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Abstrakt 

 

Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. 

Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det 

som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer 

gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. Empirin i denna uppsats grundar sig i fyra utvalda 

romaner  som är vanligt förekommande i svenskundervisningen på högstadieskolor. Tre skolor 

kontaktades för att få en översikt över den skönlitteratur som oftast används i 

svenskundervisningen och sedan gjordes ett urval på fyra romaner som alla tre skolor hade 

gemensamt. Sammanlagt 800 verb har analyserats och kategoriserats med hjälp av en 

processtypsanalys för att kunna se hur processtyperna fördelar sig på respektive. Resultatet av 

min undersökning visar en tendens till att materiella processer är vanligast förekommande i 

beskrivningen av manliga romankaraktärer. Vad resultatet även visar är en tendens till att 

mentala verbprocessen är vanligast förekommande i beskrivningen av kvinnliga 

romankaraktärer när vi jämför med siffrorna hos de manliga romankaraktärerna. Dock visar 

resultatet av undersökningen att berättarperspektivet spelar en viktig roll. Vad som har synts i 

resultatet är att den mentala verbprocessen är vanligt förekommande i beskrivningen av 

huvudpersonerna jämfört med bipersonerna och den verbala verbprocessen är vanligt 

förekommande i beskrivningen av bipersonerna jämfört med huvudpersonerna och detta har 

inget med kön att göra.  
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1.Inledning 

 

Språket är en dynamisk process som förändras beroende på kontext (Edlund m.fl. 2007:19). 

Språket har en stor roll i meningsskapandet och används för att beskriva och förklara världen  

(Sellgren 2011:53-54). Den dynamiska processen i språket påverkas av olika faktorer och en av 

dessa är kön. Det har konstaterats att det finns ett manligt och kvinnligt språk som gör sig tydligt 

i talutrymmet, skrivprocesser och även i litteratur. Det handlar ofta om vilka ord som används 

av respektive kön och vilka adjektiv som används för att beskriva det manliga respektive det 

kvinnliga. Språket används för att beskriva, skapa och vidmakthålla manliga och kvinnliga 

stereotyper där mannen är normen utifrån genusteorin (Butler 2007:11). Idag lever vi i ett 

samhälle som allt mer präglas av en jämställdhet där man försöker minska klyftan mellan man 

och kvinna. Denna jämställdhet syns även i litteraturen som finns tillgänglig. Författare gör ett 

medvetet val i sina beskrivningar av man-kvinna, pojke-flicka och försöker hålla det 

könsneutralt för att undvika den manliga och kvinnliga stereotypen (Kåreland & Lind-Munther 

2015:113-114). Gränsöverskridande genus är något som blivit allt mer modernt och författare 

vill skapa karaktärer som alla kan identifiera sig med oavsett kön eller genus. Trots det skapar 

läsaren ändå sig en bild av manligt och kvinnligt när läsaren läser litteraturen och det intressanta 

är vad kan det bero på. 

Forskning har bevisat att läsning bidrar till en språkutveckling och en generell uppfattning 

av världen och olika kulturer, vi måste låta eleverna läsa om en verklighet som ligger nära 

förankrat i deras egna värld och där blir kön och genus en viktig faktor. Skolan är en viktig 

arena och en miljö som erbjuder en uppsjö av böcker i alla dess former. Böckers formuleringar 

med avseende på kön och genus kan ha en stor betydelse för barns uppfattning av världen. Det 

har oftast betonats i studier rörande äldre barn och ungdomar att huvudpersonens kön både har 

betydelse för deras upplevelse av och intresse för boken. Barnböcker liksom annan litteratur 

uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster och förmedlar därmed även 

samhällets syn på vad som är feminint och maskulint (Kåreland & Lind-Munther 2015:126). 

Utifrån denna redogörelse för litteraturens påverkan på barn, är det inte viktigt att vi i skolan 

då presenterar och erbjuder elever böcker som är gränsöverskridande och könsneutrala? I 

läroplanen för grundskolan 2011 står det att svenskundervisningen ska erbjuda en läsning som 

belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Det står även att läsning ska ge en 

inblick i hur olika språkhandlingar kan se ut beroende på kontext, men samtidigt står det inget 
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om genus eller stereotyper. Fokus i denna uppsats att jämföra hur ett urval manliga och 

kvinnliga romanpersoner, i böcker som läses på högstadieskolor, gestaltas utifrån vilka typer 

av verb de står som subjekt till, detta med hjälp av en analysmodell från SFG (Holmberg & 

Karlsson 2006:73-115). Hur berättarperspektivet ser ut i de olika böckerna kommer också tas i 

åtanke när analysen av resultatet redogörs. Är det en intern fokalisering eller extern fokalisering 

i respektive böcker och bidrar respektive berättarperspektiv till det resultat som undersökningen 

kommer visa? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra hur ett urval manliga och kvinnliga romanpersoner i 

böcker som oftast används i svenskundervisningen på högstadieskolor gestaltas utifrån vilka 

typer av verb som de står som subjekt till med hjälp av en analysmodell från SFG (Holmberg 

& Karlsson 2006:73-115). En hypotes skulle vara att föreställningen om att pojkar är mer aktiva 

(Svaleryd 2003:15) skulle kunna likställas med den materiella processen vilket i så fall skulle 

vara vanligast förekommande processen hos de manliga karaktärerna och föreställningen att 

flickor/kvinnor är mer känslostyrda och verbala skulle i så fall resultera i att den mentala och 

verbala processtypen är mest förekommande hos de kvinnliga karaktärerna.  

1.3 Material och metod 

 

Innan skrivprocessen började kontaktade jag tre högstadieskolor belägna i Skåne för att få 

tillgång till deras litteraturkanon. Urvalet av romaner har baserats på dessa skolors 

litteraturkanon, och utifrån de listor jag fick tillgång till har jag valt ut fyra böcker som alla tre 

högstadieskolor har gemensamt. Urvalet av böcker som kommer ligga till grund för min uppsats 

är En ö i havet (1997) skriven av Annika Thor , Divergent (2012) skriven av Veronica Roth, 

Ondskan  (2003)  skriven av Jan Guillou och Twilight- om jag kunde drömma (2005) skriven 

av Stephenie Meyer. För att begränsa materialet ytterligare har jag valt ut de två 

huvudkaraktärerna i respektive bok och även begränsat antal verb till de hundra första verben 

tillhörande respektive utvalda subjekt i vardera roman. De subjekt respektive huvudkaraktärer 

jag valt ut är Steffi och Nelli  från boken En ö i havet, Beatrice och Four från Divergent, Bella 

och Edward från Twilight och Erik samt Pierre från Ondskan. 100 verb tillhörande respektive 

subjekt har plockats ut och analyserats med hjälp av processtypsanalysen från SFG (Holmberg 

& Karlsson 2006:73-115). Sammanlagt har 800 verb samlats in och analyserats för att sedan 

kunna kategorisera verbprocesserna som relationella processer, mentala processer, verbala 
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processer och materiella processer, dessa processer kommer beskrivas mer utförligt i min 

teoribakgrund.  

Det är en kvantitativ processtypsanalys som har legat till grund för insamling av empirin i 

min uppsats. I min kategoriseringsprocess har jag varit tvungen att tolka verbet i sin kontext för 

att kunna placera verbet under rätt kategori och därför har det även funnits med ett kvalitativt 

moment. I vissa satser som jag har plockat ut har det funnits mer än ett verb och då har jag även 

inkluderat och kategoriserat de andra verben. Jag har även valt att analysera vad det är för 

berättarperspektiv i respektive böcker för att se om detta är en faktor som spelar en roll i vilken 

verbprocess som är mest representerad.  
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2.Forskningsöversikt 

 

Edlund m.fl. (2007:56-75) har undersökt frågan om det finns något som kan kallas manligt och 

kvinnligt språk. Svaret på frågan är att män och kvinnor kommunicerar annorlunda och agerar 

därför på olika sätt. Edlund m.fl. (2007:59) förklarar dock att det är viktigt att ta i beaktning att 

människor är dynamiska individer som förändras och påverkas. Samhällets förväntningar 

beroende på tid och rum påverkar språket och skapar stereotyper som är svåra att bryta sig loss 

ifrån. Kvinnors språk sägs stå för närhet och samhörighet medan mannens står för kontroll och 

distans. Föreställningen om manligt och kvinnligt språk sammanfaller i denna studien med den 

västerländska kulturens förväntningar på manligt och kvinnligt. Edlund m.fl. (2007:75) skriver 

också att i det senmoderna samhället så har det skett en förskjutning i värderingen av vad som 

är typiskt manligt och kvinnligt i samtalsstil. I dagens samhälle där kommunikation blivit ett 

viktigt medel på alla arenor, för att upprätthålla privata och affärsmässiga relationer, har det 

kvinnliga språket som tidigare historiskt sågs som bristfälligt blivit en samtalsstil som är 

samförståndsskapande och en modell som förvandlats till en tillgång. Edlund m.fl. (2007:75) 

förklarar att språk och kön är viktiga pusselbitar i skapandet av könskategorier och hjälper till 

att bibehålla de könsroller och stereotyper som återfinns i samtiden.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005:113-152) har gjort enkät- och intervjustudier där de 

intresserat sig för vilket kön som är mest representerat i de böcker som finns tillgängliga ute på 

förskolor samt för frågan om karaktärernas agerande är könsstereotypsikt. Kåreland och Lindh-

Munther (2005:122) kom fram till att av de bildböcker som dominerar ute på förskolorna var 

det 50 stycken som var mansdominerade och 20 som innehöll en kvinnlig huvudperson. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005:122) skriver dock att många författare väljer ofta att ha 

både en manlig och en kvinnlig huvudperson för att boken ska locka båda könen till läsning. 

Diskussion om vad som händer med de huvudpersoner som inte tillskrivs något kön i boken 

förs i Kårelands och Lind-Munthers undersökning. De hänvisar till Yvonne Hirdmans 

genusteori där mannen är normen och drar slutsatsen att de huvudpersoner som inte tillskrivs 

något konkret kön oftast uppfattas som manliga på grund av normen. Till frågan om 

karaktärernas agerande skulle vara könsstereotypiskt blev svaret i majoriteten av fallen ja, men 

de kunde se att det var vanligare att pojkar tilläts visa rädsla än att flickor skulle agera 

aggressivt.  

Kåreland och Lind-Munther (2005:126) hänvisar till artikeln ”Gender stereotypes in 

children’s books” skriven av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach 2006, där de skriver 

att böckernas formuleringar med avseende på kön och genus kan ha en stor betydelse för barns 
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uppfattning av världen. Det har oftast betonats i studier rörande äldre barn och ungdomar att 

huvudpersonens kön både har betydelse för deras upplevelse och intresse av boken. Barnböcker 

liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster och 

förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint.  

Kerstin Nordenstam (1990) har i sin undersökning beskrivit skillnaderna och de språkliga 

drag som är typiska för respektive kön. Det Nordenstam (1990) har undersökt är mäns 

respektive kvinnors samtalsstil i privatsfären och materialet består av inspelningar från män och 

kvinnor i Göteborg. Samtalsämnet kunde väljas fritt, men inspelningen skulle vara i 30 minuter. 

Det Nordenstam (1990) kommer fram till var att män talar i längre repliker än kvinnor, men 

kvinnor yttrar fler ord än män, alltså kvinnor talar mer. Nordenstam (1990) kunde även se att 

kvinnor kände mer ansvar än män, särskilt när det gällde att hålla diskussionen levande och 

därför blev konsekvensen att kvinnorna talade mer i inspelningarna. När det gällde 

diskussionsämne fanns det en tydlig skillnad när det kom till samtal mellan män-män och 

kvinnor-kvinnor. Samtalet som fördes mellan män handlade ofta om bilar, sport och jobb medan 

samtalet mellan kvinnor handlade ofta om barn och personliga relationer. Nordenstam (1990) 

kunde även se en tendens till att kvinnor oftare bytte samtalsämne än män och kvinnor kände 

sig mer bekväma i samtalsgrupper där det endast fanns kvinnor. Utmärkande för kvinnornas 

samtal var dialog och ett tydligt samarbete, medan männens samtal präglades mer av en 

prestationsfixering som Nordenstam väljer att kalla det. En annan skillnad som Nordenstam 

(1990) kunde urskilja var att männen avbröt varandra oftare än vad kvinnor gjorde. Nordenstam 

skriver om stödsignaler som oftast används för att visa engagemang och intresse i samtal. Dessa 

stödsignaler återfanns i större andel hos kvinnorna än hos männen och Nordenstams hypotes är 

att kvinnor backar upp varandra mer än män.  

Tor G Hultman (1970) ingick i en forskningsgrupp som fick uppgiften av den svenska 

skolöverstyrelsen att undersöka 18-åringars språkutveckling och hur långt de kommit mot att 

hantera ett vuxet skriftspråk. En ökad oro för sjunkande kvalitet på ungdomars språkutveckling 

startade projektet och forskargruppens resultat skulle leda till ett program för skrivträning på 

gymnasiet. Skrivprojektet fick namnet Skrivsyntax och undersökningsmaterialet bestod av 

uppsatser från det centrala provet i svenska där temat var familjen och äktenskapet. Innan 

undersökningen startade fanns redan ett etablerat faktum att flickor var duktigare än pojkar i 

språkliga ämnen i skolan. Forskargruppen analyserade uppsatserna genom att koda varje ord 

och dess ordklass och eventuella undergrupper inom ordklassen. Vidare bestämdes även ordets 

ställning i texten och satsen som ordet befann sig i beskrevs. Resultatet blev att man kunde se 

stora skillnader mellan pojkars och flickors uppsatsskrivande och därmed en skillnad i manligt 
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och kvinnligt språk. Flickorna skrev längre uppsatser och gjorde färre språkfel, men flickorna 

var mer beroende av de hjälptexter som eleverna hade fått som utgångsmaterial för sitt 

skrivande. Flickorna använde fler negationer än pojkarna och när det gällde ordförråd kunde 

man se en skillnad i att flickorna använde mycket känsloord och beskrev den ”trygga världen” 

medan pojkarna skrev om relationen mellan familjen och samhället på ett mer ekonomiskt och 

politiskt plan.  

Maria Nikolajeva (1998:64) har i boken Barnbokens byggklossar har skrivit om 

genusstereotyper. En statisk person med vissa drag som representerar en grupp människor 

kallas för stereotyp. När pojkar, flickor, kvinnor och män förväntas bete sig på ett speciellt sätt 

utifrån de rådande normerna kan man tala om genusstereotyper. Kvinnliga och manliga 

stereotyper bygger på varandras motsatser och därför kan man dela upp vissa adjektiv som 

”manligt och kvinnligt”.  

Manligt Kvinnligt 

Starka Vackra 

Våldsamma aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aktiva Passiva 

Självständiga Beroende  

Det är dock viktigt att påpeka att detta innebär inte att alla manliga och kvinnliga litterära 

personer följer detta schema. Givetvis förändras normer och stereotyper med tiden och i den 

era vi lever i nu så har andra stereotyper skapats, och manliga karaktärer tillåts ofta visa 

”kvinnliga” drag och kvinnliga karaktärer tillåts att visa ”manliga” drag. 

Det kan vara av intresse att ha med en tidigare forskning där en processtypsanalys har 

använts i ett skolrelaterat syfte. Därför väljer jag att ha med Mariana Sellgrens forskning Vem 

hotar haven och regnskogen? (2011). Undersökningen är baserad på två läromedelstexter inom 

geografiämnet som behandlar ämnena hot mot regnskogen och hot mot haven. Syftet med 

undersökningen är att analysera på vilket sätt en ideationell analys av läromedelstexter kan vara 

värdefull i ett undervisningsperspektiv (Sellgren 2011:53). Det centrala för analysen var att 

synliggöra vilka slags processer som förekom i de läromedelstexter som användes som underlag 

för hela undersökningen. Vad Sellgren kom fram till var att trots att den relationella processen 

med både attributiva och identifierade processer inledde båda texterna var det den materiella 

processen som var överrepresenterad i båda texterna. Detta, menade Sellgren, visade på att 

texterna uttryckte aktivitet, rörelse och dynamik (2011:55-57). Sellgren nämner i inledningen 
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av sin undersökning att språket har en central roll för meningsskapande. I lärobokstexter 

beskrivs och förklaras världen, och lärobokstexter är av stor betydelse för elevers 

informationshämtande och kunskapsutveckling och därför är det viktigt att finna relationen 

mellan lärobokstexter och den läroplan som råder.  

Ovan kan vi läsa om forskning som behandlar ämnet språk och kön både i samhällskontext 

och i skolkontext. Forskningen har behandlat de verbala och skriftliga skillnaderna mellan man 

respektive kvinna och kommit fram till att skillnader finns och språket används för att skapa 

och upprätthålla manliga och kvinnliga stereotyper. Det som saknas är en undersökning om vad 

det är i språkets grammatik som bidrar till dessa språkskillnader och därför blir min 

undersökning intressant då jag vill jämföra hur ett urval manliga och kvinnliga romanpersoner 

gestaltas utifrån vilka typer av verb de står som subjekt till.  
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3. Teoribakgrund 

 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för språkets betydelse och skillnaderna som finns mellan 

manligt respektive kvinnligt språkbruk. Detta kommer sedan leda in på skillnaderna som finns 

i litteraturen och vad det står i läroplanen för grundskolan 2011 att skolan ska erbjuda för 

läsning. Vidare kommer en beskrivning av SFG och de olika processtyperna finnas för att du 

som läsare ska få en förståelse vad de olika processtyperna handlar om. 

 

3.1 Språk och kön 

 

Språk är en dynamisk process som påverkas och förändras beroende på situation och kontext 

(Edlund m.fl. 2007:19). Språkhandlingar visar hur mänsklig kommunikation i sociala och 

kulturella sammanhang fungerar och språket är livsuppehållande men även livsformande. Med 

språket kan vi samtala, tala och skriva om företeelser och vi skapar, förenklar och komplicerar 

förståelser av samhälls- och livsföreteelser (Edlund m.fl. 2007:11). Både i historien och i 

samtiden kan vi se att män och kvinnor har haft olika betydelser i samhället och tillhör därför 

skilda kulturer (Nordenstam 2003:14 & Ohlsson 2013:158). Detta visas även i språket och 

forskare har kunnat konstatera att det finns en skillnad mellan manliga och kvinnliga 

språkhandlingar. Det har bland annat förts fram att kvinnor talar mer i vissa situationer där män 

istället väljer att vara tysta. Stereotyper är redan etablerade och därför får våra föreställningar 

konsekvenser för våra förväntningar på mäns och kvinnors agerande. Även om den generella 

uppfattningen är att kvinnor talar mer än män så är uppfattningen samtidigt att kvinnans språk 

saknar verklig substans som Edlund m.fl. (2007:56-58) väljer att kalla det. Ett annat generellt 

drag i skillnaden mellan manligt och kvinnligt språkbruk är att kvinnor är oftast mycket mer 

ursäktande och motviljan mot att be om ursäkt är ett gemensamt drag i det manliga språkbruket. 

Anledningen till att kvinnor ber mer om ursäkt beror på att kvinnor tar hänsyn till andras 

erfarenheter och känslor vilket resulterar i att känslor dominerar kvinnors språkstil (Edlund 

m.fl. 2007:57, 61). Den kvinnliga samtalsstilen karakteriseras av närhet och samhörighet medan 

mannens karakteriseras av en distans och kontroll. Medkännande, relationsbyggande, 

lyssnande, privat, samhörighetsskapande, stödjande och förtrolighet kopplas till kvinnans 

samtalsstil som karakteriseras av närhet och samhörighet och kopplar problemlösande, 

rapporterande, föreläsande, offentlig, statusmarkerande, motsättning och oberoende till 

mannens samtalsstil som karakteriserades av distans och kontroll (Edlund m.fl. 2007:63).  
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Denna manliga och kvinnliga uppdelning finns även inom litteraturens värld. Under 1960-

talet växte den feministiska språkforskningen fram och den könsuppdelade litteraturen blev allt 

mer ifrågasatt både av kritiker och förläggare. Detta bidrog till att ungdomsboken tog plats och 

kom att ersätta pojk- och flickboken samt att pojk- och mansporträttet började nyanseras 

(Kåreland & Lind-Munther 2005:113-114). Även om det är konstaterat att ungdomsböcker tagit 

sin plats i skolans bibliotek så finns det fortfarande tendenser i litteraturen som visar vad som 

är manligt respektive kvinnligt.  

 

3.2 Läroplanen för grundskolan 2011 

 

Skolan är en arena där mångfalden av elever får möta olika världar genom litteratur i 

undervisningen. Olika världar som ger eleverna en inblick i hur värderingar, stereotyper, 

samhällen och kulturer kan se ut utifrån olika perspektiv (Sellgren 2011:53). Skolan ska vara 

en neutral och jämställd plattform där elever ska få utvecklas både kunskapsmässigt och 

individuellt som människor enligt läroplanen för grundskolan 2011. I skolan ska vi uppfostra 

demokratiska medborgare med en samhällssyn och människosyn som präglas av solidaritet och 

vetskapen om människans fria vilja. Den fria viljan blir dock ifrågasätt om vi utifrån ett 

genusperspektiv börjar granska de stereotyper som finns i samhället och även upprätthålls av 

samhället. Manliga och kvinnliga stereotyper har alltid funnits, men synen har förändrats över 

tid (Ohlsson 2013:159). Exempelvis var den privata arenan avsedd för kvinnan och den 

offentliga var avsedd för mannen (Edlund m.fl. 2017:64), idag ser det annorlunda ut då denna 

linje mellan privat och offentliga arena har suddats ut. Detta visar dock inte att linjen mellan 

man och kvinna har suddats bort i alla sammanhang och frågan är om vad som ses som manligt 

respektive kvinnligt någonsin kommer förändras och försvinna, men det är en fråga som var 

och en kan fundera vidare på.  

I läroplanen för grundskolan 2011 under svenskämnets syfte kan vi läsa att  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper 

om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011:222). 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar 

beroende på sociala sammanhang och medier (Skolverket 2011:222). 
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Under svenskämnets centrala innehåll kan vi läsa att läsningen ska innehålla 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, 

dramatik, sagor och myter (Skolverket 2011:226). 

 

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden 

och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken 

har tillkommit i (Skolverket 2011:226). 

I varken ämnets syfte eller det centrala innehållet nämns något om genus. Det står inget om 

att litteraturen ska vara anpassad efter pojkar eller flickor utan istället står det ungdomsböcker. 

Här kan vi se hur ungdomsboken fått sin plats i skolans styrdokument och att ungdomsboken 

ska förmedla olika kulturer och historier. Det finns ett stort tolkningsutrymme i läroplanen för 

grundskolan som vi lärare måste fylla i själva. Det står att skönlitteraturen ska belysa 

människors villkor och identitets- samt livsfrågor. Menas det då att vi ska erbjuda läsning som 

är inriktad mot pojkar respektive flickor eller är det en könsneutral läsning som ska erbjudas? 

Eftersom detta tolkningsutrymme finns så är det svårt att peka på vad läsningen exakt ska ge 

för bild utifrån genusaspekten. Men om vi går tillbaka till forskningsöversikten och läser vad 

ungdomsböcker innefattar så är det läsning som riktar sig till båda könen och en nyanserad 

mans- och pojkporträtt.  

 

3.3 SFG- processtypsanalys 

 

Analysprocessen som legat till grund för min forskning inriktar sig på fyra verbprocesser som 

jag använt mig av för att kategorisera mina verb. Begreppet process som en beteckning är 

funktionen i satsen och processen uttrycks av ett enkelt verb och det är huvudverbet som är 

avgörande för vilken processtyp det är. Första processtypen är materiella processer som 

kännetecknas av att göra. Den materiella processen förändrar något i den yttre världen och det 

krävs någon form av energi för att göra något, exempelvis slänga, åka och springa. Den 

materiella processen är den vanligaste processtypen. Den andra processtypen är mentala 

processer som kännetecknas av att uppleva. Den mentala processen beskrivs som ett skeende 

som utspelar sig på ett symboliskt plan. Skeendet är något som sker i det inre och upplevs av 

subjektet, exempelvis känna, tänka, och lyssna. Den mentala processer har med tankar och 
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sinnesintryck att göra, men även med beslutande, planering, känslor och önskan. Den tredje 

processen är den relationella processen och kännetecknas av att vara. Den relationella 

processen beskriver hur saker och ting förhåller sig. Holmberg & Karlsson (2006:89) skriver 

att i denna processtyp krävs normalt ingen energi så som det gör i den materiella processen. 

Inom den relationella processtypen skiljer man mellan tre typer av relationella processer. Den 

första är en attributiva relationella processen som beskriver någons eller någots egenskaper 

eller vad någon eller något består av. Exempelvis huset är gult. Den andra är den identifierande 

relationella processen som pekar ut något och ger det en etikett eller en identitet, exempelvis 

Gustav är en hund. Den tredje är den existentiella relationella processen och vanliga verb som 

uttrycker denna process är bland annat finns, sitter, står, lever och existerar. Den sista 

processtypen är den verbala processen som kännetecknas av att säga. De verbala processerna 

ligger nära de mentala, men skillnaden är att den verbala processen uttrycker yttre, språkligt 

formulerade inre skeenden. Verb som är vanliga i de verbala processerna är bland annat menar, 

antyder och säger (Holmberg & Karlsson 2006:76-101) 

Som konstaterat i forskningsöversikten och teoribakgrunden så finns det skillnader mellan 

manligt och kvinnligt språkbruk. Forskningen har konstaterat att kvinnor talar mer och är mer 

känslomedvetna i sin samtalsstil. En parallell skulle kunna dras mellan kvinnors stereotypiska 

språkhandlingar och den mentala samt verbala processtypen. Att män är mer handlingskraftiga 

skulle kunna kopplas till den materiella processtypen. Detta skulle kunna betyda att i de böcker 

jag valt att analysera så skulle den mentala processtypen och den verbala processtypen vara de 

vanligaste förekommande processtyperna hos de kvinnliga karaktärerna och den materiella 

processtypen skulle vara mest förekommande hos de manliga karaktärerna.  

 

3.4 Fokalisering  

 

Fokalisering handlar om synvinkelshantering och, fokalisering uppstår i förhållandet mellan 

berättarinsatsen och karaktären skriver Nikolajeva (2017:258). Fokalisering som redskap 

tillåter en djupare analys av berättarperspektivet. Beroende på vilken typ av fokalisering så 

handlar det om i vilken utsträckning information släpps fri till läsaren. Nikolajeva (2017:259) 

skiljer mellan tre fokaliseringstyper. Vi har icke-fokalisering som handlar om att berättaren 

vet vad de andra karaktärerna tänker och känner, en allvetande berättare. När vi har en icke-

fokalisering går informationen direkt från berättaren till läsaren utan att passera genom en 

karaktär. Den andra fokaliseringstypen är den externa fokaliseringen som handlar om att 
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berättaren kan inte veta vad andra karaktärer känner utan endast vad karaktärerna ser. Den 

sista är den interna fokaliseringen där berättaren kan se och veta allt om karaktärerna i texten.  
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4.Resultat 

 

I detta avsnitt kommer resultatet presenteras i form av cirkeldiagram, ett diagram tillhörande 

respektive subjekt, för att tydligt visa hur många procent av verben som tillhörde respektive 

processkategori.  

 

4.1 En ö i havet- Annika Thor 

 

Figur 1 

I figur 1 ser vi resultatet från processtypsanalysen av de verb där den kvinnliga romankaraktären 

Steffi är subjekt. Majoriteten av verben tillhör den materiella processtypen. Exempel på satser 

kopplade till denna process är  

(1) Steffi lutar sig fram mot fönstret (Thor 1996:5) 

(2) Steffi skakar på huvudet (Thor 1996:15)  

(3) Steffi släpper skeden i tallriken (Thor 1996:28) 

Näst stört är gruppen verb som tillhör den verbala processtypen. Exempel på satser i denna 

processen är 

(4) Jag vet inte, säger Steffi (Thor 1996:5) 

(5) Tyst med dig, snäser Steffi (Thor 1996:16)  

(6) Danke schön, viskar Steffi med stela läppar (Thor 1996:34) 

Steffi

Materiell process 49% Mental process 21% Relationell process 4% Verbal process 26%
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Tredje störst är verbgruppen som tillhör den mentala processtypen och i exempel (7), (8) och 

(9) ser vi satser som uttrycker den relationella processen  

(7) Det är namnlapparna, tror Steffi (Thor 1996:10)  

(8) Steffi förstår inte orden (Thor 1996:18)  

(9) Fiskögon, tänker Steffi (Thor 1996: 24) 

 I den relationella processtypen placeras endast 5% av verben. Här hittar vi satser som 

exempelvis 

(10) Steffi skulle ha varit glad (Thor 1996:9)  

(11) Steffi kan inte cykla (Thor 1996:17)  

(12) När Steffi är färdig med disken (Thor 1996:.23) 

 

 

Figur 2 

 

När vi sedan ser till de processer där den kvinnliga romankaraktären Nelli är subjekt, så är  

den materiella processtypen och den verbala processtypen mest förekommande, viket vi kan se 

i figur 2. I den materiella processtypen ingår satser som exempelvis  

(13) Nelli trycker sig intill Steffi (Thor 1996:3)  

(14) Nelli fingrar på sitt korallhalsband (Thor 1996:11)  

(15) Nelli plaskar vid stranden (Thor 1996:38) 

 I den verbala processtypen finner vi satserna  

Nelli

Materiell process 46% Mental process 4% Relationell process 6% Verbal process 44%
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(16) Är vi framme, Steffi? Frågar Nelli ängsligt (Thor 1996:5)  

(17) Jag fryser, säger Nelli (Thor 1996:12)  

(18) Steffi, piper Nelli (Thor 1996:15)  

I den relationella processtypen hamnar 8% av satserna och i exempel (19), (20) och (21) ser 

vi exempel på dessa 

(19) Nelli sitter kvar på sin plats (Thor 1996:10) 

(20) Nelli ser besviken ut (Thor 1996:107)  

(21)Nelli står kvar vid grinden (Thor 1996:108)  

 Den mentala processtypen blir minst representerad och de staser som ingår i den process är 

bland annat  

(22) Nelli har alltid beundrat de små skära, oregelbundet formade stavarna (Thor 1996:11)  

(23) Nelli tvekar (Thor 1996:12)  

(24) Men Nelli vill inte rita mer (Thor 1996:40)  

 

4.2 Ondskan- Jan Guillou 

 

 

Figur 3 

Figur 3 visar resultatet av processtypsanalysen av satser kopplade till det manliga subjektet 

Erik. De flesta satser tillhör processtyperna materiell och mental, medan en väldigt liten del 

Erik

Materiell process 45% Mental process 40% Relationell process 7% Verbal process 8%
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tillhör processtyperna relationell och verbal. Majoriteten av satserna, 45%, kategoriseras som 

materiell process och bland dessa finns bland annat satserna  

(73) Erik siktade mitt i solar plexus (Guillou 1998:11) 

(74) Erik och två till klättrade ända upp (Guillou 1998:14) 

(75) Eftersom Erik sprang fortast (Guillou 1998:18) 

40% av satserna kategoriseras som mental process med verb som bland annat 

(76) Men för Erik som kände farsans alla slag (Guillou 1998:5) 

(77) Erik bedömde sakkunnigt pekpinnen (Guillou 1998:19) 

(78) Erik såg ryckningen under hans öga (Guillou 1998:20) 

8%, vilket motsvarar åtta av 100 verb, kategoriseras att tillhöra den verbala processtypen  

(79) Här, sa Erik (Guillou 1998:11) 

(80) Erik svarade inte (Guillou 1998:22) 

(81) Vänta, sa Erik, skrik inte (Guillou 1998:23) 

Den minsta gruppen är den relationella verbprocessen. Tre exempel från de 7% som 

uppfyller den relationella processen är bland annat  

(82) […] och dessutom var bäst i några skolämnen (Guillou 1998:18) 

(83) Erik stod stilla (Guillou 1998:44) 

(84) Erik skulle alltså bo (Guillou 1998:57) 

 

 

Pierre

Materiell process 41% Mental process 13% Relationell process 29% Verbal process 17%
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Figur 4 

Figur 4 visar resultatet av processtypsfördelningen kopplat till det manliga subjektet Pierre. 

Resultatet visar en mer skild fördelning av verben än vad fallet var i figur 7. Majoriteten av 

satserna, 41%, är placerade i den materiella processtypen. I den materiella processgruppen finns 

satser så som  

(85) Pierre tog honom till matsalen (Guillou 1998:60) 

(86) Pierre tog ett bokmärke (Guillou 1998:65) 

(87) Pierre stannade mitt på grusgången och rätade till sina glasögon (Guillou 1998:67) 

29% av satserna kategoriseras att tillhöra den relationella processtypen. Exempel (88), (89) 

och (90) representerar vissa av de satser som kategoriseras till den relationella processen 

(88) Pierre låg på sin säng (Guillou 1998:59) 

(89) Pierre satt alldeles tyst med ett stelt ansikte (Guillou 1998:87) 

(90) Pierre var bäst i klassen (Guillou 1998:115) 

I den verbala processtypen placeras 17% av satserna och exempel på satser som 

kategoriseras som verbal processtyp är bland annat  

(91) Jasså du är en sån där idrottsfåne, sa Pierre med frökenaktigt uttal (Guillou 1998:59) 

(92) Pierre förklarade (Guillou 1998:60) 

(93) Pierre berättade tvekande (Guillou 1998:85) 

Den mentala processtypen får minst procent. 13% av satserna kategoriseras till att tillhöra 

den mentala processtypen och i den mentala processtypen finns satser så som  

(94) Pierre noterade Eriks spikskor, simbyxor och fotbollsskor (Guillou 1998:59) 

(95) Pierre verkade som om han tyckte frågan var löjlig (Guillou 1998:60) 

(96) […] och tänkte efter (Guillou 1998:71) 
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4.3 Twilight- Stephenie Meyer 

 

 

Figur 5 

I figur 5 kan vi se hur satserna tillhörande det kvinnliga subjektet Bella kategoriserades. 

Majoriteten av satserna hamnar i den mentala processtypen och där ingår exempelvis  

(25) Jag avskydde Forks (Meyer 2005:7)  

(26) Jag betraktade mitt ansikte (Meyer 2005:12) 

(27) Jag koncentrerade mig (Meyer 2005:17) 

Det skiljer endast tre procent mellan den mentala och den materiella processtypen och i den 

materiella processtypen ingår satser som  

(28) Jag parkerade (Meyer 2005:15)  

(29) Jag gick mot byggnaden (Meyer 2005:16)  

(30) Jag blandade till en sallad (Meyer 2005:33)  

Den näst minsta gruppen är den relationella processen och där ingår satser så som 

(31) Istället var jag vithyad (Meyer 2005:12)  

(32) Jag satt kvar vid bordet (Meyer 2005:23) 

(33) När jag var liten (Meyer 2005:32) 

I den verbala processtypen ingår bland annat  

(34) Hur billigt är billigt? Frågade jag (Meyer 2005:10)  

(35) Soligt, svarade jag (Meyer 2005:18)  

Bella

Materiell process 33% Mental process 40% Relationell process 17% Verbal process 10%
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(36) Jag vet inte, sa jag (Meyer 2005:26) 

 

Figur 6 

 

I figur 6 visas resultatet från processtypsanalysen av satserna tillhörande det manliga 

subjektet Edward. Majoriteten av satserna kategoriseras att tillhöra den materiella processen. 

Satser som kategoriseras som materiella är bland annat  

(37) Edward höjde ena handen för att tysta honom (Meyer 2005:54) 

(38) Edward passerade min pickup (Meyer 2005:67)  

(39) Edward hade lyft upp mig (Meyer 2005:83) 

Satser som kategoriseras som tillhöriga den verbala processtypen, som blev näst störst, är 

exempelvis 

(40) Damerna först, partner? Frågade Edward (Meyer 2005:40)  

(41) Synd på snön? Undrade Edward (Meyer 2005:43)  

(42) Någon måste ju meddela den goda nyheten att vi överlevt, sa Edward retsamt (Meyer 

2005:56) 

19% av satserna kategoriseras som relationella. Exempel (43), (44) och (45) visar exempel 

på relationella satser 

(43) Edward Cullen stod vid disken framför mig (Meyer 2005:26)  

(44) Edward var där (Meyer 2005:66)  

(45) Edward satt redan i sin bil (Meyer 2005:67) 

Edward

Materiell process 41% Mental process 16% Relationell process 19% Verbal process 24%
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Som vi ser i figur 6 så är den mentala processtypen minst förekommande 

(46) Edward stirrade på mig (Meyer 2005:147)  

(47) Edward verkade höra mig (Meyer 2005:149)  

(48) Edward tolkade mitt ansiktsuttryck (Meyer 2005:206) 

 

4.4 Divergent- Veronica Roth 

 

Figur 7 

I boken Divergent har jag valt att analysera verben kopplat till det kvinnliga subjektet Beatrice 

och det manliga subjektet Four. I figur 7 visas resultatet från processtypsanalysen kopplat till 

Beatrice. Majoriteten av satserna placeras i den mentala processtypen, exempelvis  

(49) I en annan värld tror jag (Roth 2012:8)  

(50) Jag tvivlar på att (Roth 2012:13)  

(51) Jag hör en dörr (Roth 2012:16) 

 I den materiella processen återfinns 36% av satserna, så som  

(52) Jag reser mig upp (Roth 2012:9)  

(53) Jag vänder mig på korgarna (Roth 2012:16)  

(54) Jag griper hårt om stolens armstöd (Roth 2012:22) 

 På tredje plats kom den verbala processtypen med satser så som  

Beatrice

Materiell process 36% Mental process 42% Relationell process 9% Verbal process 13%
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(55) Varför en falk? Kastar jag ur mig (Roth 2012:15)  

(56) Två, säger jag (Roth 2012:22)  

(57) Vänta, avbryter jag henne (Roth 2012:23) 

Den relationella processtypsgruppen innehåller 9% av satserna, exempelvis  

(58) Jag sitter på en pall (Roth 2012:7)  

(59) Där jag bor är gatorna fortfarande trasiga (Roth 2012:9)  

(60) Jag är tillbaka i stolen (Roth 2012:20) 

 

Figur 8 

I figur 8 redovisas fördelningen av satserna tillhörande subjektet Four. Majoriteten av verben 

tillhör den materiella verbprocessen, exempelvis  

(61) Four ger mig en klapp på axeln (Roth 2012:50)  

(62) Four går fram till Christina (Roth 2012:52)  

(63) Four lägger en pistol i min hand (Roth 2012:62) 

Som vi ser i figur 8 har den verbala processtypen 43% och här finner vi satser så som 

(64) Torrisar äter enkel mat, förklarar Four (Roth 2012:54)  

(65) Initieringen är uppdelad i tre faser, fortsätter Four (Roth 2012:62)  

(66) Vakna! Väser Four (Roth 2012:63)  

Four

Materiell process 45% Mental process 6% Relationell process 6% Verbal process 43%
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Den mentala och den relationella processtypen uppnår samma procentsats och i den mentala 

processtypen finns satser så som   

(67) Four ser på Eric några sekunder (Roth 2012:55)  

(68) Four tittar på sin klocka (Roth 2012:103)  

(69) Four tvekar ett ögonblick (Roth 2012:117) 

 I relationella processtypen finns satser som bland annat 

(70) Jag heter Four (Roth 2012:51)  

(71) Four står längst fram (Roth 2012:95)  

(72) Four sitter på karusellkanten (Roth 2012:109) 
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5.Analys 

 

I det här stycket kommer jag att diskutera mitt resultat, stämmer det överens med den hypotes 

jag redogjorde för i mitt syfte? I så fall ska den verbala och mentala processtypen vara vanligast 

förekommande i beskrivningen av de kvinnliga romankaraktärerna och den materiella 

processen ska vara vanligast i beskrivningen av de manliga romankaraktärerna. I analysen 

kommer berättarperspektivet tas i beaktning och diskuteras för att se om detta kan ha något med 

det resultat som undersökningen visar.   

 

5.1 Analys- En ö i havet skriven av Annika Thor 

 

Utifrån resultatet av processtypskategoriseringen av verbprocesser kopplat till subjekten Steffi 

och Nelli i boken En ö i havet kan vi se att den materiella processtypen är vanligast 

förekommande hos de två kvinnliga karaktärerna om vi jämför med alla de andra undersökta 

romanerna med kvinnliga subjekt. I karaktäriseringen av Steffi uppnår den  verbala 

processtypen 26%, vilket betyder att den verbala processtypen var näst störst hos Steffi, vilket 

skulle kunna styrka den tidigare forskningen att kvinnor talar mer. I karaktäriseringen av Steffi 

uppnådde den mentala processtypen 21%, vilket betyder att den mentala processtypen hamnade 

på en tredje plats. Även om den mentala processtypen hamnade på tredje plats så är det inte 

många procent som skiljer den verbala processtypen från den mentala. Även om varken den 

verbala eller mentala processtypen hamnade under 20% så är siffrorna inte höga, vilket jag 

anser inte kan verifiera min hypotes. Berättarperspektivet som faktor kopplat till den mentala 

verbprocessen är intressant. Steffi är huvudperson och det är genom hennes ögon vi får 

berättelsen berättad. Vi har en opersonlig berättare som fokaliserar Steffi internt. Det intressanta 

här blir varför Steffis mentala processtyp endast fick 21% trots att hon är internt fokaliserad. 

Kan det ha med att det är en opersonlig berättare och vi inte får ett ”jag”-perspektiv som annars 

uppfattas som mer känslomässig? (Nikolajeva 2017:238).  

I karaktäriseringen av Nelli fick den verbala processtypen 44% vilket endast är två procent 

ifrån den materiella. Detta styrker den tidigare forskningen att kvinnor talar mer. Det intressanta 

är varför det skiljer 22% mellan Nellis och Steffis verbala processtyp. Självklart skulle andra 

faktorer kunna spela roll. Utifrån ett intersektionellt perspektiv så hade ålder kunnat vara en 

sådan faktor. Nelli är yngre, lillasyster, och mer osäker och därför pratar hon mer och 

framförallt frågar hon mycket, men det är en faktor som inte legat i fokus för mitt arbete. Även 

om den verbala processtypen även hos Nelli hamnar på en andra plats, om man ser till 
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karaktäriseringen av henne som helhet, så uppnår Nellis verbala processtypen 44%, vilket är 

relativt höga siffror för att kunna verifiera min hypotes. Nellis mentala processtyp fick endast 

4% vilket är förvånansvärt lite om vi ska luta oss tillbaka på teoribakgrunden där det står att 

kvinnors språkhandlingar karakteriseras oftast med medkänsla, närhet och samhörighet (Edlund 

m.fl. 2007:63), vilket jag kopplar till den mentala processtypen. Processfördelningen av verb 

kopplat till subjektet Nelli kan inte verifiera min hypotes när det kommer till den mentala 

processen. Resultatet av den mentala verbprocessens låga siffror hänger samman med att Nelli 

är externt fokaliserad, alltså vi kan inte ta del av hennes känslor eller tankar i den utsträckning 

som vi får av en karaktär som är internt fokaliserad.   

 

5.2 Analys- Ondskan skriven av Jan Guillou 

 

I romanen skriven av Jan Guillou där majoriteten av karaktärerna är manliga så fick urvalet av 

subjekt bli just två manliga karaktärer, vilket gör det svårare att jämföra genus i boken, men 

Ondskan går att jämföra med romanen En ö i havet som återfinns ovan. Detta inte minst 

eftersom båda berättelserna handlar om hur två unga människor hamnar på en för dem 

främmande plats och hur de på olika sätt måste förhålla sig till den för att kunna gå vidare. Det 

intressanta är om den materiella processtypen är mest representerad i denna mansdominerade 

berättelse, samt att se hur fördelningen av den verbala och mentala verbprocessen i 

karaktäriseringen av dem förhåller sig till teorin om att män ska tala mindre än kvinnor och att 

män är mindre känslostyrda i sina språkhandlingar. Den materiella verbprocessen hos Erik 

uppnår en hög siffra vilket skulle kunna bekräfta min hypotes men det intressanta är att den 

materialla processtypen även har väldigt höga siffror hos Steffi och Nelli (En ö i havet) och i 

förhållande till berättarperspektivet så har det ingen avgörande roll för resultatet kopplat till den 

materiella verbprocessen. Det intressanta är om vi tittar på min hypotes gällande att den mentala 

verbprocessen skulle vara överrepresenterad hos de kvinnliga karaktärerna och därmed 

underrepresenterad hos de manliga karaktärerna eftersom den manliga stereotypen inte är 

karaktäriseras som känslomedveten i den utsträckningen den stereotypa kvinnan är. Hos 

karaktären Erik så ser vi att den mentala verbprocessen är näst störst, jämfört med hans övriga 

verbprocesser, med 40%. Det kan bero på att det är Erik som är huvudperson och internt 

fokaliserad, vilket resulterar i att läsaren får oftare ta del av huvudpersonens tankar jämfört med 

om det hade varit en extern fokalisering. Det som är intresseväckande är varför det skiljer så 

mycket mellan Eriks mentala processtyp som når så hög procentsats om vi jämför med Steffi i 
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avsnitt 5.3 där hennes mentala processtyp endast uppnådde 21%. Vi har i båda böckerna en 

opersonlig berättare som fokaliserar Erik respektive Steffi internt. Innebörden av intern 

fokalisering är just att vi får tillgång till karaktärens känslor och tankar.  

Även hos Pierre dominerar den materiella processtypen med 41% i karaktäriseringen av 

honom, vilket skulle kunna verifiera min hypotes, men återigen om vi tittar tillbaka på Steffis 

och Nellis (En ö i havet) materiella processtyper så dominerar den materiella processtypen 

karaktäriseringen av de båda kvinnliga karaktärerna. Karaktären Edward från boken Twilight 

och Pierres procentsatser kopplat till alla processtyper liknar varandra. Den mentala och verbala 

processtypen landade på en låg procentsats vilket styrker min hypotes om att den verbala och 

mentala processen skulle vara underrepresenterade hos de manliga karaktärerna eftersom det 

konstaterats av tidigare forskning att män inte är lika verbala som kvinnor och även att mäns 

språkhandlingar inte är känslorelaterade i den utsträckning som kvinnors språkhandlingar är. 

Det intressanta blir när vi tittar på Eriks och Bellas siffror och jämför deras procentsatser då 

deras siffror ser ungefär likadana. Skillnaden som gör sig märkbar är i den materiella 

processtypen och i den relationella processen. Vi har i båda böckerna liknande 

berättarperspektiv med intern fokalisering, det som skiljer karaktärerna åt är könet och det 

kanske är det som speglas i den materialla processtypen och i den relationella. Eriks materiella 

verbprocess är 11% större än Bellas, vilket skulle kunna verifiera min hypotes att den 

stereotypiska mannen är mer aktiv, vilket även speglas i den relationella processtypen där Bellas 

relationella verbprocess är 10% större än Eriks och speglar då Bella som mer passiv. Det vi 

också kan se om vi tittar närmre på bipersonernas relationella processer både i romanen 

Ondskan men även En ö i havet så ser vi att  Nellis relationella processtyp uppnår endast 6% 

medan Pierres relationella processtyp uppnår 29%. Frågan är vad den stora skillnaden kan bero 

på. En orsak skulle kunna vara att i romanen En ö i havet så är det två kvinnor som möter 

varandra, två kvinnor som är syskon och har ett starkt band vilket gör så att Steffi inte ser Nelli 

som passiv, utan som en mer aktiv människa. Eftersom det har gjorts tydligt i tidigare forskning 

att kvinnor är mer känslorelaterade i sina möten, och framförallt i möten med andra kvinnor, så 

skulle detta kunna vara en annan orsak till att Nelli beskrivs som mer aktiv än passiv. Om vi 

däremot tittar på Pierres relationella processtyp så ser vi att Erik gör Pierre mer passiv. Erik 

lyssnar inte lika mycket på Pierre som Steffi gör på Nelli. Här skulle vi kunna finna ett 

genusperspektiv, att kvinnor är mer benägna till att lyssna till andra medan män inte är det 

(Nordenstam 1990).  
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5.3 Analys- Twilight skriven av Stephenie Meyer 

 

I boken Twilight är huvudkaraktärerna en kvinna och en man vilket gör det enklare att jämföra 

karaktärernas verbprocesser för att se om det finns skillnader däremellan som låter sig förklaras 

med hjälp av teorin om att det finns manligt respektive kvinnligt konnoterade språkhandlingar 

(Edlund m.fl. 2007). Det vi även kan se utifrån att det finns både en manlig och kvinnlig 

huvudkaraktär i boken är att Twilight är en roman som riktar sig till båda könen och placeras 

då hos ungdomsromanerna i bibliotekens bokhyllor. I Bellas fall så kategoriserades majoriteten 

av verben som tillhöriga den mentala verbprocessen, vilket skulle styrka den språkliga 

skillnaden mellan kvinnor och män att kvinnors språkhandlingar oftast är mer känslorelaterade 

(Edlund m.fl. 2007:63) och även verifiera min hypotes när vi analyserar Bellas siffror. Bella är 

internt fokaliserad och det är Bella som är berättarrösten vilket påverkar resultatet av den 

mentala verbprocessen. Eftersom Bella är internt fokaliserad får vi primär tillgång till hennes 

tankar och känslor, vilket resulterar i att den mentala verbprocessen blir lättillgänglig.  Den 

verbala processtypen, bredvid den mentala, är även av stort intresse då det är en kvinnlig 

karaktär som används i detta fallet och den verbala processtypen har en koppling till att kvinnor 

talar mer (Edlund m.fl. 2007:56-58). I Bellas fall uppnådde den verbala processtypen endast 

10% och blev den minsta processtypen, vilket i detta fall inte styrker det Edlund m.fl (2007:56-

58) kommit fram till och styrker heller inte min hypotes. Kan en av orsakerna till att den verbala 

processtypen endast hamnade på 10% ha att göra med att Bella möter en man? Detta leder till 

att Bella som är kvinna hålls tillbaka (Nordenstam 1990). Om vi jämför med Steffis verbala 

verbprocess så är den 16% större än Bellas, men skillnanden här är att Steffi möter en annan 

kvinna, en syster, och inte en person av andra könet.  

Hos Edward var den materiella processtypen mest representerad, vilket skulle kunna 

verifiera min hypotes att den materiella processen skulle vara vanligast förekommande hos en 

manlig karaktär eftersom den manliga stereotypen anses mer aktiv. Eftersom det har 

konstaterats att kvinnor talar mer än män och att kvinnor är mer känslorelaterade i sina 

språkhandlingar (Nordenstam 1990) skulle det betyda att den verbala och den mentala 

processtypen hos Edward inte skulle vara direkt märkbar. Det stämmer överens med den 

mentala processtypen som uppvisade lägst andel verb, 16%. Det intressanta är att Edwards 

verbala processtyp fick 24%, vilket utifrån figur 6 visar en andra plats bland de processtyper 

som förekommer i karaktäriseringen av honom. Bellas verbala processtyp uppnådde endast 

10% vilket betyder att Edward talar mer än Bella och kopplingen mellan mitt resultat och att 

kvinnor talar mer stämmer inte överens och min hypotes kan inte verifieras. Som vi ser har alla 
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bipersoner höga siffror när vi granskar den verbala processtypen jämfört med vad 

huvudpersonerna har. En av orsakerna till detta är bipersonerna är externa fokaliserade och vi 

som läsare inte kan ta del av deras tankar, därför måste huvudpersonerna som berättare tala om 

för oss läsare vad bipersonerna säger.  

 

5.4 Analys- Divergent skriven av Veronica Roth 

 

Som i analysen ovan av Twilight och de två karaktärerna Bella och Edward så har vi även i 

Veronica Roths bok Divergent en kvinnlig, Beatrice, och en manlig, Four, huvudkaraktär. Det 

blir enklare att se skillnader och likheter mellan karaktärerna och mellan de två romanerna. I 

Beatrices fall så är den mentala och den verbala processtypen av intresse eftersom hon är 

kvinna. Beatrices verbala processtyp uppnådde endast 13%, vilket inte verifierar min teori. Här 

kan vi se en likhet mellan boken Twilight och Divergent. Både Bellas (Twilight) och Beatrices 

(Divergent) verbala processtyp uppvisar låga siffror.  

Beatrices mentala processtyp var störst och uppnådde 42%. Här kan vi se en likhet med Bella 

i boken Twilight där den mentala processtypen dominerade i karaktäriseringen av henne på 

samma sätt. På så sätt styrker både Divergent och Twilight att kvinnor är mer känslorelaterade 

och medkännande i sina språkhandlingar och lyssnar mer på andra, vilket jag kopplar till den 

mentala processtypen och resultatet stödjer min hypotes. Emellertid måste man i den här 

diskussionen ta hänsyn till att båda karaktärerna är internt fokaliserade och jag-berättare, vilket 

erbjuder läsaren en primär inblick i karaktärens känslor och tankar.  

Om resultatet skulle stämma överens med min ursprungliga hypotes så borde den mentala 

och den verbala verbprocessen vara överrepresenterade hos de kvinnliga karaktärerna och 

underrepresenterade hos de manliga. I både Bellas och Beatrice fall har den mentala 

verbprocessen varit vanligast förekommande, medan den verbala nästintill varit osynlig. När vi 

tittar närmre på Fours verbprocesser ser vi att den materiella verbprocessen är störst, vilket 

också var fallet hos karaktären Edward i boken Twilight och verifierar därmed min hypotes om 

att den materiella processen skulle vara mest förekommande hos de manliga karaktärerna. Den 

mentala verbprocessen hos Four är väldigt liten, men den verbala väldigt stor. Endast två 

procent skiljer mellan den materiella och den verbala processtypen. Även om Edwards verbala 

processtyp, 24%, utgjorde ungefär hälften av Fours verbala processtyp, 43%, finns ändå 

likheten att den verbala processtypen hos de båda manliga karaktärerna är näst störst bland den 

fyra processtyperna. Att den mentala verbprocessen var minst förekommande hos både Edward 
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(Twilight) och Four (Divergent) har att göra med att de inte är internt fokaliserade och att vi 

inte kan få tillgång till deras tankar och känslor i den utsträckning som vi fått hos Bella 

(Twilight) och Beatrice (Divergent).  

 

6.Slutsats 

 

 (K) 

Steffi 

(K) 

 Nelli 

(M)  

Erik 

(M) 

Pierre 

(K) 

 Bella 

(M) 

Edward 

(K) 

Beatrice 

(M)  

Four 

Materiell 

process 

49% 46% 45% 41% 33% 41% 36% 45% 

Verbal 

process 

26% 44% 8% 17% 10% 24% 13% 43% 

Mental 

process 

21% 4% 40% 13% 40% 16% 42% 6% 

Relationell 

process 

4% 6% 7% 29% 17% 19% 9% 6% 

Figur 9 (K)=kvinnlig karaktär (M)=manlig karaktär 

 

I figur 9 kan vi se hur procentsatserna till alla utvalda romanfigurer ser ut i förhållande till 

varandra. Det vi kan dra en slutsats kring är att den materiella processtypen är den som är 

vanligast förekommande hos de manliga romankaraktärerna om vi utgår från siffrorna i figur 9 

och adderar dem med varandra. Den materiella processen ger uttryck för aktivitet, rörelse och 

dynamik (Sellgren 2011:55), vilket verifierar min hypotes att den materiella processen skulle 

vara överrepresenterad hos männen eftersom den stereotypiska mannen anses mer aktiva. Vad 

vi kan se hos de kvinnliga karaktärerna i figur 9 är att den materiella processen har fått högst 

siffror hos två av karaktärerna, Steffi, 49%, och Nelli, 46%. Detta gör att hypotesen att den 

materiella processtypen skulle vara underrepresenterad hos kvinnliga karaktärer inte kan 

verifieras om vi granskar figur 9. Som nämnts ovan så kan vi räkna ut att den materiella 

processtypen är störst hos manliga karaktärer om vi adderar de manliga karaktärernas siffror 

kopplat till den materiella processen och det skulle därför kunna varifiera min hypotes, men 

som sagt när vi börjar gräva i siffrorna så ser vi att Steffis och Nellis materiella siffror är höga 

och kanske beror det på att båda flickorna är barn, och barn ses som mer aktiva och rörliga, 

men det är en faktor som inte har tagits i beräkning i denna undersökning. 

Min hypotes kring att den verbala och mentala processen skulle vara vanligast 

förekommande i kvinnliga språkhandlingar och mindre förekommande hos de manliga stämmer 

inte riktigt. Om vi tittar på figur 9 och adderar alla kvinnors siffror kopplat till den mentala 



30 
 

verbprocessen så skulle slutsatsen kunna vara att den mentala och verbala processtypen är 

vanligast förekommande hos kvinnor och skulle därmed verifiera min hypotes.  Vi kan se i den 

mentala processtypen att majoriteten av de kvinnliga karaktärerna har högre procentsatser än 

om vi jämför med de manliga karaktärerna. Det skiljer 32% mellan de manliga och kvinnliga 

karaktärerna i den mentala processtypen efter vi har adderat ihop alla kvinnliga karaktärers 

siffror och alla manliga karaktärers siffror kopplat till den mentala processtypen. Detta styrker 

min hypotes att den mentala verbprocessen skulle kunna vara vanligast förekommande hos 

kvinnor än hos män, men det finns ett fall där den mentala processtypen uppnår 40% hos den 

manliga karaktären Erik, vilket gör så att min hypotes inte blir hundra procent vattentät. Vad 

som också kan ha bidragit till att den mentala verbprocessen var överrepresenterad hos kvinnor 

är det faktum att i majoriteten av de utvalda böckerna så har vi kvinnliga huvudkaraktärer som 

alla är internt fokaliserade. Två av dessa, Beatrice och Bella, är även personliga berättare vilket 

bidrar till att vi får tillgång till deras mentala karaktär i större utsträckning än vad vi får hos de 

manliga karaktärerna som i majoriteten av fallen, förutom Erik, är externt fokaliserade. Den 

verbala processtypen är svårare att placera hos något av könen. Om vi adderar de kvinnliga 

karaktärernas verbala processtypssiffror och de manliga karaktärernas verbala siffror så är det 

endast en procent som skiljer sig åt mellan de manliga och kvinnliga romankaraktärerna i den 

verbala processen, vilket falsifierar min hypotes att den verbala processtypen skulle vara 

vanligast förekommande hos de kvinnliga romankaraktärerna.  

Om vi undersöker figur 9 kan vi se att det finns skilda siffror i den verbala och mentala 

processtypen kopplat till de olika subjekten. Vi finner både höga och låga siffror som falsifierar 

min hypotes och orsaken till detta är berättarperspektivet. När vi tittar närmre på figur 9 så ser 

vi att alla huvudpersoners verbala verbprocess når en lägre siffra än bipersonernas. Detta 

eftersom vi får tillgång till huvudpersonernas känslor på grund av jag-berättare vilket också 

leder till att den mentala verbprocessen uppvisar högre siffror hos huvudpersonerna och lägre 

hos bipersonerna.  
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7.Slutdiskussion 

 

Det har konstaterats att språket har en stor roll i meningsskapandet och att de används för att 

beskriva den värld vi lever i och den värld vi fantiserar om (Sellgren 2011:53-54). Språket är 

det medel som används för att beskriva, skapa och vidmakthålla stereotyper både i samhället 

och i litteraturen, men språket påverkas av olika faktorer och beroende på dessa faktorer så 

används språket olika. En faktor är genus och tidigare forskning har kunnat dra slutsatsen att 

kvinnors och mäns språkhandlingar skiljer sig åt (Edlund m.fl. 2007). Detta är något vi även 

kan se inom litteraturen. Min uppsats visar att det finns en tendens till skillnad mellan manliga 

och kvinnliga verbprocesser och tydligast blir det i den materiella och mentala processtypen 

om vi adderar de manliga karaktärernas siffror för sig och de kvinnliga karaktärernas siffror för 

sig. En dominerande trend är att den vanligaste förekommande processtypen hos de manliga 

karaktärerna, den materiella processen och den mentala processtypen, är vanligast 

förekommande hos de kvinnliga romankaraktärerna. Vad min undersökning visar oss är att det 

finns en tendens i skillnad mellan manliga och kvinnliga processtyper dock är språkskillnaden 

inte lika tydlig som Edlund m.fl. (2007) har kommit fram till när de studerat det manliga och 

kvinnliga språket i talutrymmet, i så fall skulle alla fyra verbprocesser haft större 

procentskillnad mellan respektive kön än vad min undersökning visar.  

Konsekvensen av detta  blir att de stereotyper som språket vidmakthåller görs inte tydligt i 

romankaraktärernas verbprocesser och det bidrar då till att klyftan mellan manligt och kvinnligt 

blir mindre. Resultatet av verbprocessanalysen visar att verbprocesserna skulle kunna tolkas 

som könsneutrala eftersom vi endast kan se tendenser i två av processtyperna och i fallet 

gällande den mentala processtypen har vi specifikt två kvinnor som är jag-berättare och internt 

fokaliserade vilket bidrar till den höga procentsiffran kopplat till den mentala processtypen hos 

kvinnor. 

 Kan det vara så att författarna är medvetna om verbprocesserna och försöker skapa 

gränsöverskridande genus? Eftersom de utvalda böckerna inte visar på tydliga mönster som 

bidrar till vidmakthållande av stereotyper via verbprocesser så blir relationen mellan läroplanen 

och böckerna relativt god. Böckerna erbjuder en läsning som belyser olika identiteter och 

livsfrågor med karaktärer som, utifrån analys av verbprocesser, är relativt könsneutrala och 

bidrar inte i större utsträckning till att skapa och vidhålla stereotyper.  

Kårelands och Lind-Munthers (2005) undersökning visar att det var mansdominerade böcker 

som var representerade i de förskolor som ingick i deras undersökning. I mitt urval av böcker 

så har vi en bok där det majoriteten av karaktärerna är kvinnor och i en bok är majoriteten av 
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karaktärerna män, men i de andra två resterande böckerna förekommer det båda manliga och 

kvinnliga romankaraktärer vilket lockar båda könen till läsning. Även om En ö i havet är 

kvinnodominerad och Ondskan är mansdominerad så visar min undersökning att dessa böcker 

inte är könsinriktade. Utan en del av skillnanderna i de olika verbprocesserna har med 

berättarperspektivet att göra. Vi kan se att den verbala processtypen är högre hos bipersonerna, 

oavsett kön, än vad den är hos huvudpersonerna och vi kan se att den mentala verbprocessen är 

högre hos huvudpersonerna, oavsett kön, än den här hos bipersonerna.  Att böckerna som ska 

användas i svenskundervisningen eller i skolan generellt belyser olika livsfrågor, identiteter, 

olika värderingar och kulturer är av största vikt. Skolan är samhällets förlängda arm som ska 

uppfostra demokratiska medborgare med en syn på världen som präglas av demokratiska och 

goda värderingar. Därför är det viktigt att vi erbjuder en miljö där eleverna får omringas av 

möjligheten att utforska samt lära och där spelar litteraturen en väldigt stor roll. Litteraturens 

konsekvenser är sällan något som diskuteras verken läraren emellan men framförallt inte inne i 

klassrummet där både lärare och elever vistas. Att prata med elever vad litteraturen erbjuder 

och skapar är en viktig del av läsningen för att hjälpa eleverna att förstå litteraturens inflytande 

och böckerna som ligger till grund för min undersökning är läsning som kan användas till det 

syftet.  
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