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Sammandrag 

 
Uppsatsens syfte är att belysa flyktingbarnens porträttering i tre samtida svenska bilderböcker för barn 

i för- och grundskoleålder, som har flyktingbarnens öden som huvudtema. Fokus ligger på 

protagonisternas utveckling vid flyktresornas olika stadier. Härvid tas särskild hänsyn till föräldrarnas 

roll – vilken inverkan har de och huruvida befrämjar föräldrarna sina barns integrering i 

mottagarländerna?  

Undersökningens teoretiska ramverk bildar den multimodala textteorin (Kress & van Leeuwen 2004; 

Björkvall 2009). Denna baserar sig på den systemisk-funktionella grammatiken (Halliday & 

Matthiessen 2004; Holmberg & Karlsson 2006), som lägger tonvikt vid grammatikens betydelse och 

funktion i konkreta sociala sammanhang och som således öppnar upp för flera, jämlikt samverkande 

sociosemiotiska resurser; här är bild och skrift aktuella.  

Två övergripande delanalyser till varje bok täcker den ideationella, erfarenhetsmässiga 

metafunktionens transitiva och ergativa del. Visuellt och verbalspråkligt undersöks såväl kvantitativt 

som kvalitativt dels processtyper, transitiva deltagare och omständigheter, dels ergativa roller. En 

kvalitativ granskning av centrala karaktärers visuella framställning bidrar till att komma åt 

flyktingbarnens och föräldrarnas (lexikogrammatiska) funktioner, hur frekvent dessa uppträder, om och 

på vilket sätt dessa ömsesidigt påverkar varandra och huruvida de förändrar sig under 

händelseförloppen.    

Kvantitativt visar resultaten att, avseende processbetydelser, den materiella typen genomgående 

överväger medan den relationella typen är mest sällsynt. Detta och den frekventa förekomsten av 

kringliggande plats- och tidsomständigheter ger berättelserna dynamiska, framåtskridande karaktärer, 

förankrade såväl spatialt som temporalt. Då protagonisternas andel som tillhörande transitiva 

förstadeltagare generellt är högst, ges intrycket av att läsaren följer barnens flyktresor – en tes, vilken 

inte minst protagonisternas frekventa förekomst som upplevare i den mentala typen stödjer. Medan 

barnens uppträdande ökar respektive konstant är högt, minskar föräldrarnas förekomst som transitiva 

förstadeltagare successivt med handlingarnas framskridande. Även en kvantitativ granskning av ergativa 

roller vittnar om föräldrarnas marginella totala andel i relation till sina barn som - vanligast i rollen 

Medium i position som förstadeltagare – framstår som ständigt närvarande och handlingskraftiga.  

Kvalitativt tillägger i synnerhet den visuella symboliska processtypen och den visuella 

omständigheten bakgrund en andra dimension. Vid sidan av den fysiska resan genomgår protagonisterna 

en mental resa, som får sitt synliga uttryck i symboliska attribut och bakgrundens skiftande färgsättning. 

Flyktingbarnen är igenkännbara, individualiseras således medan ingen förälder uppvisar jämförliga 

drag. I interaktion med jämnåriga utvecklar sig protagonisterna, erkänner för sig själv och andra barn 

sina känslor och förmår slutligen att integrera sig i mottagarländerna. Självständigt, oberoende av sina 

föräldrar, får flyktingbarnen genom berättelserna en röst och även den temporära avsaknaden av 

hemmen kompenseras då de lyckliga sluten medför att barnen vinner ett andra hem. 

 

NYCKELORD: multimodal textanalys, systemisk-funktionell grammatik (SFG), systemisk-funktionell 

lingvistik (SFL), ideationell metafunktion, transitivitet, ergativitet, processtyper, förstadeltagare, 

bilderböcker, flykt, flyktingbarn, hem                      
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”Give sorrow words; the grief, that does not speak,  

  whispers the o’erfraught heart, and bits it break […].” 

  

William Shakespeare, 1606: Macbeth (4,3) 
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– även om det säkert inte var du som ”uttryckt dig slarvigt” utan jag som inte förstått. 
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Ich will einen Streifen Papier Jag vill ha en remsa papper 

so groß wie ich  Lika lång som mig 

ein Meter sechzig  en och sextio meter 

darauf ein Gedicht därpå en dikt 

das schreit  som skriker 

sowie einer vorübergeht då någon går över 

schreit in schwarzen Buchstaben skriker i svarta bokstäver 

das etwas Unmögliches verlangt  som kräver något omöjligt 

Zivilcourage zum Beispiel civilkurage till exempel 

diesen Mut den kein Tier hat detta mod som inget djur har  

Mit-Schmerz zum Beispiel med-smärta till exempel 

Solidarität statt Herde solidaritet i stället för flock 

Fremd-Worte  främmande ord  

heimisch zu machen im Tun hemmastadda i handlingen 

  

 

 

 

 

Dikt:  

Hilde Domin, 1968 
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Kapitel 1: Inledning 

lykt har många ansikten. I slutet av året 2014 tvingades globalt 59,5 millioner människor lämna 

sina hem för att fly. Detta är den högsta siffran som UNHCR (The UN Refugee Agency) någonsin 

noterat – med tydligt stigande tendens. Nästan hälften av alla flyktingar är barn. Den som flyr 

utsätter sig för ovägbar fara. Men rädslan för krig, konflikter, förföljande och förtryck är större än 

flyktens ovissa utgång, vilken allt oftare även är följd av översvämning, torka och svält, resulterande ur 

den globala uppvärmningen. 

Vid närmare granskning av ett utdrag ur en föreliggande statistik om asylansökningar i EU-staterna 

besannas, vad aktuella nyheter konstant sätter ord på: Flyktingströmmar ter sig inte enbart vara en 

numera gängse metafor som fastnat i minnet, utan en realitet som även den svenska befolkningen inte 

kan blunda för: 75 100 nya asylansökningar år 2014, varav 7050 av ensamkommande flyktingbarn, 

sammanlagt 8,4 per 1000 invånare (se bilaga 1, 1 - 3). Därmed har Sverige i förhållande till folkmängden 

flest asylsökande bland alla EU-stater. I synnerhet borde ensamkommande flyktingbarn 

uppmärksammas. Inget annat europeiskt land fick så många ansökan av omyndiga barn eller ungdomar 

utan tillgängliga vårdnadshavare.  

Siffrorna ter sig tala för sig själva samtidigt som de är så abstrakta, så långt ifrån varje 

föreställningsförmåga att de näst intill förefaller omöjliga att relatera till den egna kontexten. Ett 

språkbruk som många gånger tycks vara generaliserande och onyanserat höjer ytterligare risken till 

omedveten distansering. Exempel på ett sådant är det ovannämnda sammansatta substantivet 

flyktingströmmar. Förledet flykting fungerar som bestämning till ström. Fokus i den determinativa 

sammansättningen ligger på efterledet, vilket kan stå för hela substantivet – det handlar alltså, tillspetsat 

formulerat, om en uniform massa människor, vilken ohejdad strömmar i andra länder.  

Emellertid har flyktingar lagstadgade rättigheter. Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig 

rättighet som har författningsrang i Sverige. Men vad är samhället berett att ge? Vilken kraft till 

integration kan åstadkommas? Flyktingarnas prekära situation framkallar motstridiga känslor hos oss. 

Hur öppen för dessa människors nöd, kulturella spänningar och sociala problem är jag egentligen? Vad 

kan och skall göras? Åtskillnaden av människor som räknas som flyktingar och dem som ”bara” är 

emigranter är inte lätt och jag är tveksam om en sådan överhuvudtaget borde göras. Emellertid är varje 

invandring en utmaning för det mottagande samhället.  

Rädslan för övermäktiga krav tränger igenom alla samhällsskikt; likaledes ett instinktivt avvisande. 

I en kolumn i Dagens Nyheter omtalas en sådan reaktion med ”en ny sorts stamtänkande, nationalismens 

stamtänkande”, utgående från dem som ”fått inträde i den exklusiva klubben välfärdsstaten”, vilket 

inbegriper mänskliga rättigheter (Andersson 2015). Tillträdet medför dock lika villkor för alla 

”medlemmar” – ett faktum som resulterar i att rättigheterna uppfattas som ” börda i stället för given 

frihet” (ibid:2015). Sålunda exkluderas – paradoxalt nog – främst underprivilegierade då risken höjer 

att dessa önskar stanna framöver. Dylika resonemang leder oundvikligen till att ifrågasätta demokratins 

värde. 

Mot detta står emellertid även en kultur av öppenhet; önskan att ta sig an andra, vilken är tecken på 

ideellt, humanitärt tänkande. Beredvillighet till solidaritet förutsätter empati. Utan insikten att en själv 

varken orsakat den egna, gynnsamma belägenheten att tillhöra en välfärdsstat eller är skyddat av att 

hamna i en dylik situation är lojalitet knappast tänkbar. I Domins dikt (se s. IX) kallas denna förmåga 

med-smärta, en metafor som i motsats till medlidande utgår från båda parters jämlika position istället 

för mottagarens beroendeställning. Uppriktigt civilkurage indikerar en tydlig opposition mot flocket och 

förmågan till detta anses som ett för människan unikt kännetecken, vilket skiljer henne från djuret. 

Medan berättarjaget i början påstår att hens dikt, vilken inte minst i längden påtagligen liknar en 

människa, därmed kräver något omöjligt, vederläggs utsagan slutligen i diktens sista rad: Fastän 

substantiv som civilkurage, med-smärta och solidaritet tycks vara främmande kan de göras 
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hemmastadda i handlingen. Måhända är inte enbart enskilda morfem okända utan snarare betydelserna 

då dem praktiskt alltför sällan realiseras?          

Denna uppsats skall bidra till att oförbehållsamt arbeta emot samhällets kollektiva bortträngning, 

som försöker hålla rädslan för flykt utanför medvetandet genom att blunda och slutligen avvisa 

asylsökande i syfte att undkomma varje tänkbar konfrontering. En annan syn på migration, vilken 

erkänner den som en ”universell mänsklig egenskap” istället för ett problem vore ett första steg. 

”Visioner, öppenhet och mod kommer att hålla mänskligheten både flytande och vid liv” (Armiero, 

Baldwin & Turhan 2015); ingalunda passivitet eller regression. Förutsättning för en ändring av rådande 

avoga förhållnings- och tankesätt tycks kunna åstadkommas genom att individualisera flyktingar. Det 

handlar inte om likformiga strömmar som utgör en börda för mottagande välfärdsstat utan om människor 

som är i akut behov av solidaritet. 

En individ som symboliskt tycks förmå göra sig talande är berättarjaget i Domins dikt – Ett barn som 

angeläget ber om läsarens uppmärksamhet? Utmärkande för hens framförda önskan är inte minst den 

oomtvistliga tilltron i ordens kraft. Jag delar denna grundsyn, vilken likaledes utgör den centrala 

utgångspunkten för min uppsats: ”En remsa papper” med ”svarta bokstäver” är i stånd att ge barn en 

röst medan bilder ytterligare förmår tillägga en dimension då de inte enbart synliggör fakta och händelser 

utan därutöver protagonisternas, barnens, inre upplevelser och tankar. Min övertygelse är således att 

bilderböcker om barn på flykt, som kan sägas utgöra en samverkan mellan bild och skriven text, kan stå 

emot ogripbara siffror, stadfästa av ett alltför generaliserande språkbruk samt rädslan för övermäktiga 

krav, resulterande i förbiseende eller öppet avvisande. Bilderböcker behövs om termen lagstadgade 

rättighet inte skall förbli en teoretisk, innehållstom floskel då de förser flyktingar med ansikten. Ur 

flyktingar blir individer som får ge uttryck för sina sorger och känslor – i synnerhet de som så ofta verkar 

glömmas och som sällan får gehör: barn på flykt.    

1.1 Syfte och övergripande frågeställning 

I följande undersöks tre svenska bilderböcker som, utgivna år 2015, skildrar krig, flykt och ankomsten 

i en okänd omgivning ur barnens perspektiv:  

o ”Systern från havet” av Ulf Stark & Stina Wirsén. 

o ”Om du skulle fråga Micha” av Viveka Sjögren. 

o ”Sabelles röda klänning” av Marina Michaelidou-Kadi & Daniela Stamatiadi. 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur protagonisterna, det vill säga flyktingbarnen, i valda 

böcker introduceras, om och på vilket sätt de utvecklar sig och vilken roll föräldrarna spelar i denna 

process. Mina centrala frågeställningar fokuserar således huvudkaraktärernas porträttering:  

 Handlar det om mångfacetterade individer som självständigt, oberoende av sina föräldrar, kan 

hantera den egna situationen eller snarare om typer, hjälplöst utsatta för flyktens följder?  

 Och huruvida sker en förändring av deras personlighet under berättelsernas lopp? 

Mot bakgrund av att de valda bilderböckerna alla i viss mån slutar lyckligt förefaller antagandet att även 

flyktingbarnen presenteras som alltmer självständiga rimligt. Emellertid skulle likaväl kunna 

ifrågasättas att det faktiskt är de som styr mot detta mål. Är barnens uppenbara glädje i slutändan något 

de själva bidragit till eller enbart en reaktion, resulterande ur en handlingskedja de varken förstår eller 

influerat? 

Således är det i synnerhet flyktingbarnen som denna undersökning riktar in sig på. De tre 

berättelserna tycks ha förmåga att åstadkomma den ovannämnda problemställningen då de uttalat tar sig 

an flykttematiken, fäster avseende vid barnen och skall därför fungera som analysunderlag.   

Mitt grundantagande i undersökningen är att skrift och bild samverkar i meningsskapandet, inte 

enbart för att förmedla berättelsen, utan även för att illustrera krigets ständiga närvaro i protagonisternas 
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omgivning. Ett redskap som tycks möjliggöra en analys av både skrift och bild som likaledes 

betydelseskapande semiotiska resurser är den multimodala textanalysen som jag därför valt använda 

mig av (se avsnitt 2.2).  

Med utgångspunkt i denna teori arbetar jag på två nivåer: en fiktiv, vilken direkt erbjuds medels 

berättelserna och en reell, utläsbar ur den imaginära handlingen. Två aspekter är således aktuella, vilka 

jag menar ömsesidigt påverkar varandra; å ena sidan protagonisternas agerande i den fiktiva berättelsen 

och å andra sidan dess överföring till den autentiska kontexten – dagens svenska mångkulturella 

samhälle.    

Den första, centrala nivån, som även kvantitativt utgör undersökningens huvudpart, inriktar sig på 

protagonisternas handlingsförmåga vid tre stadier – i det fridfulla hemlandet, under flyktperioden som 

inbegriper ankomsten i mottagarlandet och vid integreringen i det nya samhället. Den kan åstadkommas 

genom att dela upp berättelserna, då en analys av de enskilda skedena möjliggör en närmare granskning 

av flyktingbarnens agerande. Efterföljande jämförelse av dessa stadier visar huruvida en faktisk 

förändring äger rum, det vill säga huruvida enbart den yttre handlingen i respektive bok utvecklas eller 

även protagonisterna. 

Den andra nivån, som jag kallat ”reell”, syftar till den sociokulturella kontexten, vilken berättelserna 

kan sägas vara del av. Jag menar att de förhåller sig till och därför återspeglar rådande allmänna synsätt. 

Vad gäller protagonisternas porträttering tror jag därför att slutsatser som kan dras utifrån de fiktiva 

handlingsförloppen i viss mån även kan överföras till nutida samhällets uppfattning gällande tilltron i 

flyktingbarnens handlingskraft.  

Denna undersökning avser därmed vara ett bidrag till att öka befolkningens med-smärta med 

flyktingarnas och särskilt flyktingbarnens upplevelser på oviss väg till och vid ankomsten i 

mottagarlandet, vilka de själva svårligen förmår sätta ord på. Min förhoppning är att - som en följd av 

denna insikt - kunna höja vuxnas ansvarstagande vad gäller en problematisering av ett så känsligt ämne. 

Att även barn oundvikligen konfronteras med följderna av globala flykter, dels då de själva varit tvungna 

att fly dels då de kommer i kontakt med flyktingar i sin omedelbara närhet, exempelvis i förskolan eller 

skolan, är ett faktum, som kräver ”en sterk formidler” (Karlskov Skyggebjerg 2015:5).   

Jag menar att flyktingbarnen i sin utveckling under berättelsernas lopp har högt identifikationsvärde. 

Som läsare följer en med dem på flykt - från resvägens början enda fram till ankomsten och den slutliga 

integreringen i det mottagande samhället. På detta vis förmår berättelserna fungera som förmedlare av 

erfarenheter och skapar en gemenskap mellan dem som ”opplever krig som en nærmest mytisk figur og 

de som har konkrete krigserfaringe” (ibid:5). I synnerhet bilderbokgenren tillskrivs möjligheten att 

namnge det osägbara då det skildras krig ”på en tilstrekkelig ikke-heroiserende, men likevel interessant 

måte” (Vold 2015:21). 

Undersökningens tillvägagångssätt preciseras teoretiskt med en redogörelse för metodvalet i avsnitt 

3.2 samt i introduktionen till de efterföljande delundersökningarna i kapitel 4.    

1.2 Disposition 

I kapitel 2 introducerar jag teoretiska utgångspunkter, som denna undersökning baserar sig på. I avsnitt 

2.1 redogör jag för tidigare forskning om relationen mellan barn och vuxna i samtida barnlitteratur. 

Efterföljande avsnitt 2.2 beskriver teoretiska perspektiv som ligger till grund för min analys av de tre 

valda bilderböckerna. Materialet och metodiska redskap behandlas i kapitel 3.  I kapitel 4 följer 

uppsatsens tre delundersökningar – en av varje bilderbok. I kapitel 5 jämför och diskuterar jag de resultat 

jag har åstadkommit. Uppsatsen avslutas med en kort resonemang om barnens handlingsförmåga, som 

det framgår ur denna analys. Härvid kommenteras även undersökningens generaliserbarhet.     
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Kapitel 2: Teoretiska utgångspunkter    

2.1 Tidigare forskning om relationen mellan barn och vuxna i samtida 

barnlitteratur 

En fråga som i modern barnlitteraturforskning frekvent diskuterats är huruvida det asymmetriska 

maktförhållandet mellan vuxna och barn är en (o)frånkomlighet, inskriven i faktumet att ”barnlitteratur 

är litteratur om och för barn, men […] inte av barn [min kursivering]” (Nikolajeva 2004:16). Då min 

positionering med hänsyn till undersökningens övergripande problemställning – protagonisternas 

förmåga att själv övervinna flyktresans konsekvenser – är avgörande för denna analys, tar jag 

utgångspunkt i tongivande litteraturvetares omdöme, fastän den efterföljande teoretiska framställningen 

bygger på språkvetenskaplig teori; detta eftersom nästan uteslutande litteraturvetare ägnat sig åt 

barnlitteratur- respektive bilderboksforskning, vilket emellertid heller inte tycks vara en motsägelse vad 

gäller tematiska infallsvinklar.  

”Children’s literature most centrally teaches children how to be childlike, in terms of adult-

authorized ideas of childlikeness” hävdar Nodelman (2010:19) i en artikel och understryker därmed sin 

tes, tidigare framförd i boken The Hidden Adult: Defining Children’s Literature (2008): Eftersom 

barnlitteratur är skapad utifrån vuxnas ambivalenta idéer om barndom, blir även berättelserna 

ambivalenta. Å ena sidan skyddas barn från vuxnas kunskap, å andra sidan introduceras delar av denna 

kunskap i syfte att kolonisera dem. Ett kännetecken för barnlitteratur är enligt Nodelman således att barn 

beger sig i fara utanför hemmet, vilket leder till att vuxna skapar och upprätthåller ett tryggt hem dit de 

kan återvända. När kulmen är nått inser protagonisterna föräldrarnas välvilja och ”achieve innocence 

after having experience” (Nodelman 2010:23) i och med att de kommer tillbaka. Detta medför emellertid 

även att barn underordnar sig vuxnas premisser då de accepterar deras begränsningar efter det egna, 

misslyckade försöket att klara sig utan hjälp. 

Nodelmans tämligen pessimistiska syn avseende barnens porträttering som oberoende, fria karaktärer 

i barnlitteratur får stöd i Nikolajevas Power, Voice and Subjectivity in Literature for young readers 

(2010) om än inte lika genomgripande. Utifrån Michel de Certeaus heterology, vilket enligt henne är ett 

paraplykoncept för olika kritiska positioner kring makt och diskriminering, framkallat av skillnader i 

genus, klass eller nationalitet (2010:8) lanserar hon termen aetonormativity, som möjligen kan 

översättas med åldersnormativitet. Då den vuxna anses som norm, är barnet det avvikande.  Som 

Nodelman betonar hon den resulterande maktobalansen – föräldrar vill alltid vara överlägsna sina barn, 

både i den verkliga och i den fiktiva världen (Nikolajeva 2010:203). Således är makthierarkin dem 

emellan inte förhandlingsbar, i motsats till andra heterologiska förhållanden som exempelvis queer- och 

karnevalsteoretiker fokuserar och vilka Nikolajeva explicit tar avstamp i (2010:10 f.). 

Emellertid betonar Beckett - i synnerhet när det gäller bilderboken - den erbjudna, enastående 

möjligheten till gemensam läsupplevelse eftersom såväl vuxna som barn jämlikt auktoriseras (2012:2). 

Hon myntar således termen crossover picturebooks, vilken präglas av mångfacetterade berättelser, 

passande för alla åldrar eftersom de kan läsas om och om då de varje gång erbjuder nya läsupplevelser 

utifrån olika, nya perspektiv (Beckett 2012:16). Ommundsens huvudtes i avhandlingen Litterære 

grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut (2010) knyter an till 

Beckets hållning: Senmodern barnlitteratur är enligt henne alltmer komplex, riktad till en ambivalent 

publik; ett fenomen som här omnämns med allålderslitteratur1. I en senare artikel understryker 

Ommundsen inte minst i titeln att internationell barnlitterär teori är i konflikt med konstnärlig praxis i 

samtidens (norska) barnlitteratur och syftar då till Nodelmans och Nikolajevas nämnda facit. Enligt 

henne är gränsöverskridande allålderslitteratur en central tendens ”i de nordiske landene” (2012:107); 

ett påstående, som får stöd i en redogörelse för samtida danska bilderböcker då även dessa ”skaber 

                                                      
1 Denna term kritiseras dock skarpt i Nikolajevas recension då hon menar att den är ”vag” och ”oprecis”, myntat ”av en 

skönlitterär författare som tillfällighetsord” (2011:1). Jag instämmer i att gränsöverskridande i avhandlingens titel bättre fångar 

den avsedda mångtydigheten som framkommer i Becketts crossover.    
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muligheden for at børn og voksne kan mødes omkring vedkommende og udfordrende fortællinger i tekst 

og billeder” (Christensen, Kampp & Karlskov Skyggebjerg 2004:103). 

I analogi med Ommundsen (2010;2012) tror jag att de bilderböcker som ligger till grund för min 

analys inte torde passa i gängse, internationellt etablerade mönster för barnlitteratur då varken 

Nodelmans kännetecken om den oundvikliga maktrelationen mellan barn och vuxna eller Nikolajevas 

aetonormativitetsbegrepp kan överföras till dem. Även om hemmet sågs som metafor istället för en 

konkret plats2 skulle det inte finnas någon vuxen som försöker kolonisera barnen och heller inga barn 

som frivilligt lämnar hemmets trygghet. Och om protagonisterna framställdes som osjälvständiga – 

vilket skall undersökas i min analys – skulle anledningen till detta möjligen inte vara någon synlig 

maktobalans mellan vuxna och barn utan snarare resultera ur flyktens följder. Min utgångspunkt är 

således förmodan att ett gränsöverskridande i berättelserna jag analyserar principiellt är möjligt, även 

troligt, vilket skulle ”sies å gjenspeile et senmoderne […] samfunn der barn og voksne er sammen på 

nye måter, og deler de samme allmennmenneskelige utfordringene menneskelivet har å by på” 

(Ommundsen 2012:114). 

2.2 Den betydelseskapande bilderboken: mot ett vidgat textbegrepp 

Ett grundantagande i denna undersökning är att en bilderbokstext karakteriseras av det semiotiska 

samspelet mellan skrift och bild.  Jag intresserar mig alltså för både skriftspråkliga och visuella 

uttryckssätt som likaledes formar texten i sin helhet. I analogi med Karlsson (2007:21) menar jag att text 

i vidgad betydelse omfattar ”meningsfulla enheter och kulturella artefakter, som vi använder för att 

kommunicera med och som vi kan tala om och referera till”. Med ordet text syftas därför i följande 

uteslutande på hela bilderbokstexten, som alltså inkluderar skrivna och visuella element.  

En teori som utgår ifrån en dylik vidgad textdefinition är den multimodala textanalysen som jag valt 

ansluta mig till i undersökningen.  

Denna grundar sig på den systemisk-funktionella grammatiken3 (hädanefter SFG) (Halliday 1985; 

Halliday & Matthiessen 2004), en språkteori som erbjuder ett perspektiv på meningsskapande som 

dynamiskt och konstruktivistiskt (Karlsson & Svensson 2012:17). Inom SFG, utarbetad av den 

australisk-brittiska lingvisten Michael Halliday, bildar betydelse och funktion – inte form – 

utgångspunkten i beskrivningen av språkets grammatik (Holmberg & Karlsson 2006:10). Istället för att 

studera betydelse som semantik i avgränsad mening hanteras den inom teorin och anses därmed förgrena 

sig i såväl grammatik och fonologi som i text och samtal (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:10). 

Betydelse skapas således med språk ”i olika aktiviteter, i flera dimensioner, i kontrast till vad vi inte gör 

(men kunde ha gjort), i olika sociala sammanhang och genom att hela tiden utnyttja mer än bara det 

verbala språket” (ibid:11). Denna komplexitet benämner SFG med skiktat, metafunktionellt, systemiskt 

samt potentiellt/instantierat (ibid:12). I följande belyses i synnerhet vad skiktat och metafunktionellt 

innebär då särskilt dessa dimensioner är relevanta för min undersökning.  

Vanligen kan antas att en språkbrukare har förståelse, det vill säga känsla, för den kontext, som ligger 

till grund för betydelseskapandet (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:12). Denna ”känsla” möjliggör 

en välgrundad förmodan om en viss aktivitet som pågår. Den första hypotesen kan utvidgas genom hens 

förståelse för de betydelser, som skapar den förmodade kontexten, språkets semantik. Vilka satser, 

ordgrupper, ord och morfem som används för att forma semantiken är ytterligare en iakttagelse hen gör 

i detta sammanhang, inom SFG kallat språkets lexikogrammatik. Dessutom kan språkets fonologi och 

                                                      
2 I tyskspråkig forskning har begreppet Heimat , vilket närmast motsvarar svenskans hem frekvent diskuterats. Förståelse för 

definitionen av Heimat förutsätter medvetenhet om en bakomliggande dynamik. Då människan är en kulturell varelse är hen i 

behov av ett socialt rum, hemmet, som hen ständigt (åter)skapar (Peißker-Meyer 2002: 17 ff.) och som således inte är knytet 

till en geografisk plats.   
3 Benämningen systemisk-funktionell lingvistik (SFL) används ofta synonymt. I analogi med Holmberg, Karlsson & Nord 

(2011:7) har jag valt att i fortsättningen skriva om SFG då denna syftar på teorins bas, presenterad av Halliday & Mathiessen 

(se t.ex. 2004). SFL får däremot en vidare innebörd och rymmer även andra teorier, exempelvis den multimodala analysen 

(Kress & van Leeuwen 1996, Björkvall 2009), vilken emellertid bygger på SFG och således inte skall omfattas i denna 

redogörelse.  
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ortografi beskrivas, liksom de språkljud respektive skrivtecken som möjliggör en uppfattning av den 

aktuella lexikogrammatiken samt indirekt semantiken och kontexten. Nämnda beskrivningsnivåer bildar 

tillsammans de betydelseskapande skikten SFG baserar på. Relationen mellan olika nämnda skikt 

präglas av ömsesidigt och samtidigt beroende, kallat realisering. Ett centralt antagande i denna 

undersökning är just att bilderbokstexternas form inte är godtycklig utan grundar sig på genomtänkta 

val, resulterande ur den aktuella sociokulturella kontexten de är del av; samtidigt formar de denna 

kontext i och med att de har en specifik form, vilket förtydligar det dialektiska förhållandet dem emellan 

(Halliday & Hasan 1985:47; Lassus 2010:42). Texter involverar människor såväl rumsligt som 

kroppsligt och temporalt (Holmberg 2015:9). Tvärtom ”do [we] not expericene language in isolation” 

(Haliday 1978:28); påståenden som explicit betonar SFG:s antropologiskt inriktade text- och 

kontextteori och som blir synnerligen relevanta för denna analys, när resonemang tagna från de fiktiva 

berättelserna överförs till det reella samhället. Bilderbokstexterna och den omgivande kontexten 

betraktas således som oskiljbart sammanvävda, då texten, alltså bilder och skrift, utnyttjas som 

semiotiska resurser i betydelseskapandet. Vilka betydelser som är relevanta kan återigen hänföras till 

språkbrukarens, det vill säga författarens, förståelse för den kontexten hen skriver i (och för).     

Respektive pågående kontext analyseras inom SFG utifrån tre aspekter: rådande verksamhet, 

relation mellan de inblandade samt utnyttjat kommunikationssätt. Nämnda aspekter kopplas i sin tur till 

tre betydelsedimensioner, så kallade metafunktioner: ideationell, interpersonell och textuell (Holmberg, 

Grahn & Magnusson 2014:13). Då dessa anses motivera en viss lexikogrammatik intygar de omvänt om 

lexikogrammatikens semantiska motivering. Annorlunda uttryckt formar allt språkande ideationella 

representationer av omvärlden, skapar och upprätthåller interpersonellt relationer mellan människor och 

binder textuellt samman dessa betydelser till ett budskap, vilket fungerar i respektive kommunikativa 

sammanhang (Björkvall 2012:136).  

Konkret betyder detta att de tre bilderböckerna jag undersöker ideationellt, utnyttjar de språkliga 

resurserna som den ideationella metafunktionen erbjuder för att framställa förväntade verksamheter 

(Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:13). Eftersom berättelserna riktar sig till barn i för- respektive 

grundskoleålder, som således är lika gamla som protagonisterna, presenteras de verksamheterna de kan 

antas ha tillgång till: Hemmet och skolan. Detta faktum är i sig intressant då befintligheten av ett ”hem” 

för protagonisterna från och med krigsutbrottet blir till ett existentiellt problem. De saknar därför en 

grundläggande trygghet som jag menar vanligen - om än i många fall implicit - tas för givet i berättelser 

för barn.  Genom en undersökning av den ideationella metafunktionen, vilken jag alltså uteslutande valt 

rikta in mig på, kan analyseras hur resurser för nämnda verksamheter representeras och hur den 

åtminstone periodvisa avsaknaden av ett hem hanteras. Enligt mig förmår en sådan ge svar på frågan 

huruvida förlusten av hemmet för flyktingbarnen återskapas under berättelsernas förlopp i och med att 

de integreras i ett nytt samhälle. 

Lexikogrammatiken realiserar i detta avseende fyra ideationella processbetydelser som systematiskt 

framställer verkligheten på olika sätt och som därmed markant bidrar till att karakterisera 

protagonisternas handlingsförmåga: materiell, mental, verbal och relationell (Holmberg, Grahn & 

Magnusson 2014:15)4. Genom att dessa möjliggör olika grammatiska konstruktioner, vilket innebär att 

de kan ha olika deltagare, förmedlar de olika syn på verkligheten.  

För att förtydliga varför valet av processtypen är relevant i de tre berättelserna jag analyserar, 

preciseras detta system: Materiella processer utgår vanligen från deltagaren aktör som eventuellt 

                                                      
4 Halliday & Matthiessen utgår ifrån tre överordnade processtyper – materiell, mental och relationell – vilka kompletteras med 

ytterligare tre som ligger dem emellan – beteendemässig (mellan mental och materiell), existentiell (mellan materiell och 

relationell) och verbal (mellan mental och relationell) (2004:216). Således är min indelning något förenklad och har sin 

utgångspunkt främst i Holmberg & Karlsson (2006:80-102) som samlat har introducerat och tillämpat SFG i svensk 

grammatikforskning. Denna modell kan sägas ta avstamp i dansk forskning, då det räknas med fyra processtyper: 

beteendemässiga ses som undergrupp till materiella, existentiella som undergrupp till relationella, mentala och verbala (jfr 

Hestbæk Andersen & Smedegaard 2005; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22).  
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sammanfogas med ett mål. Kännetecknande är att handlingar och händelser leder till förändringar i den 

yttre världen (Holmberg & Karlsson 2006:80; Halliday & Matthiessen 2004:224 f.). På flyktresan skulle 

ett stort antal materiella processer uppenbara faktiska skeden i realiteten som skulle tyda på påtagliga 

utvecklingar i barnens omgivning. Om aktörerna var barnen, skulle de dessutom själva ha orsakat och 

styrt handlingsförloppet. Mentala processer utspelar sig däremot på en symbolisk nivå snarare än i den 

fysiska världen (Halliday & Matthiessen 2004:245). Många processer av denna typ, utgående från 

upplevaren ”flyktingbarnet” skulle tillåta en inblick i hens inre erfarenheter (Holmberg & Karlsson 

2006:85). Det upplevda kan representeras av en annan deltagare, kallat fenomen, eller en anförd sats 

(Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:15; Halliday & Matthiessen 2004:248). Verbala processer 

förbinder talare med lyssnare eller anförda satser och leder till någon form av diskussion i ett samtal 

(Halliday & Matthiessen 2004:302). Frågan är då vem det är som ofta talar och ställer frågor – barnen 

eller andra personer i deras omgivning, exempelvis föräldrarna. Är barnen mest enbart responsgivare 

eller tar de själva aktivt initiativ? Slutligen framställer relationella processer karaktärer snarare som 

statiska, då de varken konstrueras med aktör, upplevare eller talare. Istället tillskrivs en bärare ett eller 

flera attribut, det vill säga kännetecknande egenskaper eller en utpekad får ett värde, vilket är 

identifierande och därmed ger en etikett eller en identitet (Holmberg & Karlsson 2006:89 f.). Tänkbart 

är även att det inte finns någon andradeltagare då det existentiellt beskrivs en person, den existerande 

(Halliday & Matthiessen 2004:259). En frekvent förekomst av denna processtyp skulle ge en inblick i 

hur barnens värld klassificeras eller etiketteras och samtidigt visa att den inte nämnvärt utvecklas, trots 

besvärlig flyktresa som egentligen har en positiv förändring som mål. 

Det sociosemiotiska perspektivet SFG grundlägger, öppnar upp för flera samverkande resurser som 

likaledes bidrar till att skapa betydelse. Ändå ter sig denna teori fokusera det verbala språket. I syfte att 

analysera berättelserna utifrån ett vidgat textbegrepp tilläggs parallellt en analys av förekommande 

bilder som ett andra system för meningsskapande, då språket enbart utgör en av flera tänkbara resurser 

– bilderna en annan.  

En utvidgande blick på senare års svenska bilderbokforskning visar att även här betonas bilderbokens 

kombination av skriftspråkliga och visuella uttryckssätt. Bilderboken anses som ”en unik konstform” 

(Nikolajeva 2000:11) då ord och bild kompletterar varandra genom att förmedla alternativ information 

eller genom att fylla i varandras luckor, vilket skapar ”förutsättningar för spännande mångtydighet” 

(Nikolajeva 2000:27). Den klassiska semiotiska läran, som skiljer mellan ikoniska och konventionella 

tecken, ger upphov till benämningen ikonotext, myntat av Kristin Hallberg (1982), vilken anses som den 

mest verksamma inom svensk, nordisk och delvis även utländsk bilderboksforskning (van Meerbergen 

2010:18). Ikonotext beskrivs som ett hermeneutiskt redskap, vilket förmår ge uttryck för bilderbokens 

”egentliga text”, det vill säga ”interaktionen mellan dess båda semiotiska system” (Hallberg 1982:165; 

se även van Meerbergen 2010:19; Nikolajeva 2000:15 f.). Emellertid intygar det explicita avstampet i 

den traditionella semiotiken (Nikolajeva 2000:15; Nicolajeva & Scott 2001:1; Rhedin 1992:72) 

därutöver om grundantagandet att bilden endast skapar betydelse på ikoniskt sätt, i och med att tecknet 

och det betecknande – bild och verkligheten – liknar varandra (de Saussure 1970:93 ff.). Skriftspråket, 

som enligt denna teori uteslutande formar bilderbokstexten, skapar däremot mening genom arbiträra, 

konventionella tecken som således är symboliska och ställs i motsats till bilden. Implicit ansluter sig 

Vold (2015:21) till denna teori genom att citera Kalogirou & Economopoulou (2013:149), vilka menar 

att bilderboksskapandet bidrar till att problematisera referensiella och mimetiska koder för 

representation då bilderböcker ”illustrate the war in a mimetic and direct way and also in an allegorical 

and symbolic style” (ibid:149). Fastän även Kåreland (2001) förefaller ansluta sig till denna teori, då 

hon beskriver bilder som ”mer direkt […] än det tryckta ordet” (2001:42), tycks hon vederlägga den 

egna utsagan då bilden - i likhet med verbalspråket - längre fram explicit omnämns som ”ett språk som 

kan tolkas och analyseras” (Kåreland 2001:42). Även Nikolajeva & Scott (2001) redogör implicit för 

bildens konventionalism (jfr Nikolajeva & Scott 2001:139-172), ett faktum som dock inte återspeglas i 

teoribygget (Nodelmann 2003:199). Eftersom jag med stöd av van Meerbergen (2010:22) ifrågasätter 
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att bilder endast vore ikoniska tecken, utan utgår ifrån att de - precis som skrift - följer konventionella 

överenskommelser, tydliggör den tämligen korta redogörelsen för rådande svenska 

bilderboksforskningens teori återigen, varför denna i min undersökning långtgående lämnas utan 

avseende. Även Nodelman ställer sig i en recension av How Picturebooks Work (Nikolajeva & Scott 

2001) kritiskt till författarnas fokusering på formen, menar att det istället borde börjas ”to widen the 

path and start to think about the what and the why” (Nodelman 2003:195). Således anmärks i synnerhet 

en överdrivet rigid distinktion mellan skriftens och bildens kommunikationsförmåga samt – som en följd 

av bildens ojämna, underordnade ställning i förhållande till skrift – negligerandet av bildens förmåga att 

”engage codes and conventions in order to convey much about time, mood, character, emotion, ideology 

– indeed, about story in general” (Nodelmann 2003:198 f.).     

Emellertid behandlas i den multimodala teorin (se Kress & van Leeuwen 2006, Björkvall 2009) både 

bilder och skrivna texter i syfte att se helheten som en enda, integrerad text (Kress & van Leeuwen 

1996:183). Disciplinära gränser mellan språk- och bildstudier skall överskridas; terminologi, om den är 

förenlig, användas för såväl språkliga som visuella betydelseskapande resurser, eftersom ”in actual 

communication the two and indeed many others come together to form integrated texts” (ibid: 183). Då 

ett dylikt betraktelsesätt återfinns i SFG och således betonas att olika semiotiska resurser formats för 

varierande behov, jämbördigt bidragande till betydelseskapandet (Karlsson 2012:17), förefaller en 

tillämpning av dess analysmodell rimlig.  

I analogi med SFG – och därmed baserande på de tre introducerade metafunktionerna - utgör 

processer ”navet i den ideationella metafunktionen” eftersom ”det är runt processerna som allt i de 

ideationella representationerna av världen kretsar” (Björkvall 2009:60 f.; Björkvall 2012:136). En 

skillnad mot verbalspråket ses dock i organisationsprincipen då skriftspråket är temporalt ordnat och 

har ord, syntax och satsstrukturer som resurser medan det visuella språket snarare är spatialt ordnat och 

använder sig av linjer, färg, form och perspektiv (van Meerbergen 2010:23; Kress & van Leeuwen 

2006:19). Förutom fyra verbala processtyper redogör den multimodala textteorin för ytterligare två 

visuella, narrativa och konceptionella, som alltså skapas genom förekommande bilder (Björkvall 

2009:62). Även de visuella processtyperna preciseras, dels i syfte att behandla dessa som jämlika med 

de språkliga som tagits upp ovan, dels för att visa på vilket sätt de har relevans för denna undersökning. 

Företrädesvis räknar Björkvall med fem narrativa processtyper, vilka har gemensamt, att de på olika 

vis leder till förändring (2009: 63 f.). Aktionsprocesser är knutna till den yttre världen och kan vara 

enkelriktade, dubbelriktade eller intransitiva. Vid en jämförelse med verbalspråket skulle dessa snarast 

likna materiella processer. Dock betonas att exakt överensstämmelse mellan visuella och språkliga 

processtyper inte finns (Björkvall 2009:62); ett yttrande som jag menar vittnar om teorins stringens 

avseende skiftande semiotiska resursers olika potential till betydelseskapande. Utgår en aktionsprocess 

ifrån deltagaren aktör, vilket visas med vektorer av olika slag (Kress & van Leeuwen 1996:44) och är 

riktad mot ett statiskt, orörligt mål, tyder detta på enkelriktning. Reagerar motparten däremot och således 

försvårar iakttagelsen, vem som preliminärt ansvarar för handlingen, kallas båda deltagare interaktörer 

då de antas samspela och påverka varandra. Fastän intransitiva aktionsprocesser klassificeras som 

underkategori (Björkvall 2009: 65) med aktör och vektor men utan synlig mottagare inom texten, har 

jag ändå valt behandla dessa som de båda förstnämnda. Jag menar att en frekvent förekomst av 

intransitiva aktionsprocesser i min undersökning i hög grad skulle involvera läsaren som mål eller 

interaktör och – oavsett dess roll som andradeltagare – markant öka berättelsernas identifikationsvärden, 

i synnerhet när vektorn utgår från förstadeltagaren protagonist, det vill säga flyktingbarnet. Avseende 

enkel- respektive dubbelriktad process intresserar jag mig generellt för vilka som är de framställda 

karaktärerna men i synnerhet hur de presenteras i relation till varandra: Vilken position tillskrivs barnet? 

Visas det som handlande aktör eller som mål, vilket snarare behandlas? Om dubbelriktade 

aktionsprocesser överväger, skulle det enligt mig kunna tyda på (god) kommunikation och ömsesidigt 

hänsynstagande mellan de inblandade. Medan intransitiva aktionsprocesser saknar mål, har den andra 

narrativa processtypen händelse ingen aktör och påminner inte minst i namnet om verbalspråkets 
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händelse (jfr Halliday & Matthiessen 2004:225 f.). En vektor startar utanför bilden och pekar mot ett 

mål (Björkvall 2009:66). Beträffande processtypen händelse är främst målet, det vill säga mottagaren 

av betydelse för min analys då den utsätts och påverkas utan att hen själv agerar, dylikt målet i en 

enkelriktad aktionsprocess. Den tredje narrativa processtypen kallas reaktionsprocess och kopplar 

karaktärens inre upplevelser till den yttre världen. Då hens blick fungerar som vektor, alltså reaktion på 

ett skede i omgivningen krävs det minst en levande deltagare (Björkvall 2009: 66 f.). I likhet med ovan 

beskrivna aktionsprocesser kan denna tredje typ antingen vara enkelriktad, dubbelriktad eller intransitiv, 

beroende på andradeltagaren. Uteblir synlig respons på reaktörens blick hos motparten, kallas den för 

fenomen. Genmäls emellertid förstadeltagarens blick, kallas båda för interaktörer; intransitiva 

reaktionsprocesser saknar i sin tur mottagare i bildens ram; de består således enbart av en reaktör. Även 

om aktions- och reaktionsprocesser såväl i definitionen som i benämningen påtagligen liknar varandra, 

menar jag att en jämförelse med verbalspråkliga processer intygar om att detta inte nödvändigtvis 

behöver vara fallet. Medan förstnämnda snarast motsvarar materiella processer, tycks sistnämndas 

analogi med mentala processer vara påfallande. En central skillnad mellan materiell och mental och 

likaledes aktionell och reaktionell är att respektive förstnämnda förändrar den yttre världen; sistnämnda 

påverkar däremot snarare förekommande deltagares inre upplevelser. I syfte att undersöka 

flyktingbarnens utveckling är båda typer intressanta. Genom att ställa dessa gentemot varandra visar sig, 

om de ömsesidigt betingar varandra. Frågan är om förändringar i den yttre världen framkallar reaktioner 

hos protagonisterna eller omvänt, om protagonisternas aktioner medför förändringar i den yttre världen. 

Såväl den fjärde som den femte och sista narrativa processtypen, kallade mental respektive verbal 

process, nämns enbart för fullständighetens skull och tas inte upp i materialdelen (se avsnitt 3.2); detta 

eftersom de kännetecknas av prat- respektive tankebubblor eller andra vektorer som kopplar upplevare 

till fenomen eller talare till utsaga, vilket dock inte förekommer i någon av de bilderböckerna som ingår 

i denna analys.                    

Som framgår är narrativa visuella processer dynamiska och återspeglar förändringar. Konceptionella 

visuella processer är däremot statiska och skulle i detta avseende snarast kunna jämföras med relationella 

processer i verbalspråket. Även de delas in i tre huvudkategorier: analytisk, symbolisk och 

klassificerande (Björkvall 2009:71 ff.). Medan den analytiska processtypen innehåller en bärare som 

får något attribut, får en bärare i den symboliska processtypen ett särskilt symboliskt attribut. Sett från 

utsidan kan både attribut och symboliskt attribut vara identiska och således exempelvis bestå av en 

bärares klädesplagg. Skillnaden de emellan är dock dess betydelse för sin bärare. Om flera attribut 

tillsammans skapar mening kring den avbildade handlar det om en analytisk process, då olika delar 

bidrar till helhetsbilden, ungefär som i den attributiva verbalspråkliga relationella processen. Får ett 

attribut emellertid så stort värde för sin bärare, att det kan sägas återspegla vad den är, hur hen definierar 

sin personlighet, handlar det om en symbolisk process, vilken liknar verbalspråkets identifierande 

relationella typ. Tänkvärt inom utvalda bilderböcker är i synnerhet hur protagonisterna gestaltas, vilka 

attribut de får, om dessa förändras under berättelsernas lopp och huruvida vissa får ett så centralt värde, 

att de kan sägas vara symboliska och därmed utgöra (en avgörande del av) barnens identitet.  Den tredje 

konceptionella processtypen, vilken är klassificerande, fördjupas inte, då den handlar om del- 

helhetsstrukturer, som visar över- och underordning i exempelvis träddiagram (Björkvall 2009:73 ff.), 

vilka dock inte förekommer i någon av de tre berättelserna jag analyserar. Precis som den narrativa 

verbala processen utelämnas den konceptionella klassificerande processen således i materialdelen (se 

avsnitt 3.2).    

      Hittills har den inom SFG centrala betydelseförmedlande processen samt dess deltagare 

behandlats då de anses bilda satsens centrum (Holmberg & Karlsson 2006:102). Analysen av deltagare 

utgår från den typen av process vilken utgör satsens kärna. Faktumet att processtypen betingar 

deltagaren är anledningen till att båda anses som fast knutna till varandra (Halliday & Matthiessen 

2004:221). På grund av detta tycks en utvidgning av processen som satsens huvudverb till att även 

omfatta satsens deltagare vara rimlig. Därutöver skulle omständigheter kunna inkluderas i processen, 
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då även de bidrar till betydelseskapandet (Lassus 2010:123). Sistnämnda fokuseras i följande avsnitt 

och tillsammans med processkärnor samt deltagare bildar omständigheter det så kallade 

transitivitetssystemet, vilket ”construes the world of experience into a manageable set of process types” 

(Halliday & Matthiessen 2004:170). I den ideationella grammatiken används detta vanligen för 

textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22).  

Medan verbgruppen inom traditionell grammatik kallas verbfras, avses med SFG:s omständigheter 

i verbalspråket i hög grad prepositionsfraser eller adverbial (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27; 

Halliday & Matthiessen 2004:311). Eftersom de – till skillnad från deltagarna – kan kombineras med 

alla processtyper, är kopplingen processkärna-omständighet inte lika stark som förbindelsen 

processkärna-deltagare (Holmberg & Karlsson 2006:103; Halliday & Matthiessen 2004:221). 

Omständigheter förstås som ”kringinformation” och då det verbalspråkligt räknas med nio olika skiljs 

visuellt mellan tre typer. Visuella omständigheter förknippas dock inte med konceptionella processtyper 

utan enbart med narrativa (Halliday & Matthiessen 2004:313 f.; Björkvall 2009:68-71). Centralt är inom 

verbalspråket plats, tid, sätt och orsak, som anger var, när, hur respektive varför något sker (Holmberg 

& Karlsson 2006:103 f.). En dylik visuell omständighet är bakgrunden, som enligt Björkvall enbart 

rumsligt förankrar processer (2009:68). Jag menar emellertid att en viss bakgrund därtill förankrar 

processer tidsmässigt och i viss mån även ger uttryck för hur och varför något sker, beroende på 

gestaltningen. Därtill kan även den verbalspråkliga omständigheten villkor återspeglas i bildens 

bakgrund; detta eftersom jag menar att bilder förmår visa under vilka betingelser, trots vad eller i brist 

på vad en händelse respektive handling i förgrunden äger rum. Förtydligande exempel som bekräftar 

denna tes ges inte förrän i analysdelen (se avsnitt 4.1.1, 4.2.1 och 4.3.1). Ändå skall tanken om 

bakgrundens möjliga utvidgning till nämnda verbalspråkliga fyra processer – det vill säga förutom plats 

även tid, sätt, orsak och villkor - redan här indikera att den ojämna fördelningen av verbala och visuella 

omständigheter (nio gentemot tre) inte skall uppfattas som tecken på bildens inskränkta potential; 

snarare tycks det handla om en skiftande differentieringsgrad. Beträffande verbalspråkets omständighet 

sällskap menar jag emellertid att den visuella nyanseringen är högre då den utgår från såväl sällskap, 

vilket syftar till en annan person, som från medel, vilket istället avser ett föremål (Björkvall 2009:68). 

Annorlunda uttryckt görs visuell en skillnad mellan med vem respektive med vad något sker, medan 

denna distinktion verbalt försummas. Ytterligare tre verbalspråkliga omständigheter, som saknar 

visuella uttryckssätt är roll, sak och synvinkel (Holmberg & Karlsson 2006:104 ff.). Förstnämnda anger 

i vilken egenskap en deltagare är knuten till processen och svarar alltså på frågan som vad eller till vad. 

Sak och likaledes synvinkel förekommer mest i samband med verbala processer och anger ett visst 

tillägg, vilket ofta omnämns med om respektive vem som står bakom informationen, formulerat vanligen 

med enligt vem. En tänkbar orsak till att det saknas visuella motsvarigheter skulle kunna ses i att 

yttranden oftast är knutna till verbalspråket, vilket ytterligare bekräftas genom avsaknaden av den femte 

visuella processtypen verbal process i de bilderböckerna jag analyserar (vilket nämnts ovan).  

Uppsatsens centrala frågeställning – huruvida protagonisterna framställs som aktivt handlande eller 

passivt utsatta för en handling – kan delvis studeras med de verktygen, som presenterats, det vill säga 

de redskapen som transitivitetssystemet tillhandahåller: processtyper samt tillhörande transitiva 

deltagarroller (Halliday & Matthiessen 2004:175-178) och kringliggande omständigheter, såväl 

verbalspråkligt som visuellt.  

I SFG:s ideationella metafunktion erbjuds emellertid ytterligare ett perspektiv, kallat ergativitet, 

vilket uteslutande klarlägger, vilka deltagare som handlar och vilka som behandlas av andra (Holmberg, 



  

11 

   

Karlsson & Nord 2011:28)5. Således undersöker jag - förutom det transitiva6 - även det ergativa 

systemet då detta förmår visa hur flyktingbarnen i de tre bilderböckerna presenteras, alltså om de 

påverkar eller snarare påverkas (Tolvanen 2014:172). En analys av riktningar och typer av relation 

mellan transitiva deltagare tilläggs således en analys av effekter och yttre påverkan, vilket medför att 

dylika enheter (transitiva deltagare respektive ergativa roller) diskuteras ”på ett lite annat sätt” 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:28); utifrån ett annat perspektiv. Två centrala roller i 

ergativitetsanalysen tillskrivs Medium och Agent7. Medan det förstnämnda Mediet aktualiserar 

processen och är det, som processen sker igenom, ansvarar Agenten för denna process och är således 

den som påverkar Mediet (Tolvanen 2014:172). Viktigt är i detta avseende att processer alltid har ett 

Medium. Omvänt behövs det minst två deltagare att en process kan ha en Agent (Halliday & Matthiessen 

2004:341 f.). Fastän ergativitet är mest aktuell vid materiella processer, begränsas analysen enligt 

Holmberg, Karlsson & Nord (2011:29) dock inte till dessa och då jag har valt ansluta mig till denna syn, 

undersöker jag ergativitet oavsett processtyp. Emellertid fokuserar jag nämnda roller Medium och Agent 

samt Gynnad och bortser således från rollen Räckvidd, vilken här ändå skall nämnas i syfte att visa en 

helhetsbild av SFG:s ideationella metafunktion. Rollen Gynnad tillskrivs den som processen riktar sig 

till eller är ägnad för (Tolvanen 2014:172 f.; Halliday & Matthiessen 2004:345 f.). Räckvidd uttrycker 

istället hur långt processen sträcker sig. Med hänsyn till flyktingbarnens porträttering tycks det 

emellertid vara särskilt angeläget att belysa vem som är Agent alltså utförande, vem som är Medium och 

därför möjligen snarare utsatt samt vem som är Gynnad och således profiterande – med intentionen att 

avslöja (dolda) maktstrukturer i berättelserna.  

Med hänsyn till undersökningens centrala problemställning skall en avslutande analys av 

protagonisternas visuella representation som individer respektive delar av grupper komplettera hittills 

beskrivna komponenter: verbal och visuell transitivitetsanalys samt verbal ergativitetsanalys. Jag menar 

att inte enbart uttalade relationer indikerar auktoritära förhållanden mellan framställda karaktärer. 

Huruvida protagonisterna avbildas enskilt eller tillsammans med andra och på vilket sätt de integreras i 

en grupp är intressant ”särskilt om man har ett mer kritiskt syfte” (Björkvall 2009:77). Får 

flyktingbarnen utmärkande drag som synliggör dem som individer eller verkar de försvinna då någon 

annan finns med i bildernas ram? Jag menar att i synnerhet denna fråga knyter an till bilderböckernas 

sociokulturella kontext. Enligt Björkvall ”engagerar [individer] ofta mer, medan det kan vara svårare att 

få människor att engagera sig för grupper” (2009:77). Således passeras berättelsernas fiktiva nivå då 

påståendet explicit avser mottagarens iakttagelseförmåga avseende protagonisternas porträttering. 

Utgående från att kollektivisering medför att en identifiering blir svårare (Björkvall 2009:82) skulle en 

individualisering med protagonisterna genom typiska kännetecken, inte mist i bilderna, höja 

igenkänningsvärdet och därmed bidra till ”att inte bara representera omvärlden utan också att påverka 

och förändra den”.  

Kapitel 3: Material och Metod 

3.1 Materialval 

”När man gör berättelser som vänder sig till barn kan man ta upp stora, tuffa ämnen, men jag tycker man 

                                                      
5 Holmberg & Karlsson (2006 s.108–112) tillämpar termen agentivitet i framställningen av ergativitetsanalysen. Emellertid 

påpekas i Holmberg, Karlsson & Nord (2011:29) att denna ”kompromissar något med den systemisk-funktionella traditionen” 

och ”ligger nära SAG:s agens […] och den semantiska traditionen som dominerar i språkvetenskaplig textanalys”. 
6 Fastän transitivitetssystemet enligt Halliday & Matthiessen omfattar både transitiv och ergativ analys (2004:333) bortses i 

denna redogörelse från den resulterande skillnaden mellan system och analys. Transitivitet syftar således uteslutande på 

processtyp, deltagare samt omständigheter och omfattar inte ergativa roller.  
7 I analogi med Tolvanen (2014:172) skriver jag ergativa roller med stor begynnelsebokstav då dessa traditionellt markeras på 

detta sätt inom SFG. 
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har ett ansvar för att ge ett rimligt slut, ett lyckligt slut. Annars lämnar man barnet i sticket med för tunga 

känslor. Man får inte ge barnet en skuld” betonar Wirsén i seminariet Med en lapp om halsen – om barn 

på flykt, arrangerat i samband med Bokmässan i Göteborg år 2015 (citerat efter Emmelin 2015). Hon 

har illustrerat bilderboken Systern från havet, skriven av Ulf Stark, vilken tillika med Om du skulle fråga 

Micha av Viveka Sjögren och Sabelles röda klänning av Marina Michaelidou-Kadi & Daniela 

Stamatiadi utgör mitt material för denna undersökning.  

Även om en mer djupgående läsning visar att de i många avseenden skiljer sig från varandra skall i 

följande likheter fokuseras då det främst varit likheter som har lett till detta urval.  

Pragmatiskt sett skulle primärlitteraturen bestå av svenska, skönlitterära bilderböcker som i 

synnerhet skulle rikta sig till barn i för- och grundskoleålder och som dessutom vore nyutgivna och 

således lika aktuella som ledmotivet; kriterier, vilka valda berättelser uppfyller då de getts ut på svenska, 

har barn mellan tre och nio som målgrupp och publicerades under år 2015. Wirséns citat ovan avser 

emellertid berättelsernas tema, motiv och budskap. I enlighet med henne menar jag att 

bilderboksberättelser får tematisera ”stora, tuffa ämnen” som krig och flykt och behöver således inte 

stanna vid Nodelmans kriterier för barnlitteratur (se avsnitt 2.1) utan istället våga utmana och även 

överskrida gränser – under förutsättning att de slutar lyckligt. Även detta krav tycks valda bilderböcker 

uppfylla i och med att de tydligt återspeglar en dikotomi mellan å ena sidan protagonisternas 

inledningsvis fridfulla hemland samt den slutliga integreringen i mottagarlandet och å andra sidan 

krigsutbrottet, flyktresan och ankomsten i den okända omgivningen. Medföljande binära motsatspar som 

enkelt kan appliceras på texterna förmår intyga om denna tes: Så vägs realitet mot fantasi; likaledes 

resignation mot hopp, distans mot närhet, sorg mot glädje, rädsla mot mod, tystnad mot öppenhet och 

möjligen även utsatthet mot kontroll. Sistnämnda antonymer – utsatthet gentemot kontroll – är vid 

närmare eftertanke dock inte lika självklara eftersom protagonisternas inre resa, det vill säga 

flyktingbarnens mentala upplevelser, inte ovillkorligen överensstämmer med den yttre resan. Likaledes 

visar en positiv utveckling inte automatiskt att barnen styr handlingsförloppet; de skulle således kunna 

vara maktlösa trots det lyckliga slutet. Om detta i så fall borde betecknas som ”lyckligt” eller enbart som 

”rimligt” kan ifrågasättas och är möjligen en definitionsfråga. Överges ett barn mindre och utan ”för 

tunga känslor” då någon annan (en vuxen?) har styrt mot berättelsens sorgfria sluttillstånd eller 

återspeglas rådande maktrelation enbart inte lika uppenbart fastän den är närvarande, vilket skulle 

bekräfta Nodelmans och Nikolajevas resonerande (se avsnitt 2.1)?        

3.2 Genomförande 

En grundläggande målsättning med denna analys är att undersöka hur flyktingbarnen i de tre valda 

bilderböckerna gestaltas, om de förändrar sig under berättelsernas lopp och huruvida en möjlig 

utveckling sker självständigt eller med hjälp av föräldrarna. För att komma åt denna aspekt tar jag 

utgångspunkt i den multimodala textteorin, analyserar den erfarenhetsmässiga ideationella 

metafunktionen och fokuserar härvid berättelsernas centrala karaktärer – i synnerhet flyktingbarnen och 

deras föräldrar.  

Jag har valt att primärt studera varje berättelse för sig då jag menar att separata redogörelser förmår 

ge en intryck av respektive text i sin helhet. Efterföljande jämförelse skall dels sammanfatta resultat som 

uppnåtts i analyserna, dels explicit tillåta slutsatser avseende möjliga skillnader eller likheter dem 

emellan.   

Mitt centrala intresse gäller olika karaktärers lexikogrammatiska funktioner, såväl transitiva som 

ergativa. Ett antagande är att transitiva förstadeltagare generellt är mer framträdande än andradeltagare, 

oavsett deras ergativa roll (Rehnberg 2011:69). Respektive typ av processkärna tillskriver deltagarna i 

sin tur funktioner som ger uttryck för olika betydelser. I analogi med Lassus (2010:126) menar jag att 

såväl materiella som verbala språkliga processer visar aktörens eller talarens inflytande på den yttre 

världen medan mentala ger insikt i upplevarens inre erfarenheter; relationella processer klassificeras 

som mellanliggande och är jämförelsevis minst dynamiska (se avsnitt 2.2). 
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Tabell 1: Förekommande språkliga processtyper med exempel ur Systern från havet.  

 förstadeltagare processkärna  andradeltagare  

materiell  

process  

 

 

aktör  mål utsträckning mottagare 

 Margareta         drar i      kopplet 

   Sirkka           håller                balansen  

   Sirkka            räcker   sin tyghund              till Margareta 

mental  

process  

upplevare  fenomen 

    Du (Sirkka) längtar efter          dom (dina föräldrar) 

relationell 

process 

 

 

attributiv bärare  attribut 

  Lekparken         har                  en rutschbana   

identifi-

erande 

utpekad  värde 

 Kriget           är                        slut          

existentiell den 

existerande 

  

Mamma          är               --- (tillbaka = omständighet) 

verbal  

process 

  

talare  lyssnare utsaga talmål 

     Jag  (tänker inte) prata med henne    

     Vi         (har ju) sagt       att du måste vänta      

    Hon (Sirkka)  säger                                åt pappa 

 

Till skillnad från Holmberg & Karlsson (2006) har jag valt att analysera inbäddade, osjälvständiga 

satser, då jag menar att även dessa bär betydelse.  Jag instämmer med Lassus (2010:124) som anser att 

de ska tas upp för att få med betydelser på olika nivåer.  

I de tre delanalyserna (4.1 – 4.3) använder jag mig av förtydligande exempel, som i sin tur ingår i 

mitt analysunderlag, där alla förekommande satser har sammanställts och klassificerats efter processtyp 

och tillhörande transitiva första- och andradeltagare. Således är både kvalitativa och kvantitativa 

metoder tillämpliga då å ena sidan en fördjupad insikt i flyktingbarnens porträttering eftersträvas, och å 

andra sidan ett fullständigt analysmaterial medför att resultaten blir representativa. Eftersom 

förekommande antal satser i de tre bilderböckerna varierar, har jag gjort procentberäkningar som baserar 

sig på nämnda sammanställning för att jämna ut skillnader i materialstorlek och därmed kunna jämföra 

de förekommande processtypernas frekvens (se bilaga 2, tabell 2 a-d, bilaga 3, tabell 2 a-d och bilaga 4, 

tabell 2 a-c). Emellertid riskerar ett delvist litet antal verbalspråkliga processtyper, särskilt i boken Om 

du skulle fråga Micha (se bilaga 3, tabell 6 a), att ge ett missvisande intryck. För att åstadkomma en 

rättvisande analys är därför genomgående kvalitativa belägg – både vad gäller verbalspråkliga och 

visuella processtyper – oumbärliga.   

Visuella processtyper belyses i synnerhet genom en kvalitativ redogörelse för flyktingbarnens 

påverkan på den yttre världen och med hänsyn till deras framställningssätt, reflekterade i såväl narrativa 

som konceptionella processer. Medan förstnämnda på olika vis orsakar förändringar, fokuserar 

sistnämnda uteslutande karaktärernas statiska beskrivning (se avsnitt 2.2). Dock menar jag att bilder inte 

behöver vara konceptionella för att dra läsarens uppmärksamhet till en bärares (symboliska) attribut då 

utmärkande, individualiserande drag även skulle kunna fästas avseende vid i dynamiska illustrationer. 

Således räknar jag inte med skillnaden narrativ-konceptionell då jag menar att en koncentration på en 

karaktär, avbildad som deltagare i en narrativ process, tillåter en analys på samma sätt som om den hade 

varit konceptionell. En deltagares karakterisering genom utmärkande kännetecken tycks alltså inte vara 

begränsad till en statisk illustration utan synliga pilar.       
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Tabell 2: Förekommande visuella processer: Narrativa och konceptionella processtyper. 

processtyp   deltagare  

aktionsprocess enkelriktad aktör 

mål 

dubbelriktad interaktör 

interaktör 

intransitiv aktör 

- 

händelse  - 

mål 

reaktionsprocess enkelriktad reaktör 

fenomen 

dubbelriktad interreaktör 

interreaktör 

intransitiv reaktör 

- 

analytisk process       bärare  

     attribut 

symbolisk process       bärare 

     symboliskt attribut 

 

Emellertid skall inte enbart flyktingbarnens porträttering i de tre bilderböckerna jämföras med varandra 

då på så sätt möjliga utvecklingar inom en och samma berättelse skulle försummas. Den yttre resan når 

i varje bok två respektive tre tydligt urskiljbara perioder: ett till en början idylliskt hemland som 

fullständigt förändras med krigsutbrottet; en efterföljande obegriplig flyktresa som egentligen fortsätter 

trots ankomsten i mottagarlandet, då denna likaledes visar på den egna utsattheten för ett nytt samhälle; 

en avslutande integrering som börjar med tillit i och öppenhet för nya vänskaper. Den yttre resan 

kännetecknas således av en ständig framåtrörelse som resulterar i ett lyckligt slut. Om detta förlopp 

återspeglas i protagonisternas porträttering undersöks genom en separat granskning av förekommande 

processtyper i respektive delberättelse och kräver närläsning av enskilda etapper. Därför har nämnda 

analysunderlag, som har sammanställts och klassificerats efter processtyp, ytterligare uppdelats i tre 

respektive två delar – en för varje flyktperiod. I den efterföljande utvärderingen, förtecknad i tabellerna 

i bilagan, har jag tagit hänsyn till de olika perioderna då separata procentberäkningar har genomförts. 

Dessa förmår visa på eventuellt skiftande processtyper under berättelsernas olika stadier (se bilaga 2, 

tabell 2 b-d, bilaga 3, tabell 2 b-d och bilaga 4, tabell 2 b-c).       

Även omständigheter präglar en texts karaktär. Medan en frekvent förekomst av tids- och 

platsomständigheter skulle tyda på ett konkret handlingsförlopp och därmed ytterligare betona resans 

kontinuerliga dynamik, skulle många språkliga sätts- orsaks- och villkorsomständigheter snarare ge 

uttryck åt en resonerande karaktär (se avsnitt 2.2). På ett dylikt sätt som förekommande språkliga 

processtyper och tillhörande deltagare har förekommande språkliga omständigheter sammanställts och 

klassificerats efter typen av omständighet. Även denna sortering är del av mitt analysunderlag och har 

undersökts både kvalitativt och kvantitativt. Procentberäkningar, som grundar sig på beskrivna 

klassificering till berättelsernas olika omständigheter, återfinns i bilagan (se bilaga 2, tabell 3, bilaga 3, 

tabell 3 och bilaga 4, tabell 3). En kvalitativ analys av visuella omständigheter skall dels visa om dessa 

förmår återspegla flera språkliga omständigheter parallellt, dels uppenbara huruvida omständigheter 

bidrar till såväl handlingens som olika karaktärers utveckling.  
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Tabell 3: Språkliga och visuella omständigheter med språkliga exempel ur Systern från havet. 

språklig 

omständighet 

visuell 

omständighet 

fråga språkligt exempel 

plats  

 

bakgrund 

var? mellan träden 

tid när? efter ett tag 

sätt  hur? på det viset 

orsak varför? för att det är krig 

villkor under vilka betingelser?   trots vad? i 

brist på vad?  
om det blir krig igen 

sällskap sällskap med (utan) vem? med Toivo  
medel med vad? 

roll  som vad? till vad? -  

sak  om vad? om att det var jag     

synvinkel  enligt vem?  -  

 

Utgångspunkt för ergativitetsanalysen bildar återigen satsernas sammanställning efter processbetydelse. 

På grundval av tre ergativa roller - Agent, Medium och Gynnad – har denna dock omsorterats. I stället 

för att klassificera förekommande satser efter processbetydelse, fokuseras denna gång tillhörande första- 

och andradeltagares ergativa roller; detta eftersom jag intresserar mig för hur frekvent de centrala 

karaktärerna ansvarar för handlingar respektive hur ofta de är utsatta, eller favoriserade. Även denna 

sammanställning – sorterad efter deltagarnas ergativa roll – ingår i mitt analysunderlag. Kvantitativa 

procentberäkningar, som baserar sig på denna, är återigen förtecknad i tabeller i bilagan (se bilaga 2, 

tabell 4, bilaga 3, tabell 4 och bilaga 4, tabell 4). I följande skall min klassificering närmare beskrivas; 

med särskild tonvikt vid anledningen för mitt tillvägagångssätt vid indelningen.        

Agenter förekommer uteslutande i satser med minst två deltagare (Halliday & Matthiessen 

2004:343), vilket är orsaken till att jag har klassificerat alla Agenter i analysunderlaget på samma sätt 

som ett förtydligande exempel i tabell nedan skall visa. 

Tabell 4: Den ergativa rollen Agent med exempel ur Systern från havet. 

Agent 

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 Medium 

(transitiv andradeltagare mål) 

Sirkka ger  Margareta (en puff) 

 

Vid klassificeringen av den ergativa rollen Medium har för det första tagits upp alla satser som enbart 

har en förstadeltagare, vilken då automatiskt kategoriseras som Medium (för ett förtydligande exempel 

se tabell 5, Medium 1 nedan). Jag menar emellertid att Medier i dylika exempel åtminstone skulle 

förorsaka en process fastän de inte skulle påverka någon annan, vilket visar att karaktärer i rollen 

Medium inte i varje fall borde uppfattas som utsatta utan enbart om de förekommer i relation till en 

Agent. Tvärtom menar jag att en karaktär som frekvent introducerades som Medium i satser utan Agent 

skulle framstå som handlingskraftig och dynamisk.  

För det andra har likaledes förstadeltagare klassificerats som ergativa Medier, vilka ansvarar för 

processen utan att influera någon annan trots att andradeltagare är utskrivna – när det handlar om 

transitiva andradeltagare, fungerande som utsträckning, vilka ergativt skulle klassificeras som Räckvidd 

(för ett förtydligande exempel se tabell 5, Medium 2 nedan).  

Slutligen har även andradeltagare klassificerats som ergativa Medier, vilka denna gång faktiskt blir 

påverkade av en förstadeltagare (för ett förtydligande exempel se tabell 5, Medium 3 nedan). Således är 

sistnämnda Medier – i position som andradeltagare – de enda (av alltså sammanlagt tre möjligheter) som 

jag anser som utsatta för någon annans handling.          
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Tabell 5: Den ergativa rollen Medium med exempel ur Systern från havet. 

Medium 1 

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 -  

Margareta hoppar fram  -  

Medium 2 

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 Räckvidd  

(transitiv andradeltagare utsträckning) 

Sirkka håller  balansen 

Agent  

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 Medium 3 

(transitiv andradeltagare mål) 

jag (Margareta) sprang ifrån dig (Sirkka) 

 

Den sista ergativa rollen som behandlas i denna analys, Gynnad, förekommer både som första- och 

andradeltagare. Alla satser med centrala karaktärer som Gynnade, såväl i position som första- som i 

position som andradeltagare, har sammanställts och klassificerats i analysunderlaget. 

Procentberäkningar, som baserar sig på denna sortering återfinns i bilagan (se bilaga 2, tabell 4, bilaga 

3, tabell 4 och bilaga 4, tabell 4). Avgörande för klassificeringen har varit att förstadeltagare i denna roll 

drar fördel av processen respektive att andradeltagare tydligt profiterar av transitiva förstadeltagares 

handlingar (som då innehar den ergativa rollen Agent) eftersom dessa har som avsikt att påverka 

tillhörande andradeltagare positivt (för förtydligande exempel se tabell 6, Gynnad 1 och Gynnad 2 

nedan).     

Tabell 6: Den ergativa rollen Gynnad med exempel ur Systern från havet.  

Gynnad 1 

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 Medium  

(transitiv andradeltagare mål) 

jag (Margareta) får  en egen hund 

Agent 

(transitiv förstadeltagare aktör) 

 Gynnad 2 

(transitiv andradeltagare mål) 

du (Sirkkas pappa) (ska) lära (simma) mig (Sirkka) 

 

Slutligen förmår en kvalitativ analys av olika deltagares – i synnerhet flyktingbarnens - visualisering 

visa huruvida dessa individualiseras genom förekommande illustrationer. Detta sista avsnitt skall, 

baserande på protagonisternas porträttering som enskilda individer respektive delar av en grupp, uttalat 

delge slutsatser om bilderböckernas sociokulturella kontext (se avsnitt 2.2). Således lämnas den hittills 

behandlade imaginära nivån. Vunna resultat om fiktiva protagonister överförs till reella värderingar om 

flyktingbarn som kan antas råda i dagens svenska samhälle. Intressant tycks - med tanke på efterföljande 

jämförelse - särskilt likheter mellan de tre undersökta berättelserna vara då jag menar att tre gånger 

återkommande aspekter under publiceringsåret 2015 skulle tyda på ett mönster, vilket i sin tur skulle 

visa på en tämligen hög sannolikhet för en viss allmän uppfattning om flyktingbarnens handlingskraft 

på väg, vid ankomsten och vid integreringen i mottagarlandet Sverige.         

Kapitel 4: Analys och resultat 

Följande kapitel består av tre avsnitt – ett för varje bilderbok, som ingår i denna analys. Varje avsnitt är 

disponerat i två delavsnitt, som tillsammans täcker den multimodala teorins ideationella metafunktion 

som presenterade i avsnitt 3.2. I följande skall analysens övergripande upplägg ytterligare förtydligas – 

med särskild tonvikt vid bilagans avsedda tillämpning då efterföljande genomgång baserar sig på 

beräkningar utifrån detaljerade tabeller som återfinns i bilagan.  

De första och mer omfattande delavsnitten i respektive avsnitt (4.1.1, 4.2.1 och 4.3.1) ägnar sig åt 

satser utifrån processbetydelse och tillhörande transitiva deltagare, förtecknade i bilaga 2, 3 och 4 
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respektive under punkt 2.1. Härvid fokuseras den procentuella och numeriska fördelningen av 

verbalspråkliga processtyper mellan centrala karaktärer i position som förstadeltagare under flyktresans 

olika faser (se bilaga 2, tabell 2 a-d, bilaga 3, tabell 2 a-d och bilaga 4, tabell 2 a-c). Dessa samt centrala 

karaktärers visuella närvaro belyses även kvalitativt i syfte att utreda i vilka transitiva 

lexikogrammatiska funktioner de uppträder. Förekommande verbalspråkliga omständigheter fokuseras 

i både en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den procentuella och numeriska fördelningen listas i 

bilaga 2, tabell 3, bilaga 3 tabell 3 och bilaga 4, tabell 3 och kompletteras med en närmare granskning 

av väsentliga exempel där visuella omständigheter står i centrum. Detta första delavsnitt inriktar sig 

således på den ideationella metafunktionens transitiva del som förmår visa hur frekvent berättelsernas 

centrala karaktärer förekommer – även i relation till varandra, vilka transitiva roller dessa innehar och 

huruvida handlingsförloppets struktur förstärks av kringliggande omständigheter.  

De andra delavsnitten i respektive avsnitt (4.1.2, 4.2.2 och 4.3.2) diskuterar inledningsvis ergativa 

roller, förtecknade i bilaga 2, 3 och 4 under respektive punkt 2.2. Medan transitiv tolkning ger uttryck 

för processens utsträckning, fokuserar ergativitetsanalysen dess initiativtagare (Halliday & Matthiessen 

2004:339). Frågeställningen vem som ger upphov till ett skede, vem som påverkas utifrån och vem som 

gynnas undersöks kvantitativt genom beräkning av den procentuella och numeriska fördelningen av de 

ergativa rollerna Medium, Agent och Gynnad mellan centrala karaktärer (se bilaga 2, tabell 4, bilaga 3, 

tabell 4 och bilaga 4, tabell 4). Konkreta verbalspråkliga exempel betonar undersökningens centrala 

målsättning då flyktingbarnens framställning, i synnerhet i relation till sina föräldrar, ställs i förgrunden. 

Avslutningsvis behandlas protagonisternas visuella porträttering, följd av en kort, övergripande slutsats 

- dock uteslutande i kvalitativt hänseende. Vunna resultat ingår således inte i bilagan som ju 

genomgående tillhandahåller kvantitativa belägg.  

4.1 ”Systern från havet” av Ulf Stark & Stina Wirsén 

4.1.1 Transitiva förstadeltagare, processtyper och omständigheter 

Totalt sett har jag analyserat 568 satser med minst en av berättelsens centrala karaktärer som 

förstadeltagare (se bilaga 2, tabell 2 a).  Andelen verbalspråkliga materiella processer ligger på 52 % 

och utgör därmed mer än hälften av den totala mängden gentemot 19 % av den verbala, 17 % av den 

mentala och 12 % av den relationella typen. En närmare granskning av flyktresans tre stadier – det 

fridfulla hemlandet, krigsutbrottet och integreringen i det nya samhället – visar att fördelningen av 

materiella, relationella och verbala processer genomgående håller sig på en relativt konstant nivå. Enbart 

mentala processer ökar i del 2 och del 3 nämnvärt - om 10 % i relation till del 1. Emellertid varierar 

ingående förstadeltagare.  

Medan flyktingbarnet Sirkka och mottagarfamiljens barn Margareta i del 1, det fridfulla hemlandet, 

tillsammans uppnår 32 % (se bilaga 2, tabell 2 b) tillskrivs det ena föräldraparet 59 % och det andra 6 

%. Vid denna fas introduceras båda familjer separat, vilket ger upphov till en jämförelse.  Såväl 

verbalspråkligt som visuellt karakteriseras Sirkka, hennes mamma och pappa genom handlingar som 

indirekt vittnar om familjens innerliga relation, oavsett processtyp. När Sirkkas pappa är aktör, är 3 av 

4 materiella verbalspråkliga processer riktade mot en cykel han reparerar – ”Han har vänt cykeln upp 

och ner”, ”lagar en punktering” och ”vänder cykeln”. Hennes mamma ägnar sig särskilt åt att hämta en 

kamera och att ta ett foto. Även tyghunden Toivo presenterar Sirkka som familjemedlem genom sin 

kram. I stället för att driva handlingen framåt, vilket vore materiella processers typiska funktion, ger de 

snarare uttryck för ett harmoniskt familjeliv. Mentala processer framförs alltid i anförda satser, vilket 

leder till att de ingår som utsaga i den verbala typen och att respektive upplevare riktar sig till en annan 

karaktär som ska realisera önskat fenomen. Så säger Sirkkas mamma åt Sirkka och sin man att ”le” när 

”kortet av den lyckliga familjen” knäpps och Sirkka ber sin pappa att lära henne både cykla och simma. 

Växelverkan mellan olika processtyper förtydligas i illustrationerna. Samtidigt som pappan i en 

enkelriktad aktion som aktör lagar målet punktering, interagerar han i en dubbelriktad reaktionsprocess 
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tillsammans med sin dotter som interreaktör då båda tittar på och kommunicerar med varandra. 

Likaledes följer Sirkka och hennes pappa mammans uppmuntran och blir så till reaktörer i en intransitiv 

reaktionsprocess då kameran befinner sig utanför bildens ram, medan hon i samma illustration är reaktör 

i en enkelriktad reaktionsprocess genom att lyckligt titta på sin familj, fungerande som fenomen. 

Eftersom Sirkka vid samma tillfälle lägger händerna på sina föräldrars huvuden och hennes pappa bär 

henne på axlarna ingår även flera aktionsprocesser som antingen kan tolkas som enkelriktade, om 

beskrivna handlingar värderas som oberoende av varandra eller dubbelriktade under antagande att de 

betingar varandra. Margaretas familj verkar i denna första del emellertid inte lika sorgfri och heller inte 

lika fokuserad på varandra. Flickans handlingar som aktör är uteslutande riktade mot målet hund som 

hon hittar och tar med sig hem. Familjens gemensamma dialog i anslutning, realiserad genom 

verbalspråkliga processer som även här ger uttryck för mentala samt materiella begäran, är en följd av 

Margaretas fynd då hon måste förstå att hon inte får behålla hunden. En illustration med alla 

familjemedlemmar, som i detta avseende motsvarar den av Sirkka och hennes föräldrar, återspeglar 

Margaretas missnöje med föräldrarnas uppmaning.  

Eftersom vanligen dylika statiska yttre och inre erfarenheter uttrycks genom relationella processer 

(Halliday & Matthiessen 2004:261) indikerar berättelsens frekventa nyttjande av detaljrika visuella 

semiotiska resurser möjligen, varför relationella processer genomgående är sällsynta. Karaktärernas 

bildliga porträttering ger dessutom uttryck för framställda bärares (symboliska) attribut som således 

skulle bli redundant genom ytterligare verbalspråklig beskrivning, även denna prototypiskt återgiven 

genom relationella processer. På detta vis introduceras i begynnelsestadiet Sirkkas lycka med sin familj, 

en idyll, inte minst återspeglad i symboliska attribut - tyghunden Toivo, det röda hårbandet och mer 

abstrakt glada minnen av hennes pappas och mammas handlingar och löfte – vilka längre fram såväl 

förstärker Sirkkas hemlängtan som underlättar läsarens förmåga att tänka sig in i hennes situation. 

Parallellt är Margaretas föräldrars förståelse för sitt barns ihållande önskan att få en hund anledningen 

till att senare ta emot flyktingbarnet Sirkka. Fastän Sirkka i motsats till Margareta under denna inledande 

period procentuellt är underrepresenterad i roll som förstadeltagare jämfört med sina föräldrar, får en 

som läsare ändå intrycket att ta del av båda barns berättelse. En väsentlig orsak till detta är att den 

heterogena tredje personsberättaren inte namnger föräldrarna utan istället presenterar dessa som mamma 

och pappa, det vill säga ur flickornas synvinkel.  

Med krigsutbrottet förskjuts de vuxnas och barnens förekomst som förstadeltagare. Eftersom Sirkkas 

hemland inte längre kan ge henne trygghet, är hon tvungen att lämna sin familj, vilket leder till att hennes 

föräldrar inte är tillgängliga förutom i flickans tankar. Sirkkas närvaro som upplevare ökar (se bilaga 2, 

tabell 2 c) och medan hennes inre upplevelser är relaterade till det förflutna, längtar Margareta 

fortfarande efter en hund. Totalt är fördelningen under flyktresans andra del i omvänd ordning jämfört 

med del 1. Flickorna uppträder till 69 % som förstadeltagare. Trots att föräldrarna i sin relativt frekventa 

roll som talare redan innan det första mötet försöker skapa goda förutsättningar för en vänskaplig 

relation mellan barnen - genom att introducera Sirkka som ”överraskning”, som i sin tur uppmanas att 

”var[a] snäll och prata deras språk” - misslyckas detta välmenande försök. Enligt föräldrarna ”kommer 

[Margareta och Sirkka] att bli som systrar”, dela ett rum, leka och umgås med varandra. Emellertid 

förstärker den påtvungna fysiska närheten och gemensamma aktiviteter såväl Margaretas svartsjuka som 

Sirkkas avvisande att acceptera det nya hemmet. Margareta uttrycker sin irritation mest verbalt, i och 

med att hon kräver materiella aktioner. Så uppmanar hon sin pappa att ”lämna tillbaks” Sirkka, klargör 

tydligt att Sirkka ”inte [får] peta på” hennes dockskåp och ger dessutom uttryck för sin mentala 

ståndpunkt då hon ”struntar […] i vad [Sirkka] har” och inte vill ta hand om henne. Sirkkas handlingar 

i mottagarlandet vittnar inledningsvis om passivitet. Hon ”står” i nöjesparken, ”väntar” och ”får [s]in 

ballong. Dessutom ”tänker [hon] inte prata deras språk”. Först när hon är ensam blir hon överväldigad 

av sina känslor, tar aktivt initiativ och ”kastar dockskåpet”, vilket stöter på Margaretas oförståelse då 

Sirkka inte förmår inta rollen som talare för att berätta om sina krigserfarenheter ännu, även om hon 

”vill”. Dessa tar läsaren i berättelsens andra del i synnerhet del av genom illustrationer som allt oftare 
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tecknar intransitiva reaktionsprocesser. Sirkkas mamma och pappa är ensamt avbildade. Deras blickar 

saknar mål i bildernas ram; likaledes Sirkkas när hon tillsammans med de andra flyktingbarnen och 

”tanten med armbindeln” är på väg till båten – ett intryck, som förstärks när längre fram trettio barn står 

i ett rum på båten utan att på något vis interagera med varandra. Resan sker ord- och färglös, saknar 

både start och mål i en illustration, som sträcker sig över två svarta sidor, endast avbrutna genom båtens 

konturer och dess kontrasterande vita resväg. Den enda aktören som porträtteras innan ankomsten i 

mottagarlandet är Sirkka som, omgiven av vatten och med tårar i ögonen, i en enkelriktad aktionsprocess 

kramar sin tyghund. Toivo och det röda hårbandet i denna illustration samt kortet av den lyckliga 

familjen, hennes mammas näsduk och inte minst cykeln fungerar som återkommande symboliska 

attribut, förknippade med Sirkkas tidigare trygga och fridfulla hem. Flickornas fientliga relation når sin 

kulmen när Margaretas mamma tvingar sin dotter att ta med Sirkka till lekparken. När Margareta ”rusar 

ifrån” henne, talar Sirkka för första gången sedan krigsutbrottet. I sin utsaga är hon själv bärare i en 

relationell process. Margareta ingår som attribut, vilket hon ”inte [vill] ha”.  

Medan Sirkkas totala förekomst i position som förstadeltagrare i början knappt är 1 % högre än 

Margaretas, ökar denna skillnad med 8 % i del 2 och fördubblas ytterligare på närmare 16 % i 

berättelsens sista del, integreringen i mottagarlandet. En jämförelse av båda barn med sina föräldrar 

visar att även denna skillnad växer då föräldrarnas andel från 68 % minskar om 37 % i del 2 till 31 % 

och slutligen om 8 % till 23 % i del 3 (se bilaga 2, tabell 2 b – 2 d). Som läsare får en intrycket att alltmer 

följa Sirkkas resa, inte minst eftersom hon med krigsutbrottet blir ensam fokalisator. Fastän berättaren 

fortfarande inte namnger någon av föräldrarna omnämns Sirkkas utan artikel – Margaretas mamma och 

pappa däremot antingen med possessivpronomen som syftar till henne eller med henne som anhörig. 

Sirkkas föräldrar är i berättelsens andra del inte tillgängliga för henne. Emellertid verkar det mentala 

avståndet till Margaretas föräldrar för stort för Sirkka för att kunna bygga en djupare personlig relation. 

Dock utvecklar hon sakta en vänskap till Margareta vilken börjar, när Margareta med dåligt samvete 

som aktör i en rad materiella processer ”springer”, ”rusar tillbaka” och slutligen ”hittar” Sirkka i 

lekparken, där hon tidigare lämnade henne. Hädanefter vågar Sirkka att bli talare. Margareta får ta del 

av hennes hemligheter som hittills endast läsaren visste om och som flickorna aldrig avslöjar för sina 

föräldrar – att Sirkka alltid har förstått och kunnat prata Margaretas språk, hur det fridfulla hemlandet 

förändrades med krigsutbrottet, om båtresan, hemlängtan efter sin mamma, pappa och cykeln. Med 

Sirkkas utsagor, mest realiserade genom anförda satser, ökar således även hennes roll som upplevare. 

Likaledes ger hon uttryck för sin materiella önskan att lära sig cykla, som Margareta är beredd att 

uppfylla då hon ihärdigt ”springer efter”, ”håller i pakethållaren”, ”släpper”, ”sätter det sista plåstret 

[…] på Sirkkas knä” och även verbalt stödjer sin vän. Efter krigets slut är flickornas systerliga relation 

inte längre enbart utgångspunkt för Sirkkas integrering i mottagarlandet utan förutsättning för ett lyckligt 

slut för både barn och föräldrar. När de tar farväl är det första gången att Sirkka, Margareta, hennes 

mamma och pappa samtidigt är närvarande - i en illustration med dubbelriktade aktionsprocesser, i vilka 

alla ingår som interaktörer. Den sista bilden i mottagarlandet tecknar dock flickorna. Sirkka ger 

Margareta i en dubbelriktad aktionsprocess sin tyghund och avslöjar sin möjligen dyrbaraste hemlighet 

för henne: Toivo betyder hopp – drivkraften bakom hela handlingsförloppet? Fastän Sirkkas återkomst 

till sina föräldrar för dem liknar begynnelsestadiets idyll har hon, med Margaretas hjälp, mognat. Att 

hon kan cykla vittnar symboliskt om en utveckling, som ger Sirkka förmågan att ramla hur ofta och 

var(t) hon vill – ”för att det är så trevligt när pappa lär henne att cykla, även om hon kan det”, ”för att 

det är så skönt att han lyfter upp henne och blåser på hennes knän” och för att kunna ramla ”rakt in i 

mammas famn”. Detta medför att Sirkka medvetet kan främja både sin egen och sina föräldrars glädje, 

vilket inte minst pappans stolta utrop till mamman – ”ser du vad jag har lärt henne” – intygar om. 

Likaledes har Margaretas dröm om en hund väckts till liv. Toivo betyder för henne utan tvivel mycket 

mer än den lekkamraten hon tidigare önskade och även dess namn, som Margareta förråder i en sista, 

verbala process, har slutligen säkert en mycket djupare mening än att hunden är ”hoppig”. 
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Vad gäller verbalspråkliga omständigheter har jag valt att fokusera på plats och tid då de tillsammans 

utgör mer än tre fjärdedelar av den totala mängden (se bilaga 2, tabell 3). Dessa förankrar processer 

rumsligt och tidsmässigt, ger uttryck för både utsträckning och lokalisering (Halliday & Matthiessen 

2004:315 ff.). En närmare undersökning visar dock att omständigheter som ger svar på frågorna hur 

långt, hur länge och hur många gånger, kopplade till utsträckning, är sällsynta och – i de få fall de 

förekommer – obestämda och vaga. Detaljerad information relaterad till krigets längd ger enbart Sirkkas 

mamma när hon förklarar att Toivo måste hålla sig ”hela natten” under flyktresan och Sirkka då hon 

tänker på sin pappa som kom på besök från kriget ”bara för en dag”. Medan den lokala förankringen, 

var och när protagonisterna befinner sig vid ett rådande tillfälle frekvent specificeras, förblir således i 

synnerhet krigets utsträckning diffus. En tänkbar anledning är att resvägens spatiala och temporala längd 

möjligen förlorar sin relevans för protagonisterna eftersom det verkar hopplöst att ens försöka begripa 

resvägens långa distans eller krigets duration.  

Även om den visuella omständigheten bakgrund genom en med krigsutbrottet förändrad, mörk 

färgsättning och silhuetter av flygmaskiner orsakar handlingen och därmed är omistlig för själva 

berättelsen tycks för karaktärernas och särskilt Sirkkas utveckling sällskap vara väsentligt. Medan 

hennes familj innan krigsutbrottet avbildas tillsammans, återspeglar illustrationer efter krigsutbrottet 

enskilda, övergivna medlemmar, vilket även en förändrad mimik och gester vittnar om. När Sirkka utan 

sällskap (förutom Toivo) tittar efter sin röda ballong eller sitter bredvid en tom gunga blir hennes 

ensamhet uppenbart; likaledes när hon avbildas med Margareta eftersom flickorna aldrig interagerar 

med varandra – lekar Margareta med sitt dockskåp, står Sirkka passivt utanför; är båda på väg till 

lekparken, går Margareta några steg före. Inte förrän i del 3 förändras och utvecklas flickornas 

förhållande, då de från och med den illustrationen där de gemensamt sitter i huset på lekplatsen, 

uteslutande tecknas tillsammans. Därför menar jag att såväl Sirkkas och Margaretas i början ömsesidiga 

fiendskap som deras bortom föräldrarna växande systerskap, inte minst återspeglade i den visuella 

omständigheten sällskap, intygar om en mognad som annars inte hade varit möjlig. 

4.1.2 Ergativa roller, visuell porträttering och slutsats 

Ur min analys av ergativa roller framgår att Sirkka och Margareta även i detta hänseende genomgående 

är mest frekvent representerade (se bilaga 2, tabell 4). Tillsammans uppnår de 80 % av den totala 

mängden, varav Sirkkas andel är 51 %. Emellertid visar en närmare blick på fördelningen av enskilda 

roller att Sirkka med 25 % relativt sällan uppträder som Agent medan hennes förekomst som Medium i 

position som andradeltagare når 67 %. Detta tyder på att flickan sällan påverkar någon eller något 

samtidigt som hon själv tämligen ofta blir påverkad. I syfte att fokusera barnen i relation till sina 

föräldrar är det dock viktigt att uppmärksamma att det frekvent – 9 av sammanlagt 18 gånger – är 

Margareta som influerar Sirkka. Tvärtom påverkar Sirkka som Agent Margareta som Medium 3 av 

sammanlagt 6 gånger, där hon förekommer i denna roll. Värt att notera är dessutom att karaktärer som 

uppträder som Agent generellt sällan tycks påverka någon annan karaktär då sammanlagt 150 roller som 

Agent inte betingar mer än 27 mänskliga andradeltagare i roll som Medium.  

Föräldrarnas uppträdande som Agent medför ofta att flickorna, särskilt Sirkka, som andradeltagare 

får rollen Gynnad. Genomsnittligt är Sirkka i relation till de andra karaktärerna till 66 % Gynnad, 

Margareta till 31 %, varav till 67 % respektive 27 % som andradeltagare. När Sirkkas pappa lovar att 

lära henne att cykla, såväl hennes mamma som Margaretas pappa kramar henne eller Margaretas 

mamma värmer mjölk till båda flickor, vittnar dessa handlingar om innerlig föräldrakärlek och 

välmeningen att främja barnens trevnad. Båda flickor önskar sig inledningsvis att just vara Gynnade 

genom sina föräldrars uppträdande som Agent. Medan Sirkka hoppas att hennes pappa lär henne att 

cykla, kräver Margareta att få en hund. Dock har flickornas utveckling, som i synnerhet sker mellan del 

2 och del 3 - från krigsutbrottet till integreringen i mottagarlandet – påfallande lite att göra med deras 

föräldrar. Sirkkas är inte tillgängliga och Margaretas försöker särskilt gynna Sirkka, som inte sätter så 

mycket värde på sina familjehemsföräldrar. Istället är det i hög grad Sirkkas och Margaretas ömsesidiga 

(på)verkan, växlingen och utbytet i förekomsten som Agent, Medium och Gynnad som leder till båda 
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barns utveckling. Såväl föräldrarnas generellt låga förekomst som deras maktlöshet att faktiskt ha 

inverkan på sina barn, är därmed omvänt tecken på barnens ökande självständighet. Trots att krigets 

ständiga närvaro under en lång tid inte tillåter Sirkkas återförening med sina föräldrar, som hon i 

hemlighet ständigt önskar, lyckas hon att integrera sig – med Margaretas hjälp som slutligen gynnar 

henne, inte bara i rollen Gynnad utan genom samspelet av varierande ergativa roller. 

Ett samspel möter läsaren dessutom i Sirkkas visuella porträttering. Illustrationer som visar henne 

ensam turas om med andra, i vilka hon ingår som del av en grupp. Detta antyder sig redan i 

omständigheten sällskap (se avsnitt 4.1.1). Nämnda attribut indikerar att Sirkka även i sin förekomst 

med andra karaktärer inte går förlorad. Minst synlig är hon inte i gemenskap av andra centrala karaktärer 

– särskilt inte någon vuxen – utan när hon med en massa andra barn står i ett stort rum på båten. 

Emellertid är hennes röda hårband ett så utmärkande drag, att det ändå är möjligt att identifiera henne. 

Dess betydelse för Sirkka blir särskilt tydlig när hon knyter hårbandet i en ballong, som hon låter flyga 

iväg med förhoppningen att hennes föräldrar ser den. Som läsare intar en även visuellt Sirkkas synvinkel 

när hon ensamt tittar ut över havet. Denna illustration är den enda, i vilken hon mist sitt 

igenkänningstecken, dock medvetet och självvalt. ”Nu är du fin igen […]. Du ska inte vara ledsen att du 

tappade det förra” säger Margaretas mamma då hon ger Sirkka ett nytt hårband utan att förstå att denna 

gång verkligen gynna henne. 

Både en i hög grad individualiserande porträttering och flickornas frekventa interaktion, som - 

åtminstone inledningsvis – påtagligen inte baserar på emotionella vän - eller systerskapliga band, skapar 

med Sirkka en rund och dynamisk protagonist. Hennes historia tar sin utgångspunkt i krigsutbrottet och 

efterföljande flyktresa som hon varken kan förstå eller influera. Medan dessa orsakar Sirkkas 

ogynnsamma, utsatta situation som ensamkommande flyktingbarn, minskar deras betydelse med 

ankomsten i mottagarlandet. Att Sirkka oavbrutet saknar sina föräldrar tycks inte motsäga detta faktum. 

Därmed står hon för otaliga andra, som är tvungna att lämna sina hem. Emellertid är hennes personliga 

mognande inte bestämd av eventuellt förändrande yttre omständigheter. Om och i så fall på vilket sätt 

kriget utvecklas, hur hemmet och i synnerhet den egna familjen är påverkade, är flyktingar ofta i ytterst 

begränsad utsträckning medvetna om. För Sirkka – som alltmer kompetent förebild för andra 

flyktingbarn – är den plågande ovissheten inget hinder för hennes integrering i mottagarlandet. Allt 

oftare vågar hon att ge uttryckt för sina (mentala) känslor, först impulsivt materiellt genom att kasta 

dockskåpet och längre fram reflekterat och även verbalt i interaktion med Margareta. Enligt mig består 

berättelsens lyckliga slut således i Sirkkas ökande förmåga att hantera den egna situationen, hennes 

självständiga övergång från resignerad passivitet till handlingskraftig aktivitet. Föräldrarnas marginella 

roll i denna process återspeglar sig inte enbart i en lågfrekvent förekomst i olika lexikogrammatiska 

funktioner utan också i deras maktlöshet att faktiskt påverka flickorna. Sirkkas återförening med sina 

föräldrar hade däremot varit umbärlig i syfte att gynna ”alla barn, nu och då, som tvingas lämna sina 

familjer”, vilka denna bok explicit är tillägnad.                           

4.2 ”Om du skulle fråga Micha” av Viveka Sjögren 

4.2.1 Transitiva förstadeltagare, processtyper och omständigheter 

Det totala antalet analyserade satser med en eller flera av berättelsens centrala karaktärer som 

förstadeltagare uppgår till 59 (se bilaga 3, tabell 2 a). I syfte att trots denna tämligen ringa mängd kunna 

undersöka flyktingbarnet Michas relation till sina föräldrar i synnerhet, men även till sina klasskamrater, 

har jag hållit isär processtyper med enbart Micha som förstadeltagare och processtyper, i vilka han ingår 

tillsammans med klasskamrater eller sina föräldrar. Likaledes är klasskamraterna och ”de stora” – en 

beteckning som berättaren väljer och som innefattar Michas föräldrar men inte honom - separat 

förtecknade (se bilaga 3, tabell 2 b – d); detta eftersom jag menar att valda indelning möjliggör en 

närmare granskning av huruvida karaktärerna gemensamt ingår som förstadeltagare i olika processtyper 

och vilka funktioner de härvid får. Däremot visar processer, som uteslutande tillskrivs Micha respektive 

en nämnd grupp som han inte är del av, på en inbördes avgränsning.    
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I del 1, det fridfulla hemlandet, införs verbalspråkligt enbart Micha, sammanlagt 2 gånger, som aktör 

då han ”satt” och ”väntade på sina kompisar”. Förutom honom förekommer läsaren som talare i en 

verbal process. Hen skulle – i konditionalis 1 – fråga andradeltagaren Micha ”hur länge sen det var”, 

som i sin tur skulle svara. Även om en modalitetsanalys tillhör den interpersonella metafunktionen tycks 

det vara viktigt att notera hur tydligt meningens villkor betonas, då både bisats och huvudsats uppvisar 

konditionalformen skulle och verbala processkärnor, som således står i infinitiv. Den beskrivna 

kommunikativa handlingen mellan läsaren och flyktingbarnet Micha sker således hypotetiskt.  Medan 

ett fåtal verbalspråkliga processer i första hand drar läsarens uppmärksamhet till Micha, som på detta 

vis blir till fokalisator, preciserar visuella processer, vad en tämligen avskalad text skisserar: Innan 

krigsutbrottet presenteras människor, genomgående tecknade som saxar, frekvent både som 

inter(re)aktörer i dubbelriktade (re)aktionsprocesser och som aktörer i enkelriktade reaktionsprocesser. 

Micha är antagligen den som även i illustrationen sitter på en trappa. Hans böjda ben indikerar att han 

kommer att följa en vän, som med ryggen mot honom, verkar vara på väg att spela fotboll. Tillsammans 

med Micha ingår hen således i en dubbelriktad aktionsprocess samtidigt som fotbollen är hens mål i en 

enkelriktad aktionsprocess. Dessutom står två vuxna och ett barn vid ett marknadsstånd och handlar 

medan andra sitter och samtalar med varandra. Ytterligare en person tittar som reaktör genom ett fönster. 

Fenomenet hen ser är just den beskrivna platsen, antagligen ett torg med pågående marknad, vilket 

verbalspråkligt berättas om längre fram. Även djur ingår i flera visuella processer - ofta som mål, 

utgående från människor i position som aktör i enkelriktade aktionsprocesser. Exempelvis för en 

karaktär två kameler och två andra rider på hästar. Minnen som Micha förknippar med sitt hemland är 

därför präglade av såväl vuxnas som barnens dynamik och vitalitet, särskilt återspeglade i det stora 

antalet visuella processer.      

I del 1 uppträder ingen karaktär som förstadeltagare i en mental eller relationell process (se bilaga 3, 

tabell 2 b). Emellertid förekommer båda typer i del 2, krigsutbrottet.  Mentala processer ökar med 18 

%, relationella med 15 % (se bilaga 3, tabell 2 c). Upplevare är vid varje tillfälle Micha – anslutna 

fenomen antingen relaterade till den nya skolan eller hans hemland. ”Micha förstod ingenting” betonas 

två gånger innan det tilläggs att han faktiskt kunde förstå ”lite” av den främmande undervisningen. Ändå 

ville hans ben – vilka tolkas som pars pro toto för Micha som ”helhet” – inte dit. Istället saknar Micha 

sitt hemland. Hans längtan kommer till uttryck i två mentala processer, i vilka upplevaren Micha ”visste 

var tapetbiten fanns” och ”luktade på tapetbiten” – det enda som han har kvar därifrån. Förekommande 

relationella processer, som har minst en av berättelsens karaktärer som förstadeltagare, liknar den 

mentala typen. Båda uppvisar medvetna förstadeltagare som förmedlar mentala tillstånd utan att detta 

kräver energi (Halliday & Matthiessen 2004:260 f.); likaledes sträcker sig båda över en obestämd tid, är 

trög föränderliga och leder därför inte till något distinkt resultat som skiljer sig från begynnelsestadiet. 

Tre relationella attributiva processer utgår från bäraren Micha som var ”rädd”, ”tyst” och ”trött på de 

stora”. De stora var i sin tur ”arga på varandra”. Den enda identifierande relationella processen relaterad 

till minst en karaktär, uppträdande som förstadeltagare, som således förbinder en utpekad med ett värde, 

kopplas till protagonisten Micha. Han ”var bäst i klassen på matte och fotboll” och även om både satser 

som syftar till Michas hemland och satser som syftar till mottagarlandet i del 1 och 2 genomgående står 

i preteritum, signalerar platsomständigheter tydligt att ”klassen” i denna sats avser Michas klass i 

hemlandet. Medan de stora, alltså föräldrarna och Micha inte delar inre befinnande – återgivna genom 

mentala och relationella processer – genomgår de ytligt ändå samma, ofrivilliga resa. Detta återspeglar 

sig i 5 materiella processer som utgår från Micha och hans familj, fungerande som aktörer (se bilaga 3, 

tabell 2 c). I hemlandet ”gömde [de] sig” och tog ”streck” på tapetbiten, ”sprang” sedan därifrån, ”kom 

fram” till det nya landet och ”väntade” slutligen. Emellertid skiljer sig utsträckningen i sistnämnda 

materiella process: Medan föräldrarna väntar på ”att få stanna kvar”, väntar Micha på ”[a]tt få åka hem”. 

Likaledes är de strecken, som föräldrarna drar, närmare specificerade genom adjektivet ”smala” medan 

Michas är ”arga”. Till 41 % - totalt 7 gånger - är Micha ensam aktör (se bilaga 3, tabell 2 c), varav 3 

direkt resulterar ur hans ilska, då han ”repade, ristade, skar”. Dessa handlingar tolkas samtidigt som 
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flyktresans kulmen. Micha ger tydligt uttryck för sina känslor och är inte längre beredd att acceptera de 

vuxnas passivitet. Även om Michas nya klasskamrater enbart en gång förekommer som talare (se bilaga 

3, tabell 2 c) i en verbal process, är det deras utsaga, som efteråt leder till berättelsens vändning. På 

frågan ”om han ville spela fotboll” är det dessutom första gången att Micha faktiskt svarar, fastän han 

med sammanlagt 22 gånger till 64 % frekvent innehar rollen som talare (se bilaga 3, tabell 2 c); detta 

eftersom verbala processer ofta antingen står i konditionalis 1 eller är förnekade, som exempelvis i satsen 

”det sa han [Micha] inte [min kursivering]”. Inaktiviteten, som resulterar ur dylika satser, men som 

verbalspråkligt ändå klassificeras som om den återgivna handlingen faktiskt hade ägt rum, återspeglar 

sig däremot i visuella processer. Med krigsutbrottet tecknas stora som små och även djur sittande, 

liggande eller stående i ett rum. Denna illustration står i skarp kontrast till det fridfulla, dynamiska 

hemlandet, som tidigare presenterades. Verbalspråkligt ”väntar” Micha och hans familj, även efter 

ankomsten i mottagarlandet. I rummen – både i hemlandet efter krigsutbrottet och i mottagarlandet – 

visas återkommande intransitiva aktionsprocesser, utgående från alla närvarande karaktärer. De sitter 

eller står orörligt i ett rum och stirrar rakt fram – saknar således mål i bildernas ram. Däremellan ligger 

dock en resa som uppger en helt annan bild. När Micha och hans familj flyr springer de med långa steg 

och blir så till reaktörer i intransitiva reaktionsprocesser, eftersom förföljare, orsaken till deras flykt, inte 

är avbildade. Samtidigt är två personer aktörer i enkelriktade aktionsprocesser då en vuxen bär ett barn 

och en annan tapetbiten. Barnet och tapetbiten är således mål. Även ett djur följer med dem, får dock 

inte plats på den bräckliga pappersbåten, med vilken otaliga flyktingar är tvungna att fortsätta sin resa. 

De båda beskrivna bilderna före och efter den fysiska resan liknar varandra så uppenbart, att 

flyktingarnas passivitet närmast måste tolkas som en ofrånkomlighet, resulterande ur den egna 

maktlösheten. Trots alla ansträngningar under flyktresan är de utsatta och har ingen möjlighet att 

påverka eller förändra den egna situationen. Det enda som de vuxna kan göra är att dra streck och vänta 

på ett förhoppningsvist positivt besked – (permanent) uppehållstillstånd i mottagarlandet. Emellertid får 

Micha med skolstarten en chans till förändring, vilken han i berättelsens andra del varken kan förstå 

eller ta ännu. Istället projicerar han den passiviteten han erfar hemma, även på skolkontexten, vilket 

frekvent såväl verbalspråkliga som visuella processer vittnar om. Dock antyder sig i ovan nämnda 

verbalspråkliga, relationell identifierande processtyp och två visuella symboliska processtyper, utgående 

från förstadeltagaren Micha, att detta möjligen förändras. Som läsare anar en att Michas fascination för 

matte och fotboll inte behöver vara begränsad till hemlandet.  

Michas integrering i mottagarlandet börjar just, när fotboll kommer på tal. I anslutning är han beredd 

att lämna passiviteten bakom sig, vilket leder till ett högt antal materiella processer i berättelsens tredje 

del. Totalt utgör den materiella typen närmare tre fjärdedelar av den totala mängden (se bilaga 3, tabell 

2 d). I relation till andra karaktärer är det dessutom till 57 % Micha, som uppträder som aktör. När 

”Michas lag vann” eller ”Micha gjorde två av målen” är dessa processer kopplade till hans passion för 

fotboll medan den materiella processen ”jag [Micha] har satt tillbaka den [tapetbiten]” återspeglar hans 

kärlek till hemlandet. Denna handling signalerar emellertid också att Micha inte längre behöver ta med 

sig tapetbiten som sitt symboliska attribut. Hans nya klasskamrater accepterar honom som vän, vilket 

inte minst de två följande mentala processer, i vilka de för första gången tillsammans ingår som 

upplevare, vittnar om. ”Nu vet de andra hur bäst han är på huvudräkning” eftersom Micha visar att han 

både kan räkna en klasskamrats uppgift och ”hitta på något som verkar bli riktigt svårt”. Att lösningen, 

som ingen av hans klasskamrater finner, motsvarar antalet av de sista dagarna i hemlandet, som även 

återfinns på tapetbiten han hittills alltid haft med sig, öppnar för tolkning. Har den ofrånkomliga, 

dagslånga väntan som Micha var utsatt för möjligen bidragit till en mognad, som jämnåriga 

klasskamrater inte kan ana? Och har Micha medvetet valt denna summa, som blir till en hemlighet, 

vilken ingen av de andra förmår avslöja? Illustrationer i del 3 tecknar Micha bokstavligen i aktion. 

Tillsammans med hans klasskamrater är han inter(re)aktör i flera dubbelriktade (re)aktionsprocesser då 

de gemensamt spelar fotboll och efteråt samtalar med varandra. Barnens samtalsämne kommer språkligt 

till uttryck i och begrundar det tämligen höga antalet verbala processtyper i berättelsen tredje del (se 
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bilaga 3, tabell 2 d). Som läsare får en intrycket att Micha med integreringen i mottagarlandet förmår 

lämna krigets följder bakom sig, vilket även ett tempusbyte – från preteritum till presens – intygar om. 

Samtidigt visar den fullständiga avsaknaden av vuxna, att Micha självständigt tar initiativ och utvecklar 

sig uteslutande i interaktion med jämnåriga klasskamrater. 

Ett högt antal verbalspråkliga plats- och tidsomständigheter förankrar berättelsen både spatialt och 

temporalt och befrämjar således ett dynamiskt, framåtriktat förlopp. Förutom 15 plats- 7 sätt- 3 orsaks- 

och 1 saksomständighet är det dock i synnerhet 26 tidsomständigheter som borde uppmärksammas, då 

dessa därmed utgör 50 % av den totala mängden (se bilaga 3, tabell 3). Med tanke på tapetbiten, där de 

vuxna efter krigsutbrottet drar ett streck ”för varje dag som gick” – såväl i hem- som i mottagarlandet - 

förmedlas intrycket att läsaren får detaljerad information om krigets tidsmässiga utsträckning. Även om 

detta besannas, återspeglar sig informationen, oförväntat nog, knappt i förekommande 

tidsomständigheter. Att Micha ”efter sjutton streck” började i skolan är den enda omständigheten som 

svarar på frågan när, relaterad till den dagslånga väntan och som implicit även delger hur länge Michas 

familj i mottagarlandet redan har väntat på beslut. En möjlig anledning är att orsaken för dessa streck, 

som blir så existentiellt viktiga att tapetbiten är ”[d]et enda de fick med sig”, omedelbart förklaras – 

genom orsaksomständigheterna ”för varje dag som gick” och ”för varje dag de väntade”. Därefter är det 

således inte längre nödvändigt att explicit berätta streckens relation till dagarna som går eftersom läsaren 

är medveten om deras temporala betydelse. Möjligen höjer just detta faktum – att utelämna utskrivna 

tidsomständigheter, kopplade till strecken – till och med informationsvärdet om krigets duration. Både 

tapetbiten med strecken för de sista dagarna hemma och de nya streck som de vuxna drar i 

mottagarlandet är alltid deltagare i de satserna de förekommer i. De är således fast knutna till processen, 

ingår direkt i satsen, medan omständigheter enbart kompletterar och ger kringinformation (Halliday & 

Matthiessen 2004:314). Krigets duration är därmed del av satsens kärna, vilket den inte skulle ha varit 

om tiden hade kommit till uttryck i tidsomständigheter.        

Den visuella omständigheten bakgrund drar läsarens uppmärksamhet i synnerhet till illustrationernas 

skiftande färgsättning. Medan det fridfulla hemlandet tecknas i varma orangea och ljusröda toner, blir 

dessa mörkare när Micha och hans familj är tvungna att gömma sig. Under flykten mitt i natten är 

bakgrunden mörkblå, såväl när flyktingarna springer som när de fortsätter sin resa på pappersbåten. En 

”bit” av hemlandets ”bakgrund”, tar de dock med sig – tapetbiten, som även vid ankomsten i 

mottagarlandet kontrasterar mot gråa väggar i trapphuset. Inte bara temperaturerna verkar till en början 

kallare än i hemlandet. Emellertid skiner också hopp genom den trista tapeten, som Micha och hans 

familj möter, men inte kan se ännu: Under trappuppgången öppnar en person försiktigt sin dörr. Ger 

tapetbitarna framför hens dörr upphov till denna handling? En närmare granskning visar att dessa är 

tagna från en ledartikel, publicerad i Dagens Nyheter, september 2013, med titeln ”Syriska flyktingar: 

Rätt att öppna dörren” (Helmerson 2013) – ett första tecken på att Micha och hans familj kommer att få 

och har rätt till permanent uppehållstillstånd. I bakgrunden ger denna nya tapetbit omedvetet hopp 

medan tapetbiten, som flyktingarna har tagit med sig, i förgrunden får central betydelse för 

flyktingbarnet Micha. Han tar och gömmer den för att i hemlighet mentalt kunna resa hem. Rummet blir 

vid det tillfället orange igen, precis som bakgrunden i Michas fridfulla hemland. Vid integreringen i 

mottagarlandet ”har [Micha] satt tillbaka den på väggen” – framför en bakgrund som med sin 

ljusorangea färg nu (känslomässigt) liknar hemlandets.  

4.2.2 Ergativa roller, visuell porträttering och slutsats 

Med 58 % är flyktingbarnet Micha den som genomsnittligt även vid en analys av ergativa roller tydligt 

är mest framträdande. Tillsammans med sin familj förekommer han till 11 %, med sina klasskamrater 

till 2 % medan dessa utan Micha uppträder till 14 % vad gäller först- och 9 % vad gäller sistnämnda (se 

bilaga 3, tabell 4). En närmare blick på fördelningen av enskilda roller visar emellertid på ett undantag 

– dock inte i relation till någon av berättelsens centrala karaktärer: Som Agent dominerar läsaren med 

57 % något gentemot Micha med 43 %. Ingen annan – varken vuxen eller klasskamrat – uppträder 
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således i denna roll, vilken ju fungerar som satsens externa instans, som påverkar Mediet utifrån. När 

läsaren genom bruket av det personliga pronomenet du direkt tilltalas, intar hen således vid varje tillfälle 

hen förekommer rollen Agent och har möjlighet att påverka Mediet Micha. Den parallella, konditionala 

bisatsen ”om du skulle fråga Micha” återkommer 4 gånger under berättelsens lopp och tycks fylla flera 

funktioner. Med hänsyn till ergativa roller får läsaren intrycket att potentiellt kunna komma i kontakt 

med protagonisten, flyktingbarnet Micha, då processens modus, konditionalis 1, signalerar att beskrivna 

handling faktiskt skulle kunna ske. Faktumet, att ingen annan intar rollen som Agent medför emellertid, 

att Micha inte influeras av någon av berättelsens fiktiva karaktärer. Han uppträder totalt 4 gånger, till 67 

% i relation till de andra, som Medium i position som andradeltagare, vilket alltså är utsatt för Agentens 

handling (se bilaga 3, tabell 4). Eftersom Agenten vid varje tillfälle är den tänkta läsaren, skulle likaväl 

kunna ifrågasättas om han egentligen blir påverkad. Micha som Agent har i sin tur inte heller nämnvärt 

inflytande på någon annan, som således skulle inneha rollen som Medium. Emellertid är det han som i 

processer utan utskriven andradeltagare eller med andradeltagare som fungerar som transitiv 

utsträckning, tämligen ofta är Medium, det vill säga den som processen sker igenom – till 58 % 

respektive 63 % i relation till berättelsens andra karaktärer (se bilaga 3, tabell 4). Eftersom det inte finns 

någon Agent som orsakar processen, framstår Micha därför genomgående som dynamisk och 

handlingskraftig. I det fridfulla hemlandet ”satt” han exempelvis, senare ”började Micha i skolan”, 

”gjorde två av målen” och är den enda som ”visste var […] [tapetbiten] fanns”. Dessutom ingår han som 

Medium i flera processer tillsammans med sin familj eller sina klasskamrater. Medan familjen 

uteslutande är närvarande i berättelsens andra del, i synnerhet på flyktresan, blir klasskamraterna med 

Michas integrering i mottagarlandet allt viktigare. Tillsammans med Micha som Medium ”gömde [de 

vuxna] sig”, ”sprang” och ”kom fram” – utan honom ”turades [de stora] om att dra streck” och senare 

”nya streck”. Micha och klasskamraterna ”spelar [fotboll] varje rast, och efter skolan också” – i 

avgränsning till honom ”vet [de] hur bäst han är på huvudräkning”. Anmärkningsvärt är rollen Gynnads 

generellt lågfrekventa förekomst. Enbart en gång har jag klassificerat Micha och hans familj som 

Gynnade (se bilaga 3, tabell 4), då de ”fick med sig tapetbiten”. Jag menar att tapetbiten är så 

betydelsefull, både för Micha, som när han luktar […] lite på den och blundar” reser hem och de vuxna 

som genom att dra streck får en uppgift och inte tappar sin tidskänsla. Dock är ingen karaktär Gynnad 

genom någon annans agerande. Ingen har för avsikt att genom sin handling medvetet privilegiera någon 

annan, som på detta vis skulle framstå som favoriserad. 

Detta faktum återspeglar sig i viss mån även i karaktärernas visuella porträttering. Såväl de vuxna, 

klasskamraterna som protagonisten – flyktingbarnet Micha – får få utmärkande drag i relation till 

varandra. Generellt är iögonfallande att alla mänskliga karaktärer är ritade som saxar. På frågan, varför 

det är så, svarar författaren och illustratören Sjögren att ”[e]n sax har två ben och två ögon men är också 

en tydlig symbol. Det handlar om vad hemlängtan och splittring kan göra med en person. Om saxen blir 

av med sin ena halva, blir den en kniv” (Josefsson 2015). Den enda som i berättelsen just blir en kniv är 

Micha, när han ger uttryck för sina känslor och ”drog arga streck överallt”. Dessutom är han den enda 

som, vid närmare blick, skiljer sig åt då han genomgående är tecknad med röd färg. När Micha ensamt 

är avbildad får han två symboliska attribut – en fotboll och tapetbiten som täcker hela hans kropp. Dessa 

har han dock inte alltid med sig, vilket leder till att det blir svårare att känna igen honom, när någon 

annan uppträder. Vuxna och barn kan hållas isär då förstnämnda är större medan barnen sinsemellan 

inte får något utmärkande drag. 

Emellertid är frågan om fler utmärkande drag i denna berättelse hade tjänat sitt syfte - flyktingbarnet 

Michas integrering i mottagarlandet - eller om dessa snarare hade varit till hinder. En uppdelning i tre 

olika stadier har visat att Micha i synnerhet blir till en integrerad del i den nya kontexten efter att han 

har gett uttryck för sina känslor och därmed distanserat sig från de vuxnas passivitet. Hans klasskamrater 

frågar omedelbart därefter, om Micha har lust att spela fotboll tillsammans, vilket inleder berättelsens 

tredje del och därmed Michas integrering. Som framgår ur analysen av centrala karaktärers 

lexikogrammatiska funktion, förekommer ingen vuxen under denna sista period. Således sker 
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flyktingbarnets integrering i fullständig avsaknad av föräldrarnas inflytande. Medan vuxna – även under 

verkliga förhållanden – vid ankomsten i mottagarlandet inte har någon annan möjlig- eller rättighet än 

att vänta och hoppas på (permanent) uppehållstillstånd, har ”papperslösa” barn samma rätt till utbildning 

som barn som är bosatta i landet. Därmed får de möjlighet till integration – genom att komma i kontakt 

med jämnåriga, som, inte minst i denna berättelse, visar sig ha samma intressen, oavsett härkomst. 

Flyktingbarnet Micha porträtteras precis som alla andra barn och dessa i sin tur precis som alla barn i 

Michas hemland. Enligt mig består det lyckliga slutet i att flyktingbarnet Micha inser sin chans att även 

i mottagarlandet kunna vara ”bäst på matte och fotboll”. Som en följd tar han aktivt initiativ, vågar att 

ta kontakt och främjar därmed sin integration i det nya samhället. Berättelsens protagonist sticker således 

ut genom sin individuella begåvning istället för ytliga särdrag som skulle riskera att leda till 

stigmatisering. Etnicitet, som möjligen alltför ofta sätts i fokus, blir på detta vis inte tema.       

4.3 ”Sabelles röda klänning” av Marina Michaelidou-Kadi & Daniela 

Stamatiadi 

4.3.1 Transitiva förstadeltagare, processtyper och omständigheter 

I berättelsens två delar – krigsutbrottet och integreringen i det nya samhället – överväger materiella 

processer tydligt med 62 % (se bilaga 4, tabell 2 a). Mentala processer förekommer genomsnittligt till 

17 %, relationella till 8 % och verbala till 13 %. Vid en jämförelse av båda delar blir dock tydligt att 

fördelningen mellan del 1 och del 2 varierar: Medan den materiella typen ökar med 22 % och även den 

mentala typen stiger något med 2 %, minskar såväl den relationella som den verbala typen avsevärt med 

10 % vad gäller först- och 16 % vad gäller sistnämnda (se bilaga 4, tabell 2 a).  

En analys av centrala karaktärers förekomst i position som förstadeltagare i de fyra processtyperna 

visar vid krigsutbrottet flyktingbarnet Sabelle som mest framträdande avseende den mentala typen (se 

bilaga 4, tabell 2 b). Med 88 % i relation till alla andra karaktärer är det nästan uteslutande hennes 

känslor, tankar, önskningar och iakttagelser som läsaren tar del av. Hen får således intrycket att följa 

resan ur Sabelles perceptionsvinkel. En närmare granskning av de mentala processernas fyra 

undergrupper - perceptiv, kognitiv, desiderativ och emotiv (Halliday & Matthiessen 2004:256 f.) – visar 

på en ojämn fördelning dem emellan. Perceptivt förnimmer Sabelle synintryck som sätter hennes hem 

och den nya staden i tydlig motsats till varandra. I det idylliska hemmet ”såg [Sabelle] de höga bergen 

som omfamnade deras lilla stad, husen med de gula taken som lyste i solen” eller ”trädgården med det 

stora trädet och blommorna som hennes mormor tog hand om”. Den främmande platsen är däremot 

präglad av ”byggnader som var så höga att de nuddade molnen och så många människor som stressade 

fram och tillbaka” – fenomen, som Sabelle ”aldrig [hade] sett” förut. Medan hon varmt blickar tillbaka, 

verkar den nya staden tämligen negativt konnoterad. Detta intryck förstärks genom emotiva och 

kognitiva mentala processer, utgående från upplevaren Sabelle. Emotivt är hon tvungen att lämna ”allt 

hon älskade” och blir uppmuntrad att ta ”det [hon] tycker allra mest om”, vilket resulterar i flickans 

(kognitiva) val av ”den röda klänning hon fått i födelsedagspresent av sin mormor”. Emotiva mentala 

processer som tyder på likvärdiga känslor för den nya staden förekommer inte i denna första del. 

Emellertid är det intressant att notera att desiderativa mentala processer heller inte finns. Dessa skulle 

förmå att ge uttryck för saknad, vemod och hopp, resulterande ur krigsutbrottet och tvånget att fly. 

Sabelles hemlängtan förblir dock outtalad. Även när Sabelle sammanlagt 5 gånger deltar som talare i 

verbala processer (se bilaga 4, tabell 2 b) visar det sig att hon döljer sina känslor. När hennes lärare 

frågar om hon vill berätta om sitt land ”ville [flickan] väldigt gärna berätta om platsen de lämnat, men 

då hon öppnade munnen var rösten försvunnen”. Varken mentalt eller verbalt är hon under denna fas i 

stånd att meddela sig och därmed ge uttryck för sina känslor. Det enda som Sabelle ihärdigt försvarar är 

sin röda klänning. Två gånger intar hennes mamma rollen som talare (se bilaga 4, tabell 2 b). När hon 

försöker övertala Sabelle ”att ta på sig något annat” är dotterns direkta svar att hon ”vill ha den röda 

klänningen”. Detta bestämda beslut får sitt uttryck i 3 av totalt 5 relationella processer med Sabelle som 
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förstadeltagare (se bilaga 4, tabell 2 b). ”[H]on hade på sig klänningen”, ”har på sig samma klänning” 

och ”vill ha den röda klänningen”. Den enda som - förutom Sabelle - är förstadeltagare i en relationell 

process är hennes pappa (se bilaga 4, tabell 2 b) då han ”är på gott humör”. När pappan berättar orsaken 

till sin glädje för Sabelle, leder denna utsaga till berättelsens vändning. ”Jag har fått jobb, sa han och 

kramade henne hårt”. Hittills var även det höga antalet materiella processer - som utgör 69 % i 

förhållande till de tre andra typerna (se bilaga 4, tabell 2 b) – nästan uteslutande kopplat till hemlandet. 

Såväl när Sabelle reellt ”lämnade sitt hem och allt hon älskade och reste till ett land långt borta” som 

när hon i sina tankar ”reste […] dit”.   Detta återspeglar sig även i visuella processer i berättelsens första 

del. Sabelle blickar sorgset tillbaka när hennes mamma tar henne i handen för att fly till det nya landet. 

Tillsammans är de interaktörer i en dubbelriktad aktionsprocess. Redan i denna första illustration bär 

Sabelle den röda klänningen – ett tecken på att denna kommer att bli hennes symboliska attribut, vilket 

inte minst dess intensivt röda färg intygar om. Klänningen är det enda som genomgående färgsätts. När 

Sabelles mamma senare visar en annan klänning för Sabelle, tolkas denna process som enkelriktad. 

Flickan vänder ryggen åt sin mamma och blundar. Hennes ansikte är riktat mot den röda klänningen, 

som hänger på balkongen och även mamman tittar ur ögonvrån på den istället för att försöka fånga sin 

dotters uppmärksamhet. Trots att båda står tätt ihop verkar det som om mammans mål inte var Sabelle 

- snarare ingår klänningen som fenomen i en enkelriktad reaktionsprocess. Sabelles mamma anar 

möjligen, att hennes försök att övertala sin dotter ändå skulle vara förgäves. Flickan är mentalt inte 

närvarande. I sina tankar omfamnar hon i en annan illustration innerligt det stora trädet i sin mormors 

trädgård. Målet i denna enkelriktade aktionsprocess är således enbart närvarande i aktörens, Sabelles, 

dröm och handlingen återspeglar hennes önskan att kunna resa hem.   

Medan Sabelles hemlängtan i del 1 inte tillåter positiva känslor för det nya landet, förändrar pappans 

goda nyheter detta. Sabelle ”undrade hur det var möjligt att känna sig både glad och ledsen på samma 

gång” och visar därmed sin nyvunna förmåga att kognitivt kunna reflektera över och hantera sina 

känslor. Den perceptiva mentala processen ”Sabelle kände hur vintersolen värmde hennes ansikte” 

stödjer min tes att hon nu är i stånd att iaktta det positiva i den nya omgivningen, vilket är en oumbärlig 

förutsättning för flickans integration i mottagarlandet. Till hjälp vid Sabelles mentala utveckling är även 

hennes mormor, som i flickans tankar ”log mot Sabelle med varma ögon” och klasskamraten Elina, som 

”såg på henne som om hon förstod”. Därmed är dessa de enda förutom Sabelle som uppträder som 

förstadeltagare i mentala processer – tillsammans till 38 % i relation till flickan (se bilaga 4, tabell 2 c). 

Eftersom såväl Elinas förståelse som mormors uppmuntrande leende återspeglar Sabelles uppfattning, 

blir hon allt tydligare berättelsens interna fokalisator – det är hennes (mentala) resa som läsaren tar del 

av. Sabelles centrala roll visar sig emellertid också i den höga andelen materiella processer som hon 

ingår i som förstadeltagare. 27 av totalt 32 gånger är det hon som är aktör medan berättelsens andra 

karaktärer 1, maximalt 2 gånger innehar denna roll (se bilaga 4, tabell 2 c). Genom flickans materiella 

handlingar får hennes känslor konkreta uttryck. 6 gånger i följd betonas att hon ritar ”de höga bergen 

som omfamnade deras lilla stad”, ”husen med de gula taken som lyste i solen”, ”trädgård[en]” och inte 

minst ”sin mormor”. Genom Sabelles teckningar blir hennes längtan, som hittills uteslutande beskrivits 

i hennes tankar, det vill säga genom mentala processer, gripbar. Då hon ”tog med sig teckningen till 

skolan” blir denna längtan synlig för hennes lärare och särskilt hennes klasskamrater. Även verbalt är 

flickan i berättelsens andra del i stånd att ge uttryck för sina känslor. ”Jag är rädd att jag aldrig kommer 

att få träffa […] [min mormor] igen” erkänner hon för sin jämnåriga klasskamrat Elina. Därmed 

möjliggör Sabelle att Elina får förståelse för hennes situation, vilken antyder sig i klasskamratens 

inbjudan att ”följa med” till parken. I en dubbelriktad reaktionsprocess med Sabelle och Elina som 

interreaktörer blir visuellt båda flickors ömsesidiga förtroende uppenbar. Emellertid har Sabelle 

fortfarande den röda klänningen på sig, som hon inte är beredd att frivilligt byta mot en annan. Dess 

ihållande kraft som symbol för Sabelles djupa känslor för sin mormor återspeglar sig i det ihärdiga 

försöket att knäppa klänningen, trots att den tydligen inte passar längre. I en enkelriktad aktionsprocess 

anstränger sig flickan att med båda händer och beslutsamt ansiktsuttryck ta på sig klänningen. När hon 
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inser att det inte är möjligt bidrar såväl hennes tydliga önskan att ”gå till parken” som Sabelles mormor, 

som i denna situation dyker upp i hennes tankar, till att Sabelle vågar att klä på sig något annat. När hon 

som aktör i en enkelriktad aktionsprocess tar på sig en ny tröja, är hennes blick fortfarande riktad mot 

den röda klänningen, som således samtidigt är fenomen i en enkelriktad reaktionsprocess. Dock antyder 

sig i Sabelles leende att hon har förstått att hennes minnen alltid kommer att vara en del av henne. Den 

röda klänningen förlorar sin enastående relevans som symbol för Sabelles ”hem och allt hon älskade”. 

När flickan i berättelsens sista illustration som aktör i en intransitiv aktionsprocess direkt ler mot läsaren, 

då hennes blick saknar mål i bildens ram, strålar både hon och hela hennes omgivning i lysande färger 

– ett tecken på att Sabelle från och med nu har fått ett hem till?  

23 plats- och 29 tidsomständigheter, som tillsammans utgör 72 % i relation till andra förekommande 

omständigheter (se bilaga 4, tabell 3), intygar om Sabelles utveckling, som med pappans goda nyheter 

så småningom äger rum. Natten därefter ritar hon ”ända tills det blev morgon” – hela berättelsens enda 

omständighet som ger svar på frågan hur länge och därmed kunskap om processens temporala 

utsträckning. Innan dess antyder enbart uppgiften ”med det första höstregnet” när Sabelle och hennes 

föräldrar har kommit till mottagarlandet och eftersom ”vintersolen värmde hennes ansikte” – vilket dock 

inte klassificeras som tidsomständighet utan som aktör i en materiell process – kan antas att minst flera 

månader måste ha gått. Dock skulle det likaväl kunna handla om flera år då ett högt antal vaga 

tidsomständigheter knappast inringar handlingen temporalt. Medan den tidsmässiga förankringen i del 

1 består av generaliserande angivelser som ”alltid”, ”aldrig tidigare”, ”varje morgon/eftermiddag/kväll” 

eller ”en dag”, blir dessa mer konkreta i berättelsens andra del. Läsaren får intrycket att handlingen tar 

fart. ”På kvällen” kan Sabelle inte sova, ritar ”ända tills det blev morgon”, tar med sig teckningen till 

skolan, där Elina frågar om hon ”på söndag” vill följa med till parken. Mellan pappans nyhet och 

söndagen i parken ligger således antagligen maximalt en vecka, i vilken flera steg bidrar till Sabelles 

integrering i mottagarlandet. 

Den visuella omständigheten bakgrund stämmer till eftertanke. Då berättelsen - utan bakgrund - 

börjar med krigsutbrottet och familjens hastiga flykt, får läsaren all information om hemlandet 

retrospektivt, ur Sabelles subjektiva synvinkel. Såväl verbalt som visuellt begränsar sig beskrivningen 

på få detaljer, som flickan delger genom sina drömmar. Till en början bildar i den nya staden otaliga 

vuxna bakgrunden, som i regn ”stressade fram- och tillbaka” utan att deras ansikten får plats i bildens 

ram. Emellertid liknar parken med sina stora träd, som inleder berättelsens andra del, påtagligen trädet 

i Sabelles hemland, som hon mentalt omfamnar. Den sista, färgglada bilden tecknar henne återigen i 

parken. Denna gång framträder emellertid ett av parkens träd och blir till Sabelles medel eller även 

sällskap som hon omfamnar, precis som det stora trädet i hemlandet. Klyftan mellan flickans hemland 

och mottagarlandet minskar. Med Sabelles utveckling och hennes slutliga integrering blir dessa allt mer 

lika varandra, vilket ger upphov till att ifrågasätta den tydliga motsättningen som tidigare presenterades. 

I vilken utsträckning måste skillnaderna mellan Sabelles hemstad och den nya staden, som inte minst 

reflekteras i bakgrunden, hänföras till flickans subjektiva synvinkel och filtrering?                                 

4.3.2 Ergativa roller, visuell porträttering och slutsats 

Sabelles centrala roll återspeglar sig även i det totala antalet ergativa roller som tillskrivs henne. Till 

genomsnittligt närmare tre fjärdedelar i relation till alla andra karaktärer är hon den som processen sker 

igenom, som är ansvarig eller gynnad (se bilaga 4, tabell 4). När hon 24 gånger uppträder som Agent 

(se bilaga 4, tabell 4) framstår Sabelle som handlingskraftig och dynamisk. Emellertid är det sällan att 

hon påverkar en annan karaktär som således skulle få rollen Medium i position som andradeltagare. En 

närmare granskning visar att hennes agerande två gånger är riktat mot hennes mormor, då flickan inte 

vet om hon ”kommer att få träffa henne igen” och ”såg på sin mormor” och en gång mot sina 

klasskamrater då Elina frågar om ”hon vill följa med [dem]” till parken. I de flesta fall – sammanlagt 9 

gånger – är det dock den röda klänningen som Sabelle påverkar, antingen ensam eller tillsammans med 

sin mamma. Exempelvis ”valde [hon] den röda klänningen”, ”vill ha den röda klänningen” och därför 
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”tvättade [de] den” och ”hängde upp den”. Den procentuellt högsta andelen i jämförelse med 

berättelsens andra karaktärer når Sabelle emellertid i sin ergativa roll Medium i position som 

förstadeltagare – till 76 % utan utskriven andradeltagare och till 93 % med andradeltagare, som transitivt 

fungerar som utsträckning och således ergativt inte klassificeras som Medium (se bilaga 4, tabell 4). 

Medan Sabelles mamma förutom 1 gång – i roll som Agent, när hon ”försökte övertala henne” – 

genomgående delar sina ergativa roller med sin dotter eller sin dotter och sin man, uppträder Sabelles 

pappa även ensam. ”[H]an kom hem” och berättar för sin dotter att han ”har fått jobb”.  I synnerhet 

sistnämnda exempel borde uppmärksammas då pappans position som Gynnad ger upphov till Sabelles 

positiva utveckling. Dessutom är han därmed den enda som, förutom Sabelle, förekommer i denna 

ergativa roll och den enda som i sin tur gynnar sin dotter då ”han kramade henne”. Procentuellt tycks 

Sabelles klasskamraternas roll genomgående vara försumbar (se bilaga 4, tabell 4). När dessa, 

representerade av Elina, endast 1 gång innehar rollen som Agent (se bilaga 4, tabell 4) visar sig dock, 

att flickan faktiskt förmår betinga Sabelles roll som Medium i position som andradeltagare. Sabelle blir 

alltså påverkad av Elina. Medan Sabelles mamma ”försökte övertala henne” och inte lyckas ”såg [Elina] 

på henne som om hon förstod”, vilket leder till att Sabelle sätter tilltro till henne – ytterligare ett steg i 

flickans utveckling. Enbart en annan karaktär, Sabelles mormor påverkar henne i och med att hon ”log 

mot Sabelle”. En viktig iakttagelse är således att de karaktärerna som bidrar till flyktingbarnet Sabelles 

utveckling – hennes pappa, Elina och mormor - visar sig ha inflytande på henne, även om deras 

procentuella andel är marginell.   

Sabelles enastående roll som berättelsens protagonist visar sig också i karaktärernas visuella 

porträttering. Medan hennes mamma förekommer 2 gånger och såväl hennes pappa som hennes mormor, 

Elina och några andra klasskamrater enbart förekommer 1 gång, uppträder Sabelle i varje illustration. 

Antingen är hon ensamt avbildad eller tillsammans med en av nämnda karaktärer. Ett iögonfallande och 

särskilt utmärkande drag är den röda klänningen som hon i första illustration tar med och hädanefter har 

på sig så ofta som möjligt. Fyra undantag förstärker klänningens symboliska betydelse för sin bärare 

snarare än att dess avsaknad riskerar att osynliggöra flickan i närvaro av andra karaktärer. När 

klänningen hänger ”på tork på balkongen” är både Sabelles och hennes mammas ansikte riktade mot 

den och när Sabelle mitt i natten stiger upp och ritar, är i flickans teckning återigen det enda som färgsätts 

den röda klänningen, vilket möjliggör att identifiera henne även där. Då klänningen inte passar längre, 

klär flickan på sig något annat. Hennes enda sällskap är just den röda klänningen. Även i den sista 

illustrationen finns ingen annan karaktär med på bilden, vilket leder till att hon ytterligare får ett 

utmärkande drag: Sabelle är den enda som slutligen färgsätts.  

Såväl analysen av karaktärernas transitiva och ergativa lexikogrammatiska funktion, som deras 

visuella porträttering framställer flyktingbarnet Sabelle som berättelsens centrum. Även om hennes 

mamma i inledningen förklarar, att de ”från en dag till en annan” är tvungna att lämna hemmet då ”det 

inte längre [är] säkert”, tyder hädanefter ingenting på en yttre flyktresa, som familjen gemensamt har 

genomgått. Snarare tar läsaren del av Sabelles mentala resa. Den är präglad av vemod och längtan efter 

hemmet och mormodern, som inte längre är nåbara. Tonvikt ligger således vid flyktingbarnets ökande 

förmåga att hantera den plågande osäkerheten att möjligen aldrig kunna resa tillbaka och träffa sin 

mormor igen. Berättelsen får därmed en stillsam och försiktig karaktär som öppnar rum för barnläsarnas 

frågor utan att göra anspråk på att ovillkorligen framkalla sådana. Fokus ligger på flyktingbarnets förlust. 

Dess anledning blir dock långtgående outtalad. Medan ett barn som själv har varit utsatt för flykt 

möjligen undrar om det en gång fridfulla hemlandet finns kvar, om mormodern har omkommit i krig 

eller en miljökatastrof, förblir ett annat barns uppmärksamhet möjligen på det som flyktingbarnet 

Sabelles tankar såväl visuellt som verbalt kretsar kring: hemlängtan och saknaden av en närstående 

familjemedlem.                    

Kapitel 5: Jämförande diskussion och sammanfattning 

Uppsatsens centrala syfte har varit att utifrån tre samtida svenska bilderböcker analysera 

protagonisternas, det vill säga flyktingbarnens, porträttering under berättelsernas lopp. Fokus har legat 
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på barnens utveckling med särskild hänsyn till föräldrarnas roll vid flyktresans olika stadier; huruvida 

dessa befrämjar sina barns integrering i mottagarlandet. Den teoretiska grund jag har utgått ifrån, bildar 

den multimodala textteorin (se avsnitt 2.2). Denna baserar sig på den systemisk-funktionella 

grammatiken, som lägger tonvikt vid grammatikens betydelse och funktion i konkreta sociala 

sammanhang och som således öppnar upp för flera samverkande sociosemiotiska resurser. På grundval 

av det teoretiska antagandet att såväl bild som skrift bidrar till att skapa texten i sin helhet, har jag fått 

möjlighet att jämföra berättelsernas båda komponenter – motiverat genom ett vidgat textbegrepp.  

I detta avslutande kapitel ligger fokus på en jämförande diskussion av de resultat jag har åstadkommit 

i analysens tre avsnitt (4.1, 4.2 och 4.3). I syfte att uppnå en välgrundad syntes betonas i synnerhet 

gemensamheter som framgår ur berättelsernas separata granskning. Utifrån de redskap som den 

ideationella metafunktionen tillhandahåller (se avsnitt 3.2) har slutkapitlet disponerats i analogi med 

avsnitten 4.1, 4.2 och 4.3; detta eftersom jag menar att en dylik uppbyggnad vid jämförelsen bidrar till 

att stringent kunna belysa och reflektera varje delavsnitt (4.1.1 - 4.1.3 och 4.2.1 – 4.2.3) såväl som i 

anslutning relatera motsvarande element i dessa delavsnitt till varandra (se avsnitt 5.1 och 5.2). Härvid 

uppmärksammas fördelar men även begränsningar som följer av material- och metodvalet. 

Inledningsvis tar jag således upp de resultat som framgår av de fyra processtypernas skiftande 

frekvens. Transitiva deltagarroller är tätt kopplade till dessa. En granskning av olika karaktärers 

förekomst i position som förstadeltagare ingår därför i detta första avsnitt (5.1) liksom 

omständigheternas funktion i samband med flyktingbarnens porträttering då även dessa tillhör den 

ideationella metafunktionens transitiva del. Efterföljande avsnitt (5.2) ägnar sig åt olika karaktärers 

uppträdande i de tre ergativa rollerna Agent, Medium och Gynnad såväl som deras visuella 

framställning. Både i avsnitt 5.1 och i avsnitt 5.2 belyses i synnerhet de lexikogrammatiska funktioner, 

i vilka flyktingbarnen och deras föräldrar frekvent uppträder, om och på vilket sätt dessa ömsesidigt 

påverkar varandra. I undersökningens sista avsnitt (5.3) sätter jag kortfattat mina resultat i relation till 

litteraturvetenskapliga resonemang om barnens handlingsförmåga i samtida barnlitteratur (se avsnitt 

2.1) och kommenterar härvid även undersökningens generaliserbarhet.    

5.1 Jämförelse av transitiva förstadeltagare, processtyper och 

omständigheter 

Medan de tre valda bilderböckerna skiljer sig vad gäller antal ord, meningar och ord per mening (se 

bilaga 2, tabell 1, bilaga 3, tabell 1 och bilaga 4, tabell 1), uppvisar de tydliga likheter vad gäller de fyra 

verbalspråkliga processtypernas procentuella fördelning. Materiella processer utgör mellan 44 % och 62 

%, vilket tyder på en särskild vikt vid yttre handlingar och händelser. Krigsutbrottet, som tvingar 

berättelsernas huvudkaraktärer att lämna sina hem, efterföljande fysiska resa, ankomsten och den 

slutliga integreringen i mottagarlandet bekräftar denna tes. Mentala, relationella och verbala 

processtypers totala förekomst varierar något. Dock är differensen dessa tre typer emellan relativt liten: 

Mellan mentala, relationella och verbala processer ligger i Systern från havet 7 %, i Om du skulle fråga 

Micha 15 % och i Sabelles röda klänning 10 %.  

Fastän genomförda kvantitativa analyser klart intygar om gripbara, fysiska handlingsförlopp, leder 

kvalitativa analyser till att, åtminstone till viss del, ifrågasätta denna tydlighet. Konkreta exempel visar 

på svårigheter som dels beträffar undersökningens specifika material, men som dels även resulterar ur 

metodiska överväganden som allmänt borde tas i beaktande. När Sabelle i roll som aktör reser till sitt 

hemland sker detta och en rad efterföljande processer i hennes drömmar; likaledes när hon visuellt 

kramar ett träd. Underförstått äger dessa processer rum i hennes tankar och ger egentligen uttryck för 

Sabelles inre, mentala resa (se avsnitt 4.3.1). Ändå klassificeras de som verbalspråkligt materiella 

respektive visuellt enkelriktade (aktions)processer. Ett mer allmänt problem är att klassificeringen av 

verbalspråkliga processtyper uteslutande sker med hänsyn till respektive processkärna. Således 

försummas såväl satsens modus som adverb, vilka modifierar processens innebörd. Fastän det - i relation 

till båda andra berättelser - höga antalet verbala processer i Om du skulle fråga Micha borde vittna om 
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god kommunikation, äger en sådan faktiskt i ytterst liten utsträckning rum. Återkommande satser som 

”om du skulle fråga ”eller ”han skulle svara” avslöjar att nämnda verbala handlingar aldrig inträffar (se 

avsnitt 4.2.1). Detta gäller även förnekade handlingar, som när Sirkka i Systern från havet envist 

konstaterar att hon ”inte [tänker] prata deras språk” (se avsnitt 4.1.1). Emellertid är dylika belägg 

genomgående sällsynta i förhållande till dem, som just fungerar som typfall. Såväl verbalspråkliga 

materiella och verbala processer som visuella aktionsprocesser av olika slag ger berättelserna således en 

konkret, handlingsinriktad karaktär.  

Även det tämligen ringa antalet mentala processer, som i varje berättelse genomsnittligt utgör 17 % 

av den totala mängden, ger vanligen uttryck för upplevarens känslor, tankar, önskningar och iakttagelser 

och fungerar som en följd i enlighet med teorin, vilken tillskriver upplevaren inre fenomen istället för 

yttre mål. Någon synlig förändring sker alltså inte. Faktumet att enbart ett fåtal mentala processer 

förekommer talar å ena sidan för läsarens genomgående ringa medvetande om de flesta karaktärers 

mentala befinnande och stadfäster å andra sidan berättelsernas tonvikt vid yttre skeden (se avsnitt 4.1.1, 

4.2.1 och 4.3.1).  

Mest sällsynta är ändå relationella processer och utgör mellan 8 % och 12 % (se avsnitt 4.1.1, 4.2.1 

och 4.3.1). Vanligen klassificeras denna typ som minst dynamisk, snarare statisk (Lassus 2010:126) då 

en begynnelse- och slutfas inte kan urskiljas. Emellertid är detta en beröringspunkt med den mentala 

typen (Halliday & Matthiessen 2004:260 f.). Eftersom mina procentberäkningar grundar sig på 

processer med minst en central karaktär i position som förstadeltagare, blir likheterna mellan mentala 

och relationella processer ännu tydligare. Tämligen ofta ger bärare i attributivt relationella processer 

uttryck för inre tillstånd, trots att dessa inte är konstruerade som medvetna fenomen - exempelvis när 

Margareta är ”ensam”, Micha ”rädd” och Sabelles pappa ”på gott humör”. Däremot avgränsar sig den 

mentala typen klart då ägandeförhållanden uttrycks. Så har Sirkka sin ”tyghund Toivo”, ”det röda 

hårbandet” och ”kortet med den lyckliga familjen”, Micha har ”tapetbiten med alla strecken” och Sabelle 

sin ”röda klänning”. Dylika exempel signalerar svårigheten att inringa den relationella processtypens 

spännvidd. Jag menar att en lika entydig definition som getts för materiella, verbala och mentala 

processer är svårt att åstadkomma eftersom kopulaverb, som är kännetecknande för denna typ, är 

innehållsfattiga - anknutna deltagare däremot betydelsebärande; de är i stället ”two separate [semiotic] 

entities” (Halliday & Matthiessen 2004:261). Deltagare beaktas dock inte förrän processtypens 

klassificering har skett. Därför är jag tveksam om det ringa antalet verbalspråkliga relationella processer 

ytterligare stödjer handlingens framskridande karaktär; likaledes om ett högre antal automatiskt hade 

lett till en mer statisk karaktär. Möjligen bidrar visuella analytiska och symboliska processer till det låga 

antalet. Verbalspråkliga personbeskrivningar – vanligen uttryckta i relationella processer – blir 

umbärliga genom karaktärernas visuella porträttering. Även ovan nämnda attribut illustreras frekvent i 

samband med sina bärare, det vill säga protagonisterna. Medan dessa verbalspråkligt just klassificeras 

som attribut i attributivt relationella processer, kan de visuellt klassificeras som symboliska attribut i 

symboliska processer (se avsnitt 2.2; Björkvall 2009:71 ff.). Dessa är närmast jämförbara med 

verbalspråkets identifierande relationella typ. Enligt mig förmår den visuella klassificeringen att betona 

de symboliska attributens centrala betydelse för sina bärare. Denna framgår inte lika tydligt ur den 

verbalspråkliga klassificeringen, som inte tillåter den närmast jämförbara klassificeringen som 

identifierande relationell. 

Tanken om symboliska attribut respektive motsvarande attributivt relationella processer leder till 

frågan, vilka transitiva deltagarroller som tillskrivs centrala karaktärer och hur frekvent flyktingbarnen 

i jämförelse med sina föräldrar uppträder. En första iakttagelse är således att uteslutande de tre 

flyktingbarnen Sirkka, Micha och Sabelle får (symboliska) attribut, både visuellt och verbalspråkligt (se 

avsnitt 4.1.1, 4.2.1 och 4.3.1). Tydligt framträdande är dessa även i sin roll som upplevare i den mentala 

processtypens fyra undergrupper - perceptiv, kognitiv, desiderativ och emotiv (Halliday & Matthiessen 

2004:256 f.). Som en följd tar läsaren genomgående del av barnens förnimmelser, tankar, önskningar 

och känslor, vilka inte minst får sitt synliga uttryck i nämnda attribut Jag menar att i synnerhet 

flyktingbarnens enastående uppträdande i båda dessa roller markant bidrar till att de får ett högt 

identifikationsvärde. Såväl visuellt som verbalspråkligt tillskrivs protagonisterna utmärkande drag. Då 

de, som en följd, är komplexa blir de trovärdiga och framkallar sympati i och med att de utvecklar sig 
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under berättelsernas lopp. Medan Sirkka sätter all sin tilltro till tyghunden Toivo, fyller tapetbiten en 

dylik funktion för Micha liksom den röda klänningen för Sabelle. Eftersom alla tre håller tyst om 

attributens betydelse, delar enbart läsaren flyktingbarnens hemligheter. Även protagonisternas 

utveckling återspeglar sig i dessa. Sirkka ger tyghunden till sin ”syster” Margareta, som har vunnit 

hennes förtroende, Micha sätter tillbaka tapetbiten och Sabelle lyser för första gången i klara färger när 

hon insett att en ny klänning inte medför att hon måste ge upp sina känslor för sin mormor. Tecken, som 

karaktäriserar flyktingbarnen som runda, dynamiska protagonister är utpräglade, vilket dock inte betyder 

att föräldrarna bildar en motsats till sina barn - vore således platta och statiska. Snarare har ”de stora”, 

som de kallas i Om du skulle fråga Micha, en underordnad roll och får allt mindre utrymme ju längre 

handlingen fortskrider. Detta påstående återspeglar och bekräftar sig i jämförelsen av föräldrarnas totala 

förekomst i position som transitiva förstadeltagare i berättelsernas inledande delar med de avslutande 

(se avsnitt 4.1.1, 4.2.1 och 4.3.1). Tydligast framgår vuxnas minskande uppträdande i Systern från havet 

då barnens andel stiger i och med att föräldrarnas sjunker. Medan föräldrarna i del 1 till 68 % uppträder 

som förstadeltagare, tillskrivs dem i del 3 endast 22 % - till förmån för Margareta med 31 % men i 

synnerhet flyktingbarnet Sirkka med 47 %. Varken i Om du skulle fråga Micha eller Sabelles röda 

klänning ökar barnens andel nämnvärt - ligger konstant kring 70 %. Emellertid minskar föräldrarnas 

andel under båda berättelsernas lopp så markant, att Michas inte alls förekommer i den sista delen och 

Sabelles enbart till 1 %. Då barnen utvecklar sig och alltmer förmår integrera sig i mottagarlandet, är 

deras föräldrar allt mindre närvarande. Sirkkas, Michas och Sabelles handlingskraft ökar istället med 

den egna växande beredskapen till kommunikation och gemenskap med jämnåriga – oberoende av 

föräldrarna. 

Berättelsernas framskridande, dynamiska karaktär får stöd i den stora andelen kringliggande plats- 

och tidsomständigheter. I Systern från havet utgör dessa 77 %, i Om du skulle fråga Micha 79 % och i 

Sabelles röda klänning 72 % i relation till andra typer och förankrar handlingen därmed frekvent såväl 

spatialt som temporalt. Med hänsyn till flyktingbarnens porträttering tycks dock i synnerhet den visuella 

omständigheten bakgrund intressant att vidareutveckla. Dess prototypiska funktion ligger i handlingens 

spatiala förankring, dylikt verbalspråkets platsomständighet (se avsnitt 2.2; Björkvall 2009:68). 

Emellertid intygar alla tre berättelsers varierande bakgrunder om uppgifter, som sträcker sig långt 

vidare. En skiftande färgsättning återspeglar stämningar som särskilt visar på flyktingbarnens 

befinnande. Grundläggande för protagonisternas utveckling är den ökande tilltron i sin nya omgivning, 

vilken växer med barnens mentala mognad och välbefinnande. När bakgrunden på lekplatsen i det nya 

landet är lika mörk som vid krigsutbrottet i Sirkkas hemland, är denna inte bara tecken på åskväder utan 

påminner flickan om sina krigserfarenheter och betingar hennes rädsla. Detta gäller även Micha, som 

vid ankomsten i mottagarlandet väntar i ett rum som är lika mörkt som bakgrunden under flyktresan. 

Sabelles bakgrund är svart-vitt ända till flickans fullständiga integrering.  

Jag menar att Sirkkas, Michas och Sabelles flyktresa sker på två nivåer – samspelet dem emellan ger 

inte minst verbalspråkets platsomständighet och den visuella bakgrunden uttryck för. Dels tecknas 

flyktingbarnens yttre resa, som frekvent får stöd i materiella och verbala processer, likaledes visuella 

aktionsprocesser samt plats- och tidsomständigheter. Därtill tecknas emellertid också flyktingbarnens 

inre resa, som får stöd i mentala och relationella processer, likaledes visuella reaktionsprocesser och 

bakgrundens skiftande färgsättning, om än inte lika frekvent. Medan den kvantitativa verbalspråkliga 

analysen vittnar om den yttre resans framskridande dynamik, förmår den kvalitativa analysen tillägga 

och ge tonvikt vid flyktingbarnens inre resa, som jag tror är minst lika central för berättelsernas lyckliga 

slut – Sirrkas, Michas och Sabelles integrering i mottagarlandet.    

5.2 Jämförelse av ergativa roller och visuell porträttering 

Till skillnad från fördelningen av de fyra transitiva deltagarrollerna, som procentuellt till stor del är 

jämförliga i de tre bilderböckerna, varierar fördelningen av de tre ergativa deltagarrollerna något mer. 

Emellertid är den totala differensen mellan barnen och deras föräldrar tämligen jämn, ligger i Systern 

från havet på 62 %, i Om du skulle fråga Micha på 44 % och i Sabelles röda klänning på 56 % - i varje 

fall till förmån för barnen. Annorlunda uttryckt betyder detta att Sirkka, Micha och Sabelle är – alla 
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roller sammantagna – tydligt framträdande i relation till sina föräldrar, vilket den stora skillnaden dem 

emellan visar (se avsnitt 4.1.2, 4.2.2 och 4.3.2).  

Mitt första antagande, att särskilt karaktärernas frekventa förekomst i roll som Agent vore 

handlingskraftiga medan en hög andel i roll som Medium snarare skulle tyda på deras utsatthet (se 

avsnitt 2.2; Tolvanen 2014:172) har inte bekräftats. Uppdelningen av rollen Medium (se avsnitt 3.2) har 

visat sig vara till nytta då denna har möjliggjort att kunna få reda på vem som faktiskt är utsatt för någon 

annans handling och i vilken mängd. Påfallande är att de centrala karaktärerna generellt sällan innehar 

rollen Medium i position som andradeltagare och således blir påverkade av någon annan. I berättelsen 

om Sirkka sker detta till 6 %, i den om Micha till 11 % och i den om Sabelle till 10 % jämfört med de 

båda andra ergativa rollerna Agent och Gynnad såväl som Medium i position som förstadeltagare; detta 

trots att i Systern från havet och Sabelles röda klänning den procentuella andelen av rollen Agent med 

34 % vad gäller förstnämnda och 38 % vad gäller sistnämnda berättelse är förhållandevist hög. Den låga 

andelen av centrala karaktärer i position som andradeltagare i rollen Medium verkar därför oförväntad. 

Att en process kan ha en Agent behövs det ju minst två deltagare och således en andradeltagare i rollen 

Medium (se avsnitt 2.2; Halliday & Matthiessen 2004:341 f.). Anledningen till diskrepansen mellan 

Agent och Medium i position som andradeltagare – 34 % gentemot 6 % respektive 38 % gentemot 10 

% – är att Agenter i de tre berättelserna tämligen ofta inte betingar något mänskligt Medium. När Sirkkas 

pappa ”vänder cykeln” är han som extern instans, alltså Agent, den som har inverkan på föremålet cykeln 

som således fungerar som Medium - det som handlingen sker igenom (se avsnitt 2.2; Tolvanen 

2014:172). Ytterligare ett övervägande är om en karaktär i roll som Agent egentligen nödvändigtvis 

skiljer sig markant från en i roll som Medium i position som förstadeltagare. Då Margaretas ”[m]amma 

vattnar krukväxterna” är hon Agent medan hon är Medium i satsen ”[m]amma stickar”; detta eftersom 

andradeltagaren i sistnämnda exempel inte är utskriven. I dylika fall hade möjligen valensgrammatiken 

kunnat vara till hjälp vid klassificeringen. Såväl processkärnan vattna som sticka är bivalenta, kräver 

således två aktanter – ett subjekt (som svarar på frågan, vem som vattnar eller stickar) och ett direkt 

objekt (som svarar på frågan vad som stickas eller vattnas). Jag ställer mig därför tveksam till att i varje 

fall kunna dra en slutsats ur den oundvikliga skillnaden som resulterar ur SFG:s klassificering beroende 

på om andradeltagaren är utskriven, som i mitt första exempel, eller utelämnad, som i mitt andra 

exempel. Som en följd anser jag att även den allmänt stora differensen mellan barnen och föräldrarna – 

återigen till förmån för barnen – i rollen Medium i position som förstadeltagare, betonar barnens 

dynamik. Eftersom det inte finns någon extern instans, som påverkar en karaktär i denna roll utifrån, 

framställs den som handlingen sker igenom som aktiv och handlingskraftig. Då ”Sirkka reser sig” och 

”skakar på axlarna” och Micha ”repade, ristade, skar” och ”drog arga streck”, ”lekte” Sabelle och ”ritade 

sin mormor”. I varje fall klassificeras flyktingbarnen som Medium då andradeltagaren inte är utskriven 

eller transitivt fungerar som utsträckning, vilken ergativt skulle klassificeras som Räckvidd (se avsnitt 

2.2; Halliday & Matthiessen 346 f.). Ändå tycker jag att det ju frekvent är barnen som agerar, oavsett 

om dessa explicit har inverkan på något eller någon annan.  

Den tredje och sista ergativa rollen som denna undersökning riktat in sig på – Gynnad – utgör 

kvantitativt genomgående en relativt låg andel jämfört med de andra rollerna. Beslutet att uppdela även 

den (se avsnitt 3.2), har resulterat ur övervägandet att på så sätt kunna utläsa, i vilken utsträckning en 

karaktär utskrivet gynnar en annan, som således skulle uppträda som Gynnad i position som 

andradeltagare. När Margaretas pappa ”kramar Margareta och Sirkka” eller Sirkkas pappa lovar att han 

”ska lära [sin dotter] simma/cykla” är detta enbart ett fåtal av föräldrarnas handlingar som påtagligen 

syftar till att gynna barnen. Fastän dessa ändå inte verkar uppnå sitt syfte, visar uppdelningen att det 

frekvent är föräldrarna som försöker befrämja sina barn och att andelen Gynnade genom någon annan 

är dubbelt så hög som den utan gynnande – 8 % i position som andradeltagare gentemot 4 % i position 

som förstadeltagare. Således har även uppdelningen av rollen Gynnad varit till hjälp, om än inte lika 

mycket som uppdelningen av rollen Medium; detta eftersom karaktärer i deltagarrollen Gynnad är 

tämligen få, vilket särskilt berättelsen om Micha vittnar om. Enbart en gång – i position som 

förstadeltagare tillsammans med sin familj är han Gynnad då ”de fick ta med sig tapetbiten”. Dessutom 

är den gynnande, det vill säga, karaktären som har för avsikt att gynna en annan, mest underförstått 

bekant. Sabelle får i position som förstadeltagare ”den röda klänningen” och även om det explicit inte 
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är utskrivet, vem det är, som gynnar henne, framgår ur kontexten att flickans mormor innehar denna 

roll. Det som analysen av ergativa roller således mest centralt uppvisar, är protagonisternas skiftande 

totala förekomst i relation till sina föräldrar (se avsnitt 4.1.2, 4.2.2 och 4.3.2). Ur en fokusering på 

flyktingbarnens framgår, att deras utveckling sker genom samspelet av de ergativa rollerna Agent, 

Medium och Gynnad, i vilka de frekvent uppträder.   

I jämförelsen av centrala karaktärers förekomst i position som förstadeltagare (se avsnitt 5.1) antyder 

sig att uteslutande flyktingbarnen visuellt tillskrivs utmärkande drag – i och med att såväl Sirkka som 

Micha och Sabelle är bärare av symboliska attribut. I synnerhet Sirkkas röda hårband, Michas tapetbit 

och Sabelles röda klänning bidrar till att protagonisterna blir igenkännbara. Oavsett om de porträtteras 

ensamt eller tillsammans med andra karaktärer är det i de flesta fall enkelt att känna igen dem. Ett 

undantag bildar emellanåt Micha då han – i motsats till de båda flickorna – inte alltid har sitt symboliska 

attribut med sig (se avsnitt 4.2.1). Viktigt att notera är dock, att denna problematik aldrig är aktuell i 

relation till ”de stora” då dessa genomgående tecknas som ”stora”, utan enbart när Micha uppträder 

tillsammans med andra barn. Eftersom denna undersökning särskilt åsyftar föräldrarnas roll i barnens 

utveckling tycks detta påpekande långtgående kunna lämnas utan avseende. Således bidrar inte minst 

den visuella porträtteringen till berättelsernas höga potential till identifikation med flyktingbarnen.  

5.3 Barnens handlingsförmåga i valda bilderböcker: resonemang 

Med krigsutbrottet blir Sirkka, Micha och Sabelle hem- och skyddslösa, tvungna att bege sig på en 

flyktresa de varken kan förstå eller influera. En återblick till ett av litteraturvetaren Nodelmans 

kännetecken för barnlitteratur – ”its happy endings often involves returning to or arriving at what is 

presented as home” (se avsnitt 2.1; 2010:23) – besannar sig; dock inte i den meningen han åsyftat. 

Flyktingbarnen i de tre berättelserna jag har analyserat är temporärt ”rotlös[a]” men genom 

bilderböckerna aldrig ”röstlös[a]” (Österlund 2013:1). Parallellt till den yttre flyktresan, ett öde som 

barn och vuxna likaledes är utsatta för, genomgår dessa en inre resa som efter ankomsten i 

mottagarlandet så småningom leder till barnens integrering. Ankomsten i hemmet är således inte 

synonym med den platsen, de en gång har lämnat. I kontakt med andra barn mognar flyktingbarnen. De 

utvecklar sig i och med att det egna medvetandet om rädslan för flyktens följder och längtan efter det 

de har lämnat ökar. Denna insikt ger barnen en röst då de alltmer förmår att uttrycka sina känslor, både 

mentalt, verbalt och genom konkreta handlingar. Föräldrarnas roll i denna utveckling är marginell – 

minskar även under handlingarnas framskridande. Läsaren delges inte huruvida vuxna förmår hantera 

flyktens följder, om och på vilket sätt dessa kan acceptera den nya, okända omgivningen (se avsnitt 5.1 

och 5.2). Detta tycks emellertid heller inte vara viktigt för barnens historia. Sirkka, Micha och Sabelle 

övervinner den prekära situationen som inte har varit möjligt att undgå. I sina tankar har de fått ett andra 

hem – mottagarlandet, vilket de såväl fysiskt som mentalt är del av.  

Systern från havet, Om du skulle fråga Micha och Sabelles röda klänning utmanar således begreppet 

hems traditionella räckvidd, ger upphov till och befrämjar en omdefinition. Därmed reflekterar de 

”globaliseringens dekonstruktion av nationalitet” (Österlund 2013:2) då de exemplifierar att hemmet 

varken behöver vara sammanlänkat med en nation eller bunden till en enda plats – tvärtom är hybriditet 

och upplösning av nationella gränser i hög grad aktuella (se Ommundsen 2013; Maguire & Rogers 

2013). Denna tanke knyter an till Ommundsens redogörelse för moderna barnböcker, som kännetecknas 

av att vara gränsöverskridande (se avsnitt 2.1; 2012:114). Teman som behandlas anbelangar inte längre 

uteslutande barn utan likaledes vuxna, som ställs inför dylika uppmaningar, resulterande ur generella 

samhälleliga förändringar och speciellt krig och naturkatastrofer. Således är min undersökning väl 

förenlig med Ommundsens (2012:107) och likaledes Christensen, Kampp & Karlskov Skyggebjergs 

(2004:103) konstaterande – även mitt material, 3 samtida svenska bilderböcker om barn på flykt, är i 

hög grad gränsöverskridande och vågar ”ta upp stora, tuffa ämnen” (se avsnitt 3.1; Wirsén, citerat efter 

Emmelin 2015). Det lyckliga slutet som i sin tur motsvarar Nodelmans och Nikolajevas allmänna 

kännetecken för barnlitteratur (se avsnitt 2.1) består i protagonisternas, flyktingbarnens, självständiga 

mognad, som – oberoende av sina föräldrar – förmår integrera sig i ett nytt samhälle. Fastän mitt material 

begränsar sig på ett tämligen ringt urval – 3 bilderböcker av totalt ungefär 550 förstaupplagor som 2015 
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kan antas ha utgetts på svenska8 – tror jag att resultatet förmår visa på en tendens, inte minst bekräftat 

genom nämnda nordiska litteraturvetares omdöme: (Bilder)böcker, som i första hand är skrivna för barn, 

är alltmer utmanande – för alla åldrar.  

  

                                                      
8 Denna uppskattning baserar på siffror av år 2014 utgivna svenska och översatta förstaupplagor av bilderböcker, framlagda av 

Svenska barnboksinstitutet (2015:36).  
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Bilaga 1: Flyktingbarnens värld i siffror 

1. Asylansökningar i industriländerna år 2014  

2. Asylansökningar ensamkommande flyktingbarn i EU-staterna år 2012 – 2014 

3. EU-staterna i jämförelse: Asylansökningar per 1000 invånare år 2014 
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Tyskland

Danmark

Malta

Österrike

Ungern

Sverige

 

 

Antalet 

ursprungliga 

ansökanden 

 

Förändring i förhållande 

till förra året 

 

Viktigaste ursprungsländer 

 

Tyskland 173 000 + 58 % Syrien, Serbien, Irak, Eritrea 

USA  121 200 + 42 % Mexiko, Centralamerika 

Turkiet 87800 + 49 % Syrien, Irak 

Sverige 75 100 + 38 % Syrien, Eritrea 

Italien 64 700 + 148 % Mali, Nigeria, Gambia 

Industriländer totalt 866 000 + 45 %  

Andel Europa 714 300 + 47 %  

   2012 2013 2014 Totalt 

Sverige 3580 3850 7050 14 480 

Tyskland 2095 2485 4400 8980 

Österrike 1375 935 1975 4285 

Italien 970 805 2505 4280 

USA 1125 1265 1860 4250 

Belgien 975 420 530 1925 

Nederländerna 380 310 960 1650 

Danmark 355 350 820 1525 

Bulgarien 60 185 940 1185 

Ungern 185 380 605 1170 

Frankrike 490 365 - 855 

Grekland 75 325 440 840 

Polen 245 255 185 940 

Finland 165 160 195 520 

Malta 105 335 55 495 

Rumänien 135 15 95 245 

Slovenien 50 30 65 145 

Kroatien 70 55 10 135 

Cypern 25 55 50 130 

Luxemburg 15 45 30 90 

Portugal 10 55 15 80 

Irland 25 20 30 90 

Spanien 15 10 15 40 

Slovakien 5 5 10 20 

Tjeckien 5 0 5 10 

Estland 0 5 0 5 

Lettland 0 5 0 5 

Litauen 5 0 - 5 

EU totalt 12 545 12 730 22 855 48 130 
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Bilaga 2: Stark, Ulf & Wirsén, Stina 2015: Systern från havet. Bonnier Carlsen.

 

1. Sammanställning över kvantitativa mått 

Tabell 1: Antal ord per mening inom varje kapitel.  

Kapitelnamn antal ord antal meningar antal ord per mening 

Himlen är blå 59 10 5,90 

Så springer mamma 316 47 6,72 

I öster 121 20 6,05 

I väster 141 23 6,13 

I öster 246 33 7,45 

På andra sidan havet 117 18 6,50 

Vi leker tysta leken 101 24 4,20 

Margareta hoppar fram 296 45 6,58 

Margareta leker 205 25 8,20 

I nöjesparken 252 34 7,41 

Ballongerna sitter i taket 161 21 7,67 

Sirkka har fått 481 72 6,68 

Sirkka sitter på en klippa  355 50 7,10 

En dag på våren 120 23 5,22 

De står på kajen 100 19 5,26 

I landet i öster 131 18 7,28 

I landet i väster 50 5 10,00 

Till alla barn 17 2 8,5 

 

    antal ord antal meningar antal ord per mening 

i alla 18 kapitel  4329 489 122,85 

genomsnittligt 240,50 27,17 6,83 

 

2. Redovisning av kvantitativa beräkningar till den ideationella metafunktionen 

2.1 Transitivitet: Processtyper, förstadeltagare och omständigheter 

Tabell 2 a – 2 d: Procentuell och numerisk fördelning av processtyper mellan centrala karaktärer i 

position som transitiva förstadeltagare. 

 

Tabell 2 a: Totalt antal analyserade satser.  

 % (antal) materiell mental relationell verbal 

Del 1 100 (46) 58,70 (27) 8,70 (4) 10,87 (5) 21,73 (10) 

Del 2 100 (374) 52,41 (196) 17,65 (66) 12,30 (46) 17,65 (66) 

Del 3 100 (148) 49,32 (73) 18,92 (28) 10,14 (15) 21, 62 (32) 

totalt 100 (568) 52,11 (296) 17,25 (98) 11,62 (66) 19,01 (108) 
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Tabell 2 b: Fördelning i Del 1 - Det fridfulla hemlandet. 

  % 

(antal) 

Sirkka Margareta Sirkkas 

mamma 

Sirkkas 

pappa 

Margaretas 

mamma 

Margaretas 

pappa 

Del 

1 

materiell 100 

(27) 

7,41 (2) 25,93 (7) 25,93 

(7) 

14,81 

(4) 

14,81 (4) 11,11 (3) 

mental 100 (4) 25, 00 

(1) 

-  25,00 

(1) 

50,00 

(2) 

-  -  

relationell 100 (5) 20,00 

(1) 

20,00 (1) 20,00 

(1) 

40,00 

(2) 

-  -  

verbal 100 

(10) 

10,00 

(1) 

20,00 (2) 50,00 

(5) 

10,00 

(1) 

-  -  

totalt 100 

(46) 

15,60 

(5) 

16,48 (10) 30,23 

(14) 

28,70 

(9) 

3,70 (4) 2,78 (3) 

 

Tabell 2 c: Fördelning i Del 2 - Krigsutbrottet. 

  % 

(antal) 

Sirkka           Margareta Sirkkas 

mamma 

Sirkkas 

pappa 

Margaretas 

mamma 

Margaretas 

pappa 

Del 

2 

materiell 100 

(196) 

34,69 

(68) 

25,00 (49) 9,18 

(18) 

6,12 

(12) 

13,27 (26) 11,73 (23) 

mental 100 

(66) 

51,52 

(34) 

36,36 (24) 3,03 (2) 4,55 (3) 3,03 (2) 1,52 (1) 

relationell 100 

(46) 

52,17 

(24) 

30,44 (14) 2,17 (1) 2,17 (1) 6,52 (3) 6,52 (3) 

verbal 100 

(66) 

16,67 

(11) 

28,79 (19) 6,06 (4) 3,03 (2) 24,24 (16) 21,21 (14) 

totalt 100 

(374) 

38,76 

(137) 

30,15 

(106) 

5,11 

(25) 

3,97 

(18) 

11,77 (47) 10,25 (41) 

 

Tabell 2 d: Fördelning i Del 3 – Integreringen i mottagarlandet. 

  % 

(antal) 

Sirkka Margareta Sirkkas 

mamma 

Sirkkas 

pappa 

Margaretas 

mamma 

Margaretas 

pappa 

Del 

3 

materiell 100 

(73) 

42,50 

(31) 

34,25 (25) 1,37 (1) 8,22 (6) 2,74 (2) 10,96 (8) 

mental 100 

(28) 

50,00 

(14) 

32,14 (9) 3,57 (1) 7,14 (2) 3,57 (1) 3,57 (1) 

relationell 100 

(15) 

53,33 

(8) 

20,00 (3) 6,67 (1) 6,67 (1) 6,67 (1) 6,67 (1) 

verbal 100 

(32) 

40,63 

(13) 

37,50 (12) 3,13 (1) 3,13 (1) 3,13 (1) 12,50 (4) 

totalt 100 

(148) 

46,62 

(66) 

30,97 (49) 3,69 (4) 11,36 

(10) 

4,03 (5) 8,43 (14) 

 

Tabell 3: Procentuell och numerisk fördelning av omständigheter. 

% (antal) Plats Tid Sätt Orsak Villkor Sällskap Sak 

100 (301) 50,83 

(153) 

26,25 (79) 12,96 (39) 2,99 (9) 0,66 (2) 3,99 (12) 2,33 (7) 
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2.2 Ergativitet: De ergativa rollerna Medium, Agent och Gynnad  

Tabell 4: Procentuell och numerisk fördelning mellan centrala karaktärer. 

 % (antal) Sirkka Margareta Sirkkas 

mamma 

Sirkkas 

pappa 

Margaretas 

mamma 

Margaretas 

pappa 

Agent 100 

(150) 

24,67 

(37) 

31,34 (47) 10,67 

(16) 

7,34 (11) 10,00 (15) 16,00 (24) 

Medium 100 

(191) 

42,41 

(81) 

27,75 (53) 5,76 (11) 7,85 (15) 9,95 (19) 6,28 (12) 

Medium 100 (18) 38,89 (7) 33,33 (6) -  11,11 (2) 5,56 (1) 11,11 (2) 

Medium 100 (27) 66,67 

(18) 

22,22 (6) 3,70 (1) 3,70 (1) -  3,70 (1) 

Gynnad 100 (17) 64,71 

(11) 

35,29 (6) -  -  -  -  

Gynnad 100 (33) 66,67 

(22) 

27,27 (9) 3,03 (1) -  -  3,03 (1) 

totalt 100 

(436) 

50,67 

(176) 

29,53 

(127) 

3,86 (29) 5,00 (29) 4,25 (35) 6,69 (40) 
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Bilaga 3: Sjögren, Viveka 2015: Om du skulle fråga Micha. Kabusa Böcker. 

 

1. Sammanställning över kvantitativa mått 

Tabell 1: Antal ord per mening inom varje kapitel.  

Kapitelnamn antal ord antal meningar antal ord per mening 

Om du skulle fråga Micha 47 5 9,40 

De gömde sig 69 9 7,67 

Det var natt 35 5 7,00 

Det blev en lång resa 15 3 5,00 

De stora turades om 42 4 10,50 

Efter sjutton streck 15 2 7,50 

Hemma i rummen 36 4 9,00 

Varje dag 22 4 5,50 

Och varje morgon 55 5 11,00 

En dag 25 6 4,17 

Nu spelar de 94 18 5,22 

 

    antal ord antal meningar antal ord per mening 

i alla 11 kapitel  455 65 81,96 

genomsnittligt 41,36 5,91 7,45 

 

2. Redovisning av kvantitativa beräkningar till den ideationella metafunktionen 

2.1 Transitivitet: Processtyper, förstadeltagare och omständigheter 

Tabell 2 a – 2 d: Procentuell och numerisk fördelning av processtyper mellan centrala karaktärer i 

position som transitiva förstadeltagare. 

 

Tabell 2 a: Totalt antal analyserade satser.  

 % (antal) materiell mental relationell verbal 

Del 1 100 (4)  50,00 (2)  -  -  50,00 (2) 

Del 2 100 (39) 43,59 (17) 17,95 (7) 15,38 (6) 23,08 (9) 

Del 3 100 (16) 43,75 (7) 18,75 (3) 6,25 (1) 31,25 (5) 

totalt 100 (59) 44,07 (26) 16,95 (10) 11,86 (7) 27,12 (16) 

 

Tabell 2 b: Fördelning i Del 1 - Det fridfulla hemlandet. 

  % 

(antal) 

Micha Micha och 

klasskamrater 

Micha 

och 

familj  

klass-

kamrater 

de stora läsare 

Del 

1 

materiell 100 (2) 100 (2) -  -  -  -  -  

mental 100 (0) -  -  -  -  -  -  

relationell 100 (0) -  -  -  -  -  -  

verbal 100 (2) 50 (1) -  -  -  -  50 (1) 

totalt 100 (4) 75,00 (3) -  -  -  -  25,00 

(1) 
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Tabell 2 c: Fördelning i Del 2 - Krigsutbrottet. 

  % 

(antal) 

Micha Micha och 

klasskamrater 

Micha 

och 

familj  

klass-

kamrater 

de stora läsare 

Del 

2 

materiell 100 

(17) 

41,18 (7) -  29,41 

(5) 

-  29,41 

(5) 

-  

mental 100 (7) 100,00 

(7) 

-  -  -  -  -  

relationell 100 (6) 83,33 (5) -  -  -  16,67 

(1) 

-  

verbal 100 (9) 33,33 (3) -  -  11,11 (1) 44,44 

(4) 

11,11 

(1) 

totalt 100 

(39) 

64,46 

(22) 

-  7,35 (5) 2,78 (1) 22,63 

(10) 

2,78 (1) 

 

Tabell 2 d: Fördelning i Del 3 – Integreringen i mottagarlandet. 

  % 

(antal) 

Micha Micha och 

klasskamrater 

Micha 

och 

familj  

klass-

kamrat(er) 

de stora läsare 

Del 

3 

materiell 100 (7) 57,14 (4) 28,57 (2) -  14,29 (1) -  -  

mental 100 (3) 66,67 (2) -  -  33,33 (1) -  -  

relationell 100 (1) 100,00 

(1) 

-  -  -  -  -  

verbal 100 (5) 60,00 (3) -  -  20,00 (1) -  20,00 

(1) 

totalt 100 

(16) 

70,95 

(10) 

7,14 (2) -  16,91 (3) -  5,00 (1) 

 

Tabell 3: Procentuell och numerisk fördelning av omständigheter. 

% (antal) Plats Tid Sätt Orsak Villkor Sällskap Sak 

100 (52) 28,85 (15) 50,00 (26) 13,46 (7) 5,77 (3) -  -  1,92 (1) 
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2.2 Ergativitet: De ergativa rollerna Medium, Agent och Gynnad 

Tabell 4: Procentuell och numerisk fördelning mellan centrala karaktärer. 

 % (antal) Micha Micha och 

klasskamrater 

Micha 

och 

familj 

klass- 

kamrater 

de stora läsare 

Agent 100 (7) 42,86 (3) -  -  -  -  57,4 (4) 

Medium 100 (19) 57,89 

(11) 

5,26 (1) 21,05 (4) 5,26 (1) 10,53 (2) -  

Medium 100 (24) 62,50 

(15) 

-  4,17 (1) 8,33 (2) 25,00 (6) -  

Medium 100 (6) 66,67 (4) -  -  33,33 (2) -  -  

Gynnad 100 (1) -  -  100,00 

(1) 

-  -  -  

Gynnad -  -  -  -  -  -  -  

totalt 100 (57) 57,90 

(33) 

1,75 (1) 10,52 (6) 8,78 (5) 14,04 (8) 5,26 (4) 
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Bilaga 4: Michaelidou-Kadi, Marina 2015: Sabelles röda klänning. Mirando 

Bokförlaget. 
  

1. Sammanställning över kvantitativa mått 

Tabell 1: Antal ord per mening inom varje kapitel. 

Kapitelnamn antal ord antal meningar antal ord per mening 

Från en dag till en annan 74 6 12,33 

De kom till sin nya stad 33 2 16,50 

I den nya skolan 26 4 6,50 

Varje morgon 52 4 13,00 

Sabelle pratade aldrig 68 6 11,33 

Vill du berätta lite 29 2 14,50 

På eftermiddagen 65 5 13,00 

På kvällen 60 6 10,00 

Sabelle tog med sig 79 7 11,29 

På söndagen 97 10 9,70 

Sabelle lyfte upp 23 3 7,67 

 

    antal ord antal meningar antal ord per mening 

i alla 11 kapitel  606 55 125,82 

genomsnittligt 55,09 5,00 11,44 

 

2. Redovisning av kvantitativa beräkningar till den ideationella metafunktionen  

2.1 Transitivitet: Processtyper, förstadeltagare och omständigheter 

Tabell 2 a – 2 c: Procentuell och numerisk fördelning av processtyper mellan centrala karaktärer i 

position som transitiva förstadeltagare. 

 

Tabell 2 a: Totalt antal analyserade satser  

 % (antal) materiell mental relationell verbal 

Del 1 100 (49) 52,02 (25)  16,33 (8) 12,24 (6) 20,41 (10) 

Del 2 100 (43) 74,42 (32) 18,60 (8) 2,33 (1) 4,65 (2) 

totalt 100 (92) 61,96 (57) 17,39 (16) 7,60 (7) 13,04 (12) 

 

Tabell 2 b: Fördelning i Del 1 – Krigsutbrottet. 

  % 

(antal) 

Sabelle Sabelles 

klasskamrat(er) 

Sabelles 

mamma  

Sabelles 

pappa 

Sabelles 

mormor 

Sabelles 

lärare 

Del 

1 

materiell 100 

(25) 

56,00 

(14) 

-  20,00 

(5) 

24,00 

(6) 

-  -  

mental 100 (8) 87,5 (7) -  -  -  12,5 (1) -  

relationell 100 (6) 83,33 

(5) 

-  -  16,67 

(1) 

-  -  

verbal 100 

(10) 

50,00 

(5) 

10,00 (1) 20,00 

(2) 

10,00 

(1) 

-  10,00 

(1) 

totalt 100 

(49) 

69,21 

(31) 

2,50 (1) 10,00 

(7) 

12,67 

(8) 

3,13 (1) 2,50 (1) 
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Tabell 2 c: Fördelning i Del 2 – Integreringen i mottagarlandet. 

  % 

(antal) 

Sabelle Sabelles 

klasskamrat(er) 

Sabelles 

mamma  

Sabelles 

pappa 

Sabelles 

mormor 

Sabelles 

lärare 

Del 

2 

materiell 100 

(32) 

84,38 

(27) 

3,13 (1) -  3,13 (1) 6,25 (2) 3,13 (1) 

mental 100 (8) 62,50 

(5) 

25,00 (2) -  -  12,50 (1) -  

relationell 100 (1) 100,00 

(1) 

-  -  -  -  -  

verbal 100 (2) 50,00 

(1) 

50,00 (1) -  -  -  -  

totalt 100 

(43) 

74,22 

(34) 

19,53 (4) -  0,78 (1) 4,69 (3) 0,78 (1) 

 

Tabell 3: Procentuell och numerisk fördelning av omständigheter. 

% (antal) Plats Tid Sätt Orsak Villkor Sällskap Sak 

100 (72)  31,94 

(23) 

40,28 

(29) 

18,06 

(13) 

4,17 (3)  -   1,39 (1) 4,17 (3) 

 

2.2 Ergativitet: De ergativa rollerna Medium, Agent och Gynnad 

Tabell 4: Procentuell och numerisk fördelning mellan centrala karaktärer. 

 % (antal) Sabelle Sabelles 

klasskamrater 

Sabelles 

mamma 

Sabelles 

pappa 

Sabelles 

mormor 

Sabelles 

lärare 

Agent 100 (36) 66,67 

(24) 

2,78 (1) 13,89 (5) 5,56 (2) 8,33 (3) 2,78 (1) 

Medium 100 (29) 75,86 

(22) 

6,90 (2) 3,45 (1) 10,34 (3) 3,45 (1) -  

Medium 100 (15) 93,33 

(14) 

-  -  6,67 (1) -  -  

Medium 100 (9) 44,44 (4) 11,11 (1) 11,11 (1) 11,11 (1) 22,22 (2) -  

Gynnad 100 (3) 66,67 (2) -  -  33,33 (1) -  -  

Gynnad 100 (2) 100,00 

(2) 

-  -  -  -  -  

totalt 100 (94) 72,34 

(68) 

4,26 (4) 7,45 (7) 8,51 (8) 6,38 (6) 1,06 (1) 

 

 

 


