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Abstrakt  

Denna uppsats studerar det normavvikande språkbruket i fem av Astrid Lindgrens romaner 
med hjälp av en uppdelning på tre kategorier: 1) dialektalt språkbruk, 2) talspråkigt och 
vardagligt språkbruk samt 3) egenbildade ord. Min hypotes är att det i Astrid Lindgrens 
böcker finns ett språkbruk som skiljer sig från standardsvenskan, detta genom att hon 
använder sig av dialektalt, vardagligt eller ålderdomligt språk men även ord som författaren 
själv har hittat på. 

I uppsatsen görs två studier på antalet normavvikande ord i böckerna, först i hela boken men 
även mer detaljerat på de tjugo första sidorna, där även tabeller uppfördes för att visa på vilka 
normavvikande förekomster som observerats. Därefter gjordes en uppdelning för att se vilken 
typ av avvikelse som var mest frekvent i verken.  

Resultatet visar på att de studerade verken uppnår ett procenttal mellan 0,3 % till 1,4 % 
avvikande förekomster och att det är mer ett språkbruk som delar likande stildrag med 
talspråket som framförallt är förekommande i böckerna. Det finns trots en olikhet mellan 
vilka ordformer som förekommer i de studerade verken ett mönster som följer det muntliga 
berättandet. Språkbruket är anpassat efter den berättelse som återges och detta har även 
påverkat förekomsten av normavvikelser i dialog och berättarröst.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 

”Astrid Lindgren har i många böcker levandegjort sin barndoms folktro och folkdikt för 

ständigt nya generationer av barn. I sina litterära verk har hon bevarat den muntlighet som hör 

folkdikten till och sålunda förenat det muntliga och skriftliga berättandet […]” (Gustavsson 

1996:6)  

Så lyder början på prismotiveringen till Mickelpris som Astrid Lindgren tilldelades 1995 

och det är just den där relationen mellan det muntliga och skriftiga berättandet som gör Astrid 

Lindgrens böcker så speciella. Vi är alla bekanta med hennes böcker, vi har fått dem lästa för 

oss som små eller läst dem själva och vi har sett filmatiseringarna på TV. Vi är därför bekanta 

med de olika litterära personerna och kan säkert i viss mån minnas hur Pippi, Emil, Ronja och 

de andra pratar. Vi kan höra för vårt inre öra hur Emil och Ida säger koa och snickeboa istället 

för kon och snickarboden och härleder det till författarens småländska uppväxt. Enligt Astrid 

Lindgren själv är inspirationen till hennes romaner inte ”påhitt alls utan bara omdiktningar av 

egna upplevelser i en fjärran barndom” (Lindgren 1971:11).  Dock säger litteraturforskaren 

Vivi Edström att vi ska akta oss för att göra Astrid Lindgren för småländsk eftersom både 

barndomen i Småland och vuxenlivet i Stockholm finns närvarande i hennes böcker (Edström 

1992:12).  Det är utifrån den tanken som jag började fundera på hur språkbruket i Astrid 

Lindgrens böcker egentligen ser ut och ifall det finns någon skillnad mellan verken. Astrid 

Lindgrens språk tror jag är en stor del av vår generations uppväxt och Edström menar att 

Astrid Lindgrens språk ”har gått oss i blodet”, det vill säga att vi har börjat använda många av 

hennes uttryck i vardagslivet men också inom till exempel journalistiken eller politiken 

(Edström 1992:19).  

 1.2. Syfte 
I den här uppsatsen vill jag studera språkbruket i fem av Astrid Lindgrens romaner: Emil i 

Lönneberga, Rasmus på Luffen, Pippi Långstrump, Bröderna Lejonhjärta och Ronja 

Rövardotter, närmare bestämt studera det normavvikande språkbruket i böckerna. Med 

normavvikande avser jag ett språkbruk som skiljer sig från standardsvenskan och jag har valt 

att göra en uppdelning utifrån tre kategorier: 1) dialektalt språkbruk, 2) talspråkigt och 

vardagligt språkbruk samt 3) egenbildade ord. Min hypotes är att det i Astrid Lindgrens 

böcker finns ett språkbruk som skiljer sig från standardsvenskan, detta genom att hon 

använder sig av dialektalt, vardagligt eller ålderdomligt språk men även ord som författaren 
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själv har hittat på. Ett språkbruk som jag tror skiljer sig mellan de olika verken beroende på 

berättelsen som berättas och vem berättelsen handlar om. Detta språkbruk kommer jag i 

uppsatsen referera till som normavvikande. Jag kommer alltså att fastställa språkbruket i de 

fem olika verken för att se hur utbrett det normavvikande språkbruket är och på vilket sätt 

språkbruket avviker från standardsvenskan och dessutom studera om det finns skillnader 

mellan normavvikande förekomster i dialog och berättandetext. Min avsikt är också att 

undersöka huruvida det finns några mönster samt likheter och skillnader mellan verken och 

ifall de litterära personernas yttre faktorer påverkar dessa eventuella mönster, likheter eller 

skillnader.  

Frågeställning 

Min frågeställning är därför följande:  

• Hur mycket avviker språket i de undersökta romanerna från standardsvenskan och på vilket 

sätt? 

• Finns det några mönster i det avvikande språkbruket i verken?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika verk jag valt att studera?  
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2. Teoribakgrund och tidigare forskning 

2.1. Astrid Lindgrens författarskap och språk 
 

Astrid Lindgrens författarskap är i hög grad utforskat, och ofta är det tematiken i hennes verk 

som behandlats, såsom livet och döden eller kampen mellan gott och ont (Edström 1992).  

Dock har även det språkliga i hennes böcker analyserats och då är det främst berättartekniken, 

bildspråket samt symboliken som är i fokus (Edström 1992 & 2004) men även det folkliga, 

muntliga och dialektala språkbruket har varit nämnts i tidigare forskning, varav några tas upp 

här nedan. Dock har jag inte kunnat finna någon forskning som mer kvantitativt behandlar i 

vilken utsträckning detta muntliga och dialektala språkbruk förekommer och fann det därför 

intressant att fördjupa mig i detta. Här nedan presenteras exempel ur litteratur som behandlat 

Astrid Lindgrens författarskap ur ett språksociologiskt perspektiv.  

Astrid Lindgren (1907-2002) är känd för sina barnböcker och det är också till barnen som 

hon vänder sig och det är just det som gör hennes verk intressanta. Leken, friheten och 

skapandet är det centrala i Astrid Lindgrens böcker och enligt författaren Vivi Edström ligger 

berättelsernas centrum i barnets tal och tankar (Edström 1992:20–21).  Lindgren själv säger 

att ”man ska tänka på att det är för barn man skriver och att de har begränsade erfarenheter. 

Man behöver inte vara rädd för svåra ord, men det måste vara en svenska som barn förstår. En 

diktare kan tala med barn om allting på ett enkelt vis” (Fransson 2001:161). 

Barns sätt att tala är därför alltid närvarande i Astrid Lindgrens böcker och Lindgren var 

mycket road av ”anekdoter om barns språkliga fyndighet, deras sätt att vränga ord och utvinna 

betydelser som gör orden som nya. I vissa av sina böcker knyter hon direkt an till barns 

vokabulär” (Edström 2004:204). Förutom barnens språk fanns det ett starkt band till folkliga 

uttryck, med ursprung i småländskan och Edström skriver att det är i den språkglädje som 

Astrid Lindgren särskilt upplevt hos sin far som ger berättelsen ett speciellt liv (Edström 

2004:204).  

I Vildtroing och lägereld (1992) behandlar Vivi Edström Astrid Lindgrens författarskap 

och några av hennes verk utifrån ett tematiskperspektiv men berör också andra punkter. 

Edström inleder boken med att berätta att en del av Astrid Lindgrens hemlighet för att fängsla 

läsare sitter i hennes språk och uttrycker sig följande:  

 
Denna livfullhet, detta sätt att låta orden tona ut och fångas upp i eufori eller smärta, som tycks 
bottna i en ovanlig själens och kroppens vighet. Detta språkspel, där också de fonetiska kvalitéerna 
är viktiga för rytmens sving och stilens skönhet (Edström 1992:7).  
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Lindgrens språk är en del av hennes skrivsätt i en vidare mening men också ett kulturarv då 

ekon från flera stora författare som Elsa Beskow och Selma Lagerlöf går att finna i Lindgrens 

berättelser (Edström 1992:17).  

Lindgren kallas både traditionalist och normbrytare av Edström eftersom Lindgren i Pippi 

Långstrump både bryter mot och utmanar den kod som finns för barnboksberättande samtidigt 

som boken har sin grund i välkända strukturer som återfinns i Beskows verk.   

Det är med Pippis språk som hon visar på hennes oförmåga att hantera gränser men Pippi 

använder också språket för att underhålla omgivningen och göra tillvaron till en lek och det är 

just den här kollisionen med regler och förbud som skapar den kraft som finns i Pippis fantasi 

och livskraft. Det är detta kaos som Pippi framkallar som också förtydligar de regler och 

förbud som finns både i samhället och språkmässigt (Edström 1992:92ff).  

I böckerna om Emil i Lönneberga finns en berättarröst som framträder som en engagerad 

berättare och skapar ett samförstånd med läsaren. Detta engagemang för läsaren som 

berättaren har är något mer sparsamt i hennes första del av Emil-triologin men inlevelsen ökas 

efterhand. Berättarrösten innehar också en pedagogisk roll menar Edström (1992:153f) 

eftersom den på ett underhållande sätt förklarar ålderdomliga ord. Edström tar även upp 

förhållandet mellan folkligheten och det ursprungliga språket men att den småländska 

dialekten enbart har används som ”krydda i anrättningen” (Edström 1992:157).  Edström 

refererar till Ulf Boëthius som menar att det viktiga i Emil-böckerna är inte vad som sägs utan 

hur det sägs. Dialogerna har en liten plats i Emil-böckerna i jämförelse med till exempel 

Karlsson på taket, fortsätter Edström och hennes förklaring på detta är att berättelsen är 

koncentrerad på det roliga som händer och inte kommunikationen mellan personerna, något 

som annars är vanligt i Lindgrens böcker.   

En annan bok där dialogen inte är i centrum är Bröderna Lejonhjärta, där berättajaget är 

9-årige Skorpan. Att berättelsen förmedlas av ett barn skapar ett inkännande och ger dessutom 

boken ett naivt tonfall och möjlighet till omedelbara känslor, medan det i Ronja Rövardotter 

är de våldsamma känslorna som dominerar och där skiljer sig språket genom att deras känslor 

tar uttryck i språkets energi och ”skymford som ärkemicklar, tjuvanäste och trindskallar 

laddar berättelsen med sin komiska aggressivitet” (Edström 1992:260).  Författaren använder 

sig också av ord som hosor och fölskinnskolt för att markera tidsmiljön; dock menar Edström 

att det är rummen: skogen och borgen, som är det viktiga i Ronja Rövardotter.  

I artikeln ”Pippi som lingvist” av Christina Heldner (1989:41–49) beskrivs Pippis sätt att 

tala, närmare bestämt vilka regelbrott som Pippis sätt att tala ger prov på. Heldner menar att 

Pippi endast bryter mot de semantiska och pragmatiska reglerna och inte mot de 
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morfologiska, fonologiska eller syntaktiska. Ett regelbrott mot de senare hade visat på 

bristande språkbehärskning medan Pippis semantiska och pragmatiska regelbrott utgör en 

komisk aspekt och dessutom kräver en god språklig medvetenhet. Heldner (1989) är positiv 

till detta språkbruk och menar följande:  

 

Genom att bryta mot den här sortens regler gör Pippi läsaren medveten om reglernas existens. Och 

det är utmärkt, för så länge alla följer dem, tänker man inte ens på att de finns. Av det skälet är 

läsning av böckerna om Pippi Långstrump förmodligen ett utmärkt sätt att träna upp sin 

lingvistiska medvetenhet (Heldner 1989:42).  

 

Pippi bryter mot selektionsregeln det vill säga att hon tillskriver ett golv egenskaper som 

normalt sätt bara tillhör levande varelser.  

Pippi bryter också mot presuppositioner som är betydelseelement som inte har någon formell 

motsvarighet i det språkliga uttrycket. De förekommer i samband med nominalfraser och 

syftar till att referera till det som existerar. Heldner förklarar så här: 

 

Den vanligaste typen kallas för existentiell presupposition och förekommer i samband med 

nominalfraser. När man använder en nominalfras i bestämd form, speciellt om den står som 

subjekt i satsen, presupponerar man att det som nominalfrasen refererar till existerar (Heldner 

1989:44). 

 

Det vill säga att när man i en nominalfras befäst att någon existerar så kan man i nästa fras 

hänvisa till den personen med till exempel ett pronomen, något som Pippi gör tvärtemot i 

exemplet nedan befäster hon att spöken inte finns men refererar ändå till dem.  

 

Vem vet", sa hon förhoppningsfullt, "kanske kulorna har gått tvärs genom taket och träffat någon 

av gastarna i bena. Det ska lära dom att tänka sig för lite, när dom härnäst ämnar sätta igång och 

skrämma små oskyldiga barn. För att även om dom inte finns. så behöver dom väl inte skrämma 

folk från vettet för det skulle jag tro" 

 

I Vildtoring och lägereld (1992) hänvisar Edström till Heldners artikel och håller med om den 

lekfulla aspekten i Pippis språkbruk kan ha en positiv inverkan men ställer sig kritisk till att 

Pippi inte skulle bryta mot de morfologiska och fonetiska reglerna av språket. Edström tar upp 

orden sörkus, pluttifikation och fjäschk som exempel på detta. En annan kritik mot Heldner är 

att hon i sin artikel inte behandlar vad för slags språk det är som Pippi förmedlar.  
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Edström (1992:103ff) menar på att det inte finns några ”syntaxuppror” i böckerna om 

Pippi och att språket är korrekt uppbyggt. Rörelseverben är många och skapar ett högt tempo i 

berättelsen.  Pippis språk är inte till för att kommunicera utan för att roa, utmana och uppfodra 

sina åhörare. Hon fortsätter men att säga att konstnärliga sätt att använda språket stämmer väl 

överrens med barns språkliga intresse, då barn har ett behov av att vrida och vända på orden.   

Astrid Lindgren rör sig mellan olika stilar och ibland kan man undra om det verkligen är 

samma författare som skrivit de olika böckerna (Edström 2004:19). Något som Karl Lindqvist 

också nämner i Astrid Lindgren och folkdikten (1996). Där han påpekar hennes förmåga att 

anpassa sig och medvetet välja det berättargrepp som passa bäst för den historia hon berättar. 

Han fortsätter:  

 

Och eftersom så många av hennes berättelser är av muntlig karaktär, blir det ofta ett äldre och 

traditionellt, eller bättre uttryckt – beprövat och effektivt- berättargrepp hon tar till (Lindqvist 

1996:72).  

 

Lindqvist menar att denna form av muntligt berättande i text ökar närheten mellan berättare 

och läsare och den som berättar uppfattas som en verklig person heller än någon som befinner 

sig i texten.  

 

2.2. Språksociologi och språkbruk  

Kan vi förklara och bättre förstå det normavvikande i Astrid Lindgrens språkbruk ur ett 

språksocialistiskt perspektiv? Som definitionen (här nedan) visar syftar språksociologi på att 

studera hur språket och samhället samspeler och där ibland annat hur språket fungera som 

skapare och markör av olika sociala identiteter och kulturella grupper.  

språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som 

utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende. Detta 

innefattar studium av språkets sociala funktioner som kontaktmedel, som skapare och befästare av 

sociala identiteter och kulturella grupperingar och av språket som föremål för sociala attityder och 

för sociala och politiska handlingar (www.ne.se). 

Det är språkets betydelse för sociala identiteter och kulturella grupperingar som är intressanta 

för denna uppsats och Språksociologen Jan Einarsson menar på att en inriktning av 

språksociologin intresserar sig för variationen i människor sätt att tala, något som vi 

vardagligt kallar för dialekt (Einarsson 2010:146). Man skiljer inom språksociologin mellan 
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två sorters dialekter: regional och social. Social dialekt betecknar den variation som präglar en 

viss social klass. Trots att vi talar om dialekter som landskapsdialekter som småländska och 

skånska är de dialektala gränserna oftast suddiga och blandar sig med varandra. Einarsson 

(2010) skiljer också på genuina dialekter, som endast talas av ett fåtal människor och 

obegripliga för utomstående, och utjämnade dialekter som innebär att språket är förståeligt 

men att det skulle gå att identifiera personens geografiska härkomst.  

Det finns en konflikt i förhållningssättet till dialekt där man å ena sidan vill behålla och 

bevara dialekten, eftersom den är en ”symbol för ursprunget, gemenskapen och den egna 

identiteten” (Einarsson 2010:150). Å andra sidan uppfattas standardspråket som finare och 

mer korrekt och blir därför mer eftersträvaningsvärt. Bengt Pamp utvecklar detta och menar 

att språket och dialekten har både en splittrade och enande funktion, där den enande 

funktionen är den viktigaste (Pamp 1978:13). Pamp avser att det dialektala språket i ett 

område inte bara markerar skillnaderna gentemot ett annat område utan även markerar en 

social och kulturell gemenskap inom det egna området. Denna gemenskap som kommer från 

ett gemensamt språk eller dialekt har enligt Pamp mycket djupa rötter både socialt och 

psykologiskt och att inte ha möjlighet att använda sig av detta språkbruk är som att ”förlora en 

väsentlig del av sig själv, och också att gå miste om en social gemenskap som många inte 

förmår att bygga upp igen” (Pamp1978:13).  

Detta styrks av Per Lagerholm som menar att tal i första hand har en social funktion och 

det är där som vi formar och visar vår identitet. Dock finns det olika stildrag än dialekt, ett 

närbesläktat stildrag är talspråket och i relation till det finns skriftspråket som båda har sina 

olika särdrag. Exempelvis så är talspråk mindre preciserat, informationsrikt och koncentrerat 

dock är talet också mer personligt, expressivt och associerande än skriftspråk (Lagerholm 

2008:190 f.). 

 I Stilistik (2008) ger Lagerholm ett exempel ur A.A. Milnes bok Nalle Puh på hur talspråk 

kan förekomma i skrift. Lagerholm förklarar att vi ibland uppfattar texter som talspråkiga 

eftersom de flesta stilmarkörerna som är typiska för både tal och skrift kan förekomma i båda 

”kanalerna” men varieras och kombineras beroende på vilken funktion som kommunikationen 

har. I exemplet om Nalle Puh visar Lagerholm på hur de olika faktorerna så som sändare, 

mottagare, genre och syfte påverkar språket och då det här rör sig om ett barn som är 

mottagare och att syftet är att roa, ge en upplevelse eller stimulera barns fantasi och 

språkutveckling blir resultatet ett språk som följer de mönster som finns i talspråket. En livfull 

berättelse kan inte skapas med hjälp av den koncentrerade stil som utgör skriftspråket utan 

stilen måste vara mer verbal och utdragen, talspråket är mer mångordigt än skriftspråket. 
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Trots dessa stildrag bör en sådan text betraktas som ledig hellre än rent talspråkig enligt 

Lagerholm (2008:199 f.). Språkforskaren Peter Cassirer framhåller således att stil inte bara 

bedöms utifrån yttreform så som uttryck, språk, disposition och framställningssätt i övrigt 

utan även formen sedd i relation till innehållet (Cassirer 2003:13).  
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3. Material och metod 
 

Genom ett urval av fem stycken av Astrid Lindgrens barnböcker har jag valt att avgränsa min 

studie till några av hennes mest kända verk. Urvalet har gjorts utifrån deras popularitet men 

även utifrån den geografiska miljö som böckernas personer befinner sig i, för att få en så stor 

spridning som möjligt när det gäller de litterära personernas miljö, uppväxt och klass för att 

kunna studera huruvida dessa faktorer har någon påverkan på personernas eller berättarröstens 

språkbruk i verken. De verk jag valt att studera är Pippi Långstrump (första upplagan utkom 

1945), Emil i Lönneberga (första upplagan utkom 1963), Rasmus på Luffen (första upplagan 

utkom 1965), Bröderna Lejonhjärta (första upplagan utkom 1973) och Ronja Rövardotter 

(första upplagan utkom 1981). De utgåvor jag har haft tillgång till har inte varit första 

utgåvorna men jag har bedömt att det inte är avgörande för min studie eftersom inget tyder på 

att språket i böckerna har reviderats.   

För att få fram mitt resultat har jag använt mig av olika tillvägagångssätt. För det första har 

jag läst de utvalda böckerna i deras helhet för att få en överblick över språkbruket i hela 

boken. I hela boken har jag också räknat antalet ordformer som jag fann normavvikande för 

att studera hur frekvent användandet av normavvikande ordformer är. För det andra har jag 

gjort en excerpering av de tjugo första textsidorna i varje bok, där jag både noterar antalet 

normavvikande ordformer men även vilka ord och vilken variation av ord som förekommer 

samt ifall det uttalats av berättarrösten eller i dialog och i detta fall noterat av vem ordformen 

har uttalats. Med de tjugo första sidorna i böckerna avser jag de tjugo första sidorna med text, 

där jag har valt att inte räkna med sidor med enbart en bild på eller med endast ett fåtal rader 

text, detta för att försöka göra studien så rättvis som möjligt eftersom böckerna ser olika ut till 

format eller i fråga om förekomsten av bilder.  

I uppsatsen talar jag om normavvikande ord eller ordformer med vilket jag syftar på ord 

eller former av lexikala enheter som på något sätt skiljer sig ifrån standardsvenskan. Då jag i 

begreppet både talar om enskilda ord och former av ord kommer jag även använda termen 

förekomster när jag nämner ett ord eller ordform som avviker från standardsvenskan. 

Eftersom det kan vara svårt att skilja på till exempel talspråk och dialekt har jag valt att 

använda samlingsnamnet normavvikande förekomster eller normavvikande ordformer som 

innefattar talspråk, dialekt, ålderdomliga ord eller egenbildade ord. För att avgöra ordens 

status har jag använt mig av Svenska Akademiens ordlista över svenska språkets 13:e 

upplaga, den nätbaserade upplagan. De ord som innefattas i studien är de ord eller ordformer 

som inte finns med i ordlistan eller de som kommenterats som avvikande i ordlistan.  Jag har 
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dock valt att inte kontrollera de ord som jag funnit självklara som en del av standardspråket. 

När det gäller de egenbildade orden avser jag de ord som inte finns med i ordlistan och inte 

heller är en form eller böjning av ett befintligt ord, till exempel träna eller tatt som är 

talspråkiga varianter av orden träden och tagit.  Dock kan jag inte med säkerhet svara för att 

de inte har används tidigare eller härstammar från ett lokalt eller ålderdomligt språkbruk. För 

att ytterligare försöka säkerställa ordens härkomst har jag använt mig av Svenska Akademiens 

ordbok, den nätbaserade upplagan. Dock är ordboken inte komplett, det går endast att söka på 

ord från bokstaven A till T.  

 Resultatet presenteras i from av diagram och tabeller, där Diagram 1 visar på antalet 

förekommande normavvikande ord i hela boken, dock utan hänsyn till bokens format så som 

textstorlek, marginaler, antal sidor eller ord totalt i boken. För att kunna ge en rättvisare bild 

av antalet normavvikande ord har jag valt att ställa dem i förhållande till totala antalet ord i 

böckerna, detta genom att räkna det totala antalet ord på två sidor i varje bok vars antal jag 

dividerat med två och sedan multiplicerat med antalet sidor i boken.  Härgenom kan ett 

resultat i procent presenteras vilket sker i Diagram 2, som visar på förekomsten av 

normavvikande ordformer i procent. I Diagram 3 presenteras resultatet för de normavvikande 

förekomsterna i procent på de första tjugo sidorna i respektive bok. Detta tillvägagångssätt har 

visats skapa en skillnad i den procentuella förekomsten mellan Diagram 2 och Diagram 3, 

vilket beror på att min beräkning av antalet ord på de första tjugo sidorna är mer exakta än 

antalet ord i hela boken. Då böckerna inte ser exakt lika ut på varje sida i boken har 

överslagsräkningen på totala antalet ord i böckerna blivit något högre än i det verkliga antalet 

och därav den procentuella skillnaden mellan Diagram 2 och 3. Trots detta påverkas inte 

diagrammens resultat vad gäller verkens inbördes förhållande.   

Böckerna presenteras i kronologisk ordning efter när de gavs ut i originalversion, där jag 

presenterar några yttre faktorer som kan påverka de litterära personerna i deras språkbruk och 

kan därför vara av relevans vid en studie av personernas språkbruk och eventuella mönster i 

det samma. Dessa faktorer är de fiktiva omständigheter som råder i boken, nämligen; plats, tid 

och situation men även faktorer som personernas ålder och vem som är den narrativa 

berättaren i boken. En tabell för vilka ord och ordformer som förekommer under de första 

tjugo sidorna och vem som var yttrat dem redovisas också. En nackdel med tabellens 

utformning är att den inte visar på en uppdelning av vilken person som yttrat den 

normavvikande ordformen flest gånger när flera personer har använd sig av samma ordformer 

utan visar endast på en sammanställning.  
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 I studien har jag endast valt att undersöka enstaka ordformer, men jag har valt att räkna 

med förekomsten av samma ord eller ordform flera gånger. Dock har jag valt att bortse från 

de egenbildade substantiv som benämner ting i böckerna som inte finns i verkligheten, till 

exempel vildvittra, rumpnisse och grådvärgar. Däremot har jag valt att räkna med ord som 

”vittrenattsbarn” då ordet vittra inte är det väsentliga utan i stället sammansättningen, 

eftersom just förekomsten av en sådan sammansättning visar på ett visst språkbruk. Med 

egenbildade ord menar jag de ord som inte finns med i ordlistan, som inte heller är en form av 

ett lexikalt ord, till exempel vildtoring (se definitionen här ovan).  
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4. Resultat  

4.1. Allmän språklig översikt av verken   

Alla fem verk skiljer sig från varandra när det gäller användandet av ett normavvikande 

språkbruk både i fråga om antal och i fråga om vilka ordformer som används och språkbruket 

skiljer sig även inom verken. Diagram 1 visar antalet normavvikande förekomster totalt i 

verken samt i två olika kategorier; berättarröst och i dialog.  

Diagrammet visar tydligt att det är Rasmus på Luffen som innehar störst antal normavvikande 

förekomster. Dock visar inte Diagram 1 på antalet i förhållande till det totala antalet ord som 

förekommer i verken, vilket kan vara lite missvisade.  

 

 
Diagram 1 
 
Diagram 1 visar på skillnaden mellan förekomsten av normavvikande ordformer i text 

(berättarröst) eller i dialog. Det är i dialog som flest antal normavvikande ordformer 

förekommer, dock visar diagrammet på att det i Emil i Lönneberga och i Bröderna 

Lejonhjärta även förekommer i större utsträckning hos berättarrösten, något jag återkommer 

till senare. Antalet normavvikande ordformer i böckerna i procent visar på att det förekommer 

ett normavvikande språkbruk i samtliga verk dock med en viss variation mellan verken. En 

förekomst som inte är dominerande men ändå närvarade. Jag har valt att främst fokusera på 

det första tjugo sidorna, dock kommer jag att använda mig av exempel från hela boken för att 

visa på typexempel av språkbruket i de olika verken. I Pippi Långstrump är 0,6 % av orden i 

boken normavvikande, i Emil i Lönneberga 0,7 %, Rasmus på Luffen har flest med 1 % 
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normavvikande löpord. I Bröderna Lejonhjärta är förekomsten av avvikande former 0,3 % 

och i Ronja Rövardotter är 0,5 % av löporden normavvikande, vilket visas i diagram 2. 

 
Diagram 2  
 
Det finns en liten skillnad mellan Diagram 1 och Diagram 2 men det är Rasmus på Luffen 

som innehar flest normavvikande förekomster både i antal och procentuellt. Dock visar 

Diagram 2 att Emil i Lönneberga har ett högre antal normavvikande förekomster procentuellt 

än hur det såg ut i Diagram 1, detta på grund av bokens form, då den är mycket kortare och 

har större text än exempelvis Rasmus på Luffen.  

Diagram 3 visar förekomsten i procent på de tjugo första sidorna i varje bok. Där resultatet 

skiljer sig från Diagram 2. Diagram 3 visar att det är Emil i Lönneberga som har flest 

förekommande normavvikande ordformer på de tjugo första sidorna.  Anledningen till att det 

skiljer sig så för Rasmus på luffen mellan hur det ser ut totalt och på de tjugo första sidorna 

återkommer jag till senare. Här måste det dock åter påpekas att skillnaden mellan den höga 

förekomsten av normavvikande ordformer i Diagram 3 och de något lägre siffrorna i Diagram 

2 beror på att räkningen av det totala antalet ord i böckerna är mer exakt på de tjugo första 

sidorna.  Därför kan Diagram 2 ses mer som en överblick för att se skillnaderna mellan de 

olika böckerna, då samtliga böcker har räknas på samma sätt, medan Diagram 3 visar mer 

exakta förhållande.  
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Diagram 3  
 
Pippi Långstrump  

Pippi Långstrump är den bok av de studerade som gavs ut först (1945). De yttre faktorerna i 

boken ser ut på följande sätt. Boken utspelar sig i en småstad, mestadels utanför småstaden 

där Villa Villekulla ligger. Det är inte angivet när berättelsen utspelar sig men tycks vara 

ungefär samma tid som när den gavs ut. Huvudpersonens situation är att hon lever ensam, 

utan vuxen uppsyn, och sätter egna regler trots sin unga ålder. Berättaren är en extra-

heterodiegetisk berättare, en allvetande berättare utanför berättelsen. 

I boken förekommer totalt 106 stycken normavvikande ordformer (se Diagram 1) var av 

22 stycken fanns i berättartexten och 84 i dialog, vilket kanske visar på ett avstånd mellan 

språkbruket från den vuxne berättaren och den unga litterära personen eller så visar det på en 

skillnad mellan talspråk och skriftspråk?  

På de tjugo första sidorna i boken (s.2-28) finns 43 stycken avvikande ord, där flest 

förekommit i dialog, Pippi står för 22 stycken av dem.  

 
Tabell 1  

Normavikande förekomster i Pippi Långstrump på de 20 första sidorna 
Berättarröst I dialog 

Gullkrona  1 Ajö (Pippi) 1 
Gullpengar 2 Opp (Pippi)  1  
Dan 1 Dom (Pippi, Annika)  10 
Varann  1 Mesamma (Annika)  1 
Krängde  1 Smörj (Pippi)  1 
Gullklimp 1 Pannekakas (Pippi)  3 
Flin 1 Dan (Pippi)  1 
  Gullklimp –ar (Pippi)  3 
  Döa (Pippi)  1 
  Tar’n  (Pippi)  1 
  Får det va’ för mig (Pippi)  1 
  Knycker (Pippi)  1 
  Tuta ”över huvudet” (Pippi)  1 
  Trattat (Pippi)  1 
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  På’n (Bengt) 1 
  Grabbar (Bengt)  3 
  Klå -r (Pippi, Annika)  2 
  Fegingar (Tommy)  1 
  Jänta-n (Bengt)  2 
     
Totalt:  8 Totalt:  35 

 

Orden som förekommer i tabellen här ovan visar på ett vardagligt språkbruk, med 

assimilationer, som i exemplet gullpeng istället för guldpeng. Men också vardagliga ord som 

klår eller jänta och dialektalaformer som döa eller på’n.  

Personerna som förekommer här är endast barn, förutom berättaren, men ändå finns det en 

likhet mellan barnen och berättaren som båda använder gullpeng och gullklimp som är det 

mest framträdande exemplet. Dock är ordformen dom upprepat ett tiotal gånger, vilket visar 

på en variation på normavvikande förekomster som inte uppnår till antalet normavvikande 

ordformer (43 stycken) presenterade här ovan.  

Tuta finns med i ordlistan samt i Akademiens ordbok men inte i den bemärkelsen som i 

vilken den används i Pippi Långstrump, nämligen att sätta något över huvudet. På så sätt 

skulle man kunna säga att det är ett egenbildat ord, dock är det svårt att gardera sig mot att 

ordet inte används i likande kontext som hos Pippi i mer lokal förekomst och därför inte finns 

med i ordlistan men inte heller är påhittat av författaren.  

 

Emil i Lönneberga 

Boken Emil i Lönneberga innehåller ett fenomen som skiljer sig ifrån de andra böckerna, 

nämligen att berättarrösten kommenterar de yttre omständigheterna och personernas 

språkbruk. Berättaren talar tydligt om var berättelsen utspelar sig, att det är i Katthult i 

Småland, och att huvudpersonen därför talar småländska. Läsaren får också reda på att den 

utspelar sig förr i tiden, genom att författaren berättar att det är en tid då det fanns drängar och 

pigor. Läsaren blir bekant med vilken situation personerna befinner sig, de är bönder och 

huvudpersonen, Emil, är ett barn i familjen. Åldern varierar på de olika personerna men det 

verkar inte som det har någon betydelse på deras språkbruk då både Emil som är ett barn och 

pigan Lina som är vuxen säger varsin mening på riktig småländska (se exempel 4 & 5 här 

nedan).  

Det finns totalt 30 stycken normavvikande förekomster på de tjugo första sidorna i boken 

var av 17 är använda av berättarrösten och 13 av olika personer i dialog, främst Emil själv. 

Dock finns det endast 97 stycken normavvikande förekomster i hela boken. En förklaring till 
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varför det förekommer så många normavvikande belägg i början i boken och färre i resten är 

just den metaspråkliga faktorn, då berättaren efter att ha förklarat hur huvudpersonen talar 

några sidor in i boken själv säger ”Men vi bryr oss inte om det nu, det där med småländskan” 

(Lindgren 1963;14). Däremot används orden ”mysse” och ”bysse” genom hela boken.  

 Tabell 2 
Normavikande förekomster i Emil i Lönneberga på de 20 första sidorna 
Berättarröst I dialog 
Mi 1 Mi mysse (Emil)  2 
Mysse 5 Illbatting (Folk)  1 
Knapra  1 Te (Folk)  1 
Barna 3 Pojk (Folk)  1 
Slurk  1 Anners (Emil)  1 
Slurken  2 Dä (Emil)  1 
Bena  1 Ä (Emil)  1 
Örona 1 Söppe (Emil)  1 
Ögona  2 Örona (Alma, Emil, Gubbe)  3 
  Mackapären (Gubbe) 1 
    
    
Totalt:  17 Totalt:  13 

 
Flertalet normavvikande ordformer i Emil i Lönneberga är dialektala, till exempel barna, 

örona, anners med flera. Ordformer som barna och örona är resultatet av att substantiven 

barn och öron som är nollplural och som i bestämd form slutar på – en, exempelvis barnen, i 

dialektalt tal får orden bestämd form på – a. 

Rasmus på Luffen 

De yttre faktorerna i Rasmus på luffen ser ut på följande sätt: berättelsen utspelar sig på 

landsbyggden någonstans i Sverige, exakt vilken tid det är nämns inte men det finns 

indikationer till exempel att det är ett bondesamhälle som tyder på att det är en äldre tid, 

kanske tidigt 1900-tal. Det finns en ålderskillnad mellan de två huvudpersonerna, Rasmus 

som är ett barn och Oskar en vuxen man. Huvudpersonerna befinner sig i någorlunda samma 

situation, de är både utanför det normativa samhället och ”luffar”.  

På de första tjugo sidorna så använder berättarrösten sig av olika ålderdomliga, vardagliga 

eller dialektala ordformer 18 gånger, dock är det endast en bredd på tio stycken olika 

ordformer. På samma sidor är antalet ålderdomliga, vardagliga eller dialektala ordform i 

dialog 32 stycken, där det endast gäller en variation på 15 olika ordformer som några har 

används ett fler tal gånger.  
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Tabell 3  
Normavvikande förekomster i Rasmus på Luffen på de 20 första sidorna 
Berättarröst I dialog 
Kupa/kupas 3 Dan (Fröken Hök) 1 
Träla  1 Kupa (Fröken Hök,Gunnar)  2 
Sommardan 1 Såg’en (Gunnar) 1 
Klått 1 Di (Rasmus, Gunnar) 8 
Träna  1 Dom (Rasmus) 1 
Repa/repade  5 Vassego (Gunnar)  1 
Isdösen  4 Imorron (Gunnar, Rasmus) 3 
Truligaste  1 Nåra (Gunnar)  1 
Hunsa  1 Nån (Rasmus)  2 

  Si guda (Gunnar)  1 

  Domper (Store-Peter)  1 

  Tjyvingen (Store-Peter, Gunnar)  3 

  Blidde (Gunnar) 1 

  Syna (Gunnar)  1 

  Repa (Rasmus, Gunnar)  5 

Totalt:  18 Totalt:  32 

  
Det är värt att förtydliga att under de första tjugo sidorna så har inte luffaren, Oskar, trätt in i 

berättelsen och då han är en av de personer som står för den mesta dialogen och de flesta 

förekomande normavvikande ordformerna. Det är en förklaring till att Rasmus på luffen är 

den bok som har flest antal normavvikande förekomser i helhet men något färre på de tjugo 

första sidorna.  

 

Bröderna Lejonhjärta 

Bröderna Lejonhjärta från 1973 handlar om två pojkar som i bokens början bor i en stad, 

exakt var står inte nämnt och därför vet vi inget om deras geografiskaursprung. De förflyttar 

sig sedan från jorden till landet Nangijala, som är en okänd plats för läsaren. Vi får dock reda 

på att i Nangijala råder det ”[…]lägereldarnas och sagornas tid[...]” (Lindgren 2011;7) något 

som visar på att det är en äldre tid än den vi lever i nu. Huvudpersonen Skorpan är också 

berättarrösten, Skorpan är en pojke på 9år och hans situation förändras i boken från att endast 

vara en lillebror till att utvecklas till en hjälte. 

I Bröderna Lejonhjärta hittade jag 166 stycken normavvikande ord men i relation till hur 

många ord det fanns totalt gav detta endast ett procenttal på 0,3 % normavvikande ord totalt i 

boken. På de tjugo första sidorna av boken förekom det 28 stycken normavvikande ord, varav 

18 stycken uttrycktes av berättarrösten och det är ett mönster som följer i hela boken, då 

berättarrösten står för 85 stycken av det totala antalet normavvikande ord.  
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Tabell 4  
Normavvikande förekomster i Bröderna Lejonhjärta på de 20 första sidorna 
Berättarröst I dialog 
Lessen  3 Nitti (Skorpan, Jonatan)  2 
Dom  5 Trän (Jonatan) 1 
Vetja  1 Nån (Jonatan) 1 
Nitti  1 Opp (Jonatan)  1 
Ränner  1 Dom (Jonatan, Skorpan)  4 
Nåt  1 Nåt (skprpan) 1 
Varann  2   
Bena  1   
Glodde  1   
Huvena  1   
Likna-de  1   
Totalt:  18 Totalt:  10 

 

De ord som visas i tabellen här ovan, är former som för tankarna till ett mer vardagligt tal, det 

är såklart svårt att säga ifall det är dialekt eller inte men eftersom det inte finns någon speciell 

geografisk tillhörighet så faller det bort. Formen lessen förekommer ofta i boken och läsaren 

får känslan av att det är ett barn som berättar. Ett intressant fenomen är den skillnad som 

observerats i Mattias språkbruk (se exempel 1 & 2 här nedan). Mattias är den äldre man som 

hjälper Skorpan och blir som en farfar för honom. Kanske kan hans språkbruk förklarars 

utifrån hans ålder, för det skiljer sig från de andra personerna i berättelsen.  

Ex 1: ”[…]som barna ligger och lyss till när di ska sova” (Bröderna Lejonhjärta 2011;111) 

Ex 2: ”Så särdeles sluga är di inte, di där Tengilsmännen” sa Mattias. ”Fast di tror det själva” 

(Bröderna Lejonhjärta 2011:102)  

Ronja Rövardotter  

De yttre faktorerna i Ronja Rövardotter skiljer sig från dem i både Emil i Lönneberga och 

Rasmus på luffen eftersom historien utspelar sig i en värld vi inte känner till. Historien 

utspelar sig i en skog i en något fiktiv värld och personerna i berättelsen livnär sig som rövare, 

vilket får oss att anta att de inte riktigt följer lagar och ordning och blir därför inte helt 

förvånade att deras språkbruk inte heller gör det. Vi vet inte vilken tidsepok det är men 

eftersom det är en fiktiv plats är det inte av så stor vikt.  Jag har tidigare nämnt att jag tänker 

bortse från de helt påhittade orden för till exempel fiktiva figurer som ”vittror” men det verkar 

ändå som om det faktum att personerna befinner sig i en fiktiv värld ändå påverkar 

språkbruket.  
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Tabellen har under visar på att det förekommer 41 normavvikande ordformer på de tjugo 

första sidorna, där Mattis (Ronjas pappa) yttra de flesta, 15 stycken. Sex stycken av de 

ordformerna utgörs av formen di istället för de.  

Tabell 5 
Normavvikande förekomster i Ronja Rövardotter på de 20 första sidorna  
Berättarröst I dialog 
Tröstegrunder 1 Åskvädersbarn (Vittrona)  1 

Varann 2 Skraltig (Skalle-Per) 1 

Tosingar  1 Nånsin (Mattis) 1 
Skintossor  1 Blitt (Skalle-Per)  1 

Skångade  1 Pojk (Skalle-Per) 1 

Bloss/blossen  2 Örona (Mattis)  1 

Slurvade 1 Pipsvängen (Mattis, Skalle-Per)  4 

Trindskallig/trindskalle (-ar) 3 Nån (Mattis)  1 

Gömme 1 Dar (Mattis, Skalle-Per) 2 

Galnades 1 Ronja Mi (Mattis)  1 

  Pinka’ (Lovis)  1 

  Dräper (Mattis)  1 

  Di (Mattis)  6 

  Trindskallig (Mattis)  1 

  Opp (Ronja)  1 

  Åsknattsbarn (Lovis)  1 

  Vittrenattsbarn (Lovis)  1 

  Vildtoringar (Lovis)  1 

    

Totalt:  14 Totalt:  27 

 

4.2. Det dialektala språkbruket i verken  

Det är i Emil i Lönneberga och i Rasmus på luffen som det dialektala språket är framträdande 

dock är det framträdande på två olika sätt. I Emil i Lönneberga är det dialektala språkbruket 

metaspråkligt kommenterat av berättarösten, som förklarar hur det kommer sig att Emil talar 

som han gör men förtydligar också att detta är brukligt för den geografiska hemvisten och på 

så sätt förstår läsaren att detta inte endast är gällande för Emil. Nedan följer tre exempel på 

detta:  

Ex 3: ”Och så talade han småländska, det lilla livet, fast det kunde han inte hjälpa. Det gör man i 

Småland. När han ville ha sin mössa, då sa han inte som du: ”Jag vill ha min mössa.” Han sa så 

här: ”Jag vill ha mi mysse!” (Lindgren 1963;5f) 
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Ex 4: ”Annars vet man inte att det är soppa” sa Emil, det vill säga egentligen sa han så här: 

”Anners vet en inte att dä ä söppe.” Men vi bryr oss inte om det nu, det där med småländskan. ” 

(Lindgren 1963:14) 

Ex 5: ”Och sen sa hon på renaste småländska: ”Dä ä bäst att vi sir ätter i matboa mä!” ” (Lindgren 

1963;73) 

I exemplen 3 och 4 så sägs både meningarna på standardsvenska och sedan kommer samma 

mening fast på dialekt. I exempel 5 så kommenteras endast meningen med att de är på 

småländska det sägs. Trots att berättaren i boken säger att vi inte ska bry oss om småländskan 

så forsätter förekomsten av formerna mysse och bysse genom hela boken och när det är 

berättarrösten som yttra dem så markeras mysse och bysse med citattecken. Dock använder 

berättarrösten andra dialektalaformer av ord som inte kommenteras eller markeras med 

citattecken, några exempel på detta är barna, bena, örona.   

I Rasmus på Luffen är dialekten också påtaglig men till skillnad från Emil i Lönneberga 

saknas det där en metaspråklig reflektion eller förklaring till det avvikande språkbruket. 

Exemplen här nedan visar på att det dialektala språkbruket är använt av olika litterära 

personer i boken. I exempel 6 så är det Rasmus som talar, där han använder de dialektala 

formerna di och morron för de och morgon medan det i exempel 7 är Oskar som säger träna i 

ställe för träden. Detta är en förekomst som endast är gällande när orden förekommer i dialog, 

berättarrösten använder standardformen för dess ordformer.   

Ex 6: ”Ja, jag har tur. Och därför så tror jag, att kanske di vill ha mig i alla fall, di där som 

kommer i morron” (Lindgren 2002;13).  

Ex 7: ”Alla de här träna kunde blivit dina riktigt på allvar” (Lindgren 2002;168).  

Ex 8: ”[…], så tar det inte mer än fem röa minuter, förrän han klämmer ur henne vilka vi är. Och 

sen tar det bara fem röa minuter till, så är vi fast för Sandö också”. Ta’t lugnt”, sa Lif. ”Du har 

tjatat om det hela dan, jag är trött på’t nu” (Lindgren 2002;105).  

Ex 9: ”Men hallsbandet har Jag tatt vara på a pengarna åckså, en såm skrälldus med pengar har jag 

aldrig sitt förr å läs nu här på bifogat papper var jag har jömt dem Länsman får hemta dem 

därstädes anars går han dem förlusstig” (Lindgren 2002;126). 

Exempel 8 visar på en dialog mellan de två tjuvarna Lif och Liander, de använder sig i 

exempelmeningarna av två olika dialektala förekomster, röa där de förkortat adjektivet röda 

genom ett bortfall av bokstaven d, ett fenomen som också går att finna i Pippi Långstrump 

men där är gäller fallet formen döa istället för döda (Lindgren 2005;21). Den andra 

förekomsten är förkortningen för ta det och på det som blivit ta’t och på’t. Exempel 9 är inte 
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hämtat ur en dialog utan ur det brev som Oskar skriver till länsman, då jag tycker att det är ett 

bra exempel på hur luffaren själv utrycker sig, utan författarens omskrivningar. Det finns fyra 

stycken förekomster som är jag finner intressanta och det är dialektala verbformerna tatt och 

sitt och de ålderdomliga orden därstädes och förlusstig. Det finns också några stavfel som jag 

valt att bortse från då de inte visar på ett avvikande språkbruk utan istället Oskars bristande 

språkkunskap.  

Det dialektala i Bröderna Lejonhjärta sträcker sig till enstaka ordformer använda av främst 

berättaren, Skorpan, men även några andra personer. De dialektala förekomsterna i boken är 

relativt återkomande och exemplen här nedan visar på några typiska förekomster. Exempel 10 

och 11 är från berättarrösten och visar på formerna bena, dom och barna som är 

återkommande i boken.  

Ex 10: ”Då kändes det som om bena skulle vika sig under mig” (Lindgren 2011:99) 

Ex 11: ”Jag förstod att Jonatan hade gjort dom, för han gjorde jämt pilbågar åt barna på gården 

hemma i stan” (Lindgren 2011;32).  

Ex 12: ”Harhjärta vore rätta namnet på’n!”(Lindgren 2011;81).  

Ex 13: ”Så särdeles sluga är di inte, di där Tengilsmännen” sa Mattias.” Fast di tror det själva” ” 

(Lindgren 2011;102). 

I exempel 12 är på’t yttrat av Jossi, en medelålders man, dock förekommer förkortningar av 

detta slag inte i stor utsträckning i boken. Exempel 13 visar på ett språkbruk som endast 

Mattias, farfar, använder sig av, där han använder formen di istället för de.  

Ett annat exempel på dialekt finns i Ronja Rövardotter och går att finna i de meningar som 

de fiktiva karaktärerna rumpnissar yttrar och skiljer sig från det övergripande språkbruket i 

Ronja Rövardotter och de andra verken.   

 

Ex 14: ”Ho  setter fast i taket, voffor gör ho på detta viset?” (Lindgren 2012;60) 

Där formerna ho och setter är dialektala former på hon och sitter, rumpnissarna använder 

också ordformen lelle istället för lille, dock är de inte konsekventa i sitt användande av lelle 

utan skiftar mellan det och lille . Dessa ordformer lelle, ho och setter är det endast 

rumpnissarna som använder i de fem verk jag har studerat.  
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 4.3. Det vardagliga/talspråkiga och ålderdomliga språkbruket i verken  

Det är en väldigt svår definierad skillnad mellan ett dialektalt eller ett vardagligt- talspråkigt 

språkbruk, då de är så stark sammankopplade. På grund av detta har jag valt att ta upp 

böckerna Bröderna Lejonhjärta och Rasmus på luffen i båda kategorierna.  

Exempel 15-16 från Bröderna Lejonhjärta här nedan visar på några normavvikande 
förekomster som klassas som vardagliga i ordlistan.  

Ex 15: ”Och så trälade vi vidare” (Lindgren 2011;160) 

Ex 16: ”Har Tengil sagt att ni ska tutta eld på huset?” (Lindgren 2011;123).   

Ex 17: ”Jonatan var så lessen, och jag kunde inget göra för att trösta honom, bara vara lessen jag 
också” (Lindgren 2011;155).   

Ex 18: ”Men de här var större och finare, det var minsann ordentliga doningar” (Lindgren 
2011;32). 

De normavvikande förekomsterna i Ronja Rövardotter ger ett talspråkligt intryck och är 
ordformer som morron, opp, dan och fnatta samt varann som finns med i exempel 19 & 20 
här under.  

Ex 19: ”De såg rumpnissar och skumtroll och grådvärgar fnatta omkring och nyfiket kika fram än 
här än där bakom granar och stenar” (Lindgren 2012;145).  

Ex 20: ”Varför ska ni stå varann efter livet, Borka och du?” (Lindgren 2012:98) 

Ex 21: ”Nu var han där igen, Skalle-Per, med sitt käxande om att Mattis och Borka borde försona 
sej […]” (Lindgren 2012;176). 

Exempel 21 innehåller ordformen käxande som inte går att finna i SAOB eller SAOL i 
just den formen men där käxa går att finna som ett ålderdomligt ord för att tjata eller 
upprepa något om och om igen.  

Rasmus på Luffen  

Exempel 22 visar på några vardagliga och ålderdomliga förekomster.  

Ex 22: ”Vi ska inte kupa potatis i morron”, sa han kort. ”Det kommer nåra och ska välja ut en 
unge åt sej” (Lindgren 2002;12). 

Ex 23: ”Oskar klättrade upp i röset. Lif och Liander följde honom tätt i fjäten, de såg så lystna ut 
som ett par schakaler tyckte Rasmus” (Lindgren 2002;145”). 

Exempel 23 visar på ordet fjäten, som är ett ålderdomligt ord för fotspår eller steg.   

4.4. De egenbildade orden i verken  
Det finns i främst två av böckerna ett visst förekommande av egenbildade ord. Med 
egenbildade ord menar jag de ord som inte finns med i ordlistan och inte heller är en form av 
ett lexikalt ord (se under 3.1 Metod). Det är i Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter som 
dessa ord främst påträffas.  
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I Pippi Långstrump är flertalet av de normavvikande förekomsterna olika talspråkiga varianter 

av lexikala ord men det finns också några exempel på ord som inte går att finna i den svenska 

ordlistan.  

Ex 24: ”Det har jag ritat fullt för länge sen, men inte får hela min häst rum på det här fnuttiga 

papperet, sa Pippi” (Lindgren 2005;47).  

Ex 25: ”Tänk att kor kan vara så tjuriga”, sa Pippi och hoppade jämfota över grinden. ”Och vad 

blir följden? Att tjurarna blir koriga förstås!” (Lindgren 2005; 66)  

Ex 26: ”Det finns väl i all sin dar några andra nuffror i nuffreriet, javisst nu minns jag, hundrafyra, 

tusen, det är minsann mycket pengar det”, sa Pippi” (Lindgren 2005;89).  

Exempel 24 -26 här ovan visar på tre olika situationer där Pippi har använt sig av denna typ 

av normavvikande ord. Det är just också Pippi som använder sig av detta. I första exemplet 

använder Pippi sig av ordet fnuttig som inte finns med i ordlistan, dock är det ganska likt 

ordet fjuttig som finns med beskrivet som ett vardagligt ord. Som läsare antas ordet inne ha 

samma betydelse som fjuttig, då meningen syftar på att pappret inte är tillräckligt stort. Det 

andra exemplet innehåller ett egenbildat ord som anspelar på ordet tjurig och är ett motsatsord 

till det, nämligen korig. I det tredje exemplet så använder Pippi sig av orden nuffror och 

nuffreriet, där nuffror finns med i ordlistan som vardagligt ord för siffror medan nuffreriet inte 

finns med. Det råder en viss tveksamhet inför ordets betydelse, men verkar vara där siffror 

förvaras.  

I Ronja Rövardotter är den fiktiva världen en naturlig anledning till egenbildade ord, dock 

har jag valt att bortse från de ord som namn ger de påhittade varelserna. Har nedan följer 

några exempelmeningar på hur språkbruket ser ut i boken. Där de tre meningarna innehåller 

orden pintjockt, pipsvängen och vildtoringar som inte finns med i ordlistan och därför klassar 

jag dem som egenbildade ord. Det går inte att medsäkerhet säga att de inte använts innan de 

förekom i Ronja Rövardotter, dock är de idag starkt kopplade till Lindgrens språkbruk och är 

lite av en markör för hur språket ser ut i hennes böcker.  

Ex 27: ”Men där över där du bor är det pintjockt med skitstövlar, det har man alltid hört” 

(Lindgren 2012;28)  

Ex 28: ”Vänta bara tills Mattis får höra det här, då ryker alla Borkarövare åt pipsvängen med den 

fjärt” (Lindgren 2012;29).  

Ex 29: ”Åsknattsbarn är du”, sa Lovis, ”vittrenattsbarn också, såna blir det lätt vildtoringar av, det 

vet man” (Lindgren 2012;24). 
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4.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att språkbruket skiljer sig något i de studerade verken och att 

det inte är helt oproblematisk att skilja de olika kategorierna åt, då många ordformer kan till 

exempel uppfattas både som ålderdomlig och dialektala. Dock visar resultatet att det i både 

Rasmus på Luffen och Emil i Lönneberga finns ett språkbruk som uppfattas mer dialektalt än i 

de andra böckerna.  Det är också i dessa två böcker som de påträffats flest normavvikande 

förekomster, vilket är gällande både i böckerna som helhet och på de tjugo första sidorna. 

Emellertid finns det inte mycket likhet mellan orden/ordformerna som används i de båda 

böckerna, i Rasmus på Luffen är ordformerna mer talspråkiga och ålderdomliga medan i 

boken om Emil används mer dialektala ordfromer. Kanske kan de till och med benämnas som 

genuint dialektala, ett språkbruk som författaren kan använda sig av eftersom hon 

kommenterar just detta språkbruk metaspråkligt. I likhet med Rasmus på Luffen och Emil i 

Lönneberga så har Pippi Långstrump också ett högt antal normavvikande förekomster. 

Markant för just Pippi Långstrump är assimilationerna så som gullpeng och vardagliga 

uttryck som tar’n, på’n och tratta. Språkbruket i Pippi Långstrump innehåller dialektala 

inslag men ger mer intrycket att vara ett talspråkigt språkbruk där författaren valt att skriva 

orden så som de oftast uttalas och då främst av barn. Trots Pippis påhittighet innehåller den 

studerade boken få egenbildade ord. 

  I likhet med Pippi Långstrump är språket i Bröderna Lejonhjärta också ett barns språk, där 

former som lessen, bena och varann är vanliga. Dessa former är inte direkt dialektala utan 

talspråkiga bortsett från bena som kan ses som både dialektalt och talspråkig. De noterade 

förekomsterna är dock skrivna så som de oftast uttalas i talspråk. I Ronja Rövardotter kan 

man finna en blandning av dialektalt, ålderdomligt och vardagligt språkbruk med förekomster 

som örona, skångade och trindskallig.  

 Språkbruket och variatonen av ordformer skiljer sig mellan verken och skulle kunna 

förklaras utifrån de yttre faktorer som påverkar de litterära personerna. Samtliga av de 

studerade verken har barn som huvudperson och där i ligger också en gemensam nämnare för 

språkbruken i de olika verken. Däremot så påverkar de yttre faktorerna inte bara 

huvudpersonerna utan även de vuxna runt omkring dem. Som tidigare nämnt är det i Emil i 

Lönneberga och Rasmus på luffen som det förekommer flest normavvikelser och det är dessa 

två böcker som utspelar sig på landsbyggden och under en äldre tid än när de skrevs. Vi kan 

också se att det i dessa verk finns ett normavvikande språkbruk inte bara hos huvudpersonerna 

utan hos de flesta i bygden. Det finns några likheter med Bröderna Lejonhjärta, där 

huvudkaraktärerna också befinner sig på någon sorts landsbygd i Nangijala, dock går denna 
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plats inte att koppla till någon geografisk plats och berättarrösten är präglad av sin uppväxt i 

staden. Däremot finns det en person som sticker ut med sitt språkbruk och det är Mattias som 

även kallas farfar, han har ett språkbruk som mer närmar sig det som finns i Rasmus på luffen 

och Emil i Lönneberga, eftersom farfar tillhör en äldre generation. Att Ronja Rövardotter 

utspelar sig i en miljö som inte är landsbygd utan till och med bortom det, nämligen skogen, 

har också en viss påverkan på de flesta av karaktärernas språkbruk. Tabell 5 visar att på de 

tjugo första sidorna så är det rövarhövdingen Mattis och åldringen Skalle-Per som står för 

flertalet av de normavvikande förekomsterna, tabellen visar också på att det inte är ett rent 

dialekttalt språkbruk utan något djärvare och ovårdat språk som används, som tycks passa in i 

den miljö berättelsen utspelar sig. Pippi Långstrump är de verk som utspelar sig i en stad eller 

i alla fall utkanten av en småstad, vilket syns i språkbruket då det dialektala inte är lika 

påtagligt, dock finns det en annan faktor som är av stor vikt och det är avsaknaden av regler 

och vuxna personer. Dock finns det en likhet i språkbruket mellan Pippi Långstrump och 

Ronja Rövardotter, trots att de utspelar sig på två väldigt olika geografiska platser, nämligen 

att i båda verken finns det ett stark, vilt och trotsigt språk som definierar personerna som 

använder det. En sista faktor som inte är inom boken och berättelsen utan utanför är den som 

gäller när boken gav ut och studien visar inte på att det normavvikande språkbruket står i 

relation till utgivningsåret, det vill säga att jag inte sett någon tendens att den bok som gavs ut 

först skulle vara mer dialektal än de äldre eller vice versa. Det är däremot troligare att 

språkbruket är i högre grad påverkad av själva berättelsen än när den skrevs.  

 När det gäller normavvikande förekomster i dialog eller i berättartext så är det svårt att se 

några tydliga mönster men det är endast i Bröderna Lejonhjärta där berättarrösten också är 

huvudpersonen och det är i Bröderna Lejonhjärta som det de förekomster flest 

normavvikelser yttrade av berättarrösten, på de tjugo första sidorna är det 18 stycken 

förekomster gentemot 10 stycken i dialog. Även i Emil i Lönneberga använder sig 

berättarrösten av fler normavvikande förekomster än det yttras i dialog på de tjugo första 

sidorna, detta på grund av berättarröstens metaspråkliga förklaring av språkbruket. Det som är 

intressant är den skillnad som finns mellan förekomsterna i dialog och berättarröst i Pippi 

Långstrump som är gällande både på de tjugo första sidorna (Tabell 1) och genom hela verket 

(Diagram 1), där trots berättarrösten använder några av de normavvikande förekomsterna 

ändå markerar ett sådant avstånd. I Rasmus på luffen finns också en stor skillnad mellan 

förekomster i dialog och berättarröst, dock beror detta på att dialogerna har en framträdande 

plats i boken och luffaren Oskars sena inträde i berättelsen påverkar resultatet mellan 

Diagram 1 och Tabell 3. 
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5. Diskussion och slutsats  
Utgångspunkten för uppsatsen var att svara på frågorna: Hur mycket avviker språket i Astrid 

Lindgrens romaner från standardsvenskan och på vilket sätt? Finns det några mönster i det 

avvikande språkbruk i verken? Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika verk 

jag valt att studera?  

Resultatet av min studie visar på en variation av hur språket i Astrid Lindgrens böcker 

ser ut. Min hypotes var att språkbruket i de studerade böckerna var avvikande från 

standardsvenskan och att det kanske fanns ett visst mönster i hur språket var avvikande.  Men 

hjälp av resultatet av min studie kan jag konstatera att språkbruket i de studerade verken 

skiljer sig från standardsvenskan. Resultatet över normavvikande förekomster i böckerna som 

helhet visar att ingen av de fem studerade böckerna har en förekomst av normavvikande 

språkbruk som överstiger 1 %. Rasmus på luffen är den som innehar flest normavvikande 

förekomster med 1 % och där Emil i Lönneberga har näst flest med ett procenttal på 0,7 %. 

Trots skillnaden mellan procenttalen i Diagram 2 och Diagram 3 visar de på en liknande 

förekomst av normavvikande förekomster mellan verken. Där verken i relation till varandra 

hamnar i samma ordningsföljd när det gäller normavvikande förekomster med undantag för 

Rasmus på luffen och Emil i Lönneberga, där Emil i Lönneberga har ett större antal 

normavvikande förekomster på de tjugo första sidorna. Resultatet för de tjugo första sidorna 

visar också på ett högre antal förekomster procentuellt i samtliga verk, där Emil i Lönneberga 

har en förekomst på 1,4 %, Rasmus på luffen har 1,3 %, Pippi Långstrump 1,2 %, Ronja 

Rövardotter 0,9 % och Bröderna Lejonhjärta 0,6 %, dock är det svårt att avgöra huruvida 

detta är en hög eller låg förekomst av normavvikande förekomster, men det går att konstatera 

det normavvikande språkbrukets närvaro i böckerna. Som visas här finns det ingen 

kronologisk ordning där utgivningsåret påverkar antalet normavvikande förekomster i verken 

utan språkbruket påverkas i högre grad av de yttre faktorerna inom verken än de faktorer som 

finns utanför verken.  

De förekomster som jag funnit skiljer sig från standardsvenskan genom att de är 

avvikande antingen morfologiskt, fonologiskt eller semantiskt. Exempelvis är de 

morfologiska avvikelserna de olika dialektala ordformerna som träna, dom, röa och döa. Att 

tala om att de studerande förekomsterna är avvikande fonologiskt är något speciellt då studien 

gäller skrift, men exempel på varianter som lessen, hallsband och gullpeng visar på att de 

fonologiska reglerna i alla fall ifrågasätts. Semantiska regelbrott är främst förekomande i 

Ronja Rövardotter eftersom det där används ord vars betydelse vi inte känner till.  
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Christian Heldner (1989) menar att Pippi endast bryter mot de semantiska och pragmatiska 

reglerna och inte mot de morfologiska, fonologiska eller syntaktiska.  De pragmatiska och 

syntaktiska reglerna står något utanför min studie då jag enbart har valt att studera 

ordformerna enskilt och i kontrast till standardsvenskan. Däremot ställer jag mig kritisk till att 

Pippi inte skulle bryta mot de morfologiska reglerna när Pippi till exempel gör om 

substantivet kor till adjektivet korig eller de fonologiska när hon säger gullpeng istället för 

guldpeng.   

 När det i Emil i Lönneberga talas småländska går det kanske att benämna det som genuin 

dialekt, där det också går att härleda regelbrott mot standardsvenskas morfologi, vilket också 

går att finna till viss del i Rasmus på Luffen.  

De mönster som går att finna i språkbruket är det som följer den muntliga berättelsen och 

texter med stildrag som påminner om de som finns inom talspråket. Som Lagerholm (2012) 

och Cassirer (2003) påpekar finns det en relation i hur textens stil är och vilket innehåll som 

ska förmedlas, något som jag tycker blir tydligt i Astrid Lindgrens böcker, där hon har tagit 

hänsyn till både mottagare och syftet med sitt berättade. Detta tror jag visar sig i de olika 

resultat som jag funnit i verken, där det i till exempel i Bröderna Lejonhjärta är ett språkbruk 

som innehåller enklare ord och ett barns sätt att uttrycka sig, eftersom just denna berättelse 

om svåra och hemska händelser är berättat ur ett barns synvinkel för andra barn. Däremot 

finns det i Rasmus på luffen ett annat syfte, det är fortfarande barn som är mottagare men 

syftet är kanske att återge den miljö och tid som berättelsen utspelar sig i och för att lyckas 

med detta krävs ett annat språkbruk. Karl Lindqvist (1996) menar att Astrid Lindgren har en 

förmåga att anpassa sin berättarstil efter den berättelse hon berättade, vilket syns i skillnaden 

mellan förekomsterna av normavvikande ordformer i verken men också i hur olika 

språkbruken är i hennes berättelser.  

Det finns i Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga ett stilgrepp som påverkar det 

avvikande språkbruket på två olika sätt men utgörs i båda böckerna av det muntliga 

berättartradition som Lindqvist menar ökar närheten mellan berättarrösten och läsaren. 

Genom att berättarrösten i Emil i Lönneberga kommenterar språket metaspråkligt och 

förklarar varför personerna talar som de gör, kan författaren använda sig av ett 

normavvikande språk i relativt stor utsträckning eftersom det förklarats eller förklaras 

undertiden vad som sägs. I Pippi Långstrump använder berättarrösten samma form av vissa 

återkommande ord som huvudpersonen i boken använder, till exempel gullpeng, utan att 

kommentera varför det säg på detta sätt, vilket gör att det förekommer fler normavvikande 

ordformer i boken än ifall berättarrösten tagit distans till detta språkbruk.  
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Även om det finns en skillnad i språkbruket mellan verken beroende på att de är skilda 

berättelser som handlar om olika personer i olika situationer så finns de några normavvikande 

förekomster som går att återfinna i de flesta av de studerade verken. Efter ett jämnförande 

mellan tabellerna över förekomsterna på de tjugo första sidorna går det att se att ordformer där 

ett substantiv i nollplural i bestämd form som slutar på – a är förekomande i de flesta verk. I 

fyra av samtliga verk fanns det minst ett exempel på detta fenomen på de tjugo första sidorna, 

dock rörde det sig om former från olika ord, till exempel träna, örona och syna. Varianterna 

opp, dom och dan är förekomande i Pippi Långstrump, Rasmus på Luffen och Bröderna 

Lejonhjärta på de tjugo första sidorna. Annars visar tabellen på en variation i ordvalen mellan 

verken, detta kan förklaras genom att de yttrefaktorerna ser olika ut från bok till bok och att 

författaren har valt att anpassa sitt ordförråd efter detta, det finns till exempelvis en viss 

skillnad i ordens kraft och innebörd mellan Pippi Långstrump och Bröderna Lejonhjärta, där 

det i båda böckerna är barn som talar. Skillnaden ligger i att Skorpan är ett osäkert och sjukt 

barn i alla fall till en början medan Pippi är ett kraftfullt, livligt och modigt barn.  

Det finns också en skillnad mellan de olika verken som rör de normavvikande 

förekomsterna i berättarröst och i dialog, där det i Pippi Långstrump, Rasmus på luffen och 

Ronja Rövardotter finns den största skillnaden mellan förekomsten av normavvikande 

ordformer i dialog och berättarröst. Det finns en tvetydlighet i Pippi Långstrump, där 

berättarösten å ena sida använder liknade språkbruk som Pippi själv, som med exemplet 

gullpeng, men å andra sidan visar den stora skillnaden mellan de normavvikande 

förekomsterna i berättarröst och i dialog att berättarrösten tar avstånd mot detta sätt att yttra 

sig. Trots att det egentligen bara är i boken om Pippi som berättarösten så tydligt använder sig 

av samma ordformer som huvudkaraktären, med undantag för berättarrösten i Emil i 

Lönneberga men där markeras de avvikande förekomsterna ofta med citattecken eller 

kommenteras metaspråkligt. Skillnaden mellan normavvikande förekomster i dialog och 

berättarröst i Ronja Rövardotter och Rasmus på luffen beror delvis på dialogens framträdande 

plats men det går också att se ett visst avstånd från en viss typ av språkbruk från 

berättarröstens sida. Berättarrösten yttrar vissa dialektala eller ålderdomliga ordformer men 

inte de talspråkliga i lika stor utsträckning, exempelvis så används inte formerna di, opp eller 

imorron utav berättarrösten utan förekommer endast i dialog (se Tabell 3 & 5). Bröderna 

Lejonhjärta visar på motsatsen eftersom Skorpan som berättare använder sig av 

normavvikande ordformer så visar Diagram 1 på en någorlunda jämnvikt mellan 

förekomsterna i dialog och berättarröst.  
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Oavsett om språkbruket är ålderdomligt, vardagligt eller dialektalt så är detta 

normavvikande språkbruk närvarande i samtliga böcker och gemensamt för verken är att det 

fyller en funktion och ett mönster nämligen att skapa kontakt och närhet med läsaren. Att se 

språk utifrån ett språksociologiskt perspektiv är att se hur språket fungerar som skapare och 

markör av sociala identiteter och det är med hjälp av detta normavvikande språkbruk som 

Astrid Lindgren har gett sina litterära personer en identitet och en gemenskap mellan 

varandra. Men också genom att använda sig av ett skriftspråk som närmar sig talspråket så 

skapar Lindgren en gemenskap mellan författaren, den litterärar personen och läsaren, där alla 

tre använder sig av ett språk som de ha gemensamt och förstår. Med cirka 1 % normavvikande 

ordformer har Lindgren lyckats fånga och bevara den muntliga och folkliga 

berättartraditionen och fört den vidare in i nästa generation.   
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