivande i pojk
boksgruppen, men även manliga rollfigurer beskrivs här i relativt stor 
omfattning i flickböckerna. 

I några av böckerna är det särskilt vissa huvudpersoner som beskrivs, 
nämligen i Lottai Lotta och i Annika Annika, som annars inte 
beskrivs särskilt mycket, i Tvilling2 tvillingarna och i Fem2 pojk-
flickan George. 

Av de 288 beläggen förekommer 245 (85 %) i helhetsbeskrivningar 
och 43 (15%) i delbeskrivningar (se bilaga 3:17). Av de helhets-
beskrivande beläggen fungerar 142 (58%) som predikativ och 92 
(37,6%) som adverbial. I flickböckerna Kitty 1 och Bonnie och pojk-
böckerna samt i flickbeskrivningar i den neutrala bokgruppen är dock 
adverbial vanligare. De predikativa beläggen förekommer framför allt 
vid verben bli och vara, 50 resp 44 belägg, och adverbialen bla vid 
verb som avser gester, t ex skakade förbittrat nävarna (Bigi ). 
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Av de 11 helhetsbeskrivande attributen förekommer 7 i pojkbe-
skrivningar, t ex en upprörd och irriterad liten man (Lotta2), en irri
terad man (Bonnie) och dom besvikna frimärkssamlarna (Bonnie). Av 
de flickbeskrivande är 2 belägg på ursinnig, nämligen den ursinniga 
kvinnan (Kitty 1) och de ursinniga flickorna (Fem2). 

De delbeskrivande beläggen fungerar nästan uteslutande som attri
but, sammanlagt 38 av de 43 beläggen, och huvudord är i de flesta 
fall röst och liknande, t ex misslynta grymtanden (Lotta2,z), eller 
humör, min, uppsyn och blick, t ex på dåligt hösthumör (Lotte,x). 
Liknande huvudord har också de predikativa beläggen, t ex Hennes 
ögon var så mörka och harmsna att... (KG). 

Det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkbeksrivningar är arg 
(16 resp 26 belägg), som också förekommer i beskrivningar av båda 
könen i samtliga bokgrupper (se tablå 38). Inom de olika bokgrupperna 
är det dock något olika i fråga om vilket fältord som är det vanligaste. 

I flickböckerna är de vanligaste fältorden i flickbeskrivningar 
bitter (12), besviken (12) och arg (10) och i pojkbeskrivningar arg (8) 
och irriterad (8). bitter är ett av de få mer frekventa fältord som är 
vanligare i flickbeskrivningar även totalt, 13 belägg jämfört med 6 i 
pojkbeskrivningar. Det omvända förhållandet gäller för irriterad med 
13 belägg totalt i pojkbeskrivningar mot endast 2 i flickbeskrivningar: 
... flöjtade Isabel irriterat (biperson i Kitty 1) och ...sa hon irriterat 
(Eva-Lotta i Blom). 

I pojkböckerna är de flickbeskrivande fältorden arg, ilsken och för
orättad, ... att hon alltid måste spela så tvär och arg (Ås); en ilsken 
blick (Dante,x); Killarna [utklädda till flickor] knyckte på nacken 
och såg förorättade ut (Dante), förorättad i Dante kan jämföras med 
förnärmad, indignerad och harmsen, vilka är de flickbeskrivande fält
orden i Bonnie av samme författare. Kanske är indignation och bitter
het något som uppfattas som typiskt kvinnligt? Detta stämmer dock 
inte med Blomkvist där den manlige huvudpersonen i Blomkvist 
beskrivs genom fältorden harmsen, förnärmad, förtörnad (jfr om Eva-
Lotta i Blom ovan). 

De vanligaste pojkbeskrivande fältorden i pojkböckerna är ilsken 
(14) och arg (11 ) samt besviken (9) och w (9), vilka alla förekommer 
i pojkbeskrivningar även i de andra bokgrupperna. 

Fältord som avser högre grad av ilska än vad arg gör är framför allt 
rasande, ursinnig, förbannad och urförbannad. Av dessa förekommer 
ursinnig (5), rasande (1) och urförbannad (1) i flickbeskrivningar, det 
sistnämnda om den kvinnliga huvudpersonen i Dunder: Brak var ur
förbannad. Det är alltså inte enbart manliga rollfigurer som tillskrivs 
starkare former av ilska. Vrede {vred, vredgad och full av vrede) före
kommer däremot enbart hos manliga rollfigurer, samtliga i Kulla-
Gulla. Möjligen är dessa faltord något ålderdomliga, vilket skulle 
kunna förklara förekomsterna. 

I den neutrala bokgruppen är de vanligaste fältorden i flickbeskriv-
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Tablå 38. ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE — fältord och frekvens i beskrivningar 
av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 
arg 10 1 5 16 arg 8 11 7 26 
bitter 12 1 13 ilsken 2 14 5 21 
besviken 12 12 besviken 5 9 2 16 
sur 5 7 12 sur 3 9 2 14 
förargad 4 2 6 irriterad 8 5 13 
ilsken 3 1 1 5 trött (på) 2 3 3 8 
ursinnig 4 1 5 bitter 2 1 3 6 
förnärmad 3 1 4 förargad 4 1 1 6 
ond 4 4 rasande 2 1 2 5 
harmsen 3 3 ursinnig 4 4 
utled på 3 3 förbittrad 3 3 
förbittrad 1 1 2 uppbragt 3 3 
hätsk 2 2 butter 2 2 
irriterad 1 1 2 dålig 1 1 2 
purken 2 2 sö t sur 1 1 2 
surmulen 2 2 elak 1 1 
allergisk 1 1 full av vrede 1 1 
dålig 1 1 förbannad 1 1 
full av avsky 1 1 förgrymmad 1 1 
förolämpad 1 1 förnärmad 1 1 
förorättad 1 1 förolämpande 1 1 
indignerad 1 1 förtretad 1 1 
klagande 1 1 förtrytsam 1 1 
missnöjd 1 1 förtörnad 1 1 
mordisk 1 1 grinig 1 1 
rasande 1 1 harmsen 1 1 
sturig 1 1 hätsk 1 1 
trött (på) 1 1 irriterande 1 1 
tvärarg 1 1 jättearg 1 1 
urförbannad 1 1 missbelåten 1 1 
urusel 1 1 misslynt 1 1 
uttråkad 1 1 ond 1 1 

purken 1 1 
surmulen 1 1 
trulig 1 1 
uppretad 1 1 
ur humör 1 1 
urarg 1 1 
utledsen 1 1 
vred 1 1 
vredgad 1 1 
vresig 1 1 

Summa 83 3 23 109 Summa 52 72 34 158 
Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är u ppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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ningar sur (7), och arg (5), men sur förekommer enbart i Fem och då 
främst om pojkflickorna George och Henrik. I pojkbeskrivningar är 
arg (7) och ilsken (5) de vanligaste och används om flera olika roll
figurer. Av de enskilda fältorden i övrigt kan möjligen sötsur uppfattas 
som något oväntat i pojkbeskrivningar (Bigi och Bonnie). 

"Du som är stridsflygare 
borde väl inte vara så rädd 
av dig" (Bigi) 

6.1.5.3.4 RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET 
kärnadjektiv: rädd, orolig, upprörd 

Fältet RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET omfattar 479 belägg och är 
det största av de fem delfält som fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING 
OCH LYNNE indelats i (se 6.1.5.3 ovan). 

Tablå 39. RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET - fältord och frekvens i mate
rialet totalt (479/49).a 

rädd (98), orolig (77), förskräckt (38), nervös (37), upprörd (28), ängslig (28), 
bekymrad (25), spänd (16), desperat (15), upphetsad (11), skräckslagen (10), 
skrämd (10), förfärad (8), utom sig (8), skraj (7), hysterisk (6), räddhågad (5), 
uppjagad (4), chockad (3), förskrämd (3), livrädd (3), ur balans (3), chockerad 
(2), ifrån sig (2), panikartad (2), skakad (2), uppriven (2), uppskakad (2), upp
skrämd (2), uppskärrad (2), överspänd ( 2), dörädd, full av o ro, full av ångest, 
förfärande, hjärtskrämd, hjärtängslig, jättenervös, nervig, nervig i skrovet, oroad, 
rastlös, skakis, spökrädd, skräckinjagande, stressad, vettskrämd, ångestfull, över 
väldigad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord o ch i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. 

De totalt 479 beläggen är fördelade på 49 fältord, varav de mest 
frekventa är rädd (98), orolig (77), förskräckt (38), nervös (37), upp
rörd (28) och bekymrad (25). Det är således främst känslor av rädsla 
och oro som är aktuella i de undersökta böckerna och i mindre 
utsträckning upprördhet. Det enda av fältorden som är morfologiskt 
markerat för "disposition" är räddhågad. 

Som framgår av tabell 32 är detta ett stort fält i nästan samtliga 
böcker med 20—25 belägg. Kulla-Gulla har extremt många belägg, 
57 stycken, vilka också sätter sin prägel på boken. En extrem åt 
andra hållet är Tvilling2 med endast 5 belägg, och detta fält är 
här i motsats till i övriga böcker det minsta av de fem delfälten (se 
bilaga 2:2). 

Flickböckerna har som grupp flest belägg (214), och i de flesta 
böckerna är det nästan enbart kvinnliga rollfigurer som beskrivs, 
främst huvudpersonerna. Orsakerna till rädslan och oron varierar 
dock. I Kitty2 oroar sig huvudpersonen för sin pojkvän som hon 
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Tabell 32. RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y z tot 

Kittyl 20 i 1 22 Bigi 36 36 
Kitty2 24 i 9 34 Big2 20 20 
Lottai 15 3 18 TreDl 1 19 3 23 
Lotta2 15 5 2 22 TreD2 22 1 23 
Annika 20 3 ' 23 Tvìl 4 11 15 
Lotte (m) 14 3 1 18 Tvi2 5 5 
Bonnie (m) 5 14 1 20 Dante 1 12 1 14 
KG (b) 20 27 10 57 Ås (b) 1 18 2 21 

Summa 133 54 27 214 Summa 7 143 7 157 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 12 9 4 25 
Fem2 17 11 1 29 
Dunder (m,b) 4 17 21 
Blom (b) 10 22 1 33 

Summa 43 59 6 108 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

måste rädda ur olika situationer, t ex Utom sig av oro för Neds säker
het började Kitty panikartat simma efter honom och det kusliga 
odjuret som hade övermannat honom. Här är alltså könsrollerna helt 
omvända. Mer enligt traditionella mönster är det i Annika, där det 
vanligaste fältordet är ängslig (6 belägg) och ängslan och oron gäller 
hästarna, liksom i den andra hästboken (Lotte), t ex Jag förstår att ni 
är ängsliga för hästarna, men det är ingen fara (replik av manlig roll
figur) (Annika,x). 

Av pojkböckerna har Biggies 1 högst antal belägg (36), varav 25 
förekommer i beskrivningar av huvudpersonen själv. Det vanligaste 
fältordet är här desperat (6), t ex Desperat dök han i vild fart bort 
från stridsplatsen ...18 Även i de övriga pojkböckerna är det främst 
huvudpersonerna som beskrivs, liksom i de neutrala. 

Av de sammanlagt 479 beläggen förekommer 442 i helhetsbeskriv
ningar och 37 i delbeskrivningar, dvs 92,3 resp 7,7 % (se bilaga 3:18). 
Detta fält har således en mindre andel delbeskrivande belägg än de 
ovan genomgångna delfälten, och de som förekommer är framför allt 
koncentrerade till flickböckerna, 21 av de 37 beläggen. 

I helhetsbeskrivningar fungerar beläggen främst som predikativ 
(323 belägg — 73,1 % ) och här förekommer 8 belägg på objektiva 
predikativ, vilket är mer än i något annat fält, t exDet verkade onödigt 
att göra klassgumman nervig i skrovet (Bonnie), Deras senfärdighet 
gjorde storebror Klas utom sig (Blom). Adverbialen (104) förekom
mer här som i de andra delfälten främst vid sägeverb (54) och percep-
tionsverb som se (på), titta o likn (21 belägg). 

Av de 15 helhetsbeskrivande attributen förekommer endast 1 i en 
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Tablå 40. RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET - fältord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

rädd 24 1 9 34 rädd 7 33 14 54 
orolig 17 2 9 28 orolig 8 26 12 46 
förskräckt 8 12 20 nervös 5 15 2 22 
ängslig 12 3 15 upprörd 7 9 2 18 
bekymrad 9 1 1 11 förskräckt 3 8 4 15 
nervös 9 2 11 bekymrad 2 5 7 14 
upprörd 7 7 desperat 9 3 12 
förfärad 5 1 6 spänd 3 8 11 
skräckslagen 4 4 ängslig 3 5 2 10 
skrämd 3 1 4 upphetsad 2 4 6 
spänd 3 1 4 skraj 1 3 4 
utom sig 4 4 skräckslagen 3 1 4 
förskrämd 2 1 3 uppjagad 2 4 
hysterisk 3 3 utom sig 3 1 4 
skraj 1 2 3 skrämd 3 3 
upphetsad 2 1 3 ur balans 2 1 3 
desperat 2 2 hysterisk 1 1 2 
panikartad 2 2 ifrån sig 2 
räddhågad 2 2 livrädd 1 1 2 
skakad 2 2 räddhågad 2 2 
chockad 1 1 uppriven 2 2 
dörädd 1 1 uppskrämd 1 1 2 
full av ångest 1 1 överspänd 1 1 2 
hjärtskrämd 1 1 chockad 1 1 
hjärtängslig 1 1 chockerad 1 1 
jättenervös 1 1 full av oro 1 1 
livrädd 1 1 förfärad 1 1 
nervig i skrovet 1 1 förfärande 1 1 
skakis 1 1 nervig 1 1 
skräckinjagande 1 1 oroad 1 1 
uppskakad 1 1 rastlös 1 1 
uppskrämd 1 1 spökrädd 1 1 
vettskrämd 1 1 stressad 1 1 
ångestfull 1 1 uppskärrad 1 1 
överväldigad 1 1 

Summa 133 7 43 183 Summa 54 143 59 256 

Förkortningar: V -- flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är or d som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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flickbeskrivning, den nervösa (Lotta2). Av de pojkbeskrivande 
attributen är 2 belägg på överspänd, t ex ... som om vi var ett par 
överspända typer (Dante,y), och 2 på upprörd, t ex dom upprörda 
frimärkssamlarna (Bonnie,y). 

Av de delbeskrivande attributen (30) förekommer i Lotta2 4 till 
huvudordet pip, t ex Jag gav till ett litet förskrämt pip (Lotta2,x), 
vilka inom boken kontrasterar mot bl a predikativa beskrivningar av 
en manlig rollfigurs röst, t ex Det var Pauls röst, men spänd och all
varlig. 

Som framgår av tablå 40 förekommer det ungefär lika många flick-
beskrivande som pojkbeskrivande fältord, trots att antalet flickbeskri-
vande belägg är lägre, 183 mot 256 pojkbeskrivande. rädd och orolig, 
som är de vanligaste fältorden, förekommer oftare i pojkbeskrivningar, 
54 resp 46 belägg jämfört med 34 resp 28 i flickbeskrivningar. Van
ligare i flickbeskrivningar är förskräckt (20 mot 15 belägg), ängslig 
(15 mot 10 belägg) och förfärad (6 mot 1 belägg). Möjligen är det 
anmärkningsvärt att ängslig och förfärad överhuvudtaget förekommer 
i pojkbeskrivningar och bla om Biggies: Mitt i en djärv looping såg 
han sig ängsligt omkring (Bigi ). I övrigt används ängslig i pojkbeskriv
ningar bara om bipersoner, men det enda belägget på förfärad i pojk-
beskrivning gäller en huvudperson, ... frågade Bob förfärat (TreDl). 

Bland de pojkbeskrivande faltorden är också upprörd, vilket är ett 
av de få mer frekventa faltord som i flickböckerna förekommer lika 
ofta i pojkbeskrivningar som flickbeskrivningar och som attribut 
endast i pojkbeskrivningar. En jämförelse mellan de enbart flick-
beskrivande och de enbart pojkbeskrivande fältorden visar att bland 
de flickbeskrivande finns ett flertal med förstärkande förleder som 
dörädd, jättenervös, vettskrämd samt förleden hjärt-: hjärtskrämd, 
hjärtängslig, medan pojklistan innehåller faltord som uppjagad (4), 
ur balans (3), ifrån sig (2) och uppriven (2). De senare förefaller mer 
implicera att normaltillståndet är att vara lugn och oberörd. Vidare 
kan de flickbeskrivande fältorden full av ångest, ångestfull jämföras 
med de pojkbeskrivande överspänd (2), full av oro, oroad, stressad, 
rastlös, vilka förefaller beskriva ytligare och aktivare tillstånd än de 
flickbeskrivande, vilka i stället har större intensitet. 

6.1.5.3.5 LUGN OCH OBERÖRDHET 

kärnadjektiv: lugn, oberördhet 

Fältet LUGN OC H OBER ÖRDHET o mfattar 113 belägg och är därmed 
det minsta av de fem delfält som fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING 
OCH LYNNE indelats i (se 6.1.5.3) Fältorden redovisas i tablå 41 
nedan och eftersom dessa är så få kommenteras här också direkt vilka 
som förekommer i beskrivningar av resp kön. 
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Tablå 4L LUGN OCH OBERÖRDHET - fältord och frekvens i materialet totalt 
(113/10)5 

lugn (91), oberörd (8), lugnad (4), fridfull (2), lugnande (2), sig själv (2), av
spänd, kolugn, orädd,^ samlad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. 

b orädd kunde tyckas höra hemma i samma fält som modig, dvs i fältet PLIKTTROHET, 
MOD OCH MORAL (6.1.5.2.2 ovan), men har förts hit eftersom det förefaller ha mer att 
göra med känslor än med karaktär. 

Det vanligaste fältordet är som framgår av tablå 41 lugn med 91 
belägg, varav 36 förekommer i flickbeskrivningar och 52 i pojkbeskriv-
ningar, i båda fallen i samtliga bokgrupper. Av de 8 beläggen på 
oberörd är 5 flickbeskrivande och 3 pojkbeskrivande, lugnad, lugnan
de och sig själv är jämnt fördelade. Av de övriga förekommer fridfull, 
kolugn och samlad enbart i flickbeskrivningar och orädd och avspänd 
enbart i pojkbeskrivningar. 

Tabell 33. LUGN OCH OBERÖRDHET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 3 2 5 Bigi 9 9 
Kitty 2 1 1 2 Big2 9 9 
Lottai 8 1 9 TreDl 2 2 
Lotta2 7 2 9 TreD2 4 4 
Annika 3 3 Tvil 6 6 
Lotte (m) 6 6 Tvi2 8 8 
Bonnie (m) 1 3 4 Dante 2 2 2 6 
KG (b) 9 3 12 Ås (b) 2 2 

Summa 38 11 1 50 Summa 2 42 2 46 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 1 1 
Fem2 
Dunder (m,b) 3 

1 
3 

1 
6 Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 

Blom ( b )  6 3 9 y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-

Summa 9 8 17 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Beläggen är jämnt fördelade mellan flick- och pojkböcker med 50 
resp 46 belägg. Kulla-Gulla och Blomkvist som vanligen har fler pojk
beskrivande belägg har här fler flickbeskrivande. I såväl flick- som 
pojkbeskrivningar förekommer dock påfallande många belägg i impe
rativsatser eller i negerade och/eller modifierade satser (11 i flick
böckerna, 16 i pojkböckerna, 2 i de neutrala), t ex Ta det lugnt! (flera 
böcker), ... och försökte se oberörd ut (Lotte,x), Jag är inte så där 
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helfestligt lugn (Dante). I Tvilling2, som här har 8 belägg mot endast 
5 i fältet RÄDSLA, ORO OCH UP PRÖRDHET (s e 6.1.5.3.4 ovan), före
kommer de flesta av beläggen just i sådana satser, t ex Jag skulle 
känna mig lugn om ..., Håll dig lugn! Här uttrycks således rädslan 
och oron på ett mer indirekt sätt. En viss skillnad föreligger emellertid 
i vem som uppmanar vem att vara lugn i böckerna. Kvinnliga roll
figurer uppmanas nämligen av såväl kvinnliga som manliga rollfigurer 
att vara lugna, t ex Lugn, lugn! (Dante,x), medan uppmaningarna till 
manliga rollfigurer ges av andra manliga rollfigurer. Det finns emeller
tid två fall där en kvinnlig rollfigur anmodar en manlig att vara lugn, 
nämligen i Kulla-Gulla och Dunder och i båda fallen är det de kvinn
liga huvudpersonerna: Du måste lära dej att stå lugn inför dä som ä 
(KG), Lugn i stormen (Dunder). Såväl kvinnliga som manliga roll
figurer tillskrivs dock dispositionen 'lugn' (se nedan). 

Av de 113 beläggen förekommer 104 (92,2%) i helhetsbeskriv
ningar och 9 (7,8 %) i delbeskrivningar (se bilaga 3:19). 

De helhetsbeskrivande beläggen är jämnt fördelade mellan predika-
tiv (50 belägg) och adverbial (50 belägg), men i de enskilda böckerna 
varierar det dock en aning, även om det bara rör sig om skillnader på 
ett eller ett par belägg. I Kitty 1 och i vissa av pojkböckerna är emel
lertid samtliga belägg adverbial. Attribut är här liksom i de andra 
delfälten en ovanlig kategori, endast 4 belägg varav 3 på lugn, som 
förekommer om såväl kvinnliga som manliga rollfigurer, t ex den 
annars så lugna Gerd (Lotta2), Den lugna, otrevliga typen i bakre 
sittbrunnen (Bigi), Mjuka Olsson var hans raka motsats: en lugn, 
mjuk och belevad person (Dunder). Det återstående belägget är orädd 
som i kontexten snarast tycks ha betydelsen 'minst rädd':... Skalla-
Frans som var den oräddaste av drängarna (KG). 

De delbeskrivande beläggen förekommer som attribut (7) och 
adverbial (2), t ex Giggis lugna tillförsikt (Lottai), Irenes lugna röst 
(Dunder), en lugn manlig röst (Lotta2). 

6.1.5.3.6 Sammanfattning 

Fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OC H LYNNE (1 552 belägg) består 
av fem delfält vilka nedan sammanfattas översiktligt i storleksordning. 
Siffrorna inom parentes anger antal belägg/faltord. 

RÄDSLA, ORO OCH UPPRÖRDHET (479/49) 
— det största av delfälten i alla bokgrupper och störst i flickboksgruppen 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de manli ga i 

pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— jämförelsevis många belägg är objektiva predikativ 
— delbeskrivningar förekommer nästan bara i flickböcker 
— de vanligaste fältorden i såväl flick- som pojkbeskrivningar är rädd och orolig 
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— främst flickbeskrivande fältord är ängslig, förskräckt och förfärad och främst 
pojkbeskrivande upprörd 

GLÄDJE, KÄRLEK OCH TILLFREDSSTÄLLELSE (419/53) 
— fältord som avser kärlek förekommer knappt alls i böckerna med undantag 

för en pojkbok 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs något mer än de manliga 

i pojkboksgruppen 
— det största flickbeskrivande fältet i pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ, bl a vid se 

ut och känna sig 
— förhållandevis mänga belägg är fundament 
— det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkbeskrivningar är glad, som fram

för allt förekommer i böcker av kvinnliga författare 
— främst pojkbeskrivande fältord är smickrad, road, belåten samt sådana so m 

avser humor 

ILSKA, HAT OCH MISSNÖJE (288/59) 
— det tredje största delfältet i flickboksgruppen och den neutrala 
— dubbe lt så många flickboksbelägg som pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de manliga i 

pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ, bl a vid 

se ut 
— i pojkb oksgruppen och den neutrala är de helhetsbeskrivande beläggen relativt 

jämnt fördelade på predikativ och adverbial 
— det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkbeskrivningar är arg 
— främst flickbeskrivande fältord är bitter och främst pojkbeskrivande, speciellt 

i flickböckerna, är irriterad 

SORG, ALLVAR OCH OLUST (253/52) 
— det tredje största delfältet i pojkboksgruppen 
— ungefär lika många flic kboksbelägg som pojkboksbelägg 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ (flickboks

gruppen) och helhetsbeskrivande adverbial (pojkboksgruppen) 
— den vanligaste verbtypen är perceptionsverb avseende syn (se ut, titta m fl) 
— de vanligaste fältorden i såväl flick- som pojkbeskrivningar är allvarlig, dyster, 

ledsen och olycklig 
— allvarlig och dyster har större utrymme i pojkbeskrivningarna och olycklig i 

flickbeskrivningarna 
— främst pojkbeskrivande ät generad 

LUGN OCH OBERÖRDHET (113/10) 
— ett litet fält i samtliga böcker 
— lika många belägg i fl ickboksgruppen och pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— delbeskrivningar förekom mer knappt 
— det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkbeskrivningar är lugn, ofta i 

imperativsatser. 
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Sammanfattande kan om huvudfältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING 
OCH LYNNE konstateras att såväl kvinnliga som manliga rollfigurer 
tillskrivs en mängd olika känslor och sinnesstämningar men främst 
rädsla och glädje. "Den rena glädjen" framstår dock mer som en 
"flickkänsla". De kvinnliga rollfigurerna kan lite tillspetsat sägas "bli 
glada", medan de manliga "blir smickrade, roade och belåtna". 

Av de negativa motpolerna till positiva känslor och sinnesstäm
ningar som glädje och tillfredsställelse framstår ilska och bitterhet 
som typiska för flickor/kvinnor och allvar och dysterhet som typiska 
för pojkar/män. En tendens är också att kvinnliga rollfigurer mer till
skrivs direkta känslor och de manliga mer sinnesstämningar, men 
detta är inte genomgående för materialet. 

6.1.5.4 Sammanfattning 

Huvudfältet PSYKISKA EGEN SKAPER OCH TILLSTÅND omfattar 2 724 
belägg och utgör ungefär en tredjedel av materialet och ungefär samma 
andel av flickboksgruppen och den neutrala som av pojkboksgruppen. 
Fältet har indelats i delfält på olika nivåer, och den första nivån om
fattar KOGNITION OCH INTELLIGENS (832 belägg), VILJA OCH 
KARAKTÄR (340) samt KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE 
(1 552). Som en allmän sammanfattning av huvudfältet kan konsta
teras att beläggfördelningen på delfälten till viss del är i enlighet med 
traditionellt kvinnligt och manligt med en större andel känsloadjektiv 
i flickboksgruppen och i flickbeskrivningarna än i pojkboksgruppen 
och pojkbeskrivningarna och en omvänd fördelning av kognitions-
adjektiven. Känsloadjektiven är emellertid betydligt fler än kognitions-
adjektiven i såväl pojkböckerna som pojkbeskrivningarna i de olika 
bokgrupperna, vilket däremot inte överensstämmer med den förvänta
de könsrollsbilden. Beträffande rollfigurernas karaktär kan konstateras 
att endast manliga rollfigurer beskrivs som ohederliga och oärliga 
men också som "bra karlar". 

"Maken till duktig f licka får 
man leta efter" (Kitty) 

6.1.6 ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET 
kärnadjektiv: 0, kunnig—okunnig, erfaren—{oerfaren) 

Hur rollfigurerna beskrivs med avseende på anlag och kunnighet inom 
olika områden är särskilt intressant ur könsrollssynpunkt med tanke 
på de traditionella föreställningarna om "kvinnfolksgöra" och "man-
folksgöra" och mot bakgrund av de skillnader som finns redovisade i 
intressen och yrkesval, t ex intresse för levande varelser kontra döda 
ting, vårdande yrken kontra tekniska osv (se 2.1.2.2 ovan och t ex 
Toij er-Nilsson 1978:168 f). 
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Fältet ANLAG, KUNNANDE OC H ERFARENHET omfattar 234 belägg 
och utgörs av adj/adv som avser specialförmåga/oförmåga och erfaren
het/oerfarenhet inom såväl intellektuella och konstnärliga som prak
tiska områden och även av adj/adv som avser kroppsstyrka odyl. I 
fältet ingår också allmänna omdömen om en persons kunnande eller 
omdömen om enstaka handlingar, t ex duktig, värdelös, klara något 
bra/dåligt. Fältet har beröringspunkter med POPULARITET OCH ANSE
ENDE, dit adj/adv som stor och framstående förts (6.2.1.4). Fältorden 
redovisas i tablå 42 uppdelade i motsatsgrupper. 

Tablå 42. ANLAG, KUNNANDE OCH ERFA RENHET - fältord och frekvens i 
materialet totalt (234/7\).a 

"Positiv pol" (193/52) 
&bra ( 34), duktig (21), &stark (18), 
van (14), skicklig (13), &fin (9), vis 
(5), &lätt (4), bortskämd (3),^ effek
tiv (3), perfekt (3), spänstig (3), vig 
(3), behändig (2), duglig (2), erfaren 
(2), &god (2), matematisk (2), musi
kalisk (2), mästerlig (2), nyttig (2), 
praktisk (2), prövad (2), &snygg (2), 
spelbar (2), &överlägsen (2), &elegant, 
fenomenal, fjällvan, förhärdad, för
tjusande, genommusikalisk, härdad, 
härjad, idrottslig, jättebra, konstnär
lig, kunnig, levnadsvis, ljuvlig, lysande, 
läsbegåvad, metodisk, &märkvärdig, 
nicksäker, oslagbar, pysslig, reklam-
sinnad, rutinerad, &stilig, &strålande, 
styv, &säker, suverän, synsk, teknisk, 
träffsäker, tursam, utmärkt, väl tränad 

"Negativ pol" (39/19) 
hjälplös (10), &dålig(5), bortkommen 
(2), chanslös (2), klantig (2), maktlös 
(2), okunnig (2), omusikalisk (2), otek
nisk (2), tafatt (2), värdelös (2), falsk, 
fumlig, &grön, jättedålig, kryckig, oprak
tisk, orkeslös, &usel 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ bortskämd hör kanske inte riktigt hemma här men har förts hit p g a närheten till van i de 
kontexter där det förekommer, t ex han är bortskämd med att flickor tindrar med ögonen 
vid hans åsyn (Lotta2). 

Den positiva polen är den dominerande med 193 belägg och de 
vanligaste fältorden är bra (34), duktig (21), stark (18), van (14) och 
skicklig (13) och i den negativa polen hjälplös (10) och dålig (5). 

Tabell 34 visar att pojkboksgruppen här har flest belägg, samman
lagt 106 mot flickboksgruppens 84, men detta hänger samman med 
att en enda bok har extremt många belägg, nämligen Åshöjden med 
51 belägg. Av dessa förekommer 45 i beskrivningar av rollfigurerna som 
fotbollsspelare (eller av publiken), bl a av de båda huvudpersonerna 
som kontrasteras mot varandra, t ex Jag tänker inte nöja mej med att 
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Tabell 34. ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET - antal belägg i resp bok och bok
grupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 11 3 14 Bigi 8 1 9 
Kitty2 3 6 2 11 Big2 5 1 6 
Lottai 15 3 1 19 TreDl 4 4 
Lotta2 5 4 2 11 TreD2 16 1 17 
Annika 2 1 3 Tvil 4 7 2 13 
Lotte (m) 4 7 1 12 Tvi2 2 2 4 
Bonnie (m) 2 5 1 8 Dante 2 2 
KG (b) 2 4 6 Ås (b) 1 45 5 51 

Summa 42 34 8 84 Summa 7 89 10 106 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 2 4 
Fem2 7 5 1 13 
Dunder (m,b) 10 7 3 20 
Blom (b) 3 4 7 

Summa 22 18 4 44 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

va bra, jag vill va bäst (Edward), Jag kommer aldrig att bli en riktigt 
bra fotbollsspelare (Jorma). 

I fördelningen av belägg på beskrivningar av resp kön är det här 
fältet i flickboksgruppen och den neutrala bokgruppen ett av de mest 
"jämlika" i materialet, dvs de flesta av böckerna innehåller ungefär 
lika många pojkbeskrivande belägg som flickbeskrivande. 

Även i två av pojkböckerna är det en jämförelsevis "jämlik fördel
ning", nämligen i Tvilling med 4 resp 2 flickbeskrivande belägg. I 
båda böckerna är det Huberts flickvän som beskrivs, t ex Du är en 
perfekt sekreterare (Tvil, Annika) och Hon klarar sig fint, våran lilla 
sekreterare (Tvi2, Gull-Britt).19 

Av de totalt 234 beläggen förekommer 207 (88,5 %) i helhetsbe
skrivningar och 27 (11,5) i delbeskrivningar (se bilaga 3:20). Del-
beskrivande belägg förekommer dock framför allt i pojkböckerna 
och/eller i pojkbeskrivningar (se nedan). 

De helhetsbeskrivande beläggen förekommer främst som predikativ, 
103 belägg (49,8%) och därnäst som attribut, 62 belägg (29,9%), 
medan adverbial här är den minst vanliga kategorin, 42 belägg (20,3 %). 
I de flesta av böckerna är beläggen relativt jämnt fördelade mellan 
predikativ och attribut, utom i Åshöjden där beläggen främst är 
predikativ (29) och därnäst adverbial (13). 

Helhetsbeskrivande attribut i flickbeskrivningar förekommer nästan 
uteslutande i flickböckerna (12 av de 15 beläggen), medan de pojk
beskrivande attributen är mer jämnt fördelade mellan bokgrupperna. 
Av de enskilda böckerna är det endast två pojkböcker (TreDl och 
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Dante) som inte har några pojkbeskrivande attribut. De helhetsbeskri-
vande attributen förekommer i stor utsträckning i obestämda nominal-
fraser (ca 2/3), företrädesvis som predikativ. Huvudord är dels 
substantiv som enbart avser kön, t ex flicka resp kille, dels sådana 
som avser yrke, sysselsättning o dyl. Vilka fältord som i obestämda 
nominalfraser är attribut till vilka huvudord i beskrivningar av resp 
kön redovisas nedan : 

Flickor/kvinnor Pojkar/män 

Attribut Huvudord Attribut Huvudord 

duktig stark 
konstnärlig flicka/flickor vis karl/man/ 
prövad skicklig kille/ m fl 

duktig 

duktig detektiv/sekreterare / skicklig pilot/flygare /strids
utmärkt skådespelerska/ora bra flygare/skytt/hästkarl/ 
perfekt kel/människa duktig hästdressör/hästhand-
förhärdad erfaren lare/djurtämjare/advo
vis härdad kat/detektiv/ingenjör/ 
duglig styv veterinär/simmare/fot-

fin bollsspelare/idrotts-
duglig kille/vaktpost/yrkes-

man 

De nominalfraser soni här faller en aning ur ramen är duktig ung 
man (om Hubert i Tvil) och möjligen du visa orakel (Giggi i Lottai), 
men annars är det i stort sett en perfekt spegling av traditionella 
könsrollsmönster med "duktig flicka" och "skicklig kille" och de 
traditionella yrkesrollerna sekreterare resp pilot m fl.20 Den enda 
gemensamma yrkesrollen är detektiv, men de attribut som förekom
mer i flickbeskrivningarna är utmärkt och duktig: Du har varit en 
duktig detektiv (Kitty 1), medan det i pojkbeskrivningar är skicklig: 
... även om han var en aldrig så skicklig detektiv (Blom).21 Som visas 
i tablå 43 nedan förekommer skicklig överhuvudtaget inte i flick-
beskrivningar. De få attributiva belägg på fältord som hör till den 
negativa polen har inte tagits med ovan. Samtliga förekommer i pojk
beskrivningar, bortkomna pojkar (Lottai — gäller ett luciatåg), en 
gammal orkeslös man (Ås), och dålig vissiare (Tvi2,y). 

De helhetsbeskrivande predikativen utgörs av allmänna omdömen 
som duktig, bra, dålig osv (i vissa fall preciserade genom prepositions-
fraser) och ingår bl a i repliker av rollfigurerna själva, t ex Jag är fin 
på att skriva (Tvil,x), Jag är duktig på att måla (Feml,x), Jag är 
jättedålig på att navigera (Big2,y). De adverbiella beläggen förekom
mer här naturligt nog främst vid handlingsverb av olika slag, t ex Hon 
körde bra (Lotta2), Han tog ner bollen elegant (Ås). För såväl predi
kativen som adverbialen gäller att beskrivningarna tycks mindre köns
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rollsbundna än attributen, även om liknande exempel förekommer 
även här, t ex Du dansade förtjusande (Lotta l,x — pojk replik), ... 
som han skickligt svetsat (Lotte,y). 

De delbeskrivande beläggen förekommer som nämndes ovan främst 
i pojkböcker och/eller pojkbeskrivningar. Det vanligaste fältordet är 
stark, t ex en stor stark näve (Dante), och det vanligaste huvudordet 
hand/näve som också förekommer i predikativa beskrivningar, t ex 
Hans händer som i allt arbete var fumliga och tafatta (KG). De 
adverbiella beläggen förekommer i repliker av manliga rollfigurer och 
uttrycker beröm /klander, t ex snyggt jobbat (TreD2,y), Bra gjort, 
flicka lilla (Dunder — om flygning), vilket också gäller de 2 predikativa 
beläggen i flickbeskrivningar:mycket bra (Tvil,x). 

Tablå 43. ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET - fâltord och frekvens i 
beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män ? 

positiv 
pol 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

duktig 7 1 3 11 bra 3 17 2 22 
bra 2 2 5 9 stark 6 8 1 15 
fin 1 3 2 6 skicklig 2 4 5 11 
van 3 3 6 duktig 2 4 3 9 
stark 1 2 3 van 3 1 1 5 
behändig 2 2 lättb 1 3 4 
mästerlig 2 2 vis 1 2 1 4 
duglig 1 1 spänstig 2 1 3 
effektiv 1 1 vig 1 1 1 3 
fenomenal 1 1 erfaren 1 1 2 
fjällvan 1 1 fin 1 1 2 
förhärdad 1 1 god 1 1 2 
förtjusande 1 1 matematisk 2 2 
genommusikalisk 1 1 nyttig 2 2 
jättebra 1 1 perfekt 2 2 
konstnärlig 1 1 snygg 2 2 
levnadsvis 1 1 spelbar 2 2 
ljuvlig 1 1 bortskämd 1 1 
läsbegåvad 1 1 elegant 1 1 
perfekt 1 1 duglig 1 1 
pysslig 1 1 effektiv 1 1 
praktisk 1 1 härdad 1 1 
prövad 1 1 härjad 1 1 
suverän 1 1 idrottslig 1 1 
synsk 1 1 lysande 1 1 
utmärkt 1 1 musikalisk 1 1 
vis 1 1 märkvärdig 1 1 

nicksäker 1 1 
oslagbar 1 1 
reklamsinnad 1 1 
rutinerad 1 1 
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negativ 
pol 

stilig 1 1 
styv 1 1 
strålande 1 1 
säker 1 1 
träffsäker 1 1 
teknisk 1 1 
tursam 1 1 
vältränad 1 1 
överlägsen 1 1 

hjälplös 3 3 hjälplös 2 4 6 
dålig 1 1 2 dålig 3 3 
bortkommen 1 1 chanslös 2 2 
grön 1 1 omusikalisk 1 1 2 
falsk 1 1 o teknisk 2 2 
klan tig 1 1 värdelös 2 2 
maktlös 1 1 bortkommen 1 1 
opraktisk 1 1 fumlig 1 1 
tafatt 1 1 jättedålig 1 1 

kryckig 1 1 
maktlös 1 1 
okunnig 1 1 
orkeslös 1 1 
tafatt 1 1 
usel 1 1 

Summa 42 7 22 71 Summa 34 89 18 141 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

b lätt förekommer i kontexter som De hann lätt i kapp honom (Kitty2). 

Av tablå 43 framgår att det endast är ett fåtal fältord som före
kommer i såväl flick- som pojkbeskrivningar, nämligen bra, duktig, 
stark, fin, vis, duglig och effektiv samt t ex hjälplös och maktlös. Av 
dessa förekommer dock stark som väntat nästan enbart i pojkbeskriv
ningar (11 belägg mot 3 i flickbeskrivningar) liksom övriga fältord 
som avser fysisk förmåga: spänstig (3), vig (3), vältränad. Förutom 
yrkesskicklighet av olika slag är det just sådana egenskaper som till
skrivs de manliga rollfigurerna i flickböckerna. Av de 3 flickbeskri-
vande beläggen på stark beskriver 1 b elägg Regina i Kulla-Gulla : Stark 
som hon alltid blev i vredens stunder... och 2 pojkflickorna i Fem2, 
t ex Hon var stark i armarna (jfr om attributen ovan). De kvinnliga 
rollfigurerna i flickböckerna och de neutrala böckerna tillskrivs i 
stället främst konstnärlig eller praktisk förmåga, t ex Hon är genom
musikalisk och duktig på att dansa (Kitty 1), den praktiska Giggi 
(Lottal), Hon var fenomenal på att leta reda på saker (Fem2). Sam
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tidigt beskrivs också de kvinnliga rollfigurernas oförmåga i praktiskt 
avseende, t ex Dum och opraktisk var vad jag var (Lottal), den 
klantiga tjejen (Dunder). Det sistnämnda belägget gäller Päivi i Dunder 
som också beskrivs med fältordet mästerlig (2), t ex Ingen general 
kunde ha planlagt det hela mer mästerligt än Päivi. 

I flickbeskrivningarna i pojkböckerna förekommer fältorden fin, 
bra, duktig, perfekt, t ex Hon är duktig (Ås — gäller studier), medan de 
pojkbeskrivande fältorden är mer preciserade: matematisk, nicksäker 
osv. 

Sammanfattningsvis kan om fältet ANLAG, KUNNANDE OCH ERFA
RENHET (234 belägg) konstateras följande: 
— den po sitiva polen är den dominerande 
— det är en ovan ligt jämn fördelning mellan flickbeskrivande och pojkbeskrivande 

belägg i de flesta av böckerna 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ och en för

hållandevis vanlig kategori är även helhetsbeskrivande attribut 
— huvudord till de helhetsbeskrivande attributen är i flickbeskrivningar flicka 

och sekreterare och i poj kbeskrivningar flygare, ingenjö r, advokat, hästkarl , 
simmare m fl 

— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är duktig och bra och de vanligaste 
pojkbeskrivande bra, stark och skicklig varav skicklig uteslutande förekommer 
i pojkbeskrivningar 

— de kvinnliga rollfigurerna beskrivs mer med avseende på konstnärlig och prak
tisk förmåga och de manliga mer med avseende på fysisk förmåga, speciellt i 
flickböckerna 

— flick- resp pojkbeskrivningarna i detta fält kan illustreras med följande exem
pel: 

Min hustru Taiga är en mycket duglig människa (Bonnie) 
Ni är en utomordentligt skicklig yrkesman, herr Vallenberg (Dunder) 

6.1.7 TEMPO OCH RÖREL SER 

Fältet TEMPO OCH RÖR ELSER omfattar 946 belägg och är det fjärde 
största huvudfältet i materialet (se under 6 ovan). Fältet utgörs av 
adj/adv som beskriver rollfigurerna i fråga om bl a aktivitet, intensitet, 
snabbhet och rörelsemönster, dvs iakttagbart beteende som inom 
psykologin anses avslöja något om en persons psykiska egenskaper 
och tillstånd (se 2.2.1 ovan). Fältet har indelats i två delfält, AKTIVI
TET, TEM PO OCH INTENSITET (763 belägg) och KROPPSSTÄLLNING 
OCH RÖRELSER (1 83 belägg). 

Beträffande enskilda fältord kan i vissa fall diskuteras till vilket av 
delfälten de bör föras, men huvudprincipen har varit att till AKTIVI
TET, TEMPO OCH INTENSITET föra belägg som mer speglar egenskaper 
eller karaktärsdrag, medan KROPPSSTÄLLNING OC H RÖRELSER avse r 
mer tillfälliga tillstånd och rörelsemönster. 
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6.1.7.1 AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET 

kärnadjektiv: aktiv—(passiv), snabb—långsam, 
livlig—stillsam, in tensiv—(tam ?) 

De fältord som utgör fältet AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET redo
visas i tablå 44 indelade i betydelsegrupperna "aktivitet/snabbhet", 
"livlighet/temperament", "ljudnivå" och "intensitet". 

Den positiva polen omfattar totalt fler belägg än den negativa (491 
resp 272 belägg), men inom grupperna "livlighet/temperament" och 
"ljudnivå" är det en i stort sett jämn fördelning (se tablå 44). De van
ligaste fältorden inom resp grupp och pol är snabb (69), hastig (52)— 
långsam (47); ivrig (63)—försiktig (84); högljudd (14)—tyst (26) och 
hård (26)—lätt (6), svag (6). Det vanligaste fältordet totalt är alltså 
försiktig. 

Tabell 35 visar att flickböckerna som grupp har fler belägg än 
pojkböckerna (346 resp 301 belägg), vilket som vanligt sammanhänger 
med att de manliga rollfigurerna beskrivs så pass mycket i vissa av 
flickböckerna, även om Bonnie här för ovanlighetens skull har fler 
flickbeskrivande än pojkbeskrivande belägg (se bilaga 2:2). Vissa av 
de enskilda böckerna har anmärkningsvärt många belägg, även om 
detta är ett stort fält i samtliga böcker, nämligen Kulla-Gulla (68), 
TreDeckare2 (65) och Åshöjden (63). I dessa liksom i de övriga 
böckerna är det främst huvudpersonerna som beskrivs, i detektiv
böckerna också bovarna. 

De flesta beläggen i flickböckerna som helhet hör till den positiva 
polen, medan det i pojkböckerna är en betydligt jämnare fördelning. 
Undantag är dock Biggies 1 som i detta avseende liknar flickböckerna 
liksom Dunder, medan de övriga neutrala mer liknar pojkböckerna. 

Av de 763 beläggen ingår 644 (84,4 %) i helhetsbeskrivningar och 
119 (15,6%) i delbeskrivningar (se bilaga 3:21). De helhetsbeskri-
vande beläggen fungerar främst som adverbial (520 belägg) och 
därnäst som predikativ ( 107 belägg). Av de enskilda böckerna är det 
endast Kulla-Gulla och Biggles2 som har jämförelsevis många predi
kativ (18 resp 15), i båda fallen i pojkbeskrivningar. 

Adverbialen förekommer framför allt vid rörelseverb och handlings
verb, t ex Hon jobbade så hårt att hästen var riktigt förvånad (Fem2).22 

Endast 11 belägg förekommer vid mentala verb som fundera, tänka 
0 dyl varav 3 i flickbeskrivningar (endast flickböcker), t ex Snabbt 
räknade hon ut hur lång tid det skulle ta att få hästen betald (Annika), 
och 8 i pojkbeskrivningar (endast pojkböcker och neutrala), t ex Mats 
tänkte febrilt (Dunder). 

Attributen utgör endast 2,6 % av de helhetsbeskrivande beläggen, 
dvs 17 belägg, varav 5 i flickbeskrivningar (endast flickböcker) och 9 
1 pojkbeskrivningar (alla bokgrupper). De flickbeskrivande attributen 
är jäktad, jazzbalettande, hejig, käck och stilla, t ex en jäktad expedit 
(Kitty 1), en käck flicka (Kitty2). Av de pojkbeskrivande är 4 belägg 
på snabb, t ex pressens snabba gossar (Lotta2), snabba backar (Ås) 
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Tablå 44. AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET - fältord och frekvens i 
materialet totalt (763/118).Ä 

"aktivitet/snabbhet" 
(299/34): 

"livlighet/ 
temperament' 
(283/46): 

"ljudnivå" 
(82/16): 

"intensitet" 
(99/23): 

Negativ pol (272/37) 
långsam (47), sakta (12), 
sen (2), avslappad, dröj
ande, försenad, ledig, mak
lig, overksam, släpig, sävlig 

försiktig (84), stilla (28), 
stillsam (10), blickstilla (2), 
varlig (2), varsam (2), slö 
(2), behärskad, håglös, lam, 
loj, saktmodig, still 

Positiv pol (491/81) 
snabb (69), hastig (52), 
kvick (22), upptagen (20), 
rask (13), fort (12), bråt
tom (11), blixtsnabb (4), 
brådskande (4), jäktad (4), 
brådis (3), skyndsam (3), 
&tvär ( 3), aktiv, flink, in
begripen, inblandad, jazz
balettande, lemonaddrick-
ande, solbadande, syssel
satt, tuggande, uppvärmd 
ivrig (63), häftig (20), vild 
(18), våldsam (7), hurtig 
(3), käck (3), eld och lågor 
(2), energisk (2), entusias
tisk (2), hejig (2), het på 
gröten (2), hurtfrisk (2), 
alert, &blind,^ dramatisk, 
dumdristig, eldfängd, frej
dig, &frisk, full av iver, 
företagsam, glupsk, hetsig, 
impulsiv, lekfull, leklysten, 
livlig, obehärskad, försiktig, 
på alerten, vildsint, även
tyrlig, äventyrslysten 

högljudd (14), &hög (13), 
ljudlig (3), bullersam, prass
lande^ &stark/ stötvis/* 
taktfast^ 

&hård (26), &djup (11), 
&bred (9), &ordentlig (7), 
genomträngande (4), inten
siv (4), &kraftig (3), febril 
(2), &het (2), rejäl (2), 
stenhård (2), &stor (2), 
brinnande, inträngande, 
&stark, stint, &tydlig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 
b blind ingår i kontexten blint raseri (Bigi) och har här betydelsen 'obehärskad'. 
c prasslande anger snarast ljudkvalitet men har ändå förts hit. 
d stötvis och taktfast har förts hit i brist på bättre alternativ. De ingår i kontexterna talade 
stötvis (Ås,y) resp sov taktfast (Tvil,y). 
e tyst i betydelsen 'icke-pratande' har förts till fältet ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE 
(6.2.2.1.2). 
/ stark resp svag förekommer också i gruppen "intensitet" men räknas bara som ett fältord. 
Antalet fältord i betydelsegrupperna överensstämmer därför ej med det totala antalet fältord. 
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&tyst* (26), låg (14), ljud
lös (2), &svagf (2), dämpad, 
dödstyst, halvkvävd, låg
mäld 

&lätt (6), &svag (6), &liten 
(3), omärklig (3), &blek, 
flyktig 



Tabell 35. AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET - antal belägg i resp bok och bok
grupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y z tot 

Kitty 1 28 7 1 36 Bigi 40 40 
Kitty2 21 17 8 46 Big2 27 27 
Lottai 36 7 4 47 TreDl 31 3 34 
Lotta2 43 7 5 55 TreD2 62 3 65 
Annika 15 4 19 Tvil 3 20 23 
Lotte (m) 28 3 31 Tvi2 22 22 
Bonnie (m) 24 16 4 44 Dante 3 23 1 27 
KG (b) 26 38 4 68 Ås (b) 1 58 4 63 

Summa 221 99 26 346 Summa 7 283 11 301 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 6 3 11 20 
Fem2 6 18 1 25 
Dunder (m,b) 9 18 1 28 
Blom (b) 8 27 8 43 

Summa 29 66 21 116 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

och 2 på upptagen vilka förekommer i snarlika kontexter: Jag är en 
rätt upptagen man (Kitty2), Jag är en upptagen man (Dante).23 

Av de 119 delbeskrivande beläggen är 102 attribut och 9 predikativ, 
t ex med sin ivriga röst (Annika,x), med ett våldsamt språng (Kitty2,x), 
Blicken såg nästan slö ut (Tvi2,y). 

Som framgår av tablå 45 är den största skillnaden beträffande fält
orden att det förekommer mycket färre flickbeskrivande än pojk-
beskrivande belägg (257 resp 448 belägg). Detta gäller främst inom 
betydelsegrupperna "aktivitet/tempo" (91 resp 181 belägg) och 
"livlighet/temperament" (92 resp 167). Däremot är knappt någon 
skillnad alls inom gruppen "intensitet" (45 resp 51) och relativt liten 
skillnad inom "ljudnivå" (29 resp 49). 

En genomgående skillnad inom alla betydelsegrupperna är däremot 
att den negativa polen har en större andel av de pojkbeskrivande 
beläggen än av de flickbeskrivande (skillnader på 5—15 %), dvs kvinn
liga rollfigurer beskrivs procentuellt sett mer med adj/adv som snabb, 
ivrig, högljudd och manliga mer med adj/adv som långsam, försiktig, 
tyst. Detta gäller inom pojkboksgruppen och den neutrala bokgruppen, 
men däremot inte i flickboksgruppen där det i stället är kvinnliga 
rollfigurer som beskrivs med adj/adv som försiktig osv. Den relativt 
höga frekvensen av försiktig torde hänga samman med att många av 
böckerna är detektivberättelser där huvudpersonerna handlar klokt 
genom att agera försiktigt. 
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Tablå 45. AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET - fältord och frekvens i 
beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"aktivitet/ snabb 18 2 20 snabb 7 34 5 46 
snabbhet" hastig 15 2 2 19 hastig 6 20 4 30 
(272) kvick 8 2 10 upptagen 4 13 17 
positiv rask 6 6 kvick 5 7 12 
pol bråttom 3 3 bråttom 2 4 6 pol 

fort 2 1 3 fort 2 3 5 
upptagen 2 1 3 rask 1 3 1 5 
brådskande 2 2 blixtsnabb 1 1 1 3 
blixtsnabb 1 1 brådis 2 2 
flink 1 1 brådskande 2 2 
jazzbalettande 1 1 jäktad 1 1 2 
jäktad 1 1 tvär(t) 2 2 
skyndsam 1 1 aktiv 1 1 
tuggande 1 1 inbegripen 1 1 
tvär(t) 1 1 lemonad- 1 1 

drickande 
skyndsam 1 1 
sysselsatt 1 1 
uppvärmd 1 1 

negativ långsam 8 8 långsam 2 26 6 34 
pol sakta 6 1 7 sakta 3 1 4 pol 

ledig 1 1 sen 1 1 2 
overksam 1 1 dröjande 1 1 
sävlig 1 1 maklig 1 1 

släpig 1 1 
Summa 79 4 8 91 Summa 34 122 25 181 

"livlighet/ ivrig 12 2 4 18 ivrig 11 22 8 41 
tempera häftig 7 7 häftig 3 7 3 13 
ment" vild 3 3 vild 5 8 13 
(259) hurtfrisk 2 2 våldsam 2 2 1 5 
positiv hurtig 2 2 alert 1 1 
pol käck 2 2 blind 1 1 pol 

våldsam 2 2 dramatisk 1 1 
eld och lågor 1 1 dumdristig 1 1 
energisk 1 1 eld och lågor 1 1 
entusiastisk 1 1 eldfängd 1 1 
frisk 1 1 entusiastisk 1 1 
företagsam 1 1 het på gröten 1 1 
glupsk 1 1 hurtig 1 1 
hejig 1 1 käck 1 1 
het på gröten 1 1 obehärskad 1 1 
hetsig 1 1 oförsiktig 1 1 
impulsiv 1 1 på alerten 1 1 
lekfull 1 1 vildsint 1 1 

äventyrslysten 1 1 
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negativ försiktig 23 2 25 försiktig 6 39 5 50 
pol stilla 12 3 15 stilla 9 2 11 pol 

varsam 2 2 stillsam 2 7 1 10 
blickstilla 1 1 slö 1 1 2 
håglös 1 1 varlig 2 2 
loj 1 1 behärskad 1 1 loj 

blickstilla 1 1 
lam 1 1 
saktmodig 1 1 
still 1 1 

Summa 79 2 11 92 Summa 38 108 21 167 

"ljudnivå" hög 6 6 högljudd 2 3 2 7 
(78) högljudd 5 1 6 hög 4 1 

1 
5 

positiv bullersam 1 1 ljudlig 1 1 2 
pol ljudlig 1 1 stark 1 1 pol 

prasslande 1 1 stötvis 1 1 prasslande 
taktfast 1 1 

negativ tyst 8 8 tyst 2 10 5 17 
pol ljudlös 2 2 låg 2 7 2 11 

låg 1 1 2 svag 1 1 2 
dödstyst 1 1 dämpad 1 1 
halvkvävd 1 1 lågmäld 1 1 

Summa 27 2 29 Summa 12 27 10 49 

"intensi hård 14 2 16 hård 1 8 1 10 
tet" djup 3 1 4 8 bred 1 6 1 8 
(96) ordentlig 4 4 djup 1 1 1 3 
positiv genom 1 1 2 ordentlig 2 1 3 
pol trängande genom 2 2 pol 

bred 1 1 trängande 
brinnande 1 1 intensiv 2 2 
febril 1 1 kraftig 2 2 
het 1 1 febril 1 1 
intensiv 1 1 het 1 1 
kraftig 1 1 inträngande 1 1 
rejäl 1 1 rejäl 1 1 
stenhård 1 1 stenhård 1 1 
stor 1 1 stint 1 1 

stor 1 1 
tydlig 1 1 

negativ liten 1 1 2 lätt 4 1 5 
pol svag 2 2 omärklig 1 1 1 3 

blek 1 1 svag 1 2 3 
lätt 1 1 flyktig 1 1 

liten 1 1 
Summa 36 1 8 45 Summa 15 26 10 51 

Totalt 221 7 29 257 Totalt 99 283 66 448 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är or d som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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Om man ser till fältet som helhet har i pojkbeskrivningarna lång
sam en mer framträdande plats, speciellt i Åshöjden (12 belägg), och 
i flickbeskrivningar stilla samt hård och djup, vilka båda avser inten
sitet. Ett fältord som förekommer mer i pojkbeskrivningar än i flick
beskrivningar till och med i flickböckerna är upptagen (jfr ovan om 
attributen). Med detta kan jämföras aktiv, inbegripen och sysselsatt 
som enbart förekommer i pojkbeskrivningar. 

Fältorden i gruppen "livlighet/temperament" visar att såväl kvinn
liga som manliga rollfigurer tillskrivs iver och entusiasm, t ex ivrig, eld 
och lågor, entusiastisk, ivrig är dessutom ett av de få fältord som 
förekommer i flickbeskrivningar i pojkböckerna och i flickböckerna 
lika ofta i pojk- som flickbeskrivningar. Såväl kvinnliga som manliga 
rollfigurer beskrivs också med fältorden häftig, vild och våldsam, men 
det är endast manliga rollfigurer som direkt tillskrivs ett häftigt 
temperament, t ex Han var häftig och frispråkig (Fem2) (jfr också 
pojkbeskrivande eldfängd och vildsint i flickböckerna). Å andra sidan 
förekommer i pojkbeskrivningar också stillsam (varav 7 i Ås) och 
saktmodig, och förekomsten av såväl obehärskad som behärskad i 
pojkböckerna illustrerar det motsatsförhållande som råder mellan att 
tillåtas ha ett häftigt temperament och samtidigt förväntas vara 
behärskad, vilket väl är de traditionella normerna för pojkar/män. 

Om kvinnliga rollfigurer förekommer inte oväntat fältord som 
käck och impulsiv men även företagsam, vilket då framställs som 
något anmärkningsvärt: Det var som sjutton vad ni var företagsamma 
(pojkrepliki Lottai). I pojklistan finns dumdristig och äventyrslysten, 
men även dramatisk och käck : Dante grep dramatiskt Tvärsan i armen 
(Dante),... och nöp tanten Trulda käckt i kinden (Bonnie,y). 

Förekomsten av belägg i gruppen "ljudnivå" visar att det inte 
främst eller enbart är pojkar/män som beskrivs som bullersamma och 
högljudda utan i lika stor omfattning kvinnliga rollfigurer, bl a Lotta i 
Lottai. I pojkböckerna är det som tablån visar dessutom vanligare 
med fältord som tyst och låg. tyst förekommer förutom i betydelsen 
'lågmäld', bl a i liknande sammanhang som försiktig, dvs i samband 
med jakt på bovar och andra äventyrligheter. 

I gruppen "intensitet" är det två fältord som förekommer med 
nämnvärt fler belägg i flickbeskrivningar än i pojkbeskrivningar, näm
ligen hård (16 resp 10), djup (8 resp 3). hård förekommer främst i 
Lotte ( 12 belägg) och ofta upprepat inom en sats, t ex ... och kramade 
henne hårt, hårt {Lotte,x). djup förekommer i flickbeskrivningar i 
alla bokgrupper och i de flesta fall till suck/sucka, t ex Annika suckade 
djupt (Tvil). Detta gäller också de pojkbeskrivande beläggen. 

Ett fältord som förekommer i större utsträckning i pojkbeskriv
ningar är bred (8 pojk- och 1 f lickbeskrivande), t ex Hans leende blev 
bredare och bredare (Bigi). Det enda flickbeskrivande belägget finns 
i Kitty 1: Kitty log brett. Skillnaden i förekomst av "djupa suckar" 
och "breda leenden" visar således en omvänd bild i jämförelse med 
fältord som glad resp dyster (se 6.1.5.3.1 och 6.1.5.3.2 ovan). 
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6.1.7.2 KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRE LSER 

kärnadjektiv: 0 

Fältet KROPPSSTÄLLNING OCH RÖREL SER omfattar 183 belägg och 
utgörs av adj/adv som avser rörelsemönster, gester, kroppsställning 
och hållning. I fältet ingår även adj/adv som avser kroppsvikt {lätt— 
tung), eftersom kroppsvikten normalt torde ha viss betydelse för hur 
man rör sig. Fältorden redovisas i tablå 46 indelade i grupperna 
"rörelsemönster" och "ställning/hållning". 

Tablå 46. KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER - fältord och frekvens i 
materialet totalt (183/102).0 

"rörelsemönster" fasadklättrande (9), &orörlig (8), &lång (7), rusande (7), 
(133/72): springande (7), &tung (5), flyende (4), pladask (4), 

infarande (3), inklivande (3), inrusande (3), instormande 
(3), &lätt (3), mödosam (3), stultande (3), handlös (2), 
huvudstupa (2), körande (2), smygande (2), utflygande 
(2), utklivande (2), ångande (2), bortilande, bärande, 
&elegant, &fin, flygande, framlidande, framstormande, 
fäktande, galopperande, gestikulerande, gående, hasande, 
hemrusande, hemspringande, hemstörtande, indråsande, 
instolpande, inträdande, klampande, klivande, klängande, 
kramande, kravlande, krypande, kånkande, lättfotad, 
militärisk, nerfarande, nerspringande, skakande, slänt
rande, släpande, smidig, stapplande, stormande, svepande, 
tassande, travande, uppdykande, utfarande, utrusande, 
utsökt, vacklande, vinglig, vinkande, vippande 

"ställning/hållning" stående (6), sittande (4), hopkrupen (3), knuten (3), 
(50/30): liggande (3), raklång (3), utsträckt (3), kutryggig (2), 

lutad (2), upprätt (2), baklänges, bortvänd, buren, böjd, 
framåtlutad, grensle, halvsittande, hopkurad, klistrad, 
kupad, nedborrad, nedbäddad, nerböjd, nersjunken, rak, 
&sned, sänkt, uppradad, utposterad, utspänd 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

De 183 beläggen är fördelade på 102 fältord och som tablå 46 
visar är samtliga lågfrekventa. I gruppen "rörelsemönster", som är 
den största (133 belägg), är fasadklättrande det vanligaste med 9 
belägg, vilket dock endast förekommer i en bok (Bonnie), och därnäst 
orörlig (8), lång (7), t ex långa steg, rusande (7) och springande (7). I 
gruppen "ställning/hållning", som omfattar 50 belägg, Ax stående (6) 
och sittande (4) vanligast. 

Som framgår av tabell 36 är böckerna ganska homogena med ca 
5 — 10 belägg vardera med undantag för Bonnie och Kulla-Gulla vilka 
har 21 resp 32 belägg. 
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Tabell 36. KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER 

FLICKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y 
Kitty 1 3 3 Bigi 7 
Kitty2 2 3 3 8 Big2 i 
Lottai 5 3 8 TreDl 1 5 
Lotta2 6 6 TreD2 6 
Annika 2 2 Tvil 1 6 
Lotte (m) 6 6 Tvi2 11 
Bonnie (m) 5 14 2 21 Dante 2 11 
KG (b) 8 21 3 32 Ås (b) 10 

Summa 37 38 11 86 Summa 4 57 

antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

POJKBÖCKER 

z tot 

7 
1 
6 
6 
7 

1 1  
13 

1 11 
62  

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 6 6 
Fem2 4 4 8 
Dunder (m,b) 1 7 1 9 
Blom (b) 1 9 2 12 

Summa 6 26 3 35 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Av de 183 beläggen förekommer 148 (80,9%) i helhetsbeskriv
ningar och 35 (19,1 %) i delbeskrivningar (se bilaga 3:22). De helhets-
beskrivande beläggen fungerar främst som adverbial (89 belägg — 
60,1 %) och utgörs då i de flesta fall av presens participformer till 
verben komma eller andra rörelseverb, t ex ... efter en kort stund 
kom han nerspringande (Dante). De predikativa beläggen utgörs 
främst av perfekt participformer till ställningsverb eller bli, t ex ... 
mina tre syskon som satt uppradade på var sin stol... (Lottai ,z). Av 
de 24 attributiva beläggen förekommer 11 i Bonnie varav 9 pkfasad-
klättrande som snarast har deiktisk funktion och används om boven, 
t ex den fasadklättrande snubben. 

Av de 35 delbeskrivande beläggen är 27 attribut, 7 predikativ och 
1 adverbial, Snuvans magra kropp kom framglidande (Fem2). Attri
buten och predikativen förekommer vid huvudord som avser rörelser 
av olika slag, t ex långa/tunga steg, eller enskilda kroppsdelar, t ex på 
vingliga ben (Lottal,x), fäktande nävar (KG,y). De delbeskrivande 
predikativen är här delvis av ett annat slag än i de andra betydelse
fälten genom att de fungerar som objektiva predikativ, t ex Hon höll 
händerna utsträckta (Fem2) eller i med-fraser, t ex med armarna 
sänkta (Ås,y). 

Som framgår av tablå 47 ligger lätt (3) överst på flicklistan och 
tung (6) näst överst på pojklistan, t ex Annika lade med lätta fingrar 
ett bandage (Annika) och En tung hand lades på hans axel (Dunder,y ). 
Också i flicklistan förekommer 1 belägg på tung, Vi steg in, tungt 
och mödosamt (Lotta2,x), medan lätt bara förekommer i flickbeskriv-
ningar (jfr också lättfotad). 
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Tablå 47; KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER - fältord och frekvens i be
skrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

"rörelse
mönster" 
(119) 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

lätt 3 3 fasadklätt- 9 9 
rusande 1 1 2 rande 
huvudstupa 2 2 tung 5 1 6 
inrusande 1 1 2 orörlig 5 5 
lång 2 2 rusande 3 1 1 5 
pladask 2 2 springande 1 5 
orörlig 2 2 flyende 2 1 3 
bortilande 1 1 stultande 2 1 3 
flyende 1 1 handlös 1 1 2 
gående 1 1 infarande 2 
hasande 1 1 lång 1 1 2 
hemrusande 1 1 mödosam 1 1 2 
hemspringande 1 1 pladask 1 1 2 
hemstörtande 1 1 smygande 2 
inklivande 1 1 utflygande 1 1 2 
instormande 1 1 utklivande 1 1 2 
kånkande 1 1 elegant 1 1 
lättfotad 1 1 fin 1 1 
mödosam 1 1 flygande 1 1 
smidig 1 1 framglidande 1 1 
springande 1 1 framstor 1 1 
tassande 1 1 mande 
tung 1 1 fäktande 1 1 
uppdykande 1 1 galopperande 1 1 
vinglig 1 1 gestikulerande 1 1 
vippande 1 1 indråsande 1 1 
ångande 1 1 inklivande 1 1 

inrusande 1 1 
instormande 1 1 
klampande 1 1 
klivande 1 1 
klängande 1 1 
kravlande 1 1 
krypande 1 1 
militäriskt 1 1 
nerfarande 1 1 
nerspringande 1 1 
skakande 1 1 
släntrande 1 1 
släpande 1 1 
stapplande 1 1 
svepande 1 1 
travande 1 1 
utfarande 1 1 
utrusande 1 1 
utsökt 1 1 
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hållning" 
(49) 

vacklande 1 1 
vinkande 1 1 
ångande 1 1 

Summa 26 4 5 35 Summa 27 39 18 84 

knuten 2 2 stående 3 1 1 5 
stående 2 2 liggande 3 3 
klistrad 1 1 sittande 2 1 3 
kutryggig 1 1 hopkrupen 2 2 
lutad 1 1 raklång 1 1 2 
nedborrad 1 1 utsträckt 1 1 2 
raklång 1 1 baklänges 1 1 
sittande 1 1 bortvänd 1 1 
upprätt 1 1 buren 1 1 
utsträckt 1 1 böjd 1 1 

framåtlutad 1 1 
grensle 1 1 
halvsittande 1 1 
hopkurad 1 1 
knuten 1 1 
kupad 1 1 
kutryggig 1 1 
lutad 1 1 
nedbäddad 1 1 
nerböjd 1 1 
nersjunken 1 1 
rak 1 1 
sned 1 1 
sänkt 1 1 
utposterad 1 1 
utspänt 1 1 
upprätt 1 1 

Summa 11 1 12 Summa 11 18 8 37 

Totalt 37 4 6 47 Totalt 38 57 26 121 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är o rd som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

En skillnad mellan flickbeskrivningarna och pojkbeskrivningarna 
som inte helt framgår av tablån gäller gester olikn, dvs rörelser som 
utförs med händerna. I pojklistan förekommer i gruppen "rörelse
mönster" fältorden gestikulerande, vinkande, svepande, skakande 
(hand), fäktande samt utsökt, med en utsökt fransk gest (Ås). Möjli
gen hör hit också fin : Hans rörelser var utstuderat fina (Big2). De 
enda flickbeskrivande fältorden i denna grupp som har att göra med 
händer är lätta fingrar. Detta skulle kunna tyda på att pojkarna i 
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dessa böcker använder mer kroppsspråk med hjälp av händerna än 
flickorna. I gruppen "ställning/hållning" förekommer dock fåltorden 
knuten och utsträckt i flickbeskrivningar, t ex ... slog sig med knutna 
händer. Det pojkbeskrivande knuten gäller i stället slag mot andra, 
... och höjde den knutna högernäven (Tvi2,y).24 

Anledningen till att jag uppehåller mig vid detta är att det i flera 
betydelsefält förekommer beskrivningar just av de manliga rollfigu
rernas händer, såväl bovarnas som andra rollfigurers, även om det inte 
rör sig om så många belägg inom resp fält. Eftersom dylika beskriv
ningar är betydligt mindre frekventa i flickbeskrivningar kan man möj
ligen spekulera i om händerna är en viktigare kroppsdel för det manliga 
könet. (Jfr uttryck som "Jag började med två tomma händer.") 

6.1.7.3 Sammanfattning 

Huvudfältet TEMPO OCH RÖRELSER omfattar 946 belägg och utgör 
11,4 % av materialet och ungefär samma andel av beläggen i de olika 
bokgrupperna. Fältet består av de två delfälten AKTIVITET, TEMPO 
OCH INTENSITET o ch KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER, vilka nedan 
sammanfattas översiktligt. 

AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET (763/118) 
— ett stort fält i samtliga böcker 
— den po sitiva polen är den större 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande adverbial 
— de vanligaste verbtyperna är rörelse-/handlingsverb 
— den största skillnaden mellan flickbeskrivningarna och pojkbeskrivningarna 

gäller antalet belägg 
— de kvi nnliga rollfigurerna framstår i viss mån som livligare, raskare och intensi

vare än de manliga 

KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (183/102) 
— den st örsta undergruppen är "rörelsemönster" 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande adverbial, främst vid 

rörelse-/ställningsverb 
— det vanligaste flickbeskrivande fältordet är lätt och de vanligaste pojkbeskri

vande är fasa dklättrande och tung 
— de manliga rollfigurerna beskrivs mer med avseende på gester och andra hand

rörelser 
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6.1.8 MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR 
OCH RÖSTMODULATION 
kärnadjektiv: 0, 0, 0 

Huvudfältet MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR OCH RÖST-
MODULATION omfattar tillsammans 299 belägg. Gemensamt för de 
två förstnämnda fälten är att de i huvudsak utgörs av adj/adv som på 
liknande sätt som i föregående fält indirekt speglar attityder eller 
psykiska tillstånd Ofr 2.2.1). 

För att få leende, skratt och gråt i samma fält har till fältet MIMIK 
också förts adj/adv som avser skratt och gråt. Hit räknas också belägg 
som avser tillfälligt förlorad talförmåga. Fältet FYSIOLOGISKA FÖR
ÄNDRINGAR utgörs av adj/adv som avser fysiologiska förändringar 
där det av kontexten klart framgår att beskrivningarna indirekt gäller 
psykiska tillstånd G fr 6.1.4.2). Fältet RÖSTMODULATION slutligen 
utgörs av adj/adv som beskriver en rollfigurs röst med avseende på 
bla stämbandsaktivitet, gäll—dov, och artikulation, t ex tydlig-
grumlig, samt omdömen om rösten och vissa paralingvistiska företeel
ser. För dessa belägg är det betydligt oklarare om de också avser 
psykiska tillstånd och i så fall vilka. Flera belägg är röstbeskrivningar 
av typen ljus—mörk. Fältorden i resp fält redovisas i tablå 48 men har 
slagits samman i tabellredovisningarna och skillnader mellan fälten 
kommenteras i texten. 

Fältet FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR är det största av de tre 
fälten med 116 belägg, vilka indirekt avser olika känslomässiga till
stånd och då enbart negativa sådana, främst "rädsla" och "upprörd
het" men även "förlägenhet" eller "ilska". Det vanligaste fältordet, 
blek (26 belägg), avser i samtliga fall rädsla/oro. 

Fältet MIMIK är mer heterogent i fråga om vilka psykiska tillstånd 
som beskrivs, men om man bortser från de fältord som avser skratt 
och gråt är det främst fråga om kognitiva tillstånd. De vanligaste fält
orden, mörk (7) och leende (6), gäller dock känslotillstånd eller atti
tyder (ilska/ogillande resp glädje/vänlighet). 

Fältet RÖSTMODULATION är det minsta med 84 belägg men lika 
många fältord som det största fältet (38). De vanligaste fåltorden är 
hes (13) och gäll (10) och ihålig (7). ihålig förefaller ha att göra med 
rädsla/oro, men det är en osäker tolkning. 

Som framgår av tabell 37 är vissa böcker ur olika bokgrupper mer 
lika varandra i fråga om antal belägg än böckerna inom bokgrupperna, 
t ex Kitty 1 och Bigglesl (25 resp 26 belägg) och Kitty2 och Biggles2 
(7 resp 8 belägg). Helt avvikande från övriga är Kulla-Gulla med 57 
belägg, men det gäller bara i antal pojkbeskrivande belägg (34). Även 
Bonnie har som vanligt fler pojkbeskrivande belägg, medan det i de 
andra flickböckerna främst eller enbart är kvinnliga rollfigurer som 
beskrivs. Ett par av pojkböckerna har här också flickbeskrivande 
belägg, och i TreDeckare2 är det ett av de 2 belägg som överhuvud-
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Tablå 48. MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR OCH RÖSTMODULA-
TION — fältord och frekvens i materialet totalt (299/122)/7 

MIMIK (99/46): 

FYSIOLOGISKA 
FÖRÄNDRINGAR 
(116/38): 

&mörkt (7), leende (6), gapande (5), rynkad (5), vidöppen 
(5), rundögd (4), &stor (4), tindrande (4), förstummad 
(3), på sned (3), skrattande (3), &strålande (3), upp 
spärrad (3), uttryckslös (3), fnittrande (2), förgråten (2) 
glittrande (2), mållös (2), &rund (2), &sluten (2), stirran 
de (2), storögd (2), &stum (2), full i skratt, förvriden 
glasartad, glänsande, gråtfärdig, gråtsvullen, halvöppen 
hoppressad, klotrund, lagd i veck, &lång,lång i ansiktet/7 

&orörlig, på vid gavel, rödgråten, rödkantad, rödmosig, 
&sned, spelande, tom, tårdränkt, tårögd, &öppen 

&blek (26), &röd (15), &vit (10), darrande (5), kramp
aktig (4), &stadig (4), andlös (3), förstenad (3), &kall 
(3), &stel (3), &torr (3), blossande (2), bultande (2), 
eldröd (2), glödande (2), &grå (2), grön (2),c kritvit (2), 
lamslagen (2), matt (2), &varm ( 2), &andfådd, askgrå, 
bedövad, &blodröd, darrig, fastfrusen, &het, hypnotise
rad, högröd, iskall, knäsvag, paralyserad, pionröd, röd-
flammig, skälvande, &skär, svimfärdig 

RÖSTMODULATION hes (13), gäll (10), &ihålig (7), dov (6), &djup (4), &klar 
(84/38): (3), &mörk (3), skrockande (3), &fruktansvärd (2), pipig 

(2), skrovlig (2), &tydlig (2), viskande (2), entonig, 
frustande, &förfärlig, grovröstad, grumlig, gruvlig, kack-
lande, klingande, kluckande, &ljus, mässande, nasal, 
oartikulerad, praktfull, raspig, skrika nde, smånynnande, 
spröd, stammande, tjutande, &stum, visslande, väl
ljudande, väsande, &ynklig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ lång i ansiktet har kategoriserats som en lexikaliserad fras. Jfr också lång i Hans inbillade 
åhörare tittade långt och ängsligt efter honom (Blom). 
c grön används på liknande sätt som andra färgord i detta fält, t ex grön av ilska, vit av ilska, 
även om grön har mer bildlig betydelse (jfr lång i ansiktet). 

taget förekommer i boken: Hennes ögon var uppspärrade av skräck. 
(Det andra är misstänksam.) 

Huvudfältet FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR, som förekommer i 
samtliga böcker, är det största av de tre huvudfälten i många av 
böckerna eller också är det en relativt jämn fördelning mellan detta 
och fältet MIMIK (belägg på sistnämnda fält saknas i Fem2). I några 
av böckerna är emellertid fältet RÖSTMODULATION det största, näm
ligen i Lotta, TreDeckarel, Åshöjden och Blomkvist (belägg saknas 
här i Lotte, Fem2 och Dunder). I TreDeckarel beskrivs här främst en 
av bovarna vilken framträder som "förklädd figur" under binamnet 
Viskaren och vars röst är av central betydelse. 
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Tabell 37. MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR OCH RÖSTMODULATION -
antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y z tot 

Kittyl 21 4 25 Bigi 26 26 
Kitty 2 4 2 1 7 Big2 8 8 
Lottai 14 2 16 TreDl 16 16 
Lotta2 13 4 17 TreD2 1 17 18 
Annika 11 4 15 Tvil 1 8 9 
Lotte (m) 10 10 Tvi2 7 7 
Bonnie (m) 3 7 3 13 Dante 7 7 
KG (b) 15 34 8 57 Ås (b) 1 13 14 

Summa 91 57 12 160 Summa 3 102 105 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Beläggen är i stort sett jämnt fördelade på de båda beskrivnings
typerna, 151 i helhetsbeskrivande och 148 i delbeskrivande belägg (se 
bilaga 3:23), men för fälten MIMIK och RÖSTMODULATION är det 
vanligare med delbeskrivningar och för FYSIOLOGISKA TILLSTÅND 
helhetsbeskrivningar. 

I helhetsbeskrivningar hör de predikativa beläggen (97) främst till 
FYSIOLOGISKA TIL LSTÅND oc h adverbialen (51) till MIMIK oc h RÖST-
MODULATION. Predikativen förekommer främst vid bli, t ex Hon blev 
blek och röd om vartannat (KG), och adverbialen vid verb som se (på), 
t ex De glodde storögt ... (jfr not 12 under 4.2 ovan) eller sägeverb 
(RÖSTMODULATION), t ex ... sa jag do vt (Lottal ). De 3 attributen är: 
Den stackars flickan var ett enda darrande nervvrak (Kitty2), de tre 
förstummade människorna (Bonnie,z), två leende leriga tyska soldater 
(Bigi). 

Av de 148 delbeskrivande beläggen fungerar 111 som attribut, 34 
som predikativ och 3 som adverbial, t ex blossande röd (Lotte,x och 
Tvi2,y). Predikativen utgör här en jämförelsevis stor andel av beläg
gen, 23 %, vilket visar att delbeskrivningarna här är mer centrala än i 
de flesta andra fält. 

Som huvudord till de delbeskrivande attributen och predikativen 
förekommer ansikte nästan enbart i pojkbeskrivningar (16 belägg), 
t ex Lockige Fridolfs högröda ansikte (Lottal), Hans fejs blev stelt 
och kritvitt (Bonnie), Ansiktet blekt... (Ås). Här finns ett enda belägg 
som gäller en kvinnlig rollfigur, nämligen med ansiktet förvridet (KG). 
I de fall då kvinnliga rollfigurers ansikten beskrivs görs det istället i 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 9 11 
Fem2 1 1 2 
Dunder (m,b) 4 5 9 
Blom (b) 2 10 12 

Summa 9 25 34 
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Tablå 49. MIMIK, FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR och RÖSTMODULA-
TION — fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

MIMIK på sned 3 3 leende 1 4 5 
(92) rynkad 2 1 3 mörk 1 4 5 

strålande 2 1 3 gapande 1 3 4 
fnittrande 2 2 vidöppen 2 2 4 
glittrande 2 2 stor 2 1 3 
mörk 2 2 uttryckslös 3 3 
tindrande 2 2 förgråten 2 2 
full i skratt 1 1 förstummad 1 1 2 
förvriden 1 1 rynkad 1 1 2 
gråtfärdig 1 1 skrattande 1 1 2 
klotrund 1 1 sluten 1 1 2 
mållös 1 1 stirrande 2 2 
leende 1 1 tindrande 1 1 2 
rund 1 1 uppspärrad 2 2 
rödgråten 1 1 glasartad 1 1 
rödmosig 1 1 glänsande 1 1 
skrattande 1 1 gråtsvullen 1 1 
spelande 1 1 halvöppen 1 1 
stor 1 1 hoppressad 1 1 
stum 1 1 lagd i v eck 1 1 
tårdränkt 1 1 lång 1 1 
uppspärrad 1 1 lång i ansiktet 1 1 
vidöppen 1 1 orörlig 1 1 

på vid gavel 1 1 
rund 1 1 
rundögd 1 1 
rödkantad 1 1 
sned 1 1 
storögd 1 1 
stum 1 1 
tom 1 1 
tårögd 1 1 
öppen 1 1 

Summa 30 1 2 33 Summa 19 36 4 59 

FYSIOLO blek 3 3 6 blek 5 7 5 17 
GISKA röd 4 1 5 röd 2 5 3 10 
FÖRÄND darrande 3 3 vit 3 4 1 8 
RINGAR bultande 2 2 stadig 1 3 4 
(111) glödande 2 2 förstenad 3 3 

grön 2 2 torr 1 2 3 
kall 2 2 andlös 1 1 2 
krampaktig 2 2 darrande 1 1 2 
matt 2 2 eldröd 2 2 
varm 2 2 grå 2 2 
vit 1 1 2 lamslagen 2 2 
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RÖST
MODU
LATION 
(84) 

andlös 1 1 stel 1 1 2 
blodröd 1 1 andfådd 1 1 
blossande 1 1 askgrå 1 1 
darrig 1 1 bedövad 1 1 
het 1 1 blossande 1 1 
knäsvag 1 1 fastfrusen 1 1 
kritvit 1 1 högröd 1 1 
pionröd 1 1 iskall 1 1 
skälvande 1 1 kall 1 1 
skär 1 1 krampaktig 1 1 
stel 1 1 kritvit 1 1 

paralyserad 1 1 
rödflammig 1 1 
svimfärdig 1 1 

Summa 34 7 41 Summa 21 36 13 70 

gäll 5 5 hes 4 6 1 11 
ihålig 4 4 gäll 4 1 5 
dov 3 3 djup 4 4 
hes 2 2 dov 1 1 1 3 
klar 1 1 2 ihålig 1 2 3 
fruktansvärd 1 1 mörk 1 1 1 3 
kacklande 1 1 skrockande 2 1 3 
klingande 1 1 pipig 2 2 
nasal 1 1 skrovlig 2 2 
praktfull 1 1 entonig 2 2 
raspig 1 1 fruktansvärd 1 1 
skrikande 1 1 frustande 1 1 
smånynnande 1 1 förfärlig 1 1 
spröd 1 1 grovröstad 1 1 
tunn 1 1 grumlig 1 1 
tydlig 1 1 gruvlig 1 1 
viskande 1 1 klar 1 1 
väsande 1 1 kluckande 1 1 

ljus 1 1 
mässande 1 1 
oartikulerad 1 1 
stammande 1 1 
tjutande 1 1 
tydlig 1 1 
viskande 1 1 
visslande 1 1 
välljudande 1 1 
ynklig 1 1 

Summa 27 2 29 Summa 17 30 8 55 
Totalt 91 3 9 103 Totalt 57 102 25 184 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N — neutrala böcker. 
a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av res p kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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form av prepositionsfraser i helhetsbeskrivningar, t ex Anne blev all
deles blek i ansiktet (Fem2). 

Av tablå 49 framgår att fältorden i fältet MIMIK ind irekt beskriver 
främst kognitiva tillstånd som "förvåning" och "undran", t ex med 
ögon som måste ha varit klotrunda av häpnad (Lotta2), Han tittade 
stort med sina bruna ögon (Feml), eller "tankeprocesser", t ex sa 
Kitty med rynkad panna (Kitty 1), Jupiters panna var lagd i veck 
(TreDl) och det är här inte några direkta skillnader mellan de flick-
beskrivande och pojkbeskrivande fältorden. 

Fältord som avser "skratt" och "gråt" förekommer både i flick-
och pojkbeskrivningar. De pojkbeskrivande faltord som avser gråt är 
emellertid koncentrerade till Kulla-Gulla liksom de flickbeskrivande 
med undantag av gråtfärdig (Kitty 1) och tårögd (Lottai), men i inget-
dera fallet används de om huvudpersonerna.25 

Bland de vanligare fältorden i flicklistan är strålande, fnittrande, 
glittrande, tindrande26 och i pojkbeskrivningar leende och mörk, dvs 
något modestare uttryck och mindre glitter, leende och mörk före
kommer dock också i flicklistan och tindrande också i pojklistan. 
Den enda direkta skillnaden är att fältord som avser 'uttryckslöshet' 
("hålla masken"?) bara förekommer i pojkbeskrivningar: uttryckslös 
(3), orörlig, glasartad, tom (jfr stadig i fältet FYSIOLOGISKA FÖRÄND
RINGAR och entonig och mässande i fältet RÖSTMODULATION). 

I fältet FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR är blek det vanligaste 
fältordet med 6 belägg i flickbeskrivningar och 17 i pojkbeskrivningar 
och därnäst röd (5 resp 10). Antalet färgbetecknande ord är färre i 
flickbeskrivningarna än i pojkbeskrivningarna, 19 resp 43. Förutom 
röd finns också avledningarna blodröd, pionröd resp eldröd (2), 
högröd, rödflammig. De tre sista avser ilska, t ex hans av ilskan röd-
flammiga ansikte (KG), och möjligen också blodröd, Ärret på hennes 
kind blev blodrött (KG), medan pionröd avser förlägenhet liksom 
vanligen det enkla röd, t ex Lotte blev blossande röd i ansiktet (Lotte), 
Mats blev röd som en tryckluftsborr (Dunder). Fältord som enbart 
förekommer i flicklistan är bultande, darrig, knäsvag och i pojklistan 
förstenad, lamslagen, bedövad, fastfrusen, paralyserad. I samtliga fall 
är tillstånden orsakade av rädsla, men de manliga rollfigurerna för
lorar rörelseförmågan medan det snarare är tvärtom för de kvinnliga 
rollfigurerna. 

I fältet RÖSTMODULATION är det bara ett fåtal fältord som före
kommer i beskrivningar av såväl kvinnliga som manliga rollfigurer, 
däribland klar och dov. Fältord som beskriver kvinnliga rollfigurers 
skratt är kacklande/klingande och manligas skrockande/kluckande. 
Att tänka sig omvända beskrivningar som hennes skrockande skratt 
eller hans klingande skratt tar emot, och byten mellan listorna före
faller överhuvudtaget betydligt svårare i detta fält än i de andra två 
fälten, t ex IHan ropade till, sprött som en fågel, Ihennes skrovliga 
stämma. Detta torde vara en naturlig följd av att kvinnoröster och 
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mansröster vanligen är relativt olika varandra, även om man kan 
använda olika tonläge beroende på vem man pratar med (jfr 2.1.2.2 
ovan). Utifrån smånynnande i flicklistan och visslande i pojklistan 
kan också anknytas till ANLAG, KUNNANDE OCH ERFARENHET, t ex 
en ljuvlig sångröst (x), en erkänt dålig vissiare (y) (6.1.6 ovan). Den 
enda manliga rollfigur som vid något tillfälle sjunger är Hubert i 
Tvilling 1, och de enda kvinnliga rollfigurer som visslar är Lotta i 
Lottai och pojkflickorna Henrik och George i Fem2 G fr Einarsson 
1981c:28 om förskolebarns uppfattning om könsroller: hon—sjunger, 
han—visslar). 

Sammanfattningsvis kan om fälten MIMIK (99), FYSIOLOGISKA 
FÖRÄNDRINGAR (116) och RÖSTMODULATION (84) konstateras 
följande: 

— det fö rekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkböckerna beskrivs mer än de kvinnliga i flick

böckerna 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ (FYSIOLO

GISKA FÖRÄNDRINGAR) eller delbeskrivande attribut (MIMIK, RÖST-
MODULATION) 

— en förhållandevis stor andel av beläggen är delbeskrivande predikativ 
— åtskilliga av fältorden förekommer bara i beskrivningar av ettdera könet, men 

det rör sig om få belägg för resp fältord 
— de manlig a rollfigurerna förefaller tillskrivas häftigare reaktioner än de kvinn

liga, samtidigt som det endast är de manliga rollfigurerna som beskrivs med 
adj/adv som anger uttryckslöshet. 

6.2 Interpersonella adjektiv/adverb 

Indelningen i intra- och interpersonella adj/adv är gjord utifrån att en 
person kan beskrivas dels som individ, dels som samhällsmedlem i 
interaktion med andra (jfr 2.2 och 4.2 ovan). Nedanstående fält avser 
att mer än i föregående avsnitt spegla rollfigurernas sätt att vara mot 
andra samt deras sätt att förhålla sig till mer eller mindre etablerade 
samhällsnormer och mönster. Givetvis är det även här ibland svårt att 
dra klara gränser emellan det ena och det andra, och det är ofrånkom
ligt att vissa enstaka belägg blir diskutabla och eventuellt kunde ha 
förts till gruppen intrapersonella. 

Gruppen interpersonella adj/adv utgör 25 % av materialet och om
fattar 2 066 belägg varav 989 i flickböckerna, 670 i pojkböckerna 
och 407 i de neutrala böckerna (se under 6 ovan). Flickböckerna och 
de neutrala böckerna har en större andel än pojkböckerna (26,6 resp 
26,5 mot 22,2%). Inom flickböckerna resp pojkböckerna utgör dessa 
adj/adv en större andel av beskrivningarna av motsatt kön än av det 
kön huvudpersonen tillhör, men antalet flickbeskrivande belägg i 
pojkböckerna är här som i gruppen intrapersonella adj/adv lågt (45 
belägg). De tre huvudfält som gruppen interpersonella adj/adv indelats 
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i är SOCIAL SITUATION, SOCIABILITET och TILLTAL. Dessa redovisas 
nedan i den angivna ordningen. 

6.2.1 SOCIAL SITUATION 

Huvudfältet SOCIAL SITUATION (550 belägg) har indelats i fem del-
fält, nämligen FAMILJELIV OC H RELAT IONER (205 belägg), ARBETS
LIV O CH EK ONOMI (tillsammans 62 belägg), FRIHET OCH TRYGGHET 
(194 belägg) och slutligen POPULARITET OCH ANSEENDE (89 belägg). 
I tabell 3 8 redovisas hur beläggen i de olika bokgrupperna är fördelade 
på de fem delfälten. Fälten ARBETSLIV OC H EKON OMI redovisas här 
hopslagna liksom i genomgången av de olika fälten (se 6.2.1.2). 

Tabell 38. SOCIAL SITUATION - beläggens procentuella fördelning på de olika delfälten i 
resp bokgrupp (antal belägg inom parentes). 

^^^^Bokgrupp FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Fält X y z tot X y z tot 

FAMILJELIV OCH 60,0 33,0 50,8 47,2 44,4 30,6 38,1 32,1 
RELATIONER (54) (32) (31) (117) (4) (48) (8) (60) 

ARBETSLIV OCH 4,4 15,5 9,8 10,1 14,0 14,3 13,4 
EKONOMI (4) (15) (6) (25) (22) (3) (25) 

FRIHET OCH 25,6 40,2 24,6 31,0 44,4 32,5 23,8 32,1 
TRYGGHET (23) (39) (15) (77) (4) (51) (5) (60) 

POPULARITET 10,0 11,3 14,8 11,7 11,1 22,9 23,8 22,5 
OCH ANSEENDE (9) (11) (9) (29) (1) (36) (5) (42) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(90) (97) (61) (248) (9) (157) (21) (187) 

^^^Bokgrupp NEUTRALA BÖCKER Totalt 

Fält X y z tot X y z tot 

FAMILJELIV OCH 25,0 21,0 33,3 24,3 50,4 29,4 44,7 37,3 
RELATIONER (8) (13) (7) (28) (66) (93) (46) (205) 

ARBETSLIV OCH 9,4 12,9 4,8 10,4 5,3 14,2 9,7 11,3 
EKONOMI (3) (8) (1) (12) (7) (45) (10) (62) 

FRIHET OCH 40,6 50,0 61,9 49,6 30,5 38,3 32,0 35,3 
TRYGGHET (13) (31) (13) (57) (40) (121) (33) (194) 

POPULARITET 25,0 16,1 15,7 13,7 18,0 13,6 16,2 
OCH ANSEENDE (8) (10) (18) (18) (57) (14) (89) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(32) (62) (21) (115) (131) (316) (103) (550) 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 
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Som framgår av tabell 38 är delfältet FAMILJELIV OCH RELA
TIONER det största i flickboksgruppen och utgör 47,2 % (117 belägg) 
och störst andel av de flickbeskrivande beläggen, 60% mot 33% 
av de pojkbeskrivande. Detta är det enda av delfälten där det i flick
boksgruppen förekommer fler flickbeskrivande än pojkbeskrivande 
belägg (om fördelningen i de enskilda böckerna se bilaga 2:2). 
I pojkboksgruppen utgör fälten FAMILJELIV OCH RELATIONER 
och FRIHET OCH TRYGGHET 32,1% (60 belägg) vardera och de 
fä flickbeskrivande beläggen (9 belägg) liksom de pojkbeskrivande 
är förhållandevis jämnt fördelade på de olika delfälten. 

I den neutrala bokgruppen är delfältet FRIHET OCH TRYGGHET 
det största (47,6% — 57 belägg) men utgör en större andel av de 
pojkbeskrivande beläggen än av de flickbeskrivande, 50% mot 
40,6%. 

Det minsta delfältet i samtliga bokgrupper är ARBETSLIV OCH 
EKONOMI och då framför allt i flickbeskrivningar, totalt 7 flick
beskrivande belägg mot 45 pojkbeskrivande. 

Delfälten kommenteras närmare i avsnitt 6.2.1.1—6.2.1.4 nedan. 

6.2.1.1 FAMILJELIV OCH RELATIONER 
kärnadjektiv: 0 

Fältet FAMILJELIV OC H RELAT IONER o mfattar 205 belägg och utgörs 
av adjektiv (adverb finns ej i detta fält) som avser privata relationer 
och samvaro med andra eller utebliven samvaro, t ex gift, gammal vän, 
ensam. Till fältet har också förts gammal i betydelsen 'före detta', 
t ex en gammal klasskamrat samt adjektiv som avser livsåskådning 
(2 belägg). 

Tablå 50 visar att av de 205 beläggen är 97, dvs nästan hälften, 
belägg på ensam, ensam förekommer i samtliga böcker utom Bonnie 
och Biggles2. 

Som framgår av tabell 39 har flickboksgruppen dubbelt så många 
belägg som pojkboksgruppen, vilket framför allt sammanhänger med 
de många beläggen i beskrivningar av odifferentierat kön, speciellt i 
Kitty2 (10) och Kulla-Gulla (7), t ex De nygifta paren skulle bo i 
stugorna ... (Kitty2). De flickbeskrivande beläggen i flickböckerna är 
här något fler än de pojkbeskrivande i pojkböckerna (54 resp 48). De 
4 flickbeskrivande belägg som förekommer i pojkboksgruppen är 
signifikant nog ensam (4) och glömd. 

Beläggens fördelning på beskrivningstyp och syntaktisk funktion 
finns redovisad i bilaga 3:24, där det framgår att beläggen enbart 
förekommer som helhetsbeskrivande predikativ (125) och attribut 
(80). De attributiva beläggen utgörs till största delen av god och gam-
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Tablå 50. FAMILJELIV OCH RELATIONER — fältord och frekvens i materialet 
totalt (205/34).* 

ensam (97), &god (33),^ &gammal (18), osynlig (6),c* inbilla d (5),^ välkommen 
(5), gift (4), omgiven (4), &ny (3), oombedd (2), allena (2), utomstående (2), 
äkta (2), övergiven (2), avsnäst, avvisad, bjuden, bortbjuden, &frälst, förlovad, 
föräldralös, glömd, inbjuden,medbjuden, nygift, nära, objuden, ogift, oskiljaktig, 
personlig, religiös, skingrad, &stadig,£' u tspridd 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andr a fält (se bilaga 4). 

^ bästa (bästa vän) (13 belägg) har kategoriserats som en superlativ av god . 
c osynlig används attributivt med deiktisk funktion om en från början okänd person: Jf« 
osynlige inkräktaren och sedan den osynlige mannen (Kitty2) (originaltiteln på boken är 
"The invisible intruder"). 

d inbillad används pä liknande sätt som osynlig men här gäller det en fantasifigur skapad av 
huvudpersonen Kalle i Blo mkvist:den inbillade åhöraren. 
e stadig har ungefär betyde lsen 'stadgad': stadiga familjefäder (Blom). 

Tabell 39. FAMILJELIV OCH RELATIONER - antal belägg i resp bok oc h bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 3 4 5 12 Bigi 7 7 
Kitty 2 8 7 10 25 Big2 2 2 4 
Lottai 11 2 3 16 TreDl 14 1 15 
Lotta2 15 2 4 21 TreD2 2 2 
Annika 8 12 1 21 Tvil 4 4 
Lotte (m) 3 1 1 5 Tvi2 1 8 9 
Bonnie (m) 2 2 Dante 3 2 2 7 
KG (b) 6 2 7 15 Ås (b) 9 3 12 

Summa 54 32 31 117 Summa 4 48 8 60 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Fem 1 1 i 1 3 
Fem2 2 i 2 5 
Dunder (m,b) 2 2 4 
Blom (b) 5 9 2 16 

Summa 8 13 7 28 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

mal, t ex om ni vill ha min gamle väns adress (TreDl,y), vilka bara 
kan förekomma som attribut i detta fält då de som predikativ har en 
annan betydelse, t ex min vän är gammal. De enda fältord som före
kommer både attributivt och predikativt är gift och ensam som 
används attributivt 1 re sp 2 gånger: de gifta paren (Kitty2), en ensam 
figur (Lottal ,y), den där ensamme mannen (Annika). 
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Tablå 51. FAMILJELIV OCH RELATIONER — fältord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

ensam 35 3 6 44 ensam 11 23 4 38 
gammal 4 1 5 god 10 10 1 21 
god 5 5 gammal 3 6 1 10 
allena 2 2 inbillad 5 5 
övergiven 2 2 omgiven 1 1 1 3 
avsnäst 1 1 gift 2 2 
bortbjuden 1 1 ny 2 2 
gift 1 1 osynlig 2 2 
glömd 1 1 välkommen 2 2 
nära 1 1 bjuden 1 1 
omgiven 1 1 förlovad 1 1 
oombedd 1 1 medbjuden 1 1 
välkommen 1 1 Ogift 1 1 

oombedd 1 1 
personlig 1 1 
religiös 1 1 
stadig 1 1 

Summa 54 4 8 66 Summa 32 48 13 93 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Som framgår av tablå 51 är ensam det vanligaste fältordet i såväl 
flick- som pojkbeskrivningar i samtliga bokgrupper, men vanligare i 
flickbeskrivningar. De 44 flickbeskrivande beläggen på ensam utgör 
här en tredjedel av de flickbeskrivande beläggen, men mindre än 
hälften av de pojkbeskrivande. Vidare förefaller ensam vara mer nega
tivt när det förekommer i flickböckerna än vad fallet är i pojkböcker-
na i vilka det snarast tycks vara positivt eller helt neutralt. I flick
böckerna ifrågasätts bl a om de kvinnliga rollfigurerna skall klara av 
olika saker på egen hand, eller om de skall vara ensamma alls, dels 
ifrågasätts det av dem själva, t ex ... att flickorna förstod att de aldrig 
skulle klara av det ensamma [dvs lyfta en vuxen man], Jag måste nog 
hämta Harry, sa Bettina (Annika), dels också av manliga rollfigurer, 
t ex Jag hade baske mej inte en tanke på att släppa iväg dej ensam 
(Kitty2). Det sistnämnda gäller också i Dante, Tror du Ginger skulle 
göra det ensam? och i Blomkvist, Ska ni lämna en liten dam alldeles 
ensam? I pojkböckerna förekommer i stället ensam i kontexter som: 
Jo, för att han ensam hade bombat en tysk flygbas sönder och sam
man (Bigi ), ... och ensam skulle jag inte ha något emot att va (Blom, 
y), men oftast i helt neutrala kontexter, t ex De var ensamma i bilen 
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(Tvi2,z). I en av flickböckerna ifrågasätts emellertid också om man
liga rollfigurer skall vara ensamma, t ex Bor du här a lldeles ensam? 
(flickreplik i Annika) och också i pojkböckerna kan det framställas 
som negativt att vara ensam, t ex Han kände sig ensam (1kT>2), Att 
jag känner mig ensam (Ås,y), men den skillnad som exemplifieras 
ovan är ändå så tydlig att den får betraktas som mer än en tendens. 
I Fem är det sällan någon som är "ensam" annat än i sällskap av 
andra, t ex Anne, George och Tim var ensamma (Feml), Här är vi 
ensamma (Fem2,z), och i Dunder finns bara 1 belägg: Att äta ensam 
är inget kul (z, flickreplik). Det som sagts ovan gäller således endast 
för flickböcker och pojkböcker som bokgrupper betraktade G'fr dock 
beläggen ur Blomkvist ovan). 

6.2.1.2 ARBETSLIV OCH EKONOMI 

kärnadjektiv: anställd—arbetslös/friställd, rik—fattig 

Fälten ARBETSLIV OCH EKONOMI (62 belägg) utgörs av adjektiv 
(adverb finns ej i dessa fält) som avser yrkes- och anställningsför
hållanden eller annan officiell verksamhet och av adjektiv som 
avser ekonomisk status. Fältorden för resp fält redovisas i tablå 
52. 

Tablå 52. ARBETSLIV OCH EKONOMI — fâltord och frekvens i materialet totalt 
(62/27).a 

ARBETSLIV (30/18): anställd (8), &stark (4),ft arbetslös (2), överordnad (2), 
allsvensk, anlitad, ansvarig (för), avskedad, dagsverkande, 
friställd, hemlig, invald, kunglig, livegen, &låg, &ny, pro
fessionell, tjänstledig0 

EKONOMI (32/10): rik (13), fattig (6), &skyldig (3), förmögen (2), ruinerad 
(2), tät (2), lågavlönad, pank, välbeställd, välbärgad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältor d och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ stark förekommer i kontexten kommunens starke man (4 belägg i Bonnie). 
c ledig har fö rts till fältet AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET som antonym till upp
tagen (6.1.7.1 ovan). 

De båda fälten är som framgår av tablån ungefär lika stora och 
omfattar 30 resp 32 belägg. De vanligaste fältorden är anställd (8) 
resp rik (13) och fattig (6). 

Som framgår av tabell 40 har flickboksgruppen och pojkboksgrup-
pen här lika många belägg, 25 vardera, men det är flera flickböcker 
som inte har några belägg alls och av dem som förekommer gäller 
endast 4 flickor/kvinnor. 

Av de 62 beläggen fungerar 34 som helhetsbeskrivande attribut 
och 28 som predikativ (se bilaga 3:25). Huvudord till attributen är 
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Tabell 40. ARBETSLIV OCH EKON OMI - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 1 2 2 5 Bigi i 1 
Kitty 2 Big2 5 5 
Lottai TreDl 3 3 
Lotta2 1 1 2 TreD2 6 6 
Annika 1 2 3 Tvil 3 3 
Lotte (m) Tvi2 
Bonnie (m) 6 1 7 Dante 2 1 3 
KG (b) 1 4 3 8 Ås (b) 2 2 4 

Summa 4 15 6 25 Summa 22 3 25 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X 

Feml 
Fem2 
Dunder (m,b) 3 
Blom (b) 

Summa 3 

tot 

1 
1 1  

1 2  

Förkortningar: x - flickor /kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

främst substantiv som anger yrkeskategori o dyl och ingår i obestämda 
nominalfraser, t ex Han är en rik köpman (Big2), men även andra 
huvudord förekommer, t ex Hon tar från den rike patron och ger åt 
sin fattige Mats (KG). De 2 flickbeskrivande attribut som förekommer 
i flickböckerna är av s istnämnda typ, den nya flickan på avdelningen 
(Lotta2), de dagsverkande torparhustrurna (KG), och de 2 i den 
neutrala bokgruppen av förstnämnda typ: Hur många cyklar tror du 
en lågavlönad städerska har råd med? (Dunder), Hon var bara en 
stackars fattig finnpajsare (Dunder). 

Tablå 53. ARBETSLIV OCH EKONOMI 
av flickor/kvinnor resp pojkar/män.a 

fâltord och frekvens i beskrivningar 

LIV 
(26) 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

dagsverkande 1 1 anställd 1 6 7 
ny 1 1 stark 4 4 

arbetslös 2 2 
överordnad 2 2 
allsvensk 1 1 
anlitad 1 1 
ansvarig 1 1 
avskedad 1 1 
friställd 1 1 
invald 1 1 
låg 1 1 
professionell 1 1 
tjänstledig 1 1 

Summa 2 2 Summa 6 13 5 24 
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EKO- fattig 
NOMI rik 
(26) lågavlönad 

Summa 

Totalt 

2 

4 

2 rik 3 5 8 
2 skyldig 1 2 3 
1 fattig 2 2 

ruinerad 2 2 
tät 1 1 2 
förmögen 1 1 
pank 1 1 
välbeställd 1 1 
välbärgad 1 1 

5 Summa 9 9 3 21 

7 Totalt 15 22 8 45 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är up pställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas a ntalet belägg i resp bokgrupp . Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

De båda listorna i tablå 53 illustrerar vad beläggsiffrorna i tabell 40 
visar, nämligen att det nästan enbart är manliga rollfigurer som 
beskrivs med avseende på anställningsförhållanden och ekonomisk 
situation. 

6.2.1.3 FRIHET OCH TRYGGHET 

kärnadjektiv: fri—bunden, trygg—otrygg 

Fältet FRIHET OCH TRYGGHET omfattar 196 belägg och utgörs av 
adj/adv som avser frihet eller fångenskap, trygghet eller faror, dels 
med avseende på yttre konkreta situationer som en rollfigur kan 
befinna sig i, t ex fasthållen, instängd, jagad, anhållen, dels med avse
ende på inre tillstånd, t ex en rastlös, jagad människa (Blom). Fält
orden redovisas i tablå 54 uppdelade i motsatsgrupper. 

Som tablå 54 visar är den negativa polen den dominerande med 
162 belägg. De vanligaste fältorden är i den negativa polen farlig (12), 
bunden (10) och kidnappad (8), och i den positiva polen fri (12) och 
trygg (8), vilka främst förekommer negerade eller i kontexter som 
anger att situationen eftersträvas, t ex Han lyckades göra sig fri från 
repen (Dunder). 

Mot bakgrund av att nästan samtliga böcker tillhör genren detektiv
böcker eller har inslag som kan hänföras till denna genre (se 3.1) är 
det oväntat få belägg i flera av böckerna, t ex Kitty 1 och Tvilling 
(2—5 belägg) (se tabell 41). Kitty2, Kulla-Gulla och Blomkvist är de 
som har flest belägg med 35, 17 resp 26 belägg. 

Av de 194 beläggen förekommer 192 i helhetsbeskrivningar och 2 i 
delbeskrivningar, de senare är belägg på trygg i Blomkvist (se bilaga 
3:26). De helhetsbeskrivande beläggen fungerar nästan uteslutande, 
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Tablå 54. FRIHET OCH TRYGGHET — fàltord och frekvens i materialet totalt 
(194/84)* 

Positiv pol (32/10): fri (12), trygg (8), säker (4), hemtam (2), bosatt, fri
släppt, hemkommen, ostörd, uppdragen, vägledd 

Negativ pol (162/74): farlig (12), bunden (10), kidnappad (8), försvunnen (7), 
avbruten (6), &gömd (6), instängd (6), tillfångatagen 
(5), dold (5), inblandad (5), lurad (5), bortrest (4), fast-
bunden (4), förföljd (4), inlåst (4), bortförd (3), efter
lyst (3), fången (3), fängslad (3), upptäckt (3), vilse (3), 
arresterad (2), avslöjad (2), besegrad (2), ertappad (2), 
förlorad (2), jagad (2), skuggad (2), störd (2), överbevisad 
(2), anfallen, anhållen, anklagad, begraven, beskylld, 
bestraffad, bestulen, blottställande, bortdriven,fasthållen, 
fångad, förgjord, förhindrad, grundlurad, hindrad, häm
tad, inburad, indragen, infångad, innestängd, inslagen, 
insläpad, inspärrad, insyltad, inte att leka med,0 omhän
dertagen,0 otrygg, skeppsbruten, slagen, straffad, svind
lad, trängd, utackorderad, varnande, vilsen, värnlös 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

^ inte att leka med torde vara en eufemism för 'farlig' (Big2). 
0 omhändertagen är här en eufemism för 'oskadliggjord' (TreDl). 

Tabell 4L FRIHET OCH TRYGGHET - antal belägg i resp bok o ch bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 2 2 Bigi 6 6 
Kitty 2 7 19 9 35 Big2 12 12 
Lottai 2 1 3 TreDl 10 10 
Lotta2 4 1 5 TreD2 8 2 10 
Annika 1 3 4 Tvil 4 1 5 
Lotte (m) 1 1 Tvi2 3 3 
Bonnie (m) 4 5 1 10 Dante 4 5 2 11 
KG (b) 4 10 3 17 Ås (b) 3 3 

Summa 23 39 15 77 Summa 4 51 5 60 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z 

Feml 9 
Fem2 7 2 3 
Dunder (m,b) 1 7 2 
Blom (b) 5 13 8 

Summa 13 31 13 

jQ Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
2 fi y - pojkar/män, z - odifferentierat 

kön, (m) - manlig författare till icke-
57 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 
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och de flickbeskrivande enbart, som predikativ (177 belägg). 7 belägg 
är adverbial, varav 4 förekommer i Blomkvist, samtliga i verbfrasen 
leva farligt, som också ingår i titeln på boken: "Mästerdetektiven 
Blomkvist lever farligt" (se 3.1), t ex Man måste leva farligt (z). Av de 
8 attributiva beläggen förekommer 5 i flickböckerna, t ex den kid
nappade pojken (Kitty2). 

Som framgår av tablå 55 är det inte någon större skillnad mellan 
flick- och pojkbeskrivningarna när det gäller den positiva polen, 12 
resp 15 belägg och de vanligaste fältorden fri (6 resp 4 belägg) och 
trygg (4 resp 3 belägg), trygg används dock i flickbeskrivningar enbart 
som ett erfararorienterat adjektiv, t ex Hon känner sig tryggare då 
(Blom), medan det i pojkbeskrivningar också kan tolkas som feno-
menorienterat, t ex kommisariens stora trygga näve (Blom) (jfr farlig 
i den negativa polen). 

Tablå 55. FRIHET OCH TRYGGHET - fâltord och frekvens i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män.a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

positiv fri 5 1 6 fri 1 3 4 
pol trygg 2 2 4 trygg 1 2 3 
(27) hemkommen 1 1 säker 1 1 1 3 (27) 

hemtam 1 1 frisläppt 1 1 
hemtam 1 1 
ostörd 1 1 
uppdragen 1 1 
vägledd 1 1 

negativ fastbunden 4 4 bunden 6 3 9 
pol inblandad 3 1 4 kidnappad 8 8 
(134) försvunnen 2 2 farlig 1 5 1 7 (134) 

tillfångatagen 2 2 dold 3 2 5 
avbruten 1 1 försvunnen 1 2 2 5 
bortrest 1 1 lurad 3 1 4 
bunden 1 1 avbruten 3 3 
blottställande 1 1 bortförd 1 2 3 
farlig 1 1 fängslad 3 3 
fasthållen 1 1 gömd 1 2 3 
förlorad 1 1 tillfångatagen 2 1 3 
gömd 1 1 upptäckt 1 2 3 
indragen 1 1 vilse 1 2 3 
infångad 1 1 arresterad 2 2 
inlåst 1 1 avslöjad 1 1 2 
lurad 1 1 besegrad 1 1 2 
störd 1 1 efterlyst 2 2 
svindlad 1 1 fången 1 1 2 
vilsen 1 1 inlåst 1 1 2 
överbevisad 1 1 instängd 1 1 2 
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Summa 

jagad 
anfallen 
anhållen 
begraven 
bestraffad 
bortrest 
ertappad 
fångad 
förföljd 
förgjord 
förhindrad 
förlorad 
grundlurad 
hindrad 
hämtad 
inblandad 
inburad 
innestängd 
inslagen 
insyltad 
inte att leka 

med 
omhänder

tagen 
otrygg 
skeppsbruten 
skuggad 
slagen 
straffad 
störd 
trängd 
varnande 
värnlös 
överbevisad 

23 4 13 40 Summa 39 5 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är upp ställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i ma 
Vidare redovisas ant alet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

1 
1 

31 121 

erialet totalt, 
örekommer i 

Den stora skillnaden här är de många pojkbeskrivande beläggen på 
fältord i den negativa polen, vilka visar på alla de farliga och otrygga 
situationer som de manliga rollfigurerna befinner sig i, vare sig det är 
huvudpersonerna eller bovarna, eller i flickböcker, pojkböcker eller 
neutrala böcker, t ex kidnappad, fängslad, instängd, anfallen, arreste
rad, efterlyst, anhållen, inburad. Även kvinnliga rollfigurer är emeller
tid utsatta för farligheter, t ex försvunnen, bunden (Dante) och till
fångatagen, fastbunden (Fem2), men i betydligt mindre utsträckning. 
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"Hej! sa den dyrkade 
Lasse" (Lotta2) 

6.2.1.4 POPULARITET OCH ANSEENDE 
kärnadjektiv: populär—{impopulär), ansedd—(lilla ansedd) 

Fältet POPULARITET OCH AN SEENDE omfattar 89 belägg och utgörs 
av adj/adv som beskriver en person med avseende på framgångar och 
misslyckanden såväl i privatliv som yrkesliv, och har härigenom delvis 
beröringspunkter med fältet ANLAG, KUNNANDE OC H FÄRDI GHET i 
gruppen intrapersonella adj/adv (6.1.6), eftersom en person ofta 
vinner anseende genom sitt kunnande. I fältet ingår också adj/adv 
som avser i vad mån en person är bekant/känd eller inte. Fältorden 
redovisas i motsatsgrupper i tablå 56. 

Tablå 56. POPULARITET OCH ANSEENDE 
totalt (89/36).* 

fâltord och frekvens i materialet 

Negativ pol (25/13) 

främmande (5), okänd (4), &liten (3), 
&enkel (2), fruktad (2), illa omtyckt (2), 
anonym, hatad, hånad, misslyckad, obe
aktad, obetydlig, simpel 

Positiv pol (64/23) 

berömd (9), &stor (7), populär (6), 
älskad (5), bekant (4), känd (4), värd 
(4), framstående (3), &kär (3), världs
berömd (3), beundransvärd (2), dyr
kad (2), respektabel (2), aktad, bety
dande, betydelsefull, hedelväld,c igen
kännande, omtyckt, ovärderlig, själv
klar, utvald, välkänd 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Teck net & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

^ i kontexter som en kär vän 
0 i replik av rollfigur som är kines (T vil). 

Den positiva polen omfattar 64 belägg och 23 fältord, varav berömd 
(9) och stor (7) är de vanligaste, och den negativa 25 belägg och 13 
fältord, varav främmande (5) och okänd (4) är de vanligaste. 

Som tabell 42 visar har pojkboksgruppen flest belägg, 42 mot flick
boksgruppen 29, och i motsats till i övriga bokgrupper finns det 
belägg i samtliga böcker, även om det bara är 1—2 i vissa av dem. I 
flickböckerna är det en i stort sett jämn fördelning mellan flick- och 
pojkbeskrivande belägg, men i Lotta2 som annars vanligen har betyd
ligt fler flickbeskrivande belägg, är det i detta fält bara manliga roll
figurer som beskrivs. Av de neutrala har Blomkvist flest belägg (12), 
och här är det lika många flick- som pojkbeskrivande belägg, vilket är 
en avvikelse från mönstret i denna bok. 

I flickböckerna och de neutrala pojkböckerna förekommer relativt 
många belägg i beskrivningar av odifferentierat kön, vilka är allmänna 
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Tabell 42. POPULARITET OCH ANSEENDE - antal belägg i resp bok o ch bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 3 2 5 10 Bigi 5 5 
Kitty 2 1 1 Big2 i 1 
Lottai 1 1 2 4 TreDl 9 1 10 
Lotta2 3 3 TreD2 8 1 9 
Annika 1 1 2 Tvil 6 6 
Lotte (m) Tvi2 1 1 2 
Bonnie (m) Dante 1 1 
KG (b) 4 4 1 9 Ås (b) 6 2 8 

Summa 9 11 9 29 Summa 1 36 5 42 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y 
Feml 
Fem2 1 
Dunder (m,b) 1 4 
Blom (b) 6 6 

Summa 8 10 

^ Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
^2 y - pojkar/män, z - odifferentierat 

kön, (m) - manlig författare till icke-
18 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

beskrivningar typ Jag kände mig åter som en liten obeaktad person 
(Lottal), Man är väl en utvald person (Dante). 

Av de 89 beläggen förekommer 83 i helhetsbeskrivningar och 6 i 
delbeskrivningar (se bilaga 3:27). I sistnämnda beskrivningstyp ingår 
bekant (3), främmande ( 1 ) och beundransvärd (2), t ex de främmande 
ansiktena (Bigi), Rösten var bekant (Kitty2,z), med en beundrans
värd skicklighet (Lottal,x), en beundransvärd iakttagelseförmåga 
(Tvil,y). 

De helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som attribut, 61 
belägg (73,5 %). Det är dock främst de pojkbeskrivande beläggen som 
är attribut, 43 av de 53 helhetsbeskrivande och endast hälften av de 
flickbeskrivande (9 av 17). De pojkbeskrivande beläggen förekommer 
förutom när det gäller främmande och okänd, t ex en vilt främmande 
pojke (TreD2), främst vid huvudord som avser yrkeskategori, t ex 
Han var en mycket känd professor (Lotta2), seriens mest fruktade 
målskytt (Ås), den berömde kapten Biggelsworth (Bigi), den fram
stående detektiven (Blom), Jag är bara en enkel polisman (Dunder). 
Motsvarande attributiva belägg i flickbeskrivningar är Hon kommer 
att bli en stor sångerska... (Kitty 1 ) och Hon var ett ovärderligt vittne 
(Blom) (jfr 6.1.6 ovan om fältet ANLAG, KUNNANDE OCH ERFAREN
HET). 

Som framgår av tablå 57 förekommer populär enbart i fl ickbeskriv
ningar och i alla bokgrupper, men det vanligaste pojkbeskrivande 
fältordet, berömd, enbart i pojkböckerna, liksom världsberömd. 
Enbart pojkbeskrivande är också framstående. 
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Tablå 57. POPULARITET OCH ANSEENDE - fältord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

positiv populär 2 1 3 6 berömd 8 8 
pol älskad 2 1 3 stor 2 3 5 
(56) värd 2 2 känd 2 1 1 4 

bekant 1 1 framstående 1 2 3 
beundransvärd 1 1 världsberömd 3 3 
ovärderlig 1 1 bekant 2 2 
stor 1 1 dyrkad 2 2 

kär 1 1 2 
respektabel 1 1 2 
värd 2 2 
aktad 1 1 
betydelsefull 1 1 
beundransvärd 1 1 
hedelväld 1 1 
kär 1 1 
omtyckt 1 1 
självklar 1 1 
välkänd 1 1 
älskad 1 1 

negativ hatad 1 1 främmande 3 2 5 
pol hånad 1 1 okänd 4 4 
(19) simpel 1 1 enkel 2 2 

fruktad 2 2 
illa omtyckt 1 1 
liten 1 1 
obetydlig 1 1 

Summa 9 1 8 18 Summa 11 36 10 57 

Förkortningar: F — flickböcker, P — pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas an talet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Det enda fältord i pojkböckerna som kan jämföras med det flick-
beskrivande populär är omtyckt: den omtyckte divisionsledaren 
(Bigi). I flickböckerna förekommer i pojkbeskrivningar förutom stor 
och känd också dyrkad, båda beläggen om en läkare i Lotta2. Blom
kvist liknar i detta fall mer flickböckerna med fältord som kär och 
älskad, t ex en kär följeslagare, hennes älskade gosse. 

Av de få flickbeskrivande fältorden i den negativa polen används 
hatad och simpel liksom älskad om huvudpersonen i Kulla-Gulla, den 
där hatade ljuslockiga, en simpel torparunge, och hånad om Päivi i 
Dunder, annars blir jag minsann hånad. 
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De vanligaste pojkbeskrivande fältorden är främmande och okänd 
vilka i de flesta fall används om bovarna, t ex den okände mannen 
(Tvil). fruktad förekommer bara i kontexter som en av de mest 
fruktade stridsflygarna (Bigi), vilket kan jämföras med illa omtyckt: 
sin i alla tider illa omtyckte rättare (KG). 

De flickbeskrivande resp pojkbeskrivande fältorden inom detta fält 
sammanfaller anmärkningsvärt väl med vad som brukar anses vara 
flickors och pojkars närmaste mål i tillvaron, nämligen att flickorna 
strävar efter popularitet och pojkarna efter framgång (se 2.1.2.2 ovan). 

6.2.1.5 Sammanfattning 

Huvudfältet SOCIAL SI TUATION omfattar 550 belägg och utgör 6,7 % 
av materialet och ungefär samma andel i de olika bokgrupperna. 
Fältet består av fem delfält (två redovisas tillsammans) vilka redovisas 
i storleksordning här nedan. Siffrorna inom parentes anger antal 
belägg/fältord. 

FAMILJELIV OCH RELATIONER (205/34) 
— det största av delfälten i flickboksgruppen 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de manli ga i 

pojkboksgruppen 
— det är en relativt jämn fördelning mellan flickbeskrivande och pojkbeskrivande 

belägg i flickboksgruppen och den neutrala 
— den enda beskrivningstypen är helhetsbeskrivningar och predikativ är vanligast 
— det vanligaste fältordet i såväl flick- som pojkb eskrivningar är ensam, som 

dock är mer frekvent i flickbeskrivningar 
— ensam förekommer i flick beskrivningar främst i kontexter som Jag borde inte 

gå här alldeles ensam (Lottai). 

FRIHET OCH TRYGGHET (194/84) 
— det största av delfälten i pojkboksgruppen och den neutrala 
— den negativa polen är den dominerande 
— det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— de manliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga 
— den van ligaste och i stor t sett enda förekommande beskr ivningstypen är hel-

hetsbeskrivande predikativ och då främst vid bli 
— de manliga rol lfigurerna anges befinna sig i farligare och otryggare situationer 

än de kvinnliga, men den största skillnaden gäller antalet belägg 
— något förenklat kan de manli ga rollfi gurerna sägas vara upphov till såväl faror 

(farlig) som trygghet (trygg) 
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POPULARITET OCH ANSEENDE (89/36) 
— den positiva polen är den dominerande 
— det förekommer fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs fyrdubbelt mer än de 

kvinnliga i flickboksgruppen 
— de manliga rollfigurerna i flickboksgruppen beskrivs lika mycket som de 

kvinnliga 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
— huvudord till de flickbe skrivande attributen är t ex flicka och sångerska och 

till de pojkbeskrivande aktieägare, professor, målskytt m fl 
— det vanligaste flickbeskrivande fältordet är populär som uteslutande förekom

mer i flickbeskrivningar 
— det vanligaste pojkbeskrivande fältorden är berömd (enbart pojkböcker), stor, 

känd och framstående 
— fältet kan illustre ras med följand e exempel: de verkligt stora gubbarna här i 

världen (Lottai) 

ARBETSLIV OCH EKONOMI (62/27) 
— det förekommer lika många flickboksbelägg som pojkboksbelägg 
— det är nästan enbart manliga rollfigurer som beskrivs i samtliga bokgrupper 
— de enda förek ommande beskri vningstyperna är helhet sbeskrivande predikativ 

och attribut 
— vid predikativa belägg som avser ekonomi är bli vanligaste verb 
— de vanligaste pojkbeskrivande fältorden är rik och anställd 

Som en allmän sammanfattning av huvudfältet SOCIAL SITUATION 
kan konstateras att både kvinnliga och manliga rollfigurer beskrivs 
beträffande sitt privatliv — den stora skillnaden är att de manliga roll
figurerna dessutom i relativt stor omfattning beskrivs med avseende 
på sin position i samhället, medan sådana beskrivningar av kvinnliga 
rollfigurer knappt alls förekommer. Denna skillnad kan sägas speglas 
i det flickbeskrivande populär och det pojkbeskrivande framstående, 
vilka anknyter till de skilda livsmål som flickor resp pojkar har — 
eller förväntas ha. 

6.2.2 SOCIABILITET 

Av central betydelse inom såväl personlighetspsykologi som social
psykologi är studiet av människors interaktion och sociala anpassning 
(se t ex Lazarus 1973 resp Lambert & Lambert 1969). I denna under
sökning är detta område särskilt intressant, eftersom det i hög grad är 
just för kontakter människor emellan som konventionella mönster 
utvecklas i ett samhälle, inte minst beträffande vad som förväntas av 
flickor/kvinnor och pojkar/män. Ett rimligt antagande är därför att 
det i detta avseende är större skillnad mellan beskrivningarna av 
kvinnliga resp manliga figurer än vad som är fallet när de beskrivs 
som individer (t ex fysiska tillstånd, intelligens, tempo osv). 
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I huvudfältet SOCIABILHET ingår adj/adv som fokuserar en persons 
sätt att vara och förhålla sig gentemot andra människor, till allmänna 
sociala konventioner eller till omvärlden överhuvudtaget. Fältet ligger 
nära huvudfältet PSYKISKA EG ENSKAPER OCH TI LLSTÅND i gruppen 
intrapersonella adj/adv, och gränsdragningen mellan dessa båda fält är 
inte till alla delar självklar. Det har därför varit nödvändigt med vissa 
principiella ställningstaganden, speciellt när det gäller adj/adv som 
avser känslor (se 4.2 ovan och 6.1.5.3). 

Huvudfältet SOCIABILITET omfattar 1 240 belägg och utgör 15 % 
av materialet totalt (se under 6 ovan). Det är det näst största huvud
fältet i flickboksgruppen (583 belägg — 15, 7%) och den neutrala 
bokgruppen (245 belägg — 16% ) och det tredje största i pojkboks-
gruppen (412 belägg — 13,6 %). De enskilda pojkböckerna är emeller
tid ganska heterogena i fråga om hur stor andel detta fält utgör (se 
bilaga 2:1). 

Huvudfältet har indelats i de tre delfälten ATTITYDER OCH FÖR 
HÅLLNINGSSÄTT (973 belägg), ALLMÄNT UPPFÖRANDE (147) och 
ACCEPTABILITETSOMDÖMEN ( 120), vilka i sin tur indelats i ytterligare 
delfält. 

6.2.2.1 ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Fältet ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT ha r indelats i tre delfält 
utifrån vilken dimension i förhållandet till omvärlden som fokuseras: 

ÖDMJUKHET OCH BEUN DRAN avser attityder som kan beskrivas i 
termer av över- och underordning och inkluderar också en persons 
attityder till sig själv (jfr figur 1 i 2.2.3 ovan, samt tablå 4 i 2.2.2). 

ÖPPENHET OCH FÖRTRO ENDE avser attityder som kan beskrivas i 
termer av öppenhet och slutenhet, utåtriktning eller inåtvändhet G fr 
tablå 4 i 2.2.2 samt tablå 1 i 2.1.1). 

VÄRME OCH VÄ NLIGHET slutligen avser empati, välvilja och mild
het (inkl godhet—ondska) (jfr figur 1 i 2.2.3). 

Som framgår av tabell 43 är fältet VÄRME OCH VÄ NLIGHET det 
största i såväl flick- som pojkbeskrivningar i de olika bokgrupperna 
och omfattar totalt 263 belägg i flickboksgruppen, 157 belägg i pojk-
boksgruppen och 110 i den neutrala bokgruppen. Dessa belägg utgör 
dock en större andel i flickboksgruppen (56,1% mot 47,4%). Det 
omvända förhållandet gäller för det mer kognitiva faltet ÖPPENHET 
OCH FÖRTRO ENDE som utgör en större andel av beläggen i pojkboks-
gruppen (39 % mot 29,2 %). Denna skillnad mellan bokgrupperna kan 
jämföras med förhållandet att fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH 
LYNNE utgör en större andel av beläggen i flickboksgruppen, medan 
det för fältet KOGNITION OCH INTELLIGENS är tvärtom (jfr 6.1.5 
ovan). Den neutrala bokgruppen är en extrem variant av flickboks-
gruppen (63,6% för fältet VÄRME OCH VÄN LIGHET och 19,1 % för 
fältet ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE), vilket också gäller för fälten 
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Tabell 43. ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT - beläggens procentuella fördelning 
på de olika delfälten i resp bokgrupp (antal belägg inom parentes). 

^Bokgrupp 
Fält X 

FLICKBÖCKER 
y z tot X 

POJKBÖCKER 
y z tot 

ÖDMJUKHET OCH 16,8 13,2 10,5 14,7 19,2 13,3 10,0 13,6 
BEUNDRAN (40) (23) (6) (69) (5) (38) (2) (45) 

ÖPPENHET OCH 27,3 27,6 42,1 29,2 23,1 38,2 70,0 39,0 
FÖRTROENDE (65) (48) (24) (137) (6) (109) (14) (129) 

VÄRME OCH 55,9 59,2 47,4 56,1 57,7 48,4 20,0 47,4 
VÄNLIGHET (133) (103) (27) (263) (15) (138) (4) (157) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(238) (174) (57) (469) (26) (285) (20) (331) 

\Bokgrupp NEUTRALA BÖCKER Totalt 
Fält X y z tot X y z tot 

ÖDMJUKHET OCH 18,4 19,2 5,0 17,3 17,3 14,4 9,3 14,8 
BEUNDRAN (9) (20) (1) (30) (54) (81) (9) (144) 

ÖPPENHET OCH 18,4 20,2 15,0 19,1 25,6 31,6 42,3 30,7 
FÖRTROENDE (9) (21) (3) (33) (80) (178) (41) (299) 

VÄRME OCH 63,3 60,6 80,0 63,6 57,2 54,0 48,5 54,5 
VÄNLIGHET (31) (63) (16) (110) (179) (304) (47) (530) 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
(49) (104) (20) (173) (313) (563) (97) (973) 

Förkortningar : x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 

KÄNSLA ... och KOGNITION ... (se 6.1.5 ovan). Fältet ÖDMJUKHET 
OCH BEUN DRAN utgör ungefär lika stor andel av beläggen i samtliga 
bokgrupper (ca 15 %). Vad som sagts om fördelningen i bokgrupperna 
totalt gäller i stort sett också för beskrivningarna av resp kön inom 
bokgrupperna. Det är endast i pojkböckerna som de flick- resp 
pojkbeskrivande beläggen är olika fördelade. De flickbeskrivande 
följer här den neutrala bokgruppen med störst andel belägg för fältet 
VÄRME OCH VÄNLIGHET och en i stort sett jämn fördelning på de 
andra två delfälten. (Om fördelningen i de enskilda böckerna se 
bilaga 2:2 där det framgår att Lotte, Bonnie och Kitty2 snarast liknar 
pojkböckerna i fördelning på delfälten.) 

De olika delfälten har också indelats i en positiv och en negativ 
pol, där den positiva omfattar adj/adv som innebär en accepterande 
attityd gentemot omvärlden och den negativa adj/adv som innebär en 
mer eller mindre avvisande attityd, t ex beundrande—föraktfull, 
troviss—tvivlande, pratsam—tystlåten, varm—kall, mjuk—hård, vänlig-
ovänlig. Attityden kan dock samtidigt som den innebär ett accepte
rande av andra innebära ett avvisande av den egna personen, t ex 
ödmjukhet, anspråkslöshet, och omvänt kan ett avvisande av andra 
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innebära ett accepterande av den egna personen, t ex överlägsenhet 
(se 2.2.3 ovan). 

Både flickor/kvinnor och pojkar/män tillskrivs traditionellt både 
en accepterande och en avvisande attityd, men oftast i helt olika 
avseenden. Starkt förenklat kan de traditionella könsrollsmönstren 
och förväntningarna här sammanfattas som förväntad emotionell 
öppenhet och kognitiv slutenhet för kvinnor och emotionell sluten
het och kognitiv öppenhet för män, eller som "en mjuk yta" resp "en 
hård yta". 

I tabell 44 redovisas hur de flick- resp pojkbeskrivande beläggen i 
hela fältet ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT är fördelade på 
positiv pol/accepterande attityd resp negativ pol/avvisande attityd. 
Observera dock utifrån ovanstående att de båda polerna inte direkt 
sammanfaller med "kvinnligt" resp "manligt". 

Tabell 44. ATTITYDER OCH FÖRH ÅLLNINGSSÄTT - de flickbeskrivande resp pojkbe-
skrivande beläggens procentuella fördelning på positiv och negativ pol i resp bokgrupp (antal 
belägg inom parentes). 

\ Belägg - Flickbeskrivande Pojkbeskrivande Totalt 
\ typ 

Bok\ pol positiv negativ positiv negativ positiv negativ 
grupp\ pol pol Summa pol pol Summa pol pol Summa 

FLICK 59,7 40,3 100 51,1 48,9 100 56,1 43,9 100 
BÖCKER (142) (96) (238) (89) (85) (174) (231) (181) (412) 

POJK- 50,0 50,0 100 37,2 62,8 100 38,3 61,7 100 
BÖCKER (13) (13) (26) (106) (179) (285) (119) (192) (311) 

NEUTR 73,5 26,5 100 60,6 39,4 100 64,7 35,3 100 
BÖCKER (36) (13) (49) (63) (41) (104) (99) (54) (153) 

Totalt 61,0 39,0 100 45,8 54,2 100 51,3 48,7 100 
(191) (122) (313) (258) (305) (563) (449) (427) (876) 

Som framgår av tabell 44 är det en i stort sett jämn fördelning av 
beläggen på de båda polerna i fältet totalt, 449 resp 427 belägg 
(beskrivningarna av odifferentierat kön är inte inräknade men skulle 
inte förändra bilden nämnvärt). Av den sammanlagda fördelningen i 
de olika bokgruppema framgår att den positiva polen är större än den 
negativa både i flickboksgruppen (56,1 resp 43,9 %) och den neutrala 
bokgruppen (64,7 resp 35,3 %), medan förhållandet i pojkboksgruppen 
är helt omvänt, 67,7 % för den negativa polen och 38,3 % för den 
positiva. 

Den positiva polen är den större även i flickbeskrivningarna i flick
boksgruppen (59,7 % resp 40,3 %) och än mer accentuerat i den neut
rala bokgruppen (73,5 resp 26,5%) och i denna bokgrupp också i 
pojkbeskrivningarna (60,6 resp 39,4%). Den negativa polen är den 
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större bara i pojkbeskrivningarna i pojkböckerna (62,8 resp 37,2%). 
Resultatet kan schematiskt beskrivas som att det är de kvinnliga 

rollfigurerna i flickböckerna som står för den accepterande/positiva 
attityden och de manliga rollfigurerna i pojkböckerna för den av
visande/negativa attityden. På samma sätt kan flickböckerna som helhet 
sägas svara för en accepterande/positiv attityd, om än en aning grumlad 
av de manliga rollfigurerna, och pojkböckerna för en avvisande/negativ 
attityd. Av de enskilda pojkböckerna är detta allra mest markerat i 
Åshöjden, där endast 1 av de totalt 31 beläggen hör till den positiva 
polen (intresserad i beskrivning av odifferentierat kön) medan de 
neutrala böckerna, och då framför allt Blomkvist, har den mest 
accepterande/positiva hållningen av samtliga bokgrupper. 

6.2.2.1.1 ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN 

kärnadjektiv: ödmjuk—överlägsen, beundrande—föraktfull 

En av de mest etablerade könsrollsuppfattningarna är att kvinnan är 
underlägsen mannen, en uppfattning som går som en röd och ännu 
inte avklippt tråd genom historien (se 2.1.2 ovan). Mot bakgrund av 
detta är det speciellt intressant att studera om de kvinnliga roll
figurerna beskrivs som ödmjuka och undergivna, dels allmänt, dels i 
förhållande till manliga rollfigurer, och om dessa i sin tur beskrivs 
som överlägsna och nedlåtande. 

Fältet ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN omfattar 144 belägg fördelade 
på 57 fältord vilka redovisas i tablå 58 indelade i motsatsgrupper. 

Som framgår av tablå 58 är den negativa polen störst med 89 belägg 
men det vanligaste fältordet är tacksam (12). 

Tabell 45 visar att böckerna är anmärkningsvärt homogena i fråga 
om antal belägg, 5—10 i de flesta. Vidare förekommer såväl flick-
som pojkbeskrivande belägg i nästan alla böcker, även flera av pojk
böckerna. Avvikande från övriga böcker är Kitty 1 med 19 belägg, 
Kulla-Gulla med 16 belägg, samt Blomkvist, 17 belägg. 

Av de totalt 144 beläggen förekommer 117 (81,2%) i helhets
beskrivningar och 27 (18,8%) i delbeskrivningar (se bilaga 3:28). De 
helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som adverbial, 71 belägg 
(60,7 %) och därnäst som predikativ, 40 belägg (34,2 %). De pojk
beskrivande beläggen i Lotta2 fungerar dock enbart som predikativ. 
De få attributen (6 belägg) är i flickbeskrivningar: en imponerande 
gråhårig kvinna (Kitty 1), viktiga Henrietta (TreDl), i pojkbeskriv-
ningar: min retfulle bror (Lottai), en stor inbilsk och korkad stövel 
(Bonnie) och i beskrivningar av odifferentierat kön: det otacksamma 
patrasket (KG), beundrande vänner (Tvil). Både kvinnliga och man
liga rollfigurer tillskrivs således en viss nedlåtande attityd. 

Av de 27 delbeskrivande beläggen fungerar 25 som attribut, 1 som 
predikativ, Det låter skrytsamt (Big2), och 1 som adverbial, med 
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Tablå 58. ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN - fältord och frekve ns i materialet 
totalt (144/57) * 

Positiv pol (55/19) 

tacksam (12), beundrande (8), impo
nerad (5), vördnadsfull (4), anspråkslös 
(3), fascinerad (3), ödmjuk (3), bed
jande (2), blygsam (2), &enkel (2), 
respektfull (2), vädjande (2), full av be
undran, insmickrande, kokett,^ unde r
dånig, urskuldande, ursäktande, vörd
sam 

Negativ pol (89/38) 
viktig (8), &överlägsen (7), &mallig (6), 
föraktfull (5), hånfull (5), högdragen 
(5), befallande (4), myndig (4), non
chalant (4), retsam (4), själ vsäker (4), 
menande (3),c arrogant (2), impone
rande (2),^ respektlös (2 ), sarkastisk 
(2), spefull (2), förnäm, försmädlig, 
höga tankar om sig själv, högburen, 
högfärdsgalen, inbilsk, ironisk, kaxig, 
&märkvärdig, nedlåtande, &nådig, 
otacksam, retfull, skrytsam, snorkig, 
stor i truten, stroppig, syrlig , &säk er 
(på sig själv), vanvördig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Teck net & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ kokett är mö jligen tveksamt i det här fältet, men detta har ändå fö refallit vara det mest 
närliggande. 
c menande är perifert i fältet men har förts hit eftersom detta bedömts vara det mest närlig
gande fältet. 

d imponerande faller en aning utanför den negativa polen genom att det är fenomenoriente-
rat, men förefaller passa bättre där än i den positiva polen. 

Tabell 45. ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z 

Kittyl 16 3 19 Bigi 4 
Kitty 2 2 2 4 Big2 9 
Lottai 5 1 6 TreDl 2 8 
Lotta2 2 7 9 TreD2 4 
Annika 5 1 6 TvU i 5 
Lotte (m) 1 1 2 Tvi2 1 1 
Bonnie (m) 3 4 7 Pante 1 4 1 
KG (b) 6 7 3 16 Ås fl)) X 3 

Summa 40 23 6 69 Summa 5 38 2 

tot 

4 
9 

10 
4 
6 
2 
6 
4 

45 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 1 5 6 
Fem2 2 2 
Dunder (m,b) 2 3 5 
Blom (b) 4 12 1 17 

Summa 9 20 1 30 

Förkortningar', x - flickor /kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 
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bröstet kaxigt utspänt (KG,y). Med undantag av blygsam, en blygsam 
min (Tvil,y), hör de delbeskrivande beläggen till den negativa polen. 
Huvudord är framförallt röst/ton o likn, t ex en nasal högdragen röst 
(Kittyl,x), i mycket arrogant ton (Blom,y). Övriga huvudord är bla 
skratt /leende, t ex ett ironiskt resignerat leende (Lotta2,x), eller 
andra ord som avser kroppsspråk, t ex med en föraktfull knyck på 
nacken (Kittyl,x), med en överlägsen vinkning (Bigi). 

De belägg som hör till den positiva polen fungerar således nästan 
uteslutande som adverbial eller predikativ och belägg som hör till den 
negativa polen som attribut (helhets- eller delbeskrivande). 

Som framgår av tablå 59 är beläggfördelningen på de båda polerna 
i enlighet med traditionella könsrollsmönster med fler pojkbeskri-
vande belägg som hör till den negativa polen än den positiva, 52 resp 
29, och mest markerat i flickböckerna, 19 resp 4 belägg. Det finns 
dock också 29 pojkbeskrivande belägg på fältord som tacksam, 
beundrande osv. Också flickbeskrivningarna har emellertid fler belägg 
på fältord som hör till den negativa polen än till den positiva, 31 resp 
23 belägg, även om skillnaden här är mindre än för de pojkbeskrivande 
beläggen. Detta fält är det enda av delfälten i huvudfältet ATTITYDER 
OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT, där den negativa polen utgör en relativt 
stor andel av de flickbeskrivande beläggen (jfr 6.2.2.1 ovan och se 
följande avsnitt). 

Såväl kvinnliga som manliga rollfigurer har således en mer eller 
mindre ödmjuk attityd gentemot sig själva, t ex anspråkslös, blygsam, 
och/eller omvärlden, t ex. tacksam, beundrande. I de fall då attityden 
är riktad direkt mot enskilda rollfigurer föreligger dock en skillnad 
mellan flick- och pojkbeskrivningarna. De kvinnliga rollfigurernas 
attityd kan vara riktad mot andra kvinnliga rollfigurer, t ex Bettina 
tittade vädjande på henne (Annika), eller mot manliga rollfigurer, 
t ex Kvinnan var mycket respektfull mot mannen (Kitty 1), medan de 
manliga rollfigurernas attityd enbart är riktad mot andra manliga 
rollfigurer. Enda undantaget är i Kulla-Gulla och gäller då ett av 
torparbarnen gentemot Regina:i/an svarade henne alltid vördnadsfullt 
och underdånigt. I pojkböckerna riktas den beundrande attityden 
särskilt mot vissa av huvudpersonerna, t ex Annika tittade beundrande 
på Hubert (Tvil), ... sa Bob beundrande [till Jupiter] (TreDl). I 
Blomkvist är Kalle föremål för beundran och tacksamhet, ...sa Eva-
Lotta beundrande, Han kunde knappt tala, så rörd och tacksam var 
han. Det sistnämnda belägget gäller Kalles fantasifigur, "den inbillade 
åhöraren" som fungerar som en slags mycket ödmjuk Watson. Huvud
personerna kan dock också själva inta en ödmjuk attityd, t ex ... sa 
Jupiter ödmjukt (TreDl). 

I Biggles2, där det enda fältordet är tacksam, är attityden däremot 
förtäckt hotfull, t ex Jag vore tacksam om ... (jfr om silkeslen i 
6.2.2.1.3). 

De manliga rollfigurerna är således föremål för de kvinnliga roll
figurernas beundran, men också för deras förakt, föraktfull förekom-
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Tablå 59. ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN - fältord och frekvens i beskrivningar 
av flickor/kvinnor resp pojkar/män .a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

positiv fascinerad 3 3 tacksam 4 5 9 
pol tacksam 3 3 beundrande 3 2 5 
(52) anspråkslös 1 1 2 imponerad 1 2 3 

bedjande 2 2 ödmjuk 1 1 2 
beundrande 1 1 2 anspråkslös 1 1 
imponerad 1 1 2 blygsam 1 1 
vädjande 2 2 enkel 1 1 
vördnadsfull 2 2 insmickrande 1 1 
blygsam 1 1 respektfull 1 1 
enkel 1 1 underdånig 1 1 
full av b eundran 1 1 urskuldande 1 1 
kokett 1 1 ursäktande 1 1 
respektfull 1 1 vörnadsfull 1 1 

vördsam 1 1 

negativ föraktfull 1 2 1 4 överlägsen 2 2 2 6 
pol högdragen 4 4 mallig 4 1 5 
(83) viktig 3 1 4 befallande 2 2 4 

retsam 2 1 3 myndig 2 2 4 
hånfull 2 2 självsäker 4 4 
förnäm 1 1 hånfull 1 1 1 3 
försmädlig 1 1 nonchalant 3 3 
högburen 1 1 viktig 3 3 
högfärdsgalen 1 1 arrogant 2 2 
imponerande 1 1 menande 1 1 2 
ironisk 1 1 sarkastisk 1 1 2 
menande 1 1 föraktfull 1 1 
märkvärdig 1 1 höga tankar 1 1 
nonchalant 1 1 om sig själv 
respektlös 1 1 högdragen 1 1 
snorkig 1 1 imponerande 1 1 
spefull 1 1 inbilsk 1 1 
syrlig 1 1 kaxig 1 1 
vanvördig 1 1 nedlåtande 1 1 

retfull 1 1 
retsam 1 1 
skrytsam 1 1 
spefull 1 1 
stor i truten 1 1 
stroppig 1 1 
säker (på sig 1 1 

själv) 
Summa 40 5 9 54 Summa 23 38 20 81 

Förkortningar-. F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 
a Fältorden är uppstäl lda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp . Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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mer i beskrivningar av kvinnliga rollfigurer i alla bokgrupper, t ex 
... fnyste Elin föraktfullt (Ås), och näraliggande fältord i flicklistan 
är retsam, hånfull, försmädlig, ironisk, spefull, syrlig, vilka avser 
attityder mot såväl kvinnliga som manliga rollfigurer. Flera av dessa 
förekommer också i pojkbeskrivningar, t ex sa han lite retsamt [till 
Anne] (Feml), men de vanligaste fältorden i pojklistan är överlägsen 
(6), som förekommer i alla bokgrupper, t ex ... outhärdligt överlägsen 
(Lotta2), och därnäst mallig, befallande, myndig och självsäker. En 
genomgående skillnad mellan flicklistan och pojklistan gäller just före
komsten av fältord som självsäker, dvs ord som avser jag-uppfattning. 
I flickbeskrivningar saknas helt sådana fältord, medan i pojkbeskriv
ningar också förekommer höga tankar om sig själv, skrytsam, stor i 
truten, säker på sig själv, inbilsk. 

Det traditionella manliga självförtroendet är således väl befäst i 
beskrivningarna, speciellt i pojkböckerna. De kvinnliga rollfigurerna 
återgäldar med förakt och spydighet, och anklagas för att vara 
"viktiga" eller "snorkiga": ...så skall du inte komma här och vara 
snorkig (Dante,x). 

6.2.2.1.2 ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE 

kärnadjektiv: öppen—sluten, 
förtroendefull—misstrogen/misstänksam 

Fältet ÖPPENHET OC H FÖRTROENDE omfattar 299 belägg och utgörs 
av adj/adv som avser i vad mån en person är öppen och utåtriktad eller 
sluten och inåtvänd (se 6.2.2.1 ovan). Fältet har framför allt berörings
punkter med delfältet KOGNITION OCH INTE LLIGENS ( 6.1.5.1 ovan) 
och genom adj/adv som pratande, tyst m fl också med delfältet 
AKTIVITET, TEMPO OCH INT ENSITET (6.1.7.1). Fältorden redovisas i 
tablå 60 indelade i de tre betydelsegrupperna "intresse", "meddel
samhet/naturlighet" (inkl adj/adv som avser generositet) och "tillit", 
vilka i sin tur indelats i motsatsgrupper. 

Den negativa polen är totalt något större än den positiva, 158 resp 
141 belägg, och också i de båda betydelsegrupperna "meddelsamhet/ 
naturlighet" (116 resp 22 belägg) och "tillit" (41 resp 28). I gruppen 
"intresse" hör däremot nästan samtliga belägg till den positiva polen 
(91 av 92), och "ointresse" uttrycks i stället genom negering och ev 
modifiering av intresserad (11 belägg), vilket indikerar att rollfigurerna 
i sammanhanget förväntas vara intresserade, t ex Jag är inte speciellt 
intresserad av pengar (Bigi), intresserad är det vanligaste fältordet 
totalt med 53 belägg och i de andra betydelsegrupperna tyst (46) 
resp misstänksam (29). 

Tabell 46 visar att flickboksgruppen och pojkboksgruppen här har 
ungefär lika många belägg, 137 resp 129 belägg (se 6.2.2.1 ovan). 
Även böckerna inom resp bokgrupp är relativt homogena med 15—20 
belägg i de flesta, och i vissa av böckerna är detta delfält det största 
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Tablå 60. ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE 
totalt (299/71).* 

fältord och frekvens i materialet 

"intresse": 
(92/6): 

"meddelsamhet/ 
naturlighet" 
(138/43): 

"tillit" 
(69/22): 

Positiv pol (141/33) 
intresserad (53), nyfiken 
(33), intressant (3), häst
intresserad, ridintresserad 
generös (3), frikostig (2), 
naturlig (2), obesvärad (2), 
ogenerad (2), snacksalig 
(2), &öppen (2), frispråkig, 
gästfri, pladdrande, pratan
de, pratlysten, pratsam, 
spontan 

Negativ pol (158/38) 
likgiltig 

&tyst (46), &kort (15), 
blyg (9), avvärjande (6), 
avmätt (4), besvärad (4), 
ansträngd (3), hemlighets
full (3), onaturlig (3), av
vaktande (2), snål (2), 
&stel (2), enstavig, formell, 
girig,^ k ortfattad, korthug
gen, lyssnande,c moltyst, 
reserverad, skygg, &sluten, 
sniken, sparsam, tiggande, 
tillgjord, tvungen, tystlå
ten, undvikande 
misstänksam (20), miss
tänkt (4), tvivlande (4), 
klentrogen (3), på sin vakt 
(3), vaksam (3), misstro
gen (2), pessimistisk (2) 

hoppfull (7), förväntans
full (4), optimistisk (3), 
tillitsfull (2), troskyldig 
(2), förhoppningsfull, för
troendefull, förtroendein
givande, förtrolig, godtro
gen, lättlurad, omisstänk
sam, oskuldsfull, trohjär
tad, troviss 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord oc h i tablån antal belägg 
som anges o m frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

b girig föreko mmer i kontexten: och grep girigt e fter revolvern (Blom) och torde här ha 
betydelsen 'begärlig' el likn. 
0 lyssnande har förts till den negativa polen såsom antonym till pratande men avser egentli
gen också en öppen attityd. 

inom ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT, nämligen Lotte, Bonnie, 
Biggles2, TreDeckare2 och Dante (se bilaga 2:2). I flickböckerna och 
de neutrala är beläggen relativt jämnt fördelade på flick- och pojk-
beskrivningar, eller också förekommer fler pojkbeskrivande belägg 
(undantag är Lotta och Kitty 1). I pojkböckerna förekommer 6 flick-
beskrivande belägg, och i TreDeckare2 är det förekommande belägget 
1 av de totalt 2 flickbeskrivande beläggen i denna bok, Hon tittade 
misstänksamt på pojkarna (om det andra belägget, uppspärrad, se 
6.1.8 ovan). 

Av de totalt 299 beläggen förekommer 266 (89 %) i helhetsbeskriv
ningar och 33 (11 %)i delbeskrivningar (se bilaga 3:29). I den neutrala 
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Tabell 46. ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE - antal belägg i resp bok o ch bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 15 6 1 22 Bigi 9 9 
Kitty 2 5 3 2 10 Big2 18 2 20 
Lottai 15 5 20 TreDl 8 4 12 
Lotta2 8 1 3 12 TreD2 1 15 1 17 
Annika 5 10 2 17 Tvil 1 14 1 16 
Lotte (m) 6 6 1 13 Tvi2 14 2 16 
Bonnie (m) 8 8 3 19 Dante 2 25 27 
KG (b) 3 14 7 24 Ås (b) 2 6 4 12 
Summa 65 48 24 137 Summa 6 109 14 129 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 3 1 4 
Fem2 4 5 9 
Dunder (m,b) 1 5 6 
Blom (b) 4 8 2 14 

Summa 9 21 3 33 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y — pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

bokgruppen är det dock en förhållandevis jämn fördelning mellan de 
båda beskrivningstyperna (24 resp 9 belägg). 

De helhetsbeskrivande beläggen fungerar främst som predikativ, 
150 belägg (56,4%) och därnäst som adverbial, 99 belägg (37,2%), 
men även här avviker den neutrala bokgruppen och har fler adverbial 
än predikativ, 16 resp 6 belägg (jfr också Lottai, Bigi och TreD2). 
De predikativa beläggen förekommer främst vid vara (76 belägg), 
förutom tyst som förekommer vid ställningsverb, t ex Vi satt tysta en 
stund till (Ås). Adverbialen förekommer förutom vid sägeverb (54 
belägg) också bl a vid verb som avser icke-verbal kommunikation, t ex 
Jag skakade avvärjande på huvudet (Lottai). 

Av de 17 attributiva beläggen förekommer 2 i flickbeskrivningar, 
mina nyfikna systrar (Lottal), den där snacksaliga Henrik (Fem2), 7 
i pojkbeskrivningar varav 3 i Tvilling2, t ex den misstänksamme Klas 
och övriga i beskrivningar av odifferentierat kön, t ex alla hästintres-
serade (Lotte). 

Av de 33 delbeskrivande beläggen fungerar 22 som attribut, 9 som 
predikativ och 2 som adverbial, t ex Blygt och stillsamt kom den 
gamla berättelsen (KG). De 9 predikativen utgör en jämförelsevis stor 
andel av de delbeskrivande beläggen, 27,3 %. De fältord som före
kommer i denna funktion är naturlig/onaturlig till röst, t ex Den lät 
lite onaturlig (TreD2), och tillitsfull/öppen/misstänksam till blick: 
Hans blick blev skarp och misstänksam (KG), Hennes barnablick var 
öppen och tillitsfull (Blom). 
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Tablå 61. ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE - filtord och frekvens i beskriv
ningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F 

"intresse" intresserad 15 
positiv pol nyfiken 11 
(75) 

negativ pol likgiltig 1 

Summa 27 

P N Tot 

3 18 
1 12 

1 

3 1 31 Summa 

Pojkar/män F P N Tot 

intresserad 7 18 4 29 
nyfiken 11 2 13 
intressant 1 1 
ridintresserad 1 1 

9 29 6 44 

"meddel generös 1 1 2 frikostig 2 2 
samhet/ pladdrande 1 1 naturlig 1 1 2 
naturlig pratande 1 1 obesvärad 2 2 
het" pratlysten 1 1 ogenerad 1 1 2 
positiv pratsam 1 1 frispråkig 1 1 
pol snacksalig 1 1 generös 1 1 
(124) spontan 1 1 gästfri 1 1 

öppen 1 1 snacksalig 1 1 
öppen 1 1 

negativ tyst 9 1 10 tyst 6 20 1 27 
pol avvärjande 3 3 kort 4 7 1 12 

kort 2 1 3 blyg 2 2 1 5 
avmätt 2 2 avvärjande 3 3 
blyg 2 2 besvärad 3 3 
ansträngd 1 1 ansträngd 1 1 2 
enstavig 1 1 avmätt 2 2 
hemlighetsfull 1 1 avvaktande 2 2 
reserverad 1 1 hemlighetsfull 1 1 2 
sniken 1 1 onaturlig 2 2 
sparsam 1 1 snål 1 1 2 
undvikande 1 1 stel 2 2 

formell 1 1 
girig 1 1 
kortfattad 1 1 
korthuggen 1 1 
lyssnande 1 1 
skygg 1 1 
sluten 1 1 
tigande 1 1 
tillgjord 1 1 
tvungen 1 1 
tystlåten 1 1 

Summa 30 2 4 36 Summa 26 51 11 88 

209 



"tillit" hoppfull 1 2 3 hoppfull 4 4 
positiv förtroendefull 1 1 optimistisk 3 3 
pol förväntansfull 1 1 förväntansfull 2 2 
(59) lättlurad 1 1 troskyldig 2 2 

oskuldsfull 1 1 förhoppnings• 1 1 
tillitsfull 1 1 full 

förtroende 1 1 
ingivande 

förtrolig 1 1 
godtrogen 1 1 
tillitsfull 1 1 

negativ misstänksam 1 1 2 misstänksam 6 10 16 
pol misstänkt 1 1 tvivlande 1 2 3 pol 

klentrogen 1 1 vaksam 3 3 
på sin vakt 1 1 klentrogen 2 2 

misstrogen 2 2 
pessimistisk 2 2 
misstänkt 1 1 
på sin vakt 1 1 

Summa 8 1 4 13 Summa 13 29 4 46 

Totalt 65 6 9 80 Totalt 48 109 21 178 

Förkortningar : F - Flickböcker, P - pojkböcker, N — neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas an talet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

Som framgår av tablå 61 är de vanligaste fältorden i flickbeskriv-
ningar intresserad (18), nyfiken (12) och tyst (10), och i pojkbeskriv-
ningar intresserad (29), tyst (27) och misstänksam (16). 

I gruppen "intresse" är det inga större skillnader vare sig ifråga om 
antal belägg eller vilka fältord som förekommer, och några genom
gående skillnader mellan könen i fråga om vad intresset gäller finns 
inte, utan det är både "sak" och "person" i båda fallen (jfr 2.1.2 
ovan om intresseinriktning), t ex Hon blev särskilt intresserad av en 
snäcka som... (Kitty2),... att de var intresserade av honom (Dante,y). 
nyfiken förekommer i flick- resp pojkböckerna bara i beskrivningar 
av det egna könet, men inte enbart om huvudpersonerna. 

De 3 flickbeskrivande belägg som i denna grupp förekommer i 
pojkböckerna är belägg pä intresserad, men avser i 2 fall låtsat intresse 
och förekommer i anmärkningsvärt lika kontexter i två av pojk
böckerna, t ex — Vill du inte visa mig hur en motor ser ut inuti, jag är 
så intresserad. Vad är det där för manick? Är det tuten? Och i och 
med att hon sa det pekade hon på batteriet (Dante). I det andra fallet 
gäller intresset mossarter: Är du intresserad? (pojkreplik). Hon hade 
ingen aning om vad kryptogamer var, men hennes pappa hade ett 
stort lexikon. — O, ja då , sa h on, det är klart att jag är. (Tvil). Det 
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återstående belägget gäller daggmaskar: Hon är inte ett dugg intresse
rad av daggmaskar (Dante). 

I gruppen "meddelsamhet/naturlighet" är den mest iögonfallande 
skillnaden förutom antal belägg fältorden i den positiva polen. I flick-
listan finns pladdrande, pratande, pratlysten, pratsam och i pojklistan 
frispråkig, medan snacksalig förekommer i båda listorna. Som direkta 
antonymer till dessa finns i flicklistan tyst, kort, enstavig och i pojk
listan tyst, kort, kortfattad, korthuggen, lyssnande, tigande och tyst
låten. Vissa av beläggen förekommer i kontexter där det impliceras 
att rollfigurerna normalt är pratsamma, t ex De var ovanligt tystlåtna 
(Tvi2), men de beskrivs aldrig som pratlystna eller pratsamma. Be
skrivningarna överensstämmer således i viss mån med den traditionella 
uppfattningen om pratsamma kvinnor och tystlåtna män. Möjligen 
kan också frispråkig antyda att verbalt aktiva pojkar/män uppfattas 
på annat sätt än verbalt aktiva flickor/kvinnor (pladdrande). Vad som 
sagts ovan gäller framför allt flickböckerna och Fem och Blomkvist. I 
pojkböckerna beskrivs däremot de kvinnliga rollfigurerna bara med 
fältorden tyst och kort, båda i Åshöjden, t ex ... sa h on kort. Om 
övriga fältord i gruppen kan konstateras att blyg förekommer i pojk-
beskrivningar i alla bokgrupperna, t ex Privat var han blyg och vänlig 
(TreDl) (jfr 6.1.5.3.2 om generad). Det anförda belägget gäller en av 
bovarna som beskrivs med fältord som onaturlig/besvärad/ansträngd 
m fl vilket till viss del indikerar att vederbörande inte har riktigt 
"rent mjöl i påsen". 

Gruppen "tillit" omfattar främst pojkbeskrivande belägg, även i 
flickböckerna, och framför allt fåltord som hör till den negativa 
polen, t ex ... och blev genast misstänksam (Kitty l,y), ...sa han 
klentroget (Lotte), misstänksam är det vanligaste pojkbeskrivande 
fältordet i gruppen, såväl i pojkböckerna som i flickböckerna (10 resp 
6 belägg), och förekommer överhuvudtaget inte i flickbeskrivningar i 
flickböckerna, men däremot förtroendefull, lättlurad, oskuldsfull. 
Dessa kan jämföras med de pojkbeskrivande i pojkböckerna: hoppfull, 
optimistisk och förtroendeingivande. Varken optimistisk eller pessi
mistisk, vilka ger ett mer översiktligt perspektiv och avser en mera 
allmän attityd till livet, förekommer annat än i pojkbeskrivningar i 
pojkböckerna. 

6.2.2.1.3 VÄRME OCH VÄNLIGHET 

kärnadjektiv: varm—kall, vänlig—ovänlig 

Fältet VÄRME OCH VÄNLIGHET omfattar 530 belägg och är det 
största av de tre delfält som ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
indelats i (se 6.2.2.1 ovan). Fältet har beröringspunkter med hela 
fältet KÄNSLA, SINNESSTÄMNING OCH LYNNE i gruppen intraperso-
nella adj/adv (6.1.5.3 ovan). Fältorden redovisas i tablå 62 indelade i 
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Tablå 62. VÄRME OCH VÄNLIGHET 
(530/122)* 

fältord och frekvens i materialet totalt 

"empati" (96/35): 

"mildhet" (104/27): 

Positiv pol (313/68) 

&varm (9), rörd (8), förstå
ende (5), kärleksfull (4), 
tillgiven (4), tagen (3), öm 
(3), innerlig (2), längtans-
full (2), medlidsam (2), 
&påverkad (2), sentimental 
(2), &bar,^ beklagande, 
blödig, deltagande, full av 
förståelse, gripen, hjärtin-
nerlig, hjärtnupen, hän
given, känslig, kärlig, pas
sionerad, &stor,c trånande, 
&vek (om hjärtat), 
&öppené 

mild (8), &mjuk (5), ljuv 
(2), vän (2), blid, foglig, 
len, silkeslen 

Negativ pol (217/54) 

&kall (20), iskall (4), &torr 
(4), kallblodig (2), kylig 
(2), hjärtlös, isig 

"väl vilja/vänlighet'' 
(330/60): 

&snäll (54), vänlig (52), 
&bussig (22), hjärtlig (13), 
rar (11), &god (7), hjälp
sam (7), &hygglig (6 ), vil
lig (6), gillande (5), angelä
gen (4), beredvillig (4), fri
villig (4), instämmande (4), 
beskäftig (3), jättesnäll (3), 
uppskattande (3), beskedlig 
(2), diplomatisk (2),d god
modig (2), omtänksam (2), 
&beredd (till tjänster), fred
lig, förbindlig, kuttrig, mo
derlig, mån om, självman, 
tillmötesgående, tjänstvil
lig, vänskaplig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tec knet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

b bar/öppen ingår i kontexten när hon såg hans gamla hjärta ligga där öppet och bart (KG). 
c stor ingår i kontexten hon hade ett stort hjärta (TreDl). 

d diplomatisk är något perifert i fä ltet, men torde ändå ligga närmast detta fält. 

skarp (15), bister (14), 
&hård (10), sträng (7) 
&tuff (6), barsk (4), brutal 
(3), brysk (3), frän (3), 
hårdhänt (3), omild (3), 
vass (3), rå (2), sträv (2), 
bitande, burdus, hårdför, 
kärv, motvalls 
motvillig ( 15), hotfull (14), 
avundsjuk (13), &elak (11), 
ettrig (4), ondskefull (4), 
ovänlig (4), förebrående 
(3), grym (3), ogillande (3), 
&tvär (3), fientlig (2), 
hämndlysten (2), krigisk 
(2), lömsk (2), motsträvig, 
&ond, aggressiv, avundsam, 
djävulsk, hänsynslös, le, 
onådig, ovillig, snäv, strids
beredd, stridslysten 
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betydelsegrupperna "empati", "mildhet" och "välvilja/vänlighet", 
vilka i sin tur indelats i motsatsgrupper. 

Den positiva polen är totalt större än den negativa, 313 resp 217 
belägg, och också i betydelsegrupperna "inlevelse" (62 resp 34 belägg) 
och "välvilja/vänlighet" (230 resp 100). I sistnämnda grupp är dock 
antalet fältord ungefar lika många (33 resp 27) trots den stora belägg
skillnaden. De vanligaste fältorden i de nämnda grupperna och inom 
resp pol är varm (9) och rörd (8) resp kall (20) och snäll (54) och 
vänlig (52) resp motvillig (15). I gruppen "mildhet" är däremot den 
negativa polen större, 83 resp 21 belägg, och de vanligaste fältorden 
är skarp (15) och bister (14) resp mild (8). 

Tabell 47. VÄRME OCH VÄNLIGHET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 30 13 4 47 Bigi 25 25 
Kitty 2 3 9 2 14 Big2 21 21 
Lottai 36 14 10 60 TreDl 3 16 19 
Lotta2 28 15 3 46 TreD2 9 9 
Annika 6 17 3 26 Tvil 4 19 2 25 
Lotte (m) 5 1 6 Tvi2 22 22 
Bonnie (m) 5 11 2 18 Dante 5 15 1 21 
KG (b) 20 24 2 46 Ås (b) 3 11 1 15 

Summa 133 103 27 263 Summa 15 138 4 157 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 4 10 2 16 
rem 2 8 
Dunder (m,b) 10 

7 
15 

1 
5 

16 
30 Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 

Rlnm fhi Q 31 8 48 y - pojkar /män, z - odifferentierat 31 8 48 kön, (m) - manlig författare till icke-
Summa 31 63 16 110 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som tabell 47 visar har flickboksgruppen betydligt fler belägg än 
pojkboksgruppen (263 resp 157) men i de enskilda flickböckerna 
varierar antalet belägg avsevärt, från 6 i Lotte till 60 i Lottal. Pojk-
böckerna är mer homogena med 20—25 belägg förutom TreDeckare2 
med 9 belägg. 

I pojkboksgruppen finns i detta fält 15 flickbeskrivande belägg, 
vilket är mer än i något annat av de enskilda fälten i gruppen inter-
personella adj/adv (se bilaga 2:2). 

I samtliga flickböcker och neutrala finns belägg på mer allmänna 
beskrivningar som alla hårda hjärtan (Lottai,z),... att det fanns de 
som var ondskefulla (Blom,z) och det är endast i ett fåtal fall beskriv
ningarna gäller rollfigurerna. Detta kan antyda att människor i allmän
het gärna klassificeras utifrån egenskaper som empati, välvilja osv 
(jfr 1.1 ovan samt 2). 
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Av de totalt 530 beläggen förekommer 404 (76,2%) i helhets
beskrivningar och 126 i delbeskrivningar (se bilaga 3:30). De 15 flick-
beskrivande beläggen i pojkböckerna är dock i stort sett jämnt för
delade mellan de båda beskrivningstyperna (7 resp 8 belägg). 

Av de helhetsbeskrivande beläggen fungerar 188 (46,5%) som 
adverbial, 153 (37,9%) som predikativ och 63 (15,6%) som attribut, 
men beläggfördelningen är olika i de olika bokgrupperna. I flickboks
gruppen och den neutrala är beläggen relativt jämnt fördelade på 
adverbial och predikativ (77 resp 82 i flickboksgruppen och 38 för 
vardera i den neutrala) och attribut är en förhållandevis vanlig kategori 
(36 resp 18 belägg) men de enskilda böckerna är relativt heterogena. 
I pojkböckerna fungerar däremot de flesta beläggen som adverbial, 
73 mot 33 predikativ, och attribut är en ovanlig kategori, 9 belägg. 
Tvilling 1 har dock en fördelning som liknar flickböckernas. De flick-
beskrivande beläggen i pojkboksgruppen är jämnt fördelade på 
predikativ (3) och adverbial (4). 

De vanligaste attributen är snäll (16 belägg) och vänlig (6 belägg). 
snäll förekommer i såväl flick- som pojkbeskrivningar, t ex som en 
snäll flicka (Lotta2), (Isom snälla pojkar), den snälle brevbäraren 
Pettersson (Blom,y), men vänlig liksom bussig och hygglig i stort sett 
bara i pojkbeskrivningar, t ex den bussige killen (Fem2). Av de attri
butiva belägg som hör till den negativa polen är ettrig (4) och tuff (3) 
vanligast, t ex den lilla ettriga (Lotta2,x), denna ettriga nattportier 
(Bonnie,y), den tuffe Vaporetti (Dunder,y). Som attribut förekom
mer också hänsynslös och hårdför, båda i relativt schablonartade 
kontexter: en hänsynslös brottsling (Blom,y), några hårdföra poliser 
(Tvil,y). 

Av de 126 delbeskrivande beläggen fungerar 93 (73,8%) som 
attribut, 21 (16,7%) som predikativ och 12 som adverbial (9,5%). 
Adverbialen är bla av typen Det var snällt sagt (Lotta2,x), Det var 
elakt gjort (Kittyl,x) och kan jämföras med predikativa belägg som 
Det var bussigt av honom (Lotta2), som är den vanligaste typen (13 
av de 21 predikativa beläggen). 

Tablå 63 visar att det vanligaste flickbeskrivande fältordet i gruppen 
empati är varm (7), t ex Kitty log varmt mot kvinnan (Kitty 1), en 
varm kram (Dunder) och därnäst i den positiva polen rörd (4) och 
kärleksfull (3). Det sistnämnda förekommer bla i en pojkbok: Den 
enda som diggar mig så där knasigt kärleksfullt är min faster (Dante). 
Det vanligaste pojkbeskrivande fältordet är kall (13), t ex ... svarade 
Biggies kallt (Big2) och förekommer i pojkbeskrivningar i alla bok
grupper, t exmen LockigeFridolflämnaden den [bönen] kall (Lottai). 
Vidare förekommer kallblodig endast i pojkbeskrivningar och då om 
en bov, t ex Han hade kallblodigt skjutit ner en annan människa 
(Blom). Även kvinnliga rollfigurer beskrivs emellertid med fältord 
som kall (5), t ex telefonistens nyktra kalla röst (Tvil), och manliga 
med fältord som rörd (4) och förstående (3), t ex Han blev faktiskt 

214 



Tablå 63. VÄRME OCH VÄNLIGHET - fältord och frekvens i beskrivningar av 
flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

"inlevelse" varm 6 1 7 rörd 1 2 1 4 
(91) rörd 4 4 förstående 1 1 1 3 
positiv kärleksfull 2 1 3 innerlig 2 2 
pol förstående 2 2 längtansfull 1 1 2 

tillgiven 2 2 tillgiven 2 2 
öm 1 1 2 påverkad 2 2 
beklagande 1 1 bar 1 1 
hjärtnupen 1 1 blödig 1 1 
känslig 1 1 deltagande 1 1 
medlidsam 1 1 full av förstå 1 1 
sentimental 1 1 else 
stor (stort hjärta) 1 1 gripen 1 1 
tagen 1 1 hjärtinnerlig 1 1 

hängiven 1 1 
kärleksfull 1 1 
kärlig 1 1 
medlidsam 1 1 
passionerad 1 1 
trånande 1 1 
tagen 1 1 
varm 1 1 
vek (om 1 1 

hjärtat) 
öm 1 1 
öppen 1 1 

negativ kall 4 1 5 kall 2 9 2 13 
pol iskall 2 2 torr 1 2 3 pol 

hjärtlös 1 1 iskall 2 2 
isig 1 1 kallblodig 2 2 
torr 1 1 kylig 2 2 

Summa 31 3 3 37 Summa 13 25 16 54 

"mildhet" mild 4 1 5 mild 1 2 3 
(101) ljuv 1 1 2 mjuk 1 2 3 
positiv mjuk 1 1 2 blid 1 1 
pol vän 2 2 foglig 1 1 

len 1 1 silkeslen 1 1 

negativ skarp 3 3 bister 1 11 12 
pol sträng 3 3 skarp 8 4 12 

barsk 1 1 2 hård 6 1 7 
frän 2 2 sträng 3 1 4 
hård 1 1 2 brutal 3 3 
tuff 1 1 2 tuff 1 2 3 
vass 1 1 2 barsk 1 1 2 
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bister 1 1 brysk 1 1 2 
bitande 1 1 hårdhänt 1 1 2 
brysk 1 1 omild 1 1 2 
burdus 1 1 rå , 1 1 2 
hårdhänt 1 1 sträv 2 2 
kärv 1 1 frän 1 1 
motvalls 1 1 hårdför 1 1 
omild 1 1 vass 1 1 

Summa 25 6 5 36 Summa 23 35 7 65 

"välvilja/ snäll 15 1 9 25 vänlig 11 12 5 28 
vänlighet" vänlig 11 3 3 17 snäll 14 1 4 19 
(291) bussig 3 1 2 6 bussig 5 6 3 14 
positiv hjärtlig 5 5 hjärtlig 4 4 8 
pol rar 4 1 5 hygglig 2 2 1 5 

god 4 4 villig 2 1 1 4 
beskäftig 3 3 hjälpsam 1 3 4 
överseende 3 3 beredvillig 1 1 1 3 
hjälpsam 1 1 2 gillande 1 2 3 
instämmande 2 2 rar 1 2 3 
villig 1 1 2 uppskattande 2 1 3 
frivillig 1 1 angelägen 2 2 
gillande 1 1 beskedlig 2 2 
godmodig 1 1 diplomatisk 2 2 
jättesnäll 1 1 god 1 1 2 
kuttrig 1 1 jättesnäll 2 2 
moderlig 1 1 beredd (till 1 1 
omtänksam 1 1 tjänster) 
självman 1 1 frivillig 

förbindlig 
godmodig 
instämmande 

1 
1 

1 

1 1 
1 
1 
1 

mån 1 
omtänksam 1 
tillmötes- 1 

gående 
tjänstvillig 1 
vänskaplig 1 
överseende 1 

negativ elak 5 16 hotfull 111 2 14 
pol avundsjuk 4 15 motvillig 11 2 13 

ettrig 2 2 avundsjuk 4 3 7 
förebrående 1 12 elak 1 4 5 
motvillig 1 12 ogillande 2 13 
ovänlig 2 2 ondskefull 3 3 
dolsk 1 1 fientlig 2 2 
grym 1 1 grym 2 2 
/e 11 hämndlysten 11 2 
ond 1 1 krigisk 2 2 
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tvär 1 ovänlig 
tvär 
djävulsk 
dolsk 
ettrig 
förebrående 
hänsynslös 
lömsk 
motsträvig 
ond 
onådig 
ovillig 
snäv 
stridsberedd 
stridslysten 

2 2 
2 2 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

Summa 77 6 23 106 Summa 67 78 40 185 

Totalt 133 15 31 179 Totalt 103 138 63 304 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskr ivningar av odifferentierat kön). 

riktigt rörd (Tvil). Det är dock mest i flickböckerna och de neutrala 
böckerna (främst Blom) som dylika beskrivningar förekommer, t ex 
Han kysste tillgivet sin dotter (Kitty 1), Sixten gick djupt gripen hem 
och knyckte en av sin mors röda pelargoner (Blom). Vissa av pojk-
boksbeläggen förekommer dessutom snarast i förlöjligande samman
hang, t ex Darling! sa Dante passionerat till Ginger (Dante). 

I gruppen "mildhet" är den negativa polen större än den positiva 
i såväl flick- som pojkbeskrivningar, men den positiva polen omfattar 
fler flick- än pojkbeskrivande belägg, 12 resp 9, trots att antalet 
pojkbeskrivande belägg är betydligt högre i fältet totalt. Vidare är 
mild (5) det vanligaste flickbeskrivande fältordet i gruppen, t ex 
Mamma föste milt, men bestämt in Truddan (Lottai). Även i pojk-
boksgruppen avser de flickbeskrivande mild och mjuk en "mamma": 
en mild hand, den mjuka kvinnliga rösten (båda i Tvi2). Dessa attri
butiva beskrivningar kan jämföras med de predikativa i pojkbeskriv
ningar: Hubert blev mild till sinnes (Tvil), Hans röst var mjuk ... 
(TreD2). I pojkboksgruppen förekommer också silkeslen och gäller 
då en bov: ... sa han med silkeslen röst (Big2). Även om således 
kvinnliga rollfigurer i enlighet med traditionella könsrollsmönster be
skrivs som milda, mjuka och ljuva, så suddas denna bild ut, åtminstone 
i flickböckerna, av de många fler belägg som finns på fältord som 
skarp, sträng, barsk, frän, tuff osv, t ex Annika var alltid så sträng 
(Annika), Hennes skarpa svarta ögon (KG), Giggis barska röst (Lotta2). 
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Också i pojkböckerna förekommer belägg som ... Hon fick ett barskt 
uttryck i ansiktet (TreD2), Hennes ton var kärv som alltid (Ås). De 
flesta av de flickbeskrivande fältorden är i stort sett identiska med de 
pojkbeskrivande, men några av dessa förefaller ändå "pojkmärkta", 
nämligen bister och hård vilka är de vanligaste pojkbeskrivande fält
orden i pojkboksgruppen. bister förekommer framför allt i Biggies 1 
(9 belägg), t ex ... tänkte han bistert, och hård endast i böcker av 
manliga författare (Biggies, Ås, Dunder), t ex ... sa han med hård röst 
(Dunder). 

I gruppen "välvilja/vänlighet" är den positiva polen större än den 
negativa såväl i flickbeskrivningar som pojkbeskrivningar. Detta gäller 
dock inte pojkbeskrivningarna i pojkböckerna där beläggen är jämnt 
fördelade på de båda polerna (38 resp 40 belägg). De vanligaste fält
orden i den positiva polen är i flickbeskrivningar snäll (25) och vänlig 
( 17) och i pojkbeskrivningar vänlig (28) och snäll ( 19). Det är emeller
tid nästan enbart i flickböckerna och de neutrala som rollfigurerna 
beskrivs med fältordet snäll. I pojkböckerna förekommer totalt 
endast 2 belägg (samt 1 i beskrivning av odifferentierat kön): den 
snälle magistern (Tvil), Flickorna trippade snällt och sedesamt iland 
(Dante) (se 6.1.5.2.2 ovan om detta exempel). De därnäst vanligaste 
fältorden i den positiva polen är i flickbeskrivningar bussig (6), hjärtlig 
(5), rar (5) och i pojkbeskrivningar bussig (6), hjärtlig (5) och hygglig 
(5). rar förekommer också i pojkbeskrivningar och då antingen om 
"farbröder" eller småbarn, t ex en snäll och rar liten farbror (Lotta2), 
medan hygglig däremot. inte förekommer i flickbeskrivningar. Ett 
samlat intryck är i övrigt att den kvinnliga välviljan oftare omsätts i 
handling (god, beskäftig, hjälpsam, omtänksam, moderlig), medan 
den manliga mer tar sig uttryck i en allmänt tillmötesgående hållning 
(villig, angelägen, beredvillig, diplomatisk, förbindlig, tjänstvillig, 
tillmötesgående). Möjligen är det också på detta plan som skillnaden 
mellan snäll och vänlig ligger. För att betraktas som "snäll" måste 
man också utföra något, medan något sådant krav inte gäller för 
"vänlig". Jfr också samordningar som snäll och omtänksam — vänlig 
och tillmötesgående. 

Av de jämförelsevis få flickbeskrivande fältorden i den negativa 
polen är elak (6) och avundsjuk (5) de vanligaste, t ex Är jag elak för 
att jag säger så? (Lotta2), Hon säg a vundsjuk ut (Dunder), elak och 
avundsjuk förekommer också i pojkbeskrivningar och gäller då 
bovarna (Annika och Feml) och i pojkböckerna (Tvi2, Ås) vissa av 
huvudpersonerna, t ex ... hur avundsjuk jag ka n va (Ås). Ett enbart 
flickbeskrivande fältord är le(d), som används om Regina i Kulla-
Gulla, det lea aset, vars ondska kontrasteras mot Gullas godhet, t ex 
hennes goda hjärta (jfr 6.1.3.3 ovan om FÄRGER OCH LJUS). De 
vanligaste fältorden i pojkbeskrivningar är hotfull (14) och motvillig 
(13), av vilka hotfull främst men inte enbart förekommer i beskriv
ningar av bovar. I Lotta2 gäller exempelvis beskrivningen pojkvännen, 
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... och där stod Paul, mörk och hotfull som ett åskmoln. Av de 13 
beläggen på motvillig förekommer 9 i Tvilling2, främst om huvud
personerna, t ex Motvilligt erkände han för sig själv ... Det bör nämnas 
att 18 av de 40 pojkbeskrivande beläggen på fältord i den negativa 
polen förekommer i bovbeskrivningar, vilket dock också gäller 11 av 
de 38 beläggen på fältord i den positiva polen. Bovbeskrivningarna 
skulle därför i detta avseende kunna sammanfattas med följande replik 
i Tvilling 1 : Ingen man bara ond man. 

6.2.2.1.4 Sammanfattning 

Fältet ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT omfattar 876 belägg 
och består av tre delfält, vilka nedan sammanfattas översiktligt i stor
leksordning. 

VÄRME OCH VÄNLIGHET (530/122) 
— det största av delfålten i samtliga bokgrupper och i såväl flick- som pojkbe-

skrivningar 
— den positiva polen är den större totalt och i undergrupperna "empati" och 

"välvilja", och den negativa i gruppen "mildhet" 
— det f örekommer betydligt fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickbok sgruppen och de manliga i pojkboksgruppen 

beskrivs i ungefär samma omfattning 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande adverbial men i flick

boksgruppen och den neutrala är beläggen relativt jämnt fördelade på adver
bial och predikativ 

— i pojkbok sgruppen är helhetsbeskrivande attribut en ovanlig kategori 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden är snäll och vänlig och de vanligaste 

pojkbeskrivande vänlig och snäll 
— snäll som är det vanligaste fältordet totalt förekommer knappt alls i pojkboks

gruppen 
— de vanligaste flickbeskrivande fältorden i den negativa polen är elak, avund

sjuk, kall, skarp, sträng och de vanligaste pojkbeskrivande hotfull, kall, mot
villig, bister, skarp, hård, avundsjuk 

— den största skillnaden mellan flickbeskrivningarna och pojkbeskrivningarna är 
att den negativa polen har så mycket större utrymme i pojkbeskrivningarna 

ÖPPENHET OCH FÖRTROENDE (299/71) 
— den negativa polen är större totalt och i undergrupperna "meddelsamhet/ 

naturlighet" och "tillit", och den positiva i gruppen "intresse" 
— det f örekommer ungefär lika många flickboksbelägg som pojkboksbelägg 
— de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
— den vanligaste be skrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ 
— delbeskrivande predikativ är en förhållandevis vanlig kategori 
— underg rupperna "meddelsamhet/naturlighet" och "tillit" har ett större ut

rymme i pojkbeskrivningarna och då framför allt den negativa polen 
— de flickbeskrivande fältorden i gruppen "meddelsamhet/naturlighet" rör 

främst verbal kommunikation 
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— i gruppen "intresse" är det ingen skillna d mellan flickbeskrivningarna och 
pojkbeskrivningarna 

— nyf iken används i flickbok sgruppen bara om kvi nnliga rollfig urer och i pojk-
boksgruppen bara om manliga men ej enbart om huvudpersonerna 

— faltet kan illustreras med följande exempel : den misstänksamme Klas (Tvi2) 

ÖDMJUKHET OCH BEUNDRAN (144/57) 
— den negativa polen är den större 
— det förekommer ungefär lika mänga flickboksbelägg som pojkboksbelägg 
— de kvinnliga rollfigurerna i flickboksgruppen och de manliga i pojkboksgruppen 

beskrivs ungefär lika mycket 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhet sbeskrivande adverbial men i pojk

boksgruppen är det en jämn fördelning mellan adverbial och predikativ 
— typiska fal tord för den negativa polen är i flickbeskrivningar föraktfull, spydig, 

försmädlig och i pojkbeskrivningar överlägsen och självsäker 
— såväl kvinnliga som manliga rollfigurer tills krivs en ödmju k och beundrande 

attityd, men ski llnaden är att den kvin nliga är riktad mot rollfigurer av båda 
könen, medan den man liga nästan undantagslöst är riktad mot andra manliga 
rollfigurer. 

Som en allmän och förenklad sammanfattning av fältet ATTITYDER 
OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT kan konstateras att de kvinnliga rollfigu
rerna i flickböckerna främst, om än inte enbart, tillskrivs en accepte
rande attityd gentemot omvärlden, medan de manliga rollfigurerna i 
pojkböckerna främst, om än inte enbart tillskrivs en avvisande attityd. 
Lite tillspetsat kan också för materialet totalt sägas att i den mån de 
manliga rollfigurerna har en accepterande attityd är den riktad mot 
rollfigurer av samma kön, andra eller dem själva, medan de kvinnliga 
rollfigurerna i såväl sin accepterande som i sin avvisande attityd inne
fattar andra rollfigurer av båda könen. 

6.2.2.2 ALLMÄNT UPPFÖRANDE 

Fältet ALLMÄNT UPPFÖRANDE omfattar 147 belägg och utgörs av 
sådana adj/adv som avser en persons förhållande till umgängesregler 
samt allmänna anpassning och livsstil. Fältet har indelats i de två del
fälten TAKT OCH TON ( 74 belägg) och ORIGINALITET (7 3 belägg). 

6.2.2.2.1 TAKT OCH TON 
kärnadjektiv: takt full—klumpig, artig—oartig 

Fältet TAKT OCH TON (74 belägg) utgörs av adj/adv som beskriver 
hur en person uppträder i förhållande till konventionella regler för 
umgänge och uppförande och har genom fältord som diskret och 
bråkig beröringspunkter med fältet AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSI
TET (se 6.1.7.1 ovan). Fältorden redovisas i tablå 64 indelade i mot
satsgrupper. 
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Tablå 64. TAKT OCH TON — fältord och frekvens i materialet totalt (74/33)/* 

Positiv pol (44/17) 
artig (13), värdig (6),^ diskret (4), bele-
vad (3), lydig (3), exemplarisk (2), 
korrekt (2), väluppfostrad (2), &fin, 
förstulen, försynt, gentlemannamässig, 
hövisk, hövlig, polerad, taktfull, väl
artad 
a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Tecknet & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ värdig är mö jligen något tveksamt i fältet men har ändå förts hit, eftersom det bedömts 
ligga närmast detta fält. 

Negativ pol (30/16) 
fräck (8), oförskämd (4), bråkig (2), 
närgången (2), ohövlig (2), självsvåldig 
(2), &besvärlig, busig, förvildad, &grov, 
klumpig, näsvis, oartig, oborstad, 
olämplig, uppnosig 

Den positiva polen är något större än den negativa, 44 resp 30 
belägg, men fältorden är ungefär lika många, 17 resp 16. De vanligaste 
är artig (13) och fräck (8). 

Tabell 48. TAKT OCH TON - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kitty 1 4 2 6 Bigi 
Kitty 2 Big2 
Lottai 5 1 3 9 TreDl 1 - 5 6 
Lotta2 2 1 3 TreD2 
Annika 3 2 5 Tvil 8 8 
Lotte (m) Tvi2 3 3 
Bonnie (m) 2 4 6 Dante 6 6 
KG (b) 1 7 8 Ås (b) 

Summa 16 10 11 37 Summa 1 22 23 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 2 
Fem2 1 1 
Dunder (m,b) 1 7 2 10 
Blom (b) 1 1 

Summa 1 9 4 14 

Förkortningar: x - flickor /kvinnor, 
y — pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Som framgår av tabell 48 har flera av böckerna bara enstaka belägg, 
eller också saknas belägg helt. De belägg som förekommer beskriver i 
de flesta fall olika bipersoner, i Kulla-Gulla tjänstefolket och torpar-
barnen, t ex närgångna blickar (z), De drack fint och belevat små, 
små klunkar (z), men också huvudpersonerna och då speciellt i 
Tvilling, där de olika huvudpersonerna kontrasteras mot varandra, t ex 
Hubert gäspade diskret ... (Tvil), De [tvillingarna] kunde vara li te 
oborstade ... (Tvil) (jfr 6.1.3.2 ovan om PRYDLIGHET). 
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Av de 74 beläggen ingår 57 (77%) i helhetsbeskrivningar och 17 
(23%) i delbeskrivningar, varav 12 i flickböckerna (se bilaga 3:31). 
De helhetsbeskrivande beläggen utgörs av 32 adverbial, 17 predikativ 
och 8 attribut. Adverbialen består nästan enbart (29 av 32) av fältord 
som hör till den positiva polen, t ex Han länkade taktfullt in samtalet 
på ... (Kitty 1), ...sa jag värd igt (Lottai). Attributen är med undan
tag av en mjuk och belevad person (Dunder,y), fältord i den negativa 
polen, t ex två fräcka tjejer (Bonnie), en uppnosig unge (Dante,y). 
För de predikativa beläggen finns däremot ingen nämnvärd skillnad. 

Av de 17 delbeskrivande beläggen fungerar 8 som attribut, 8 som 
predikativ och 1 som adverbial, Kitty blev ohövligt avbruten (Kitty l,x). 
De predikativa beläggen är främst av typen Det var fräckt av Starke 
att ... (Annika,y ), Det skulle vara oartigt av oss (Tvil,y). De attribu
tiva beläggen hör i motsats till de predikativa nästan enbart till den 
positiva polen, t ex förstulna skratt (Lottai,z), ett artigt och korrekt 
uppträdande (Dunder,y) (jfr om de helhetsbeskrivande attributen). 

Tablå 65. TAKT OCH TON - fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar /män." 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

positiv artig 2 2 artig 2 5 3 10 
pol värdig 2 2 värdig 1 3 4 
(35) diskret 1 1 diskret 3 3 

exemplarisk 1 1 belevad 2 2 
hövisk 1 1 korrekt 2 2 
hövlig 1 1 gentlemanna- 1 1 
lydig 1 1 mässig 
väluppfostrad 1 1 lydig 1 1 

taktfull 1 1 
väluppfostrad 1 1 

negativ ohövlig 2 2 fräck 3 1 4 
pol bråkig 1 1 oförskämd 2 1 3 
(24) fräck 1 1 besvärlig 1 1 

förvildad 1 1 bråkig 1 1 
klumpig 1 1 busig 1 1 
olämplig 1 1 grov 1 1 
självsvåldig 1 1 näsvis 1 1 

oartig 1 1 
oborstad 1 1 
självsvåldig 1 1 
uppnosig 1 1 

Summa 16 1 1 18 Summa 10 22 9 41 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas an talet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskr ivningar av odifferentierat kön). 
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Tablå 65 visar att i såväl flick- som pojkbeskrivningar förekommer 
fler belägg som hör till den positiva polen (10 resp 8 i flickbeskriv-
ningar och 25 resp 16 i pojkbeskrivningar). Undantag är pojkbeskriv-
ningarna i flickböckerna, 6 belägg på fräck, oförskämd, självsvåldig, 
och det enda flickbeskrivande belägget i en pojkbok, Hon såg sä 
gammal och förvildad ut att ... (TreDl — "fö rklädd figur"). Det 
vanligaste pojkbeskrivande fältord är artig (10) som förekommer i 
pojkbeskrivningar i alla bokgrupper men i flickbeskrivningar bara 
med 2 belägg. 

De enbart flickbeskrivande fältorden förefaller mer avse allmän 
hövlighet och lämplighet i uppträdandet {hövlig/ohövlig, klumpig, 
olämplig) och de pojkbeskrivande antingen ett strikt korrekt upp
förande (korrekt, gentlemannamässig) eller direkt oförskämdhet 
{oförskämd, grov, näsvis, uppnosig), dvs mer ytterlighetspunkterna. 
Däremot är det som framgår av tablån alltså inte så, att de kvinnliga 
rollfigurerna beskrivs som mer kon ven tionsfölj ande än de manliga 
(jfr 2.1.2 ovan). 

6.2.2.2.2 ORIGINALITET 
kärnadjektiv: vanlig—originell 

Fältet ORIGINALITET omfattar 73 belägg och utgörs av adj/adv som 
avser hur en person uppträder i förhållande till allmänna förväntningar 
på beteende. Fältorden redovisas i tablå 66 indelade i motsatsgrupper. 

Tablå 66. ORIGINALITET — fältord och frekvens i materialet totalt (73/16).fl 

Positiv pol (10/2) Negativ pol (63/14) 

&vanlig (9), &normal &konstig (17), &underlig (14), mystisk 
(11), egendomlig (7), annorlunda (2), 
egen (2), excentrisk (2), originell (2), 
avsigkommen, besynnerlig, gåtfull, 
onormal, ovanlig, suspekt 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Teckn et & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

Den negativa polen är den dominerande och omfattar 63 belägg 
och 14 fältord varav de vanligaste är konstig (17) och underlig (14). 
Att den negativa polen här är betydligt större torde vara naturligt då 
det förefaller mer relevant att påtala att någon avviker från den all
männa normen än att någon följer den (jfr dock TAKT OCH TON 
ovan). 

Som framgår av tabell 49 har pojkboksgruppen och relativt sett 
också den neutrala betydligt fler belägg än flickboksgruppen (39 resp 
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Tabell 49. ORIGINALITET - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 1 2 3 Bigi i 1 
Kitty 2 1 1 2 Big2 i 1 
Lottai 1 1 2 TreDl 2 6 3 11 
Lotta2 5 1 6 TreD2 3 1 4 
Annika Tvil 1 4 1 6 
Lotte (m) 1 1 Tvi2 3 1 4 
Bonnie (m) 2 1 3 Dante 8 1 9 
KG (b) 1 1 Ås (b) 3 3 

Summa 11 7 18 Summa 3 29 7 39 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 2 2 
Fem2 1 1 
Dunder (m,b) 2 3 2 7 
Blom (b) 5 1 6 

Summa 2 10 4 16 

Förkortningar: x - flickor /kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

16 mot 18). De belägg som förekommeri beskrivningar av odifferen
tierat kön är allmänna beskrivningar typ som en vanlig människa 
(TreDl), Är inte folk bra egendomliga? (Dante). Övriga beskrivningar 
gäller främst olika bipersoner, bl a bovarna, men också vissa av huvud
personerna. 

Av de 73 beläggen ingår 61 (83,6%) i helhetsbeskrivningar och 12 
(16,4%) i delbeskrivningar (se bilaga 3:32). De helhetsbeskrivande 
beläggen fungerar främst som attribut, 34 belägg varav 24 i pojkboks-
gruppen. Som attribut förekommer främst underlig (8) och mystisk 
(6), t ex en underlig snubbe (TreD2), den mystiske mannen (Dante, 
5 belägg). Därnäst vanligast är predikativ, 21 belägg, medan adverbial 
här är en ovanlig kategori med 6 belägg, samtliga i pojkbeskrivningar, 
t ex Du tittar så underligt på vårt visitkort (TreDl). De flickbeskri-
vande beläggen i helhetsbeskrivningar är jämnt fördelade mellan 
attribut (5), t ex den mystiska kvinnan (TreDl—"förklädd figur"), 
en söt och vanlig tjej (Lotta2), och predikativ (5), t ex Vad konstig 
du ser ut! (Lotta2). 

Av de 12 delbeskrivande beläggen fungerar 9 som attribut, 2 som 
predikativ, Nicklassons sätt att uppträda var inte direkt normalt 
(Dante,y), ... som mycket annat hos honom var konstigt (Ås), och 
ett som adverbial, Han var inte onormalt lång (TreD2). Av de attribu
tiva beläggen förekommer 4 till idéer, t ex konstiga idéer (Lotta l,x), 
egendomliga idéer (Dunder,x). 

Det vanligaste flickbeskrivande fältordet är som framgår av tablå 
67 egendomlig och de vanligaste pojkbeskrivande konstig (12), 
mystisk (9) och underlig (9), varav mystisk och underlig enbart används 
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Tablå 67. ORIGINALITET — fältord och frekvens i beskrivningar av flickor/ 
kvinnor resp pojkar/män.a 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

positiv vanlig 1 1 vanlig 1 1 1 3 
pol (5) normal 1 1 

negativ egendomlig 4 1 5 konstig 2 4 6 12 
pol (57) konstig 3 3 mystisk 9 9 

mystisk 1 1 2 underlig 1 7 1 9 
originell 2 2 egen 1 1 2 
underlig 2 2 excentrisk 1 1 2 
annorlunda 1 1 annorlunda 1 1 

avsigkommen 1 1 
besynnerlig 1 1 
egendomlig 1 1 
gåtfull 1 1 
onormal 1 1 
ovanlig 1 1 
suspekt 1 1 

Summa 11 3 2 16 Summa 7 29 10 46 

Förkortningar: F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas antalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 

om bovar. En annan kategori manliga rollfigurer som beskrivs är 
"äldre herrar" (konstig, egen, excentrisk), medan några motsvarande 
beskrivningar ej finns av "äldre damer". De kvinnliga rollfigurer som 
tillskrivs originalitet som en permanent egenskap är avvikande genom 
sitt handikapp, Hon hade ännu inte kommit över det där med att 
vara annorlunda (Lotte—huvudpersonen), eller i sitt beteende, Hon 
är mycket intelligent, men rätt originell (Lotta2—biperson). 

6.2.2.2.3 Sammanfattning 

Fältet ALLMÄNT UPPFÖRANDE (117 belägg) består av delfälten 
TAKT OCH TON och ORIGINALITET v ilka sammanfattas nedan. Siff
rorna inom parentes anger antal belägg/fältord. 

TAKT OCH TON (74/33) 
- den positiva polen är något större än den negativa 
- det förekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg 
- de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
- den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande adverbial 
- fältord i den positiva polen är främst adverbial eller delbeskrivande attribut 

och i den negativa polen helhetsbeskrivande attribut 
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- den positiva polen är den större i såväl flick- som pojkbeskrivningar totalt och 
det vanligaste fältordet är artig 

— i flic kböckerna beskrivs de manliga rollfigurerna mer med fältord i den nega
tiva polen, bl a i delbeskrivningar typ Det var oförskämt av honom 

ORIGINALITET (73/16) 
— den negativa polen är den dominerande 
— det f örekommer fler pojkboksbelägg än flickboksbelägg och relativt sett också 

fler i den neutrala bokgruppen än i flickboksgruppen 
- de manliga rollfigurerna i pojkboksgruppen beskrivs mer än de kvinnliga i 

flickboksgruppen 
- det vanligaste flickbeskrivande fältordet är egendomlig och det vanligaste 

pojkbeskrivande konstig 
- mystisk och underlig förekommer främst i bovbeskrivningar 
— flera belägg avser "äldr e herrar", t ex excentrisk. 

6.2.2.3 ACCEPTABILITETSOMDÖMEN 

kärnadjektiv: trevlig—otrevlig 

Fältet ACCEPTABILITETSOMDÖMEN omfattar 120 belägg och utgörs 
av omdömen om en persons utstrålning och sätt att vara i sällskap 
med andra. Fältorden redovisas i tablå 68 indelade efter om de är 
positiva eller negativa omdömen. 

Tablå 68. ACCEPTABILITETSOMDÖMEN — fältord och frekvens i materialet 
totalt (120/48)5 

Positiva (51/21) 

&trevlig (18), &underbar (5), inte så 
pjåkig (3), &toppen (3), kul (3), gemyt
lig (2), &rolig (2), älsklig (2), &bedå-
rande, behagfull, behaglig, charmig, 
festlig, Mörtjusande, jättego, jättetrev
lig, lustig, omväxlande, skojig, spiri
tuell, trivsam 

Negativa (69/27) 

fånig (19), &löjlig (7), &hemsk (5), lar
vig (4), otrevlig (4), Mörfärlig (3), 
hopplös (2), odräglig (2), &otäck (2), 
&prövande (2), tråkig (2), vidrig (2), 
avskyvärd, fjollig, &fruktansvärd, för
skräcklig, gräslig, idiotisk, läskig, &obe-
haglig, omöjlig, osympatisk, outhärdlig, 
&ruskig, tjatig, tröttsam, töntig 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Teck net & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4) . 

Som framgår av tablå 68 förekommer det fler negativa omdömen 
än positiva, 64 resp 51 belägg. De vanligaste fältorden är fånig (19) 
resp trevlig (18). 

Av tabell 50 framgår att både flickboksgruppen och den neutrala 
bokgruppen (med bara 4 böcker) har betydligt fler belägg än pojk
boksgruppen, 54 resp 42 belägg, mot 19. Många belägg har här fram-
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Tabell 50. ACCEPTABILITETSOMDÖMEN — antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 

Bok X y z tot Bok x y 

Kitty 1 3 2 1 6 Bigi 2 
Kitty2 2 1 3 Big2 
Lottai 10 11 21 TreDl 4 
Lotta2 6 6 12 TreD2 2 
Annika 3 3 Tvil 5 
Lotte (m) Tvi2 3 
Bonnie (m) 7 1 1 9 Dante 1 2 
KG (b) 3 1 1 5 Ås (b) 

Summa 31 25 3 59 Summa 1 18 

NEUTRALA BÖCKER 

Bok X y z tot 

Feml 3 9 12 
Fem2 17 3 20 
Dunder (m,b) 2 3 1 6 
Blom (b) 1 3 4 

Summa 22 16 4 42 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 
kön, (m) - manlig författare till icke-
pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

för allt Lotta (21 resp 12) och Fem (12 resp 20). I Lotta liksom i 
flera övriga flickböcker är beläggen relativt jämnt fördelade på flick-
beskrivningar och pojkbeskrivningar. I de flickböcker som oftast har 
fler pojkbeskrivande belägg är det emellertid här främst kvinnliga 
rollfigurer som beskrivs (Bonnie, KG). 

De flesta av böckerna har en relativt jämn fördelning mellan posi
tiva och negativa omdömen eller också något fler negativa. Nämnvärt 
avvikande är Feml med 13 negativa omdömen och endast 4 positiva 
och Fem2 med 9 positiva och 3 negativa. 

Av de 120 beläggen ingår 111 i helhetsbeskrivningar och 9 i del
beskrivningar (se bilaga 3:33). De helhetsbeskrivande beläggen funge
rar nästan enbart som predikativ (63 belägg) eller attribut (45 belägg). 
Adverbial förekommer bara i Lottai (3 belägg), t ex Jag blinkade 
fånigt (x), Han talade tråkigt (y). Fördelningen på predikativ och 
attribut är något olika i bokgrupperna. I flickboksgruppen är predika
tiv vanligare (33 mot 19 attribut) och i pojkböckerna attribut (10 
mot 5 predikativ). Fem liknar i fördelning flickböckerna och Dunder, 
Blomkvist och Bonnie pojkböckerna. Det är inte någon större skillnad 
mellan de flick- resp pojkbeskrivande attributen, men däremot mellan 
positiva resp negativa omdömen på så sätt att de positiva främst ingår 
i obestämda nominalfraser, t ex en glad och trevlig gosse (Lottai), en 
bedårande varelse (Bonnie,x), en underbar människa (Blom,y), medan 
de negativa främst ingår i bestämda nominalfraser, t ex Tophams 
otrevliga fruntimmer (Kitty 1 ), den odrägliga grinollen Håkan (Lotta2), 
de idiotiska ungarna (TreD2,y), den där hemska tjejen (Fem2). 
Positiva omdömen ges således en större allmän giltighet (nästan 
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klassificerande — tillh ör kategorin "trevliga gossar" osv), medan de 
negativa omdömena är mer situationsbundna. Predikativen förekom
mer främst vid vara (46) men i vissa böcker också vid kopulativa 
förnimmelseverb, t ex verka trevlig (5 belägg i Fem), känna sig löjlig/ 
fånig (5 belägg i Lotta, både om kvinnliga och manliga rollfigurer). 

Av de 9 delbeskrivande beläggen fungerar 7 som attribut, t ex 
hennes älskliga skönhet (KG), hans outhärdliga självgodhet (TreDl). 
De återstående 2 beläggen är predikativ, ... till och med spirituellt 
(Tvi 1 ,y) och adverbial, Det var roligt gjort (Tvi 1 ,y). 

Som framgår av tablå 69 ges det fler negativa omdömen om de 
kvinnliga rollfigurerna (34 negativa mot 20 positiva), medan det för 
de manliga är tvärtom, även om skillnaden är liten (31 resp 28 belägg). 
Vidare framgår att det är relativt få fältord, speciellt av de positiva, 
som förekommer i såväl flick- som pojkbeskrivningar: trevlig, toppen, 
kul, underbar. Enbart flickbeskrivande av de positiva är bl a älsklig, 
bedårande, behagfull, förtjusande, t ex Kitty var förtjusande, det 
hade hon alltid varit (Kitty 1) och enbart pojkbeskrivande bla inte så 
pjåkig, gemytlig, charmig, trivsam, t ex Du är inte så pjåkig, Hubbe 
(Tvi2). De negativa omdömena är däremot ganska likartade både om 
kvinnliga och manliga rollfigurer. 

En genomgående skillnad mellan flicklistan och pojklistan är före
komsten av fältord som kan sägas avse "underhållningsförmåga". I 
flicklistan finns kul och omväxlande, vilka används om pojkflickan 
Henrik (Fem2) och Lotta (Lottai), och i pojklistan kul, rolig, festlig, 
lustig, skojig, spirituell resp tråkig, tjatig, tröttsam (de sistnämnda i 
Lottai). Möjligen är det så att pojkar/män mer än flickor/kvinnor 
förväntas vara underhållande (jfr också 6.1.5.3.1. om "humor"). 

Tablå 69. ACCEPTABILITETSOMDÖMEN - fältord och frekvens i beskrivningar 
av flickor/kvinnor resp pojkar/män.0 

Flickor/kvinnor F P N Tot Pojkar/män F P N Tot 

trevlig 4 5 9 trevlig 5 4 9 
toppen 1 1 2 underbar 2 1 1 4 
älsklig 2 2 inte så pjåkig 1 2 3 
bedårande 1 1 gemytlig 2 2 
behagfull 1 1 kul 1 1 2 
förtjusande 1 1 rolig 1 1 2 
jättetrevlig 1 1 behaglig 1 1 
kul 1 1 charmig 1 1 
omväxlande 1 1 festlig 1 1 
underbar 1 1 jättego 1 1 

lustig 1 1 
skojig 1 1 
spirituell 1 1 
toppen 1 1 
trivsam 1 1 
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(62) 
fånig 7 6 13 fånig 1 2 2 5 
larvig 1 3 4 hemsk 1 1 1 3 
löjlig 2 2 4 löjlig 1 2 3 
hemsk 1 1 2 otrevlig 2 1 3 
avskyvärd 1 1 tråkig 2 2 
fruktansvärd 1 1 fjollig 1 1 
förfärlig 1 1 förfärlig 1 1 
förskräcklig 1 1 gräslig 1 1 
läskig 1 1 hopplös 1 1 
obehaglig 1 1 idiotisk 1 1 
odräglig 1 1 odräglig 1 1 
omöjlig 1 1 osympatisk 1 1 
otrevlig 1 1 otäck 1 1 
otäck 1 1 outhärdlig 1 1 
ruskig 1 1 prövande 1 1 

tjatig 1 1 
tröttsam 1 1 

Summa 31 1 22 54 Summa 25 18 16 59 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas a ntalet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskr ivningar av odifferentierat kön). 

Sammanfattningsvis kan om fältet ACCEPTABILITETSOMDÖMEN 
(120 belägg) konstateras följande: 

— det är vanligast med negativa omdömen 
— det fö rekommer fler flickboksbelägg än pojkboksbelägg och relativt sett också 

fler i den neutrala 
— de kvinnliga rollfigurerna i såväl flickboksgruppen som den neutrala beskrivs 

mer än de manliga i pojkboksgruppen 
— den vanligaste beskrivningstypen är helhetsbeskrivande predikativ och därnäst 

attribut 
— i flickboksgruppen är det vanligare med helhetsbeskrivande predikativ och i 

pojkboksgruppen med helhetsbeskrivande attribut 
— som a ttribut ingår negativa omdömen i bestämda nominalfraser och positiva i 

obestämda 
— det vanligaste flickbeskrivande fältordet är fånig och därnäst trevlig och det 

vanligaste pojkbeskrivande trevlig och därnäst fånig 
— manliga ro llfigurer beskrivs i motsats till kvinnliga med avseende på underhåll

ningsförmåga, t ex rolig-tråkig. 
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6.2.2.4 Sammanfattning 

Huvudfältet SOCIABILHET omfattar 1 240 belägg och utgör 15 % av 
materialet och en större andel i flickboksgruppen och den neutrala 
än pojkboksgruppen. Fältet har indelats i delfält på olika nivåer, på 
första nivån i ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT (876 belägg), 
ALLMÄNT UPPFÖRANDE (876) och ACCEPTABILITETSOMDÖMEN 
(120). 

Inom detta huvudfält beskrivs i relativt stor utsträckning manliga 
rollfigurer i flickboksgruppen och kvinnliga i pojkboksgruppen, dvs 
motsatt kön mot huvudpersonernas. Flickbeskrivningarna och pojk-
beskrivningarna är här i många avseenden mer olika varandra än i det 
motsvarande fältet i gruppen intrapersonella adj/adv (PSYKISKA EGEN
SKAPER OCH TILLSTÅND), vilket kan tyda på att det främst är de 
sociala förväntningarna som leder till skillnader mellan könen. Det är 
dock främst manliga rollfigurer som beskrivs med avseende på allmänt 
uppförande. Allmänna omdömen om charm och trevlighet före
kommer främst i flickboksgruppen och den neutrala bokgruppen. 

6.2.3 TILLTAL 
kärnadjektiv: 0 

Fältet TILLTAL omfattar 276 belägg och utgörs av adjektiv som före
kommer i tilltal, t ex käre vän, snälla du, samt i vissa typer av omtal, 
t ex den goda Lodna, stackars Yankee Jim. Vidare ingår i fältet belägg 
på snäll, bussig, hygglig och vänlig i satser som Vill du vara snäll och..., 
..., är du bussig, vilka har ungefär samma funktion som engelskans 
please, dvs de ingår i artighetsuttryck för begäran om tjänster odyl 
(jfr Elert 1981:109). 

Fältet TILLTAL är således baserat på adjektivens kommunikativa 
funktion snarare än deras betydelse. Dessa adjektiv säger inte så 
mycket om den rollfigur som beskrivs utan fastmer om den rollfigur 
som använder dem och det är därför också intressant om de ingår i 
repliker av kvinnliga eller manliga rollfigurer. 

Tablå 70. TILLTAL — fältord och frekvens i materialet totalt (276/24)5 

&snäll (45), &kär (43), &liten (43), stackars (42), &god (30),'b &ung (22), 
&bussig (10), hunnans (8), &gammal (7), arma (3), &söt (3), ärad (3), förbaskad 
(2), fördömd (2), &hygglig (2), &nådig (2), &vänlig ( 2), &dyr, &förbannad, 
förpipplad, rackarns, uschlig, &usel, välsignad 

a Siffrorna inom parentes anger i rubriken antal belägg/antal fältord och i tablån antal belägg 
som anges om frekvensen är större än 1. Teck net & anger att ordet förekommer som fältord 
i andra fält (se bilaga 4). 

^ bästa, t ex min bästa fröken (Tvil), har kategoriserats som Superlativ a y god och ingår alltså 
i dessa belägg. 
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Som framgår av tablå 70 är de 276 beläggen fördelade på 24 fält ord, 
varav de vanligaste är snäll (45), kär (43), liten (43) och stackars (42). 

Gemensamt för de få fältord som uttrycker ogillande/antipati är 
att de, med undantag av den usla Henrietta (Fem2—replik av George), 
förekommer i repliker av manliga rollfigurer, t ex den hunnans Tysken 
(KG), förbaskade benknäckare (Ås). 

Tabell 51. TILLTAL - antal belägg i resp bok och bokgrupp. 

FLICKBÖCKER POJKBÖCKER 
Bok X y z tot Bok X y z tot 

Kittyl 14 4 18 Bigi 3 3 
Kitty 2 5 10 15 Big2 17 17 
Lottai 23 5 28 TreDl 2 23 25 
Lotta2 24 4 28 TreD2 
Annika 2 4 6 Tvil 1 8 1 10 
Lotte (m) 1 3 4 Tvi2 2 2 
Bonnie (m) 5 14 19 Dante 2 8 2 12 
KG (b) 6 30 4 40 Ås (b) 1 1 2 
Summa 80 74 4 158 Summa 5 62 4 71 

NEUTRALA BÖCKER 
Bok X y z 

Feml 1 5 
Fem2 4 6 
Dunder (m,b) 10 3 1 
Blom (b) 4 10 3 
Summa 19 24 4 

10 Förkortningar: x - flickor /kvinnor, 
y - pojkar/män, z - odifferentierat 

^ kön, (m) - manlig författare till icke-
47 pojkbok, (b) - kvalitetsbok. 

Det är som tabell 51 visar framför allt flickböckerna som har många 
belägg, totalt 158 jämfört med 71 i pojkboksgruppen och 47 i den 
neutrala. Flest belägg av de enskilda böckerna har Lotta (28 i vardera 
boken) och Kulla-Gulla (40). I Lotta avser de flesta beläggen huvud
personen, t ex Jösses, lilla hon, ska hon med? (Lotta2—mansreplik), 
och i Kulla-Gulla förekommer beläggen främst i tilltal till patron 
Sylvester, t ex nädi' patron, käla' offa ('kära morfar'). Av pojk-
böckerna har TreDeckarel och Biggles2 flest belägg (25 resp 17). I 
TreDeckarel tilltalas huvudpersonerna med unge herr Jones, unge 
herr Andrews av sin tillfällige chaufför, och huvudpersonerna i Biggles2 
tilltalas med käre vän av en av bovarna, medan huvudpersonerna i 
Biggles2 till varandra använder tilltal som gamle gosse, gamle krigare. 

De totalt 276 beläggen fungerar dels som helhetsbeskrivande attri
but (241 belägg), dels som helhetsbeskrivande predikativ (35 belägg) 
(se bilaga 3:34). De predikativa beläggen utgörs av snäll, bussig, 
hygglig och vänlig i artighetsfraser, t ex Är du bussig och öppnar 
grinden (Lotte—flickreplik till manlig rollfigur), snäll förekommer 
även attributivt och uttrycker då vädjan, t ex Snälla Snuvan, hämta 
Tim (Fem2—flickreplik), eller har en mer oklar funktion, t ex Snälla 
Malin, inom en månad har jag dragi t ett löjets skimmer över namnet 
Månsson (Lotta2—flickreplik). 
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Vissa av de attributiva adjektiven ingår i nominalfraser med posse-
sivt pronomen, t ex min bästa konstapel (Dunder—mansreplik). 
Pronomenet min förekommer till god och ung och då enbart i repliker 
av manliga rollfigurer, t ex min gode man (9 belägg i TreDl, Dante 
och Blom), min bästa fröken (Tvil), min unga dam (Kitty2, Dunder). 
min förekommer också till kär och i detta fall även i repliker av 
kvinnliga rollfigurer, t ex min kära, kära flicka (Kitty 1 ). Pronomenet 
din förekommer däremot bara till liten, t ex din lilla stackare (Kitty 1 — 
kvinnoreplik), din lilla argbigga (Kitty2—mansreplik). 

liten förekommer i motsats till övriga attribut också efterställt: 11 
belägg varav 8 i tilltal till kvinnliga rollfigurer, t ex Lotta lilla (Lottai — 
flickreplik). Av dessa är vidare 5 belägg på flicka lilla vilka enbart 
förekommer i mansrepliker, t ex Bra gjort, flicka lilla (Dunder). De 
belägg som förekommer i tilltal till manliga rollfigurer är pappa lilla 
(Tvil—pojkreplik), pappa lille (Dunder—flickreplik) och Kalle lille 
(Blom—pojkreplik). Såväl god och ung i "m/n-fraser" som efterställt 
liten förefaller uttrycka en nedlåtande attityd vilket också gäller en 
hel del av de andra attributen, t ex den gode Ragnvald Ahl (Bonnie— 
berättande text), snälle lille söte Kalle (Blom—flickreplik) (jfr 6.2.2.1.1 
ovan och om liten 6.1.3.4). 

Tablå 71. TILLTAL — faltord och frekvens i beskrivningar av flickor/kvinnor resp 
pojkar/män.fl 

Flickor/kvinnor F P -N Tot Pojkar/män F P N Tot 

liten 31 6 37 kär 14 15 29 
stackars 16 4 20 snäll 16 6 6 28 
kär 13 1 14 god 11 8 3 22 
snäll 11 2 1 14 stackars 11 2 9 22 
god 2 1 5 8 ung 18 1 19 
ung 2 1 3 bussig 4 4 8 
arm 2 2 hunnans 8 8 
vänlig 2 2 gammal 7 7 
bussig 1 1 liten 1 1 3 5 
dyr 1 1 söt 2 1 3 
rackams 1 1 förbaskad 1 1 2 
usel 1 1 hygglig 1 1 2 

nådig 2 2 
arm 1 1 
förpipplad 1 1 
välsignad 1 1 

Summa 80 5 19 104 Summa 74 62 24 160 

Förkortningar : F - flickböcker, P - pojkböcker, N - neutrala böcker. 

a Fältorden är uppställda efter antal belägg i beskrivningar av resp kön i materialet totalt. 
Vidare redovisas ant alet belägg i resp bokgrupp. Kursiverade är ord som bara förekommer i 
beskrivningar av ettdera könet (borträknade är här beskrivningar av odifferentierat kön). 
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Som framgår av tablå 71 är de vanligaste fältorden i tilltal till/omtal 
om kvinnliga rollfigurer liten (37), stackars (20) och därnäst kär (14) 
och snäll (14) och till/om manliga rollfigurer kär (29), snäll (28), god 
(22) och stackars (22). stackars liksom arma vilka båda uttrycker 
medlidande används således om såväl kvinnliga som manliga rollfigurer 
men förekommer nästan uteslutande i böcker av kvinnliga författare, 
dels i repliker (främst av kvinnliga rollfigurer), arma karl (Kitty 1), 
stackars Toby (Feml), dels i den berättande texten, t ex den stackars 
flickan (Kitty2), den stackars bagarmästarn (Blom). Endast 3 belägg 
förekommer i böcker av manliga författare (Tvil och Dunder) (jfr 
6.2.2.1.3 ovan om "empati"). 

liten slutligen används nästan enbart till och om kvinnliga roll
figurer, såväl i flick-/kvinnorepliker som i pojk-/mansrepliker, bla i 
kombination med stackars, t ex stackars den andra lilla tjejen (Lotta2), 
stackars lilla Lotta (Lottai). 

Sammanfattningsvis kan om faltet TILLTAL (276 belägg) konstate
ras följande : 

— det fö rekommer mer än dubbelt så mänga flickboksbelägg som pojkboksbelägg 
— det förekommer fler flickbeskrivande belägg i flickboksgruppen än pojkbe-

skrivande i pojkboksgruppen 
— den vanligaste bes krivningstypen är helhetsbeskrivande attribut 
— stacka rs förekommer nästan enbart i böcker av kvinnliga författare 
— liten förekommer nästan enbart till och om kvinnliga rollfigurer och förefaller 

ofta spegla en nedlåtande attityd hos den som använder det 
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7 FREKVENS OCH VARIATION 

I detta kapitel redovisas de mest frekventa lexikonorden i materialet 
totalt och i de olika böckerna och bokgrupperna (7.1) samt variatio
nen av lexikonord i de enskilda böckerna (7.2). 

7.1 De mest frekventa lexikonorden 

I tablå 72 nedan redovisas vilka lexikonord som är de mest frekventa 
i beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män i materialet totalt 
och i resp bokgrupp. 

Tablå 72. De mest fr ekventa lexikonorden i beskrivningar av flickor/kvinnor resp 
pojkar/män samt totalt i hela materialet och i resp bokgrupp (antal belägg inom 
parentes).0 

Flickor/kvinnor Pojkar/män 

Hela mate
rialet 
(8 268) 

FLICK
BÖCKER 
(3 715) 

POJK-
BÖCKER 
(3 020) 

liten (122), gammal 
(61), glad (52), en
sam (44), snäll (39), 
lugn (36), rädd (34), 
ung (33), förvånad 
(29), säker (29) 

liten (86), glad (39), 
gammal (38), ensam 
(35), ung (29) 

gammal (16), liten 
(5), vänlig (5), 
blond (4) 

liten (125), gammal 
(101), lång (77), 
ung (74), säker (62), 
förvånad (58), rädd 
(54), lugn (52), glad 
(51), försiktig (50) 

gammal (52), snäll 
(30), god (23), liten 
(15), stor (15) 

liten (79), lång (59), 
säker (42), försiktig 
(39), lugn (38) 

NEUTRALA liten (31), förskräckt liten (31), förvånad 
BÖCKER (12), säker (11), för- (16), glad (15), rädd 
(1 533) vånad (10), glad (10), (14), belåten (13) 

snäll (10) 

Totalt 

liten (256), gammal 
(169), glad (122), 
ung (112), säker 
(102), snäll (99), 
rädd (98), ensam 
(97), förvånad (95), 
lugn (91) 

liten (106), gammal 
(92), snäll (64), glad 
(63), ensam (57) 

liten (85), lång (59), 
gammal (58), ung 
(51), säker (44) 

liten (65), glad (33), 
förvånad (31), rädd 
(27), snäll (24) 

a För hela materialet har med tagits de 10 mest frekventa lexikonorden och för bokgrupperna 
de 5 mest frekventa. För bokgrupperna återges int e lexikonord med lägre frekvenser än 4, 
eftersom redan denna frekvens får betraktas som knappt nämnvärd i sammanhanget. För 
den neutrala bokgruppens flickbeskrivande lexikonord återges 6 lexikonord, eftersom två 
har samma frekvens. 

Tablå 72 visar att liten är det mest frekventa lexikonordet utom i 
pojkbeskrivningarna i flickboksgruppen och flickbeskrivningarna i 
pojkboksgruppen där gammal är vanligast. Att liten och gammal är 
vanliga ord i språket överhuvudtaget framgår av deras frekvens i texter 
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med så olika funktion och karaktär som bruksprosa (tidningstext), 
fiktionsprosa och lyrik där de enligt gjorda ordförrådsstudier är bland 
de allra mest frekventa adjektiven (se Allén 1972, Hassler-Göransson 
1967:189 ff och Hallberg 1966:22 f).1 Detta tyder på att ålder och 
storlek är egenskaper som ofta är relevanta att nämna. 

De flesta av de mest frekventa lexikonorden är gemensamma för 
flicklistorna och pojklistorna eller också ligger de på något frekvenstal 
strax under de 10 resp 5 vanligaste. Det finns emellertid ett par lexi
konord som är markant snedfördelade, nämligen snäll, lång och stor. 

snäll är bland de 5 mest frekventa i flickboksgruppen och den 
neutrala men förekommer med endast 11 belägg i pojkboksgruppen. 
Den variabel som tycks ha störst betydelse här är emellertid inte bok
grupp utan författarkön: 82 av de 99 beläggen förekommeri böcker 
av kvinnliga författare och alltså endast 17 i böcker av manliga för
fattare, varav tre helt saknar belägg (Biggies, Ås). Lexikonorden lång 
och stor förekommer nästan enbart i beskrivningar av manliga roll
figurer. Antal pojkbeskrivande belägg på lång är 77 mot 5 flick beskri
vande och motsvarande siffror för stor är 46 resp 8 (vilka betydelse
fält lång och stor förekommer i framgår av bilaga 4). 

Även liten, glad och ensam kan sägas vara snedfördelade genom att 
de trots den stora övervikten för pojkbeskrivande belägg totalt ändå 
är lika eller mer frekventa i flickbeskrivningar. Antalet flick- resp 
pojkbeskrivande belägg på liten är 122 resp 126, på glad 52 resp 51 
och på ensam 44 resp 40 (om ensam se 6.2.1.1 ovan), glad förekom
mer dessutom i större utsträckning hos kvinnliga författare, 86 belägg 
jämfört med 36 hos manliga (se 6.1.5.3.1 ovan). 

De 10 mest frekventa lexikonorden utgör 15 % av materialet som 
helhet. De 10 mest frekventa i flick- resp pojkbeskrivningar utgör 
17,7 resp 14,5 %, dvs en större andel av de flickbeskrivande beläggen 
än av de pojkbeskrivande. Även för de 5 mest frekventa lexikonorden 
i flick- resp pojkbeskrivningar i de olika bokgrupperna gäller att dessa 
utgör en större andel av de flickbeskrivande beläggen än av de pojk
beskrivande, 18,5% mot 9,4% i pojkboksgruppen, 17,5% mot 8,5% 
i den neutrala och 11 % mot 10,5 % i flickboksgruppen. I sistnämnda 
fall är som framgår skillnaden liten, men den går i samma riktning 
som i de andra bokgrupperna. Detta skulle kunna innebära att de 
lexikonord som är bland de mest frekventa i flickbeskrivningarna i 
viss mening präglar de kvinnliga rollfigurerna, medan de mest frek
venta lexikonorden i pojkbeskrivningarna neutraliseras av andra 
lexikonord. I så fall är det möjligt att gammal i pojkboksgruppen och 
liten i den neutrala bokgruppen uppfattas som flickbeskrivande ord, 
trots att de också förekommer i pojkbeskrivningar. 

Det är dock vissa skillnader mellan böckerna i fråga om att ha 
lexikonord med höga frekvenser och också i fråga om vilka dessa är. 
Detta framgår av tablå 73 där lexikonord med frekvenser på 10 och 
däröver i de enskilda böckerna redovisas. För de böcker som inte har 
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Tablå 73. De mest frekventa lexikonorden i beskrivningar av flickor/kvinnor resp 
pojkar/män samt totalt i de enskilda böckerna (antal belägg inom parentes).0 

Flickor/kvinnor 

FLICKBÖCKER 
Kitty 1 : gammal (26), 

liten (18) 
Kitty2: rädd (7), 

säker (7) 
Lottai:liten (21), 

dum (12) 

Lotta2: liten (18), 
ung (10) 

Annika: glad (9) 

Lotte: hård (12) 

Bonnie: försiktig (6), 
tyst (6) 

KG: liten (16) 

POJKBÖCKER 
Bigi: 

Big2: 
TreDl: gammal (5) 

TreD2: misstänksam (1), 
uppspärrad (1) 

Tvil: gammal (5) 
Tvi2: blond (3) 
Dante : gammal (4), 

vänlig (4) 
Ås: svart (3) 

NEUTRALA BÖCKER 
Feml : säker (6) 

Fem2: förskräckt (9) 

Dunder: liten (13) 

Blom:liten (15) 

Pojkar/män 

gammal (26) 

gammal (11) 

tjock (8) 

liten (6) 

snäll (10) 

fundersam (4), intresse
rad (4) 

god (13) 

kär (12) 

förvånad (15), gammal 
(10), tokig (10) 

försiktig (10) 
ung (22), säker (12), 

liten (10) 
lång (24), tatuerad (21), 

liten (19), snabb (15) 
liten (11), ung (10) 
liten (32), lång 10) 
god (8) 

bra (20), långsam (12), 
rädd (10) 

liten (13) 

förvånad (8) 

dum (5), liten (5), orolig 
(5), rädd (5) 

ung (12), belåten (10) 

Totalt 

gammal (59), liten (20), 
glad (15), snäll (13) 

ung ( 12), gammal (11), 
rädd (11), ensam (10) 

liten (25), dum (13), 
ensam (11) glad (11), 
snäll (10), stackars (10) 

liten (25), glad (10), ung 
(10) 

ensam (12), snäll (12), 
glad (10), orolig (10) 

hård (12) 

god (16) 

liten (22), kär (15), blek 
(10) 

förvånad (15), gammal 
(10), tokig (10) 

försiktig (10) 
ung (23), säker (14), liten 

( i d  
lång (24), tatuerad (21), 

liten (20), snabb (15) 
liten (12), ung (10) 
liten (33), lång (10) 
god (8), intresserad (8) 

bra (22), tyst (13), lång
sam (12), rädd (12) 

liten (14), förvånad (10), 
säker (10) 

förvånad (15), förskräckt 
(12), snäll (12), liten (10) 

liten (19) 

liten (22), glad (16), ung 
(16), belåten (10) 

a Här har medtagits lexikonord som förekommer 10 gånger eller mer och i de fall då det inte 
finns något lexikonord som förekommer så många gånger de t eller de lexikonord som har 
den högsta frekvensen. 
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några lexikonord med denna frekvens redovisas det mest frekventa 
lexikonordet. 

Som tablå 73 visar återkommer här de lexikonord som finns med i 
tablå 72 över hela materialet och bokgrupperna, men det finns också 
en del lexikonord som har hög frekvens i vissa enskilda böcker men 
som inte hör till de allra mest frekventa i materialet totalt (med "hög 
frekvens" i de enskilda böckerna avses här frekvens 10 och däröver). 
Detta gäller bland flickböckerna t ex dum (12) i flickbeskrivningar i 
Lottai (jfr pojklistan i Dunder) och hård i flickbeskrivningar i Lotte, 
i samtliga fall avseende intensitet, t ex ... och kramade den hårt. Om 
kär i Kulla-Gulla och god i Bonnie bör nämnas att dessa förekommer 
i tilltal/omtal och alltså ej i betydelsen 'förälskad' resp 'godhjärtad'. 
Detsamma gäller god i Dante av samma författare som Bonnie (se 
6.2.3 ovan). 

Bland pojkböckerna är de lexikonord som ej finns med i tablå 72 
tokig (10) som förekommer i Biggies 1, tatuerad (21) och snabb (15) 
i TreDeckare2 och bra (22), tyst (13) och långsam (12) i Åshöjden. 

Bland de neutrala är de "bokspecifika" lexikonorden förskräckt 
(12) i Fem2 och belåten (10) i pojkbeskrivningar i Blomkvist. Allmänt 
kan sägas att de mest frekventa lexikonorden i resp bok också i de 
flesta fall ganska väl illustrerar personbeskrivningarna i boken i fråga. 

Av tablå 73 framgår också att det är flera böcker som har många 
högfrekventa lexikonord (tex Kitty 1, Lottal, TreDeckare2 och 
Åshöjden), medan vissa böcker bara har ett enda eller inga alls (Lotte, 
Bonnie, Dante och Dunder). 

7.2 Variation av lexikonord 

Utifrån den kritik som riktas mot triviallitteraturen för "dåligt och 
stereotypt språk" är det av särskilt intresse att se om de personbeskri-
vande adj/adv varieras mindre i de sexton böcker som representerar 
denna typ av litteratur än i de fyra kvalitetsböckerna Kulla-Gulla, 
Åshöjden, Dunder och Blomkvist. De sistnämnda kan förväntas ha 
ett mer varierat ordval, eftersom detta brukar anses som ett kriterium 
på "gott språk" vilket bör känneteckna "god litteratur" och "goda 
texter". Som Hultman—Westman (1977:59 f) framhåller i sin under
sökning av språket i gymnasistuppsatser torde det dock knappast 
vara variationen i sig som föranleder en positiv bedömning av en text, 
utan snarare det som ett varierat ordval kan vara uttryck för, nämligen 
ett rikt och nyanserat innehåll. 

Att mäta ordvariation är emellertid relativt problematiskt, dels 
därför att antalet olika ord (lexikonord) i en text har samband med 
textens längd (antal löpord), dels därför att variationen kan vara 
olika fördelad över ordförrådet (se t ex Westman 1974:183 fO- För 
mitt material gäller dessutom att det endast består av en avgränsad 
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kategori av innehållsorden, dvs det är inte en text i egentlig mening 
med både formord och innehållsord. Möjligen skulle detta dock 
kunna ses som en förenklande faktor, eftersom det endast är inne
hållsord som kan varieras i någon större utsträckning. Det har därför 
förefallit rimligt att behandla mitt material med någon av de metoder 
som använts vid studium av hela texter, även om resultaten givetvis 
inte blir direkt jämförbara med tidigare undersökningar. Mitt syfte är 
emellertid endast att försöka ge en bild av hur de undersökta böckerna 
förhåller sig till varandra beträffande variationen av personbeskrivande 
adj/adv. 

Den vanligaste och enklaste metoden att mäta ordvariation är att 
relatera antalet lexikonord till antalet löpord (här belägg) genom att 
räkna ut kvoten lexikonord/löpord (Westman 1974:183). Nackdelen 
med denna metod är emellertid att texter med olika längd inte är 
direkt jämförbara, eftersom antalet lexikonord har samband med 
antalet löpord (se Allén 1970:51 ff och Westman 1974:183). För en 
längre text behövs fler lexikonord än för en kortare, samtidigt som 
det i en längre text torde vara ofrånkomligt med vissa upprepningar, 
framför allt gäller detta för formorden, då ju antalet valmöjligheter är 
starkt begränsat. 

En annan metod är att relatera antalet engångsord, dvs lexikonord 
som bara förekommer en gång i en text, till antalet lexikonord, men 
inte heller detta mått är helt oberoende av textens längd, eftersom 
lexikonorden i sin tur är beroende av antalet löpord (Hultman— 
Westman 1977:49). Detta innebär att om två texter har olika längd 
kan den längre texten förväntas ha såväl fler lexikonord som fler 
engångsord, men dessa kategorier kan förväntas utgöra en lägre andel 
av löporden i den längre texten än i den kortare. Detta gäller åtmins
tone om båda texterna omfattar mindre än 20 000 löpord (se Allén 
1970:52 f). 

Mina "texter" utgörs enbart av en viss kategori innehållsord, men 
det kan ändå vara intressant att studera i vad mån engångsorden och 
lexikonorden även i dessa texter är beroende av antalet löpord, dvs 
belägg. 

En hypotes utifrån ovanstående resonemang är att det även i mitt 
material finns ett samband mellan engångsord, lexikonord och belägg 
(löpord), dels därför att "texterna" utgörs av enbart innehållsord — 
även om det är en begränsad kategori,2 dels därför att "texterna" är 
förhållandevis korta (ca 200—700 belägg) (se 5.1 ovan). Statistiska 
beräkningar som utförts på materialet bekräftar också den uppställda 
hypotesen.3 Korrelationen mellan lexikonord—belägg, engångsord— 
belägg och lexikonord—engångsord är nämligen så hög som 0.94, 
0.88 resp 0.99. Alla sambanden är således mycket starka, vilket visar 
att de olika variablerna är beroende av varandra. Detta redovisas 
utförligare i nedanstående avsnitt. 
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7.2.1 Engångsord, lexikonord och belägg 

Materialet presenteras här i diagram med inlagda regressionslinjer där 
man kan avläsa böckernas läge i förhållande till varandra samt deras 
förhållande till den inlagda regressionslinjen. 

7.2.1.1 Totalt i de olika böckerna 

I diagram la—c har plottats engångsord mot lexikonord (la), lexikon
ord mot belägg (lb) och engångsord mot belägg (lc). Vidare ges 
regressionslinjerna för engångsord mot lexikonord, lexikonord mot 
belägg och engångsord mot belägg. Man kan notera att sambanden 
mellan variablerna kan anses vara linjära, vilket inte torde vara någon 
generell egenskap utan endast beroende på att definitionsområdena 
för resp variabel är ganska snäva. Diagrammen tolkas så, att ju längre 
från regressionslinjen en bok ligger vertikalt, desto mer avviker den. 
De böcker som ligger över linjen kan sägas vara mer varierade än 
genomsnittet, och de böcker som ligger under linjen mindre varierade. 
I diagrammen anges förkortning för resp bok (se under diagram la). 
Diagrammen jämförs och diskuteras samtidigt. 

Diagram la. Fördelningen av engångsord och lexikonord totalt i resp bok. 

cngångs-

300 

•KG 

250 

»Lotl 

200 
Dun • 

trel 

150 
Dan • »Big I 

Tvi2#, 
•Tre 2 Big2 • 

100 

Fem 

50 
100 

ord 

150 200 250 300 350 400 

Förkortningar: Kitl-Kittyl, Kit2-Kitty2, Lotl-Lottal, Lot2-Lotta2, Ann-Annika, 
Bon-Bonnie, KG-Kulla-Gulla, Bigi-Biggies 1, Big2-Biggles2, Trel-TreDeckarel, Tre2— 
TreDeckare2, Tvil-Tvilling 1, Tvi2-Tvilling2, Dan-Dante, Ås-Åshöjden, Dun-Dunder, 
Blom-Blomkvist. 
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Diagram lb. Fördelningen av lexikonord och belägg totalt i resp bok. 

lexikon-

400 

350 

300 Blom • 

250 

Bigi 200 

150 

100 belägg 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 "750 

Diagram lc. Fördelningen av engångsord och belägg totalt i resp bok. 

300 

250 

200 

•T re 1 

150 
•Big Tvi !• 

• Tre2 

00 
Fem 2 

• Fe. 

50 
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Som framgår av diagrammen ligger samtliga böcker mycket nära 
regressionslinjerna, allra mest markerat i diagram la, eftersom det är 
högst korrelation mellan antal engångsord och antal lexikonord. 
Ingen bok avviker således särskilt mycket från beräknat antal lexikon
ord eller engångsord, och triviallitteraturen är i stort sett lika varierad 
som kvalitetslitteraturen — eller lika lite. 

Konsekvent över linjen i alla tre diagrammen ligger Bonnie, Dunder, 
Kitty2, Dante, Biggles2 och TreDeckarel och konsekvent under 
linjen TreDeckare2, Lotta2, Fem2 och Kitty 1. Längst över linjen 
ligger i alla diagrammen Bonnie och längst under TreDeckare2, vilka 
således enligt dessa mått är mest resp minst varierade. Som framgick 
av tablå 73 (7.1 ovan) har Bonnie inte något extremt högfrekvent 
lexikonord, vilket visar på att ordförrådet i denna bok till största 
delen består av engångsord och lexikonord med låga frekvenser. I 
TreDeckare2 förekommer däremot ett flertal högfrekventa lexikon
ord, vilket i sin tur visar på att ordförrådet till största delen består av 
högfrekventa lexikonord och få engångsord (jfr Westman 1974:186). 

Den av kvalitetsböckerna som här avviker mest positivt är Dunder, 
men även Blomkvist ligger över (lb—lc) eller på linjen (la). De 
många beläggen i Kulla-Gulla medför att denna bok konsekvent ligger 
längst till höger i alla diagrammen och där något över i lb—lc men 
något under i diagrammet för engångsord i förhållande till lexikonord. 
Åshöjden ligger däremot under linjen såväl beträffande lexikonord 
i förhållande till belägg (lb) och engångsord i förhållande till belägg 
(lc). 

Pojkböckerna är väl samlade i alla diagrammen, medan flick
böckerna är spridda över hela definitionsområdet med undantag av 
Kitty2 som ligger bland pojkböckerna. 

7.2.1.2 Beskrivningar av flickor/kvinnor resp pojkar/män 
i de olika böckerna 

I diagram 2 a—c och 3 a—c redovisas sambanden mellan engångsord, 
lexikonord och belägg i beskrivningar av flickor/kvinnor (2 a—c) resp 
pojkar/män (3 a—c). 

Dessa diagram visar ungefär samma bild som för böckerna totalt 
(la—c), dvs de flesta av böckerna ligger nära regressionslinjen, vilket 
visar att böckerna inte heller för beskrivningar av resp kön skiljer sig 
nämnvärt åt. Ett par böcker avviker dock. I diagram 2 a och 2 c ligger 
Kitty 1 anmärkningsvärt långt under linjen, vilket visar att denna bok 
har ett jämförelsevis lågt antal engångsord i förhållande till antal 
lexikonord och belägg. TreDeckare2 ligger långt under linjen i alla tre 
diagrammen för pojkbeskrivningar (3 a—c). Detta överensstämmer 
med resultatet för boken totalt och är väntat med tanke på att denna 
bok nästan enbart innehåller pojkbeskrivande adj/adv (se 5.1). 
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Diagram 2a. Fördelningen av engångsord och lexikonord i flickbeskrivningar i 
resp bok. 

engångs-
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Diagram 2 b. Fördelningen av lexikonord och belägg i flickbeskrivningar i resp bok. 
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Diagram 2 c. Fördelningen av engångsord och belägg i flickbeskrivningar i resp bok. 

• LotJ 
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Diagram 3a. Fördelningen av engångsord och lexikonord i pojkbeskrivningar i 
resp bok. 
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Diagram 3 b. Fördelningen av lexikonord och belägg i pojkbeskrivningar i resp bok. 
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Diagram 3 c. Fördelningen av engångsord och belägg i pojkbeskrivningar i resp bok. 
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Böcker som alltid ligger över regress ionslinjerna oavsett undersökt 
kategori är för beskrivningar av flickor/kvinnor (2 a—c) Kulla -Gulla, 
Dunder, Bonnie, Tvilling 1 och Kitty2 och för beskrivningar av pojkar/ 
män (3 a—c) Kulla-Gulla, Blomkvist, Bonnie, Dante, Dunder, Tre 
Deckare 1, Lottai och Lotta2, dvs något fler böcker för beskrivningar 
av pojkar/män (jfr 7.1 ovanom täckningsgraden för de mest frekventa 
lexikonorden). 

Inte heller här avvike r kvalitetslitteraturen på något extremt sätt 
från övriga böcker. De böcker som enligt dessa mätresultat är mer 
varierade än övriga är Bonnie, Dunder, Kulla-Gulla, Blomkvist och 
TreDeckarel, men för Blomkvist och TreDeckarel gäller detta bara 
för beskrivningar av pojkar/män. Den fjärde kvalitetsboken, Åshöjden, 
avviker däremot inte på något sätt från merparten av böckerna. 

Även andr a analysmetoder hade här v arit tänkba ra, vilket jag dock 
måste lämna utanför då undersökningens omfattning inte medger 
några närmare studier. 
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8 SLUTSUMMERING 

Inledningsvis formulerades några frågor som denna undersökning 
avsåg att besvara. Den första av dessa gällde vilka egenskaper/tillstånd/ 
omdömen som förekommer överhuvudtaget i populära barn- och 
ungdomsböcker. De 20 böcker som undersökts har visat sig vara 
ganska enhetliga i detta avseende, och de största av de betydelsefält 
som materialet indelats i är totalt: PSYKISKA EGENSKAPER OCH TILL
STÅND (32,9%), SOCIABILITET (15%), KLÄDSEL OCH UTSEENDE 
(14,7%) och TEMPO OCH RÖRELSER (11,4%). Nästa alla betydelse
fält är representerade i samtliga böcker, om än i olika omfattning (för 
en översikt över fälten se innehållsförteckningen till kapitel 6), och 
böckerna torde därför kunna sägas täcka stora delar av det register 
som kan tänkas finnas för beskrivningar av människor i olika samman
hang. 

Den andra frågan som ställdes i inledningen var vilka egenskaper/ 
tillstånd/omdömen som framställs som viktiga och den frågan kan 
besvaras både "kvantitativt" och "informationsstrukturellt". Efter
som det som man talar mycket om också torde framstå som viktigt, 
säger storleken på fälten en hel del (se ovan). Av de delfält som de 
ovan nämnda huvudfälten indelats i är följande de största: KÄNSLA, 
SINNESSTÄMNING OCH LYNNE (1 552 belägg), KOGNITION OCH 
INTELLIGENS (832), ATTITYDER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT (876), 
KROPPSBYGGNAD (451), KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (296) och 
AKTIVITET, TEMPO OCH INTENSITET (763). Fältet KÄNSLA, SINNES
STÄMNING OCH LYNNE utgörs dessutom främst av predikativ (vid 
vara och liknande verb) och framstår därmed som ett viktigt fält även 
informationsstrukturelit. Fälten KROPPSBYGGNAD och KLÄDSEL 
OCH UTSTYRSEL utgörs däremot främst av attribut (helhets- resp 
delbeskrivande), företrädesvis i bestämda nominalfraser, och dylika 
egenskaper tillskrivs således rollfigurerna mer i förbigående och har 
inte någon stor betydelse för textens kommunikativa utveckling. Där
emot torde attributen vara av betydelse för uppfattningen om vilka 
egenskaper som kan vara förväntade och mindre anmärkningsvärda 
för flickor/kvinnor resp pojkar/män. Fältet AKTIVITET, TEMPO OCH 
INTENSITET utgörs främst av adverbial, vilket innebär att dessa 
beskrivningar oftast ges med ett annat sändarperspektiv än de övriga, 
dvs mer utifrån och dessutom liksom de attributiva beskrivningarna 
samtidigt med beskrivningen av ett skeende. 

Beläggen i de övriga nämnda fälten har olika syntaktisk funktion 
beroende på vilken undergrupp de tillhör. Överhuvudtaget tycks den 
syntaktiska funktionen ha mer samband med beläggets betydelse, dvs 
med vilken egenskap eller vilket tillstånd som avses, än med vilken 
rollfigur som beskrivs. De belägg som förekommer i delbeskrivningar 
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är dock i de flesta fall attribut, t ex en vänlig nick, och predikativ 
förekommer här främst i beskrivningar av manliga rollfigurer, t ex 
Hans ansikte var dystert (se vidare nedan). 

Detta leder in på en av de mest centrala frågorna, nämligen hur 
personbeskrivningarna förhåller sig till traditionella könsrollsmönster. 
Beskrivningarna av rollfigurerna, speciellt huvudpersonerna, har visat 
sig vara ganska likartade i många avseenden och ofta inte alls i enlighet 
med de traditionella mönstren. Så är exempelvis, fältet KÄNSLA, 
SINNESSTÄMNING OCH LYNNE ett mycket stort fält i såväl flick- som 
pojkbeskrivningar i de olika bokgrupperna och i pojkbeskrivningarna 
i pojkböckerna är rädsla och oro de vanligaste känslorna. Av övriga 
känslor som förekommer framstår glädje och bitterhet som "flick-
känslor", medan dysterhet framstår som en "pojkkänsla", något som 
knappast heller ger en traditionell bild av de kvinnliga resp manliga 
rollfigurerna. 

En delvis jämförbar skillnad finns också inom fältet ATTITYDER 
OCH FÖRHÅLLNING SSÄTT, där de manliga rollfigurerna i pojkböcker
na främst tillskrivs en negativ/avvisande attityd gentemot omvärlden 
och de kvinnliga rollfigurerna en positiv/accepterande attityd gent
emot omvärlden. Den avvisande attityden hos de manliga rollfigurerna 
är dock mer markerad än den accepterande attityden hos de kvinnliga. 

Det finns emellertid också en hel del skillnader mellan flick- och 
pojkbeskrivningarna som överensstämmer med de traditionella upp
fattningarna av resp kön. Detta är särskilt tydligt i ett par av de 
mindre betydelsefälten i materialet, nämligen ANLAG, KUNNANDE 
OCH ERFARENHET, POPULARITET OCH ANSEENDE och ARBETSLIV 
OCH EKONOMI. Adjektiv som avser anställning och ekonomisk 
status förekommer nästan enbart i pojkbeskrivningar och för de 
andra två fälten kan skillnaderna sammanfattas med beläggen en 
duktig flicka och populär resp en skicklig yrkesman och berömd (jfr 
Nordin Hennel 1984:38 f om noveller från 1880-talet och Domellöf 
1979:94 ff om flickböcker från 1930-talet). 

Det finns också skillnader mellan flick- resp pojkbeskrivningarna 
som är mindre tydliga och därigenom också mer förrädiska. Detta 
gäller speciellt de beskrivningar som ges med attribut i obestämda 
nominalfraser, t ex snälla flickor, en ordentlig och förståndig flicka, 
en hederlig karl, en djärv man. Dessa i sammanhanget nästan gene-
riska fraser säger något om vilka egenskaper som ses som nära för
knippade med resp kön. Avslöjar vår "människobild" gör också många 
av de samordningar av adjektiv som förekommer, såväl attributiva 
som i exemplet ovan som predikativa. Det är rimligt att anta att dessa 
typer av beskrivningar verkligen påverkar läsarna och deras uppfatt
ningar om hur kvinnor och män är eller bör vara. 

En intressant forskningsuppgift vore därför att utifrån ovanstående 
studera kombinationen av attribut och huvudord i obestämda nomi
nalfraser samt samordningar av adjektiv i olika slag av texter, t ex 
ordböcker och läroböcker. 
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De mest framträdande skillnaderna mellan kvinnliga och manliga 
rollfigurer i böckerna framgår av nedanstående uppställning som åter
ger en del av de fältord som främst eller enbart förekommer i beskriv
ningar av flickor/kvinnor eller pojkar/män. Det bör dock observeras 
att det inte finns någon enskild rollfigur som helt personifierar 
"Lotta" eller "Lasse". 

Lotta - "flicka lilla" 

liten 
förståndig 
saklig 
glad 
bitter 
trött 
vissen 
duktig 
0 
populär 
ensam 
försmädlig 
pratsam 
rar, beskäftig 

(sangvinisk) 
(snarast extrovert) 

Lasse — "snälla Lasse" 

lång, stor och stark 
uppmärksam, förbryllad 
drömmande 
road, skämtsam 
irriterad, dyster 
hungrig 
död 
skicklig 
upptagen 
berömd 
0 
överlägsen, självsäker 
misstänksam 
hotfull 

(melankolisk) 
(snarast introvert) 

Som en allmän sammanfattning av de resultat som redovisats kan 
konstateras att de traditionella könsrollsmönstren inte oväntat är 
mest markerade i de beskrivningar som avser rollfigurernas relation 
till andra och deras roll i samhället. Det är också just i sådana samman
hang som de olika förväntningarna på flickor och pojkar, kvinnor och 
män tydligast kommer till uttryck och visar på de olika normsystem 
som finns för resp kön. 

De som får den mest traditionella bilden av det motsatta könet 
torde vara läsarna av pojkböckerna, dvs pojkar i tonåren eller där
under, i den mån de får någon bild alls, eftersom pojkböckerna inne
håller få kvinnliga rollfigurer och få beskrivningar av flickor/kvinnor 
överhuvudtaget.1 

Även i materialet som helhet dominerar manliga rollfigurer i 
böckerna och i böckerna värderas det högre att vara pojke/man än 
flicka/kvinna. Möjligen kan också det förhållandet att manliga roll
figurer i större utsträckning än kvinnliga beskrivs med delbeskrivande 
predikativ ses som ett exempel på detta, dvs beskrivningar av detaljer 
i pojkars/mäns utseende och annat har en mer central plats i fram
ställningen. 

Ett annat exempel på att pojkar/män värderas högre är fördelningen 
av roller. Det tycks nämligen för dessa böcker finnas en uppsättning 
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roller, ett persongalleri, som återfinns i de flesta av böcker na (jfr Eco 
1971:233 f). En vanlig konstellation är "Sherlock" och "Watson", 
dvs den beundrade och den beundrande. "Watson- rollen" innehas i 
materialets böcker av kvinnliga rollfigurer och "Sherlock-rollen" av 
manliga. I de få fall då kvinnliga rollfigurer saknas eller är tilldelade 
en annan roll, t ex "gammal-kärring-rollen", innehas den av en manlig 
rollfigur.2 Möjligen är detta förklaringen till att det oftast är flera 
manliga huvudpersoner i pojkböckerna: det behövs en eller ett par 
"Watson" för att den verkligen huvudperson en skall framstå i all sin 
glans. Den enda kvinnliga rollfigur som har en "Sherlock-roll" är 
Bonnie med den andra kvinnliga huvudpersonen i "Watson-rollen". 
En manlig "Watson" till en kvinnlig "Sherlock" förekommer inte i 
någon av de undersökta böckerna. 

Det finns också roller som bygger på motsättningen mellan vissa 
egenskaper, t ex ljus—mörk, lång—kort, modig—feg, ordentlig—slarvig, 
lugn—orolig, god—ond. I dessa fall är det rollfigurer av samm a kön 
som kontrasteras mot varandra. Denna form av dualism finns i Lotta 
men framför allt i Kulla-Gulla och Åshöjden.3 

Detta leder automatiskt in på den sista av de frågor som ställdes i 
inledningen och som bla gällde om det är någon skillnad mellan 
triviallitteraturen och kvalitetslitteraturen. Denna fråga kan entydigt 
ges ett nekande svar, eftersom det som kritiseras i triviallitteraturen, 
t ex en svart—vit männi skoskildring, konserverande könsrollsmönster, 
brist på psykologiska förklaringar till olika beteenden (t ex kriminella 
handlingar), finns lika väl i kvalitetsböckerna som i trivialböckerna i 
materialet, även om det kan vara skillnader mellan enskilda böcker 
inom resp litteraturtyp. Detta gäller också ordvariationen, vilken 
enligt använda mätmetoder är relativt likartad i de flesta av böckerna. 
Inte heller här finns således några generella skillnader mellan de 
böcker som representerar trivia llitteraturen och de som repres enterar 
kvalitetslitteraturen. 

För att kunna vidmakthålla den gjorda distinktionen mellan "god" 
och "dålig" barn- och ungdomslitteratur får man således, om man tar 
fasta på resultaten av denna undersökning, antingen fortsätta att ge 
en och samma företeelse olika benämningar beroende på om den finns 
i böcker som a priori anses vara "goda" eller i böcker som a priori 
anses var a "dåliga" , t ex "realistisk" resp "konserve rande", "adapta
tion" resp "publikfriande", eller också får man hitta andra kriteri er 
och angreppspunkter. Man skulle exempelvis kunna ta fasta på vad 
det är som läsarna tyck er är bra resp dåligt och bedöma böckerna 
utifrån den genre de tillhör, t ex deckare, hästbok osv (jfr Sandblad 
1970, Ray 1982, Mählqvist 1983).4 

Den urgamla dualistiska synen på människan och tillvaron som 
skisserades i inledningen och som i olika utformning levt genom år
tusenden i människans föreställningsvärld är kanske djupt föra nkrad i 
människans psyke, och kanske finns det trots allt en kvinnlig och en 
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manlig princip. Med anknytning till läran om y in och y ang kan något 
schematiskt följande kvinnliga och manliga princip utläsas ur böcker
na, delvis omkastade i förhållande till principerna i den kinesiska 
filosofin men delvis också i överensstämmelse med dessa (se 2.1.2.1): 

hin 

mitten 
insidan 
här och nu 
(kind, fot) 
hjärta 
vatten 
allt litet, ljust och lätt 

hang 

ytterpunkterna 
utsidan 
fjärran och bortom 
hår, händer, ansikte 
hjärna 
(luft) 
allt stort, mörkt och tungt 

Denna kvinnliga och manliga princip skulle precis som yin och 
y ang kunna ses som likvärdiga motsatser som tillsammans utgör 
universums harmoni och helhet — men för detta behövs i vår kultur 
en devalvering av "skapelsens krona". 
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SUMMARY 

The aim of this study, as enlarged upon in Chapter 1, has been to 
examine how characterizations of persons in books for children and 
adolescents relate to traditional sex role patterns. I have tried to 
determine if there is any difference, in this respect, between books 
for girls and books for boys on the one hand, and between popular 
books and quality literature on the other. The enquiry has been 
pursued within the context of the project "Mass-market Literature 
for Girls and Boys: A Comparative Linguistic Study", supported by 
the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. 

In Chapter 2 there is a short overview of what at different times 
and in different cultures has been considered typically feminine and 
masculine characteristics. Some results from modern research in this 
area, especially from linguistics, are presented. Traditional concep
tions of the female—male opposition, and the different expectations 
which are had of women and men, can be summarized in the follow
ing way: 

girl/woman: emotional boy/man: rational 

The chapter ends with an overview of psychological theories and 
models relevant to the enquiry. 

In Chapters 3 and 4 the selection of books studied and the principles 
of excerpting used are discussed, and the methods of classifying the 
excerpts are presented. Eight books for girls, eight books for boys, 
and four books for both girls and boys were selected for the study. 
The books for girls and the books for both girls and boys are written 
by either female or male authors, but the books for boys are all by 
male authors. Of the twenty books examined, sixteen were popular 
books (such as Nancy, Biggies, and the Famous Five), and four were 
quality books. 

From a data base of twenty thousand words per book, all adjectives, 
adverbs, and participles which in some respect are used to characterize 
persons were excerpted. A total of 8,268 excerpted words, obtained 
in this way, have been classified with regard to both syntactic func
tion and meaning. Syntactically, the excerpted words have been 
classified into attributive adjectives, predicative adjectives, and 
adverbials. In this way it is possible to determine the information 
value of each characterization as well as the perspective from which 

gentle 
passive 
familiy oriented 
people minded 
appearance oriented 

aggressive 
active 
professionally oriented 
object minded 
character oriented 
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the characterization is made. As to meaning, the excerpts have been 
classified by semantic fields on different levels. The term "semantic 
field" has been given a rather wide definition, so that each such field 
includes all words characterizing persons in a certain, specified respect. 

Chapter 5 provides an account of the number of female and male 
characters in the books, the number of occurrences of words character
izing girls or women and boys or men, and the syntactic function 
of these words. From this account it is seen that in 19 out of the 20 
books there are many more male characters than female ones. This is 
especially so in the books for boys, in which there are virtually no 
female characters. This male dominance is reflected in the number of 
excerpts in the books for boys as well as in the books for both girls 
and boys, as shown in the table below. In this table the distribution 
of excerpts, characterizing, respectively, girls or women, boys or 
men, and both female and male characters in the studied books, is 
shown. 

girls/women boys/men both total 
books for girls 2,064 1,289 362 3,715 
books for boys 162 2,725 133 3,020 
books for both 480 854 199 1,533 
total 2,706 4,868 594 8,268 

The number of excerpted words from the different books vary 
from 217 to 718. The books with the highest number of excerpts 
have female authors, but there are books by female authors with 
relatively few excerpts. 

The most frequently used syntactic category in the data base is 
"predicative" (42.8%); then comes the category "attributive" 
(33.4%); adverbials are in a minority (23.7%). Predicative adjectives 
occur mainly in constructions with vara (be), bli (become), and se ut 
(appear). Adverbials occur mainly with saying verbs, such as säga 
(say), fråga (ask), undra (wonder), and usually in connection with 
dialogue. 

The female characters are more often than the male ones described 
by using predicative adjectives (44.6 % and 41.5 % respectively), as in 
Kitty var förtjusande (Kitty was delightful), while the male characters 
are more often described by attributive adjectives (34.6% and 30.5 % 
respectively), as in Den storvuxne mannen öppnade dörren (The tall 
man opened the door). The greater use of predicatives might be 
taken to indicate that properties and states of female characters are 
considered important for the story. The more frequent descriptions 
of male characters using attributive adjectives suggest that these are 
subordinated to the development of the plot. There is an exception 
to this rule, however, and that is in the description of body parts. In 
such descriptions, predicative adjectives are more often used when 
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the character described is male, e.g., Hans ansikte var allvarligt (His 
face was serious). This indicates that the details of appearance and 
the like of male characters are more important in these books than 
the corresponding properties of female characters. 

Certain reservations must be made, however, for attributive 
adjectives occurring in indefinite nominal phrases, particularly predi
catives, such as Jag är en djärv man (I am a brave man). Such adjectives 
can have as high an information value as predicate adjectives. Most of 
the excerpted attributive adjectives appear in definite nominal 
phrases, however. 

All this does not mean that the syntactic function of a word is 
determined more by what character it is used to describe than by the 
meaning of the word. That is to say, there is a tendency to represent 
certain properties or states attributively, e.g., age, while others take 
predicatives, e.g., interest, or adverbials, e.g. pace. It should be 
interesting to determine whether this is the case in other types of 
texts as well. Attributive adjectives occurring in indefinite nominal 
phrases are especially interesting since they can tell us which properties 
and states are closely connected with certain categories of people, 
e.g., en ordentlig flicka (a proper girl), en hederlig karl (an honest 
man). 

In Chapter 6 it is shown how the excerpted words from the differ
ent books and categories of books are distributed among the semantic 
fields used to classify the material. The syntactic function of the 
excerpted words within the different semantic fields is also considered. 

The semantic fields with the largest number of excerpts are shown 
in the table below. The total number of excerpts within each of these 
fields is given, followed by the proportion (in per cent) of the material 
represented by this number. 

MENTAL PROPERTIES AND STATES (2,724-32.9 %) 
SOCIABILITY (1,240-15.0%) 
DRESS AND APPEARANCE (1,218-14.7%) 
PACE AND MOVEMENTS (946-11.4%) 

These semantic fields contain 74 % of the total material. 
Excerpts belonging to the fields MENTAL PROPERTIES AND 

STATES a nd PACE AND MOVEM ENTS a re largely used to describe the 
main characters of the books. There is no similar bias in the use of 
the excerpts belonging to the other fields in the table. Such excerpts 
are used indiscriminately to describe all characters, female and male. 

The main semantic fields have been hierarchically divided into sub-
fields. The largest subfield in all the categories of books and in 
descriptions of female as well as male characters is EMOTION, MOOD, 
AND TEMPERAMENT. That emotions are relevant and important in 
the books examined is shown by the fact that the excerpts belonging 
to this field occur primarily in predicative descriptions. Fear and 
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anxiety are the most frequent emotions, in these books, followed by 
joy. Joy and anger are emotions more typical of girls, while dejection 
and melancholy are more typically boyish emotions. 

PHYSIQUE and COLOUR AND LIGHT are two subfields under the 
field DRESS AND APPEARANCE. Both of these subfields contain 
mostly adjectives in attributive position. PHYSIQUE i s a boyish field, 
while the excerpts belonging to COLOUR AND LIGHT are typically 
used to characterize girls. 

Analysis of the field SOCIABILITY indicates that the female charac
ters in books for girls have a more positive, accepting attitude to their 
environment, while the male characters in the books for boys have a 
predominately negative, rejecting attitude to the environment, though 
not to themselves. 

The traditional sex role pattern is most obvious in some of the 
smaller semantic fields. Excerpts belonging to the fieldsPROFESSIONAL 
LIFE and ECONOMY occur almost exclusively in descriptions of male 
characters. How excerpts belonging to the fields ATTITUDE, KNOW
LEDGE, AND EXPERIENCE and POPULARITY AND REPUTATION are 
used in the books can be illustrated by the following examples: of 
female characters, en duktig flicka (a good girl) and populär (popular), 
of male characters, en skicklig yrkesman (a skilful craftsman) and 
berömd (famous). There are no general differences between the 
characterizations of persons in the quality books and such character
izations in the mass-market ones. The traditional sex role pattern is 
equally pronounced in the quality literature as in the other books. 

In Chapter 7 an account is given of the most frequent lemmas and 
their distribution in the books. The most frequent lemmas in the 
material as a whole are liten (small) (256), gammal (old) (169), glad 
(happy) (122), and ung (young)(l 12). liten (little/small),glad (happy), 
and ensam (alone/lonely) occur relatively more often in descriptions 
of female characters than in descriptions of male ones. Lexicals like 
lång (tall) and stor (big) are almost exclusively used of male characters. 
The lemma glad (happy) occurs primarily in books written by female 
authors. This is true as well of snäll (kind) which is hardly ever found 
in books by male authors. 

The variation of lemmas is approximately the same in the different 
books. The quality books do not differ in any particular way from 
the mass-market literature in this respect. 

The general conclusion which can be drawn from this enquiry is 
that traditional sex role patterns are, as may have been expected, 
most pronounced in the descriptions of characters pertaining to their 
relations to others and their roles in society. It is of course in such 
contexts that the different expectations had of girls and boys, 
women and men, are most clearly expressed, indicating the differences 
in norms for the two sexes. In this respect the examined books are 
well rooted in reality. 
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NOTER 

Kapitel 2 

1. Allport och Odberth (1936:24) redovisar i första hand adjektiv och particip 
men inkluderar även substantiv och adverb. 

2. Jfr Jaynes (1976:257 ff) som bl a utifrån en jämförelse av vokabulären i Iliaden 
och Odyssen försöker visa att ord som ursprungligen använ des om konkreta, 
fysiska organ och fysiologiska förlopp så småningom kom att beteckna först 
upplevelser av des sa förlopp och till slut det vi menar med mentala tillstånd, 
typ känslor, sinnesstämningar etc. 

3. En skillnad är dock här att vänster förknippas med det manliga {yang) och 
höger med det kvinnliga iyin), medan det i andra typologier brukar vara tvärt
om. Jämför betydelsen hos och användningen av vänster och höger i olika 
språk: eng right 'höger', 'rätt' - sinister (av lat sinister 'vänster', 'tafatt' 
'olycksbådande') 'olycksbådande'; fr adroit 'höger', 'skicklig' gauche 'vänster', 
'falsk'; ry pravda (etym släkt med pravo 'höger') 'sanning' - navelo 'vänster', 
'falsk' (se t ex Sagan 1977:188 ff) samt sv höger eg 'bekvämare'. Etymologin 
för vänster är något mer komplicerad och Hellquist (1970) uppger att den ur
sprungliga betydelsen 'gynnsam' kan vara en eufemism för något negativt. 

4. Det är alltså här snarare fråga om att se människan som en syntes än som ett 
"antingen—eller". Red an Jung menade för övrigt att människan psykologiskt 
sett är tvåkönad: "anima" är kvinnan inom mannen och "animus" mannen 
inom kvinnan (Jung 1971:467 f). 

5. Einarsson (1981 c:6 ff) refererar också andra liknande undersökningar. 
6. Skillnaden i intresseinriktning speglas också i riksdagsledamöters ordval. De 

vanligaste orden hos kvinnliga riksdagsledamöter är nämligen barn, kvinnor, 
föräldrar, utbildning och hos manliga riksdagsledamöter företag, jag, industri
ministern, produktion (Nordin Thelander 1981:13). De nämnda orden visar 
också på det förhållandet att kvinnor talar om grupper av individer och män 
om enskilda individer — av vilka sändaren själv tycks stå i centrum. 

7. Pojkarna bryter mot olika klassrumsregler mer än flickorna och de svarar t ex 
oftare utan att ha räckt upp handen före ("begärt ordet") (Einarsson 1981 b). 
Pojkarna skriver o ckså mindre regelanpassat än flickorna både vad beträffar 
stavning och skiljetecken. Även i vuxenlivet är det "pojkarna" som pratar 
mest, åtminstone i mer offentliga sammanhang och som i motsats till "flickor
na" bryter mot officiella språkliga nor mer och i stället följer andra dolda 
normer (se t ex Trudgill 1979:90 ff och Einarsson 1981^:23 ff för en genom
gång och diskussion av olika undersökningar på området). 

Kapitel 3 

1. För en utförlig presentation av projektets bakgrund och syfte se Hene 1981. 
2. Följande framställning om bokurvalet är, där int e annat anges, ett referat av 

Hene 1981:10-16. 
3. Möjligen är det en generell tendens att ha med deckargåtor som sidomotiv (jfr 

Mählqvist 1975:33). Detta kan eventuellt ses som en anpassning till barns 
behov av spänning och ett försök att konkurrera med deckarböckerna. 
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4. Jfr Garme 1982:12ff som utifrån test med skolungdomar visar a tt dessa 
kopplar ihop manliga huvudpersoner med manliga författare i högre grad än 
kvinnliga huvudpersoner med kvinnliga författare. Detta kan eventuellt 
tolkas så, att de menar att män kan tänkas skriva om flickor i större utsträck
ning än kvinnor kan tänkas skriva om pojkar. 

5. Jfr även den gamla skolramsan "Substantiv är namn på ting såsom apa, boll 
och ring, adjektiven sen oss lär hurudana tingen är ..." 

6. Jfr Sandmann 1969:212 f som på liknande sätt menar att substantiv, verb 
och adjektiv används för att skildra en person utifrån olika perspektiv. Han 
anför bl a benämningarna "impressionistisk" för adjektiv, "expressionistisk" 
för verb och "realistisk" för substantiv. Se också under 2.2.1 om använd
ningen av olika ordklasser i beskrivningar av personer. 

7. Alternativet, nämligen att räkna ett belägg flera gånger utifrån hur många 
rollfigurer som beskrivs, skulle omöjliggöra alla räkneoperationer beträffande 
hur många personbeskrivande adj/adv som förekommer. 

8. Om "texttyper" se Bolander-Hene 1981:8 ff. 
9. Konstruktionen har varit föremål för en mängd stilstudier, främst i lyrik (se 

Gullberg 1939:382 och där anförda referenser), men även i prosa (Gullberg 
1939:382 ff och Cassirer 1970:144 ff). 

10. Det kan här nämnas att (56) är den andra meningen i Kitty2, vilken inleds 
med en replik. Boken är en av de senare i serien varigenom Kittys och 
faderns utseende antagligen förutsättes känt. 

Kapitel 4 

1. Triers idéer var dock inte helt nya utan fanns mer eller mindre explicit hos 
forskare före honom, men det var den av Trier framlagda teorin som "opened 
a new phase in the history of semantics" (Ullman 1977:7). För en utförlig 
forskningsöversikt se Osswald 1977 eller Coseriu—Geckeler 1981. 

2. Ett exempel på fältstudier för svenskt vidkommande är Kristina Nikulas 
studie över väderlekstermer (Nikula 1979). Vidare har Åke V iberg presente
rat ett flertal kontrastiva fältstudier (Viberg 1978, 1980). 

3. I "ord" inkluderas här och i fortsättningen även lexikaliserade fraser. 
4. Betydelsekomponenter återges här och i fortsättningen med versaler inom 

klammer. 
5. Inom komponentanalys används också ± notation, t ex [+MASKULINUM] 

[—MASKULINUM], ett förfaringssätt som emellertid har ifrågasatts av 
många forskare (se t ex Lehrer 1974:67 ff och Lyons 1977:322 ff). 

6. Enligt Lyons (1977:326 f) kan "classem" och "semem" jämföras, om än 
inte helt jämställas, med Katz & Fodors distinktion mellan "semantic 
markers" och "distinguers" (Kats & Fodor 1971). 

7. Termen "arkelexem" har här förefallit mindre användbar, eftersom med 
"arkelexem" vanligen avses ett ord som kan ersätta vart o ch ett av de ord 
som ingår i ett visst fält (Geckeler 1971:245). En alternativ term kunde ha 
varit "prototypadjektiv" men då teorin om prototyper snarast gäller begrepp 
och hur vi kategoriserar verkligheten är ter men mindre lämplig för enskilda 
ord (se Rosch 1973). 

8. Betydelsefälten återges här och i fortsättningen med versaler. 
9. En betydelserelation som däremot nästan inte alls tycks vara a ktuell för 

adjektiv/adverb är h yponymi. Lyons (1977:298f) kallar sådana betydelse
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relationer som råder mellan exempelvis form och rund, fyrkantig, avlång osv 
för "quasi-hyponymi", dvs en hierarkisk ordning där det överordnade ordet 
tillhör en annan formell kategori än de underordnade. Att adjektiv är svåra 
att ordna hierarkiskt torde sammanhänga med deras funktion att beskriva 
objekt: eftersom endast objekt som har form, färg, storlek osv är menings
fulla att beskriva med avseende på dessa egenskaper finns det antagligen 
störst behov av adjektiv som preciserar vilken formen, färgen, storleken osv 
är, t ex rund, blå, liten och mindre behov av a tt tillskriva objekten själva 
egenskapen "form" (jfr Miller & Johnson-Laird 1976:358 f). 

10. Skillnaden mellan presens och perfekt particip tycks ibland vara en fråga om 
skillnaden mellan fenomenorientering, t ex sa hon överrumplande, och 
erfararorientering, t ex sa hon överrumplad (se Viberg 1980:72 ff och 4.2). 

11. Denna skillnad tycks medföra restriktioner på vilka syntaktiska konstruktio
ner som vissa adjektiv som betecknar permanenta egenskaper kan förekomma 
i, även om också andra faktorer spelar in (se Bolander 1980:31 och 45 f, 
Viberg 1980:70 ff). 

12. Möjligen kan d etta tolkas som att distinktionen mellan predikativ och adver
bial i svenskan håller på att suddas ut på samma sätt som i tyskan (jfr Bolander 
1980:151 f som ger aute ntiska exempel som en domherre hoppade klarögt 
... m fl). 

Kapitel 5 

1. Huvudpersonerna i Biggles-böckerna är vuxna "pojkar". De övriga huvudper
sonerna befinner sig i tonåren. 

2. Den femte "huvudpersonen" i Fem-böckerna är en hund. 
3. Det är endast de rollfigurer som framträder i de undersökta avsnitten av 

böckerna som räknats (se 3.1 och 3.3), men antalet rollfigurer ändras inte 
nämnvärt även om hela böckerna inkluderas. 

4. Även huvudpersonerna i flickboken Bonnie (av samma författare som 
Dante) klär ut sig, liksom en av bovarna i Tvilling2, men eftersom de inte 
byter identitet på något sätt har detta ej beaktats i personkategoriseringen. 

5. En statistisk analys baserad på en s k log-linjär modell för kontingenstabeller 
har visat att här finns signifikanta samspel ända upp till och med trefaktor-
samspel, vilket innebär att alla indelningsgrunder har betydelse. 

6. Snedfördelningen mellan kvinnliga och manliga rollfigurer speglas också i 
bruket av namn i de undersökta böckerna. Pojkboksgruppen innehåller 
nämligen endast 198 namn som refererar till flickor/kvinnor mot 6 632 som 
refererar till pojkar/män, medan motsvarande siffror för flickboksgruppen är 
4 169 resp 2 29 9. Den neutrala bokgruppen liknar snarast flickboksgruppen 
med omvänd könsfördelning med 1 381 namn refererande till flickor/kvinnor 
resp 2 314 som refererar till pojkar/män (Bol ander-Hene 1984). 

7. I Kulla-Gulla förekommer också jämförelsevis många predikativa belägg 
efterställda satsen, t ex De snöt sig och bligade på henne, lite förundrade 
över erbjudandet men mycket beredvilliga. Bolander (1980:131 ff) visar att 
denna konstruktionstyp främst har funktionen att göra texten mindre 
handlingsinriktad, vilket tycks gälla också i m itt material. Predikativen har i 
denna position så högt informationsvärde att de skulle kunna betecknas med 
termen "satsvärdiga predikativ" (Bolander 1980:139 f). 
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8. Om anföringsverben och anföringssatsernas struktur i de undersökta böcker
na se Arctaedius 1982. 

9. Gullberg (1939:384) uppger att denna konstruktion förekommer "ymnigt" 
i Per Hallströms prosa, speciellt i själsskildringar, t ex Lika soligt glad böjde 
hon sig fram (s 386). Gullberg citerar här Svanberg (1921:49) som menar att 
konstruktionen är "ett raffinerat nyförvärv hos nittitalet i jämförelse med 
äldre stil". 

Kapitel 6 

1. Som attribut till icke-personbetecknande huvudord tycks åldersadjektiven 
snarast ha betydelsen 'i enlighet med åldern x', t ex med ungdomlig iver 
(Ås,y), i sin barnsliga enfald (KG,2). Huvudorden tycks i dessa fall beteckna 
egenskaper som anses typiska för den ålder som det attributiva adjektivet 
avser. A ttributet ger alltså inte någon speciellt anmärkningsvärd information 
(jfr Källgren 1979:114). 

2. Pojkböckerna i materialet och böckerna av manliga författare har också 
betydligt fler namn på länder och världsdelar än flickböckerna och böcker 
av kvinnliga författare (Bolander—Hene 1984). Om nationsord i skolupp
satser se Larsson 1980:409. 

3. Jämför Scheu 1979:109 f som refererar olika forskningsresultat som tyder 
på att pojkrollen är attraktivare än flickrollen för barn av båda könen (se 
också 5.1). 

4. Möjligen kan det vara svårt att tänka sig rasadjektiv i delbeskrivningar, me n 
Mählqvist (1975:52) talar apropå en annan Biggles-bok om "en vit intelligent 
hjärna". Det framgår dock inte om det är direkt citat ur någon bok eller 
Mählqvists egen formulering. 

5. Om fluffig i modern svenska se Dahlstedt 1983. 
6. skinande kunde alternativt ha analyserats som attribut, men här liksom i 

övriga fall då olika analyser varit möjliga har analysen "adverbial" prioriterats 
(se 3.4.2). 

7. Denna rollfigur heter Gull-Britt, vilket kan jämföras med Gulla i Kulla-Gulla. 
8. Här kan man möjligen undra om kombinationer som blå/grå/gröna/bruna 

brinnande ögon eller vänliga svarta ögon överhuvudtaget är tänkbara (jfr 
Robins 1971:63 ff och Bäcklund 1981 om kollokationer). 

9. Denna beskrivning av Biggies kan jämföras med den som Mählqvist (1983:53) 
citerar ur den egentliga första Biggles-boken ("Biggies åter i elden"): Han s 
djuptliggande ljusbruna ögon var aldrig stilla och de sprakade av liv på ett 
sätt som stod i underlig kontrast till hans bleka ansikte, där krigets spänning 
och åsynen av plötslig död redan hunnit rista sina linjer. Båda de citerade 
beskrivningarna av Biggies gäller ögonens kontrast till ansiktet som är mörkt 
av hans erfarenheter av kriget. 

"Biggies åter i elden" är för övrigt den första Bigglesbok som Johns skrev 
(1932) (originaltiteln är "The Camels are coming"), men "Biggies, strids
flygaren", som ingår i min undersökning, var den första som översattes till 
svenska (Mählqvist 1983:50 ff, 289). 

10. Här kan jämföras med Mählqvist (1983:53) som citerar en annan beskrivning 
av Biggies som gäller hans händer: "små och fina som en flickas". Biggies 
framstår således inte som någon "stor, stark karl". 
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11. Det är möjligt att författaren, Hans-Eric Hellb erg medvetet överdriver just 
mot bakgrund av k ritiken mot Fem-böckerna (jfr Edström 1980:191), men 
oavsett förklaringen möts alltså läsaren av samma bild i "kvalitetsboken" 
Dunder som i "skräpboken" Feml. Vidare sköts utspisningen i Dunder 
traditionsenligt av kvinnor, något som också kritiserats i Fem-böckerna. 

12. Exempel på populära uttryck med liknande betydelse bland skolungdom 
hösten 1983 är kass i luvan, yr i päran, packad, sillad, helt körd m fl. För 
dessa exempel tackar jag min do tter Anneli och hennes kamrater Charlotta, 
Helen oc h Lotta, vilka också uppger a tt det är pojkarna som hit tar på nya 
ord, vilka sedan används även av flickorna. Jämför Laureys (1978:12) som 
visar på att det främst tycks vara män som skapar slangord. 

13. Liknande fraser som förekommer i Dante är ha spader, ha soppa i roten, 
men dessa har klassificerats som lexikaliserade verbfraser och ingår alltså 
inte i materialet. Det kan konstateras att de böcker som är aktuella här för
utom Blomkvist har manliga författare (jfr not 12). 

14. Känslomässig "förvåning" förefaller att uttryckas med adjektivet chockad. 
15. Om förstärkande/modifierande adverb i böckerna se Nilsson 1982. 
16. 8 av beläggen förekommer vid verb som av ser mimik och gester varav en del 

tycksheltföibéhåiln&män, t ex Han gned sig fundersamt om hakan (Bonnie). 
Ett utbyte av subjekte t förefaller inte möjligt: IHon gned sig fundersamt 
om hakan. 

17. Jämför här också Mahlqvist (1983:172) som anger att Johns förklarat från
varon av kvinnliga huvudpersoner i Biggies med att läsarna inte vill ha någon 
romantik, varigenom han ind irekt säger att kvinnliga rollfigurer automatiskt 
medför sådan. 

18. Mählqvist (1984:184) uppger a tt ett personlighetsdrag hos Biggies är "anlag 
för nervsvaghet", vilket dock är mest framträdande i de första böckerna. 

19. Hubert är som framgår en aning ombytlig o ch kan här jämföras med Lotta 
resp Kitty som i bok efter bok håller sig till samma pojkvän, s å som flickor 
förmodas göra. 

20. Jämför "Duktig vovve!". 
21. Om yrken i vissa av de undersökta böckerna, se Wedin-Holmberg 1981 och 

om yrken i barnböcker överhuvudtaget se Toije r-Nilsson 1978:168 ff. 
22. Djurbeskrivningarna i de undersökta böckerna skulle kunna vara ämne för 

en egen avhandling varvid man i princip kunde använda sig av den fältindel
ning som gjorts här med KOGNITION, KÄNSLA ... osv. Det skulle dock bli 
få belägg i pojkböckerna, även om djur förekommer i några av dem, t ex 
guldfisken Percy i Biggies 1 : Stackars lilla Percy (jfr avhandlingens titel). Det 
enda positiva som brukar sägas om Fem-böckerna gäller för övrigt just djur
beskrivningarna (Furuland m fl 1970:418). 

23. I en upptagen kvinna förefaller upptagen snarare avse att vederbörande är 
förlovad eller dylikt. 

24. näve tycks inte användas om en flick-/kvinnohand, vilket möjligen har att 
göra med att näve främst används om just en knute n hand, dvs en knytnäve 
- något man slåss med (se SAOB, betydelse 1 och 2, N 1207 ff). knytnäve 
förekommer dock om en flickhand, nämligen i Dunder. 

25. Den enda huvudperson som gråter är Eva-Lotta i Blomkvist, t ex... ungarna 
stannade för att snyta sig ... och för att gråta, ja, det var mest flickan som 
grät förstås. 

26. Nämnas kan här också att verbet fnittra förekommer med Algy som subjekt 
i Biggles2. 
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Kapitel 7 

1. Jfr också Maegaard—Ruus 1979 där det framgår att graforden gamle och små 
har rangnummer 147 resp 267 i en ordlista som upprättats utifrån dansk 
fiktionsprosa omfattande 250 000 löpord. 

2. Den lista på ca 17 000 personbeskrivande ord som sammanställts av Allport— 
Odberth (1936) utifrån ett engelskt lexikon och som till största delen består 
av adjektiv, particip och adverb, kan ge en viss uppfattning om möjligheterna 
till variation, även om en enskild engelsk språkbrukare inte kan förväntas 
känna till alla dessa ord. 

3. Den statistiska bearbetningen av materialet som ligger till grund för detta av
snitt har utförts av universitetslektor Olle Carlsson, Institutionen för statistik, 
Umeå universitet, vilken också bistått med värdefulla metodiska råd och syn
punkter. 

Kapitel 8 

1. Beskrivningarna av de kvinnliga och manliga rollfigurerna i pojkböckerna tycks 
likna beskrivningarna av kvinnor och män i den isländska sagan. Om dessa 
säger Hallberg ( 1969:67): "Om en kvinna konstateras kanske kort och gott, 
att hon är vacker; möjligen nämns hennes ljusa hår som exempel på skönheten. 
Det kan heta, att hon är duktig att hushålla, att hon är temperamentsfull, att 
hon är trollkunnig osv. [...] Å andra sidan beskrivs en mans utseende och egen
skaper ej sällan mera nyanse rat, med detaljer om hår, näsa, mun, växt o. d. I 
vissa fall har en sådan skildring med konstnärlig beräkning sparats till något 
viktigt moment i berättelsen, där det faller ett särskilt starkt ljus över gestalten 
i fråga." 

2. Jfr Jersild et al (1978:137) där det framgår a tt idrottsflickor enligt vissa 
undersökningar är betydligt populärare i flickskolor än i samskolor, där det 
finns pojkar som kan inneha "atletrollen". 

3. Åshöjden-böckerna är ämne för en litteraturvetenskaplig avhandling som 
kommer att framläggas av Lena Edman, Institutionen för litteraturvetenskap, 
Umeå universitet. 

4. Enligt Jansen (1971:49) kan ett verk betecknas som odödligt om det läses två
hundra år efter sin tillkomst — ett stickprov femtio år efter tillkomsten kan ge 
besked: "Om ett verk läses eller ett skådespel spelas för sin egen skull ett halvt 
århundrade efter sin tillkomst har det betydande chanser att leva länge." Den 
första Biggles-boken liksom den första Kitty-boken gavs ut i böljan av 1930-
talet. Dessa borde således ha goda chanser a tt komma att räknas till världs
litteraturens klassiker, eller ...? 
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(Förstautgåvan 1968.) 

Martinson, Sven 1975. Lottes tre hästar. B Wahlströms flickböcker. 
(Förstautgåvan 1975.) 

Sandwall-Bergström, Martha 1978. Kulla-Gulla löser en gåta. Bonniers 
juniorförlag. [Boken är en nyredigerad utgåva av (en del av) "Kulla
barnen på herrgården" som utgavs 1949.] 

Vik, Merri 1976. Rakt i plurret, Lotta! B Wahlströms flickböcker. 
(Förstautgåvan 1976.) 

Vik, Merri 1977.' Det är Lotta, förstås! B Wahlströms flickböcker. 
(Förstautgåvan 1958.) 
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BILAGOR 

Bilaga 1:1 

Beläggens procentuella fördelning pl beskrivningstyp och syntaktisk funktion i de 
enskilda böckerna (antal belägg inom parentes) 

Helhetsbeskrivning Delbeskrivning 

Attr Pred Advl Summa Attr Pred Advl 

Totalt 

Summa Attr Pred Advl Summa 

FLICKBÖCKER 
Kittyl 

Kitty2 

Lottai 

Lotta2 

Annika 

Lotte 

Bonnie 

KG 

POJKBÖCKER 

2 8 , 0  
(136) 
27,2 
(90) 
24,8 
( 120) 
2 6 , 6  
(1 01) 
13,7 
(38) 
1 0 , 6  
(20 ) 
32,2 
(109) 
2 1 , 2  
(113) 

39,3 
(191) 
50,8 
(168) 
49,7 
(240) 
49,3 
(187) 
75.5 
(210) 
59,0 
(111) 
33.6 
(114) 
53,2 
(284) 

32.7 
(159) 
2 2 , 0  
(73) 
25.5 
(123) 
24,0 
(91) 
1 0 . 8  
(30) 
30,3 
(57) 
34,2 
( 1 1 6 )  
25.6 
(137) 

100 
(486) 
100 
(331) 
100 
(483) 
100 
(379) 
100 
(278) 
100 
(1 88) 
100 
(339) 
100 
(534) 

76.4 
(55) 
88,9 
(48) 
87,6 
(99) 
78.5 
(95) 
78.8 
(52) 
79,3 
(23) 
84,5 
(49) 
73.9 
(136) 

12,5 
(9) 
3,7 

( 2 )  
5,3 
( 6 )  
14,0 

(17) 
19.7 
(13) 
6,9 
( 2 )  
13.8 
( 8 )  
2 2 , 8  
(42) 

1 1 , 1  
(8) 
7,4 
(4) 
7,0 
( 8 )  
7.4 
(9) 
1.5 
( 1 )  
13,8 
(4) 
1,7 
( 1 )  
3,3 

( 6 )  

100 
(72) 
100 
(54) 
100 
(113) 
100 
( 1 2 1 )  
100 
( 6 6 )  
100 
(29) 
100 
(58) 
100 
(184) 

34,2 
(191) 
35,8 
(138) 
36.7 
(219) 
39,2 
(196) 
2 6 , 2  
(90) 
19.8 
(43) 
39,8 
(158) 
34,7 
(249) 

35,8 
(200) 
44.2 
(170) 
41.3 
(246) 
40,8 
(204) 
64,8 
(223) 
52,1 
(113) 
30,7 
( 122) 
45.4 
(326) 

29,9 
(167) 
2 0 , 0  
(77) 
2 2 , 0  
(131) 
2 0 , 0  
(1 00) 
9,0 
(31) 
2 8 , 1  
( 6 1 )  
29,5 
(117) 
19,9 
(143) 

100 
(558) 
100 
(385) 
100 
(596) 
100 
(500) 
100 
(344) 
100 
(217) 
100 
(397) 
100 
(718) 

Bigi 16,7 
(51) 

42,3 41,0 
(-125) 

100 75,0 
(63) 

19,0 
(16) 

6,0 
(5) 

100 29,3 37,3 33,4 100 16,7 
(51) (129) 

41,0 
(-125) (305) 

75,0 
(63) 

19,0 
(16) 

6,0 
(5) (84) (114) (145) (130) (389) 

Big2 18,1 
(47) 

57,2 25,8 
(67) 

100 73,9 
(34) 

23,9 
(11) 

2,2 100 26,5 
(81) 

51,3 22,2 100 18,1 
(47) (146) 

25,8 
(67) (260) 

73,9 
(34) 

23,9 
(11) (1) (46) 

26,5 
(81) (157) (68) (306) 

TreDl 32,3 
(109) 

47,5 20,2 100 78,5 
(51) 

18,5 
(12) 

3,1 100 39,8 42,8 17,4 100 32,3 
(109) (160) (68) (337) 

78,5 
(51) 

18,5 
(12) (2) (65) (160) (172) (70) (402) 

TreD2 30,2 
(121) 

30,0 39,9 100 78,6 
(66) 

16,7 
(14) 

4,8 
(4) 

100 38,6 
(187) 

27,6 33,8 100 30,2 
(121) (120) (160) (401) 

78,6 
(66) 

16,7 
(14) 

4,8 
(4) (84) 

38,6 
(187) (134) (164) (485) 

Tvil 29,2 49,1 21,2 
(61) 

100 66,2 30,0 3,7 100 37,4 44,9 17,7 
(162) (64) 

100 
(82) (138) 

21,2 
(61) (281) (53) (24) (3) (80) (135) 

44,9 17,7 
(162) (64) (361) 

Tvi2 28,1 
(79) 

49,1 22,8 100 82,8 
(82) 

8,1 
(8) 

9,1 26,1 42,4 
(161) 

38,4 19,2 
(146) (73) 

100 28,1 
(79) (138) (64) (281) 

82,8 
(82) 

8,1 
(8) (9) (99) 

42,4 
(161) 

38,4 19,2 
(146) (73) (380) 

Dante 15,3 49,4 35,3 100 83,3 13,9 2,8 100 23,2 
(72) 

45,3 31,5 
(141) (98) 

100 

ÅS 
(42) (136) (97) (275) (30) (5) (1) (36) 

23,2 
(72) 

45,3 31,5 
(141) (98) (311) 

ÅS 21,0 50,8 28,2 100 80,6 18,0 1,5 100 31,3 
(121) 

45,1 23,6 
(174) (91) 

100 
(67) (162) (90) (319) (54) (12) (1) (67) 

31,3 
(121) 

45,1 23,6 
(174) (91) (386) 

NEUTRALA BÖCKER 
Feml 

Fem2 

Dunder 

Blom 

12,4 60,3 27,2 100 
(30) 
16,3 56 
(48) (167) 
25,5 52,2 
(92) (188) 
23,2 42,6 

(146) (66) 
26,9 
(79) 
2 2 , 2  
(80) 
34,2 

100 
(242) (23) 
100 63,0 
(294) (17) 
100 83,9 
(360) (52) 
100 87,8 

33,3 
(9) 
12,9 
( 8 )  
7,1 

3,7 
( 1 )  
3,2 
( 2 )  
5,1 

(99) (182) (146) (427) (86) (7) (5) 

100 
(23) 
100 
(27) 
100 
(62 ) 
100 
(98) 

2 0 , 0  
(53) 
2 0 , 2  
(65) 
34.1 
(144) 
35.2 

55,1 
(146) 
54,8 
(176) 
46,4 
(196) 
36,0 

(185) (189) 

24,9 100 
(66) (265) 
24,9 100 
(80) (321) 
19,4 100 
(82) (422) 
28,8 100 
(151) (525) 

Förkortningar: Attr - attribut, Pred - predikativ, Advl - adverbial 
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Bilaga 1:3 

Beläggens fördelning pl syntaktisk funktion i beskrivningar av flickor/kvinnor 
pojkar/män samt odifferentierat kön i de enskilda böckerna. 

Attribut Predikativ Adverbial Totalt 

FLICKBÖCKER x y z tot x y z tot x y z tot x y z tot 
Kittyl 127 55 9 191 136 38 26 200 123 39 5 167 386 132 40 558 
Kitty2 38 79 21 138 86 55 29 170 38 19 20 77 162 153 70 385 
Lottai 124 65 30 219 190 30 26 246 110 13 8 131 424 108 64 596 

Lotta2 120 60 16 196 146 44 14 204 87 9 4 100 353 113 34 500 
Annika 40 49 1 90 130 87 6 223 24 7 31 194 143 7 344 
Lotte 19 20 4 43 78 26 9 113 53 8 61 150 54 13 217 

Bonnie 66 75 17 158 27 81 14 122 52 59 6 117 145 215 37 397 
KG 96 119 34 249 97 186 43 326 57 66 20 143 250 371 97 718 

POJKBÖCKER 
Bigi 114 114 144 1 145 130 130 388 1 389 
Big2 76 5 81 157 157 67 1 68 300 6 306 
TreDl 19 130 11 160 11 152 9 172 1 68 1 70 31 350 21 402 

TreD2 174 13 187 1 128 5 140 1 162 1 164 2 464 19 485 
Tvil 20 111 4 135 16 138 8 162 5 57 2 64 41 306 14 361 
Tvi2 7 151 3 161 3 139 4 146 2 71 73 12 361 7 380 

Dante 14 47 11 72 32 96 13 136 11 86 1 98 57 229 25 311 
Ås 8 97 16 121 7 148 19 174 4 82 5 91 19 327 40 386 

NEUTRALA-
BÖCKER 
Feml 7 44 2 53 38 85 23 146 17 35 14 66 62 164 39 265 
Fem2 28 33 4 65 97 56 23 176 38 41 1 80 163 130 28 321 
Dunder 55 58 31 144 65 106 25 196 20 53 9 82 140 217 65 422 
Blom 37 126 22 185 46 113 30 189 32 104 15 151 115 343 67 525 

Förkortningar: x - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön. 
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Bilaga 3:1 - 34 DE OLIKA BETYDELSEFÄLTEN - beläggens fördelning på 
beskrivningstyp och syntaktisk funktion i resp bok och bokgrupp. 

Förkortningar: Attr - attribut, Pred - predikativ, Advl - adverbial, 
X - flickor/kvinnor, y - pojkar/män, z - odifferentierat kön 
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Bilaga 4 Lexikonord som förekommer som fältord i flera f ält. 4 (1) 

allergisk (2) - LIV OCH HÄLSA (1); ILSKA (1) 
amerikansk (6) - NATIONALITET (6); KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1) 
anfådd (4) - FYSIOLOGISKA TILLSTÅND... (3); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (1) 
andlös (4) - FYSIOLOGISKA TILLSTÅND... fl); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (3) 
bedårande (2) - KLÄDSEL OCH UTSEENDE (1), ACCEPTABILlTETSOMDÖMEN (1) 

bar (4) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (3); VÄRME... (1) 
beredd (8) - VETSKAP (7); VÄRME (1) 
bestämd (22) - VETSKAP... (2); BESLUTSAMHET (20) 
besvärlig (2) - LIV OCH HÄLSA (1); TAKT OCH TON (1) 
blek (29) - FÄRGER OCH LJUS (2); AKTIVITET... (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (26) 

blind (2) - LIV OCH HÄLSA (1); AKTIVITET... (1) 
blodröd (2) - LIV OCH HÄLSA (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (1) 
bla (14) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (5); FÄRGER OCH LJUS (6); LIV OCH HÄLSA (3) 
bra (72) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); ESTETISKA OMDÖMEN (6), LIV OCH HÄLSA (12); FÖRSTÅND...(3); 

PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (10); GLÄDJE... (6); ANLAG, KUNNANDE... (34) 
bred (11) - KROPPSBYGGNAD (2); AKTIVITET... (9) 

brun (8) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (4), FÄRGER OCH LJUS (4) 
bussig (32) - VÄRME... (22); TILLTAL (10) 
djup (15) - AKTIVITET... (11); RÖSTMODULATTON (4) 
dålig (29) - LIV OCH HÄLSA (9), PLIKTROHET; MOD OCH MORAL (10); SORG... (2); ILSKA...(3); 

ANLAG, KUNNANDE... (5) 
elak (12) - ILSKA... (1); VÄRME... (11) 

elegant (5) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (3); ANLAG, KUNNANDE... (1); KROPPSSTÄLLNING OCH RÖR
ELSER (1) 

enkel (5) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); POPULARITET OCH ANSEENDE (2); ÖDMJUKHET... (2), 
fin (22) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (5); LIV OCH HÄLSA (1); PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (5); 

ANLAG, KUNNANDE... (9); KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (1); TAKT OCH TON (1) 
frisk (11) - LIV OCH HÄLSA (10); AKTIVITET... (1) 
fruktansvärd (4) - SORG... (1); RÖSTMODULATION (2); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (1) 

frälst (2) - GLÄDJE... (1); FAMILJELIV... (1) 
ful (7) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (2); ESTETISKA OMDÖMEN (4); PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (1) 
färgglad (3) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (2); FÄRGER OCH LJUS (1) 
förbannad (2) - ILSKA... (1); TILLTAL (1) 
förfärlig (5) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); RÖSTMODULATION (1); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (3) 

förtjusande (2) - ANLAG, KUNNANDE... (1); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (1) 
gammal (169) - ÅLDER (136); KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (8); FAMILJELIV OCH RELATIONER (18); 

TILLTAL (7) 
god (83) - LIV OCH HÄLSA (1); FÖRSTÅND... (1); PLIKTTROHET... (2); GLÄDJE... (7); ANLAG, 

KUNNANDE... (2), FAMILJELIV OCH RELATIONER (33); VÄRME... (7); TILLTAL (30) 
grov (6) - KROPPSBYGGNAD (5); TAKT OCH TON (1) 
grå (14) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (4); FÄRGER OCH LJUS (8); FYSIOLOGISA FÖRÄNDRINGAR (2) 

gräslig (2) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (1); 
grön (11) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (5); FÄRGER OCH LJUS (1), LIV OCH HÄLSA (2); ANLAG, 

KUNNANDE (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (2) 
gul (11) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (4); FÄRGER OCH LJUS (4) 
gömd (7) - Övriga adj/adv avseende utseendet (1); FRIHET OCH TRYGGHET (6) 
hemsk (8) - ESTETISKA OMDÖMEN (1); SORG... (2); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (5) 

het (3) - FYSIOLOGISKA TILLSTÅND... (1); AKTIVITET... (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (1) 
hygglig (8) - VÄRME... (6); TILLTAL (2) 
hård (37) - Övriga adj/adv avseende utseende (1); AKTIVITET... (26); VÄRME... (10) 
hög (14) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); AKTIVITET... (13) 
ihålig (8) - KROPPSBYGGNAD (1); RÖSTMODULATION (7); 

kall (24) - FYSIOLOGISKA TILLSTÅND (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (3); VÄRME... (20) 
klar (8) - FÄRGER OCH LJUS (4); FÖRSTÅND... (1); RÖSTMODULATION (3); 
klumpig (2) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); TAKT OCH TON (1) 
konstig (18) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); ORIGINALITET (17) 
kort (25) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (2); KROPPSBYGGNAD (6); Övriga adj/adv avseende utseendet (2); 

ÖPPENHET... (15) 

kraftig (21) - KROPPSBYGGNAD (18); AKTIVITET... (3) 
känslig (2) - LIV OCH HÄLSA (1); VÄRME... (1) 
kär (49) - GLÄDJE... (4); POPULARITET... (2); TILLTAL (43) 
liten (256) - ÅLDER (11); KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); KROPPSBYGGNAD (192); Övriga adj/adv 

avseende utseendet (3); AKTIVITET... (3); POPULARITET OCH ANSEENDE (3); 
TILLTAL (43) 

ljus (10) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); FÄRGER OCH LJUS (8); RÖSTMODULATION (1) 

lysande (3) - FÖRSTÅND... (2); ANLAG... (1) 
låg (15) - AKTIVITET... (14); ARBETSLIV... (1) 
lång (83) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (5); KROPPSBYGGNAD (62); Övriga adj/adv avseende utseendet 

(10); KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (5); MIMIK (1) 
lätt (13) - ANLAG, KUNNANDE... (4); AKTIVITET... (6); KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (3) 
medveten (16) - VETSKAP... (15); BESLUTSAMHET... (1) 

mallig (8) - GLÄDJE... (2); ÖDMJUKHET... (6) 



Bilaga 4 4 (2) 

mjuk (7) - LIV OCH HÄLSA (2); VÄRME... (5) 
myndig (5) - ÅLDER (1); ÖDMJUKHET... (4) 
märkvärdig (2) - ANLAG, KUNNANDE... (1); ÖDMJUKHET... (1) 
mörk (29) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (11); FÄRGER OCH LJUS (8); MIMIK (7); RÖSTMODULATION (3) 
normal (2) - LIV OCH HÄLSA (1); ORIGINALITET (1) 

ny (12) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (8); FAMILJELIV...(3); ARBETSLIV...(1) 
nådig (3) - ÖDMJUKHET... (1); TILLTAL (2) 
obehaglig (4) - SORG... (3); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (1) 
ond (12) - LIV OCH HÄLSA (5); ILSKA... (5); VÄRME... (2) 
ordentlig (21) - PLIKTTROHET... (14); AKTIVITET (7) 

orörlig (9) - KROPPSSTÄLLNING OCH RÖRELSER (8); MIMIK (1) 
otrevlig (5) - SORG... (1); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (4) 
otäck (4) - SORG...(2); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (2) 
påverkad (3) - FYSIOLOGISKA TILLSTÅND... (1); VÄRME... (2) 
prövande (2) - VETSKAP...(1), TAKT OCH TON (1) 

rak (4) - Övriga adj/adv avseende utseendet (3); KROPPSSTÄLLNING... (1) 
rolig (4) - Övriga adj/adv avseende utseendet (2); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (2) 
rund (5) - KROPPSBYGGNAD (3); MIMIK (2) 
ruskig (4) - Övriga adj/adv avseende utseendet (2); ACCEPTABILITETSOMDÖMEN (2) 
röd (34) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (8); FÄRGER OCH LJUS (8); FYSIOLOGISKA TILLSTÅND (3); 

FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (15) 

skrynklig (6) - PRYDLIGHET (4); Övriga adj/adv avseende utseendet (2) 
skyldig (5) - PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (2); EKONOMI (3) 
skär (3) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (1); FÄRGER OCH LJUS (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (1) 
skön (3) - ESTETISKA OMDÖMEN (2); GLÄDJE... (1) 
slagen (3) - LIV OCH HÄLSA (2); FRIHET OCH TRYGGHET (1) 

sluten (3) - MIMIK (2); ÖPPENHET... (1) 
sned (9) - Övriga adj/adv avseende utseendet (7); KROPPSSTÄLLNING... (1); MIMIK (1) 
snygg (14) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (7); ESTETISKA OMDÖMEN (4); PLIKTTROHET, MOD OCH MORAL (1); 

ANLAG, KUNNANDE... (2) 
snäll (100) - VÄRME... (54); TILLTAL (46) 
stadig (12) - KROPPSBYGGNAD (2); BESLUTSAMHET... (5); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (4); 

FAMILJELIV... (1) 

stark (25) - LIV OCH HÄLSA (1); BESLUTSAMHET... (1); ANLAG, KUNNANDE... (18); AKTIVITET...(1); 
ARBETSLIV... (4) 

stel (6) - LIV OCH HÄLSA (1); FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR (3); ÖPPENHET... (2) 
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svart (37) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (19); FÄRGER OCH LJUS (18) 
sårad (8) - LIV OCH HÄLSA (4); SORG... (4) 
säker (102) - VETSKAP... (96); ANLAG, KUNNANDE... (1); FRIHET OCH TRYGGHET (4); ÖDMJUKHET... (1) 

söt (16) - KLÄDSEL OCH UTSTYRSEL (2); ESTETISKA OMDÖMEN (11); TILLTAL (3) 
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utseendet (1) 
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FÖR FLICKOR Cf H POJKAR 
En jämförande språklig analys 

Projektet »Populära böcker för flickor och pojkar. En jämförande 
språklig analys» har som huvudsyfte att mot bakgrund av konstate
rade skillnader i flickors och pojkars språkbruk undersöka språket i 
ett antal populära barn- och ungdomsböcker för att studera det 
språk som barnen kommer i kontakt med i den s k slukaråldern 
(9—13 å r). Härvid jämförs böcker som främst läses av flickor res
pektive pojkar och böcker som läses av båda könen samt trivial

litteratur och kvalitetslitteratur. 


