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Syftet med studien är att undersöka hur läsbarheten har förändrats och studera den språkliga och 

grafiska utvecklingen mellan fyra barnböcker där två är från 1950-talet och två är från 2000-talet. 

Metoden som har använts för att undersöka detta är Lennart Hellspongs läsbarhetsanalys och två 

stilfigurer epitet och appellation. 

     Resultatet visar att läsbarhetsindexen är som högst i det äldre decenniet och att det yngre decenniet 

har ett normalt värde runt 25. Nominalkvoten för materialet är runt siffran 1, den högsta 

nominalkvoten är 1,21 och den lägsta 0,70. Den grafiska formen har förbättrats och språket är lättare 

att förstå i det yngre decenniet. Stilfiguren epitet är något som användes mer förr då det i nutid är 

överflödigt att skriva herr eller fru när en vuxen pratar och stilfiguren appellation var viktigare i det 

tidigare decenniet. Utifrån undersökningen dras slutsatsen att böcker från 2000-talet är mer 

lättförståeliga för målgruppen. 
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1.  Inledning 
Barnböcker är en del av många människors vardag, inte minst föräldrars då de läser 
för sina barn. Vi har alla vuxit upp med barnböcker av olika slag och tänker oss därför 
att dessa böcker ska vara läsbara för barn. Men hur lättlästa är de egentligen? Visst 
var det så att man ibland frågade sina föräldrar vad vissa ord och meningar betyder 
för att man inte förstod? 

Det som man inte tänker på är att ”[v]i kan inte definiera barnlitteratur genom 
dess läsare, på samma sätt som vi inte kan definiera kvinnolitteratur eller 
arbetarlitteratur enbart genom dess läsare” (Nikolajeva 2004:13) När man tänker på 
barnböcker tänker nog de flesta på bilderböcker eller böcker med lite text i, det 
många inte räknar med i den kategorin är böcker för barn i åldrarna 9-12 år.  

Jag kommer att undersöka den språkliga aspekten av fyra detektivböcker för barn 
från två olika decennier för att se skillnaden mellan böckernas skilda stilar och 
språkanvändning. Böckerna har valts ut för att författarna är kända från sina 
respektive decennier. De flesta människor i världen vet vem Astrid Lindgren är och 
många personer som växte upp under 50- och 60-talet vet vem Åke Holmblad är. 
Laura Trenter är välkänd för ungdomarna som föddes på 90- och 2000-talet och 
likaså Martin Widmark.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna språkvetenskapliga studie är att se hur några populära barnböcker 
för åldrarna 9-12 i deckargenren från två olika decennierna skiljer sig språkligt, 
grafiskt och läsbarhetsmässigt. Genom att undersöka variation i materialet med hjälp 
av ordklasser, en läsbarhetsanalys och olika stilfigurer. Jämförelserna sker mellan 
böckerna Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (1951), Ture Sventon i Stockholm 
(1954), Fotoalbumet (2004) och Dårarnas Ö (2007). 
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1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna som undersöks i denna studie är: 

◊   Hur skiljer sig den grafiska, lexikala och grammatiska stilen åt i de fyra 
barnböckerna?  

◊   Har läsbarheten förändrats i de fyra barnböckerna och vilket decennium har 
högst läsbarhetsindex-värde? 

◊   Hur används tal i skrift i de fyra böckerna? 

◊   Hur används stilfigurer i böckerna? 
 

2.  Forskningsbakgrund 
Detta kapitel kommer ta upp tidigare forskning av Nikolajeva, Barnbokens 
byggklossar (2004), Karlsson, En arbetsdag i skriftsamhället: ett etnografiskt 
perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken (2012), Lundmark , Föränderligt 
och beständigt: En studie av Elsa Beskows berättarspråk (2015), Lagerholm, 
Talspråk i skrift: om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800-1997 och 
Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan (1999 och 2013), Melander, "Det är 
Husqvarna": om språket i tre upplagor av Läsebok för folkskolan (1998) och 
Einarsson, Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier (1978). 

2.1 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer det att presenteras tidigare forskning inom stilistik och inslag 
av muntlighet och skriftlighet gällande barnböcker.  
 

2.1.1 Stil i barnböcker 
Nikolajeva (2004) skriver att en av de allmänna fördomarna som finns om 
barnlitteraturen är att den har fattigare och enklare språk än vad vuxenlitteraturen 
har men Nikolajeva påpekar att man inte kan konstatera detta som ett faktum då en 
följdfråga är: hur definierar man vad ett enkelt språk är? Nikolajeva menar att 
författare av barnböcker inte skriver långa meningar som kan sträcka sig från ena 
sidan av boken till den andra eller att deras meningar inte tar upp hela stycken. ”Det 
är också sant att barnboksförfattare tenderar att undvika ovanliga ord som deras 



7 
 

läsare kanske inte är bekanta med, likaså ord som syftar på abstrakta begrepp bortom 
de unga läsarnas erfarenheter” (a.a:235)  

Barnboksförfattare använder sig av långa ord och meningar för att fördjupa sina 
läsares kunskaper, utveckla deras språkliga förmågor och väcka deras nyfikenhet för 
läsning. Hon skriver att kända författare som Lewis Carroll och A.A. Milner använde 
sig av den tekniken, de använde sig av långa ord och meningar utan att förklara orden 
för karaktärerna av boken och på det sättet inte heller förklara ordet eller meningen 
för läsaren av boken (a.a:236). 
 Nikolajeva skriver om olika stildrag och figurer som används i barnböcker som till 
exempel: liknelser, epitet, appellationer, personifikation, ironi och polysyndeton. 
Hon utvecklar dessa stilfigurer och förklarar vad alla de olika stildragen och figurerna 
betyder. Liknelser kan ses som två olika idéer som kopplas samman genom 
konjunktionen som. Epitet handlar om att författaren använder adjektiv och 
adjektivfraser för att styrka en karaktärs framträdande drag, lika med appellationer 
som använder sig av beskrivande substantiv istället för adjektiv för att beskriva 
huvudkaraktären, till exempel ”Nicke Nyfiken, Bill den oslagbare eller Ronja 
Rövardotter” (a.a:238).  Polysyndeton betyder att författaren använder sig av 
upprepningar av konjunktionen och (ibid.). 
 

2.1.2 Muntlighet och skriftlighet 
Anna-Malin Karlsson (2012) skriver att människor har i en väldigt lång tid tillbaka en 
tradition att dela upp det muntliga språket och skriftspråket i så kallade 
verksamhetsområden. Den språkliga kunskapen som är enbart i skrift och den talade 
som både kan vara i skrift eller muntlig (2012:35). 

Aili Lundmark (2015:21) skriver i sin licentiatuppsats att när det gäller muntligt 
och skriftligt ska man prata om gradskillnader mellan de olika fenomenen istället för 
att se skriftligt och muntligt som motsatser till varandra. Lagerholm (1999) skriver 
att många forskare, framför allt lingvister, i många år har försökt undersöka 
skillnaden mellan tal och skrift. Det som de flesta har varit överens om är vissa 
generella regler som till exempel att tal är enklare och beroende av kontexten medan 
skrift är svårare att producera (a.a:35).  Lagerholm menar även att skriftligt och 
muntligt i språk är stilaspekter som alltid undergår förändringar (ibid). 

Under 1800-talets Sverige började det finnas många olika faktorer som bidrog till 
en mer muntlig stil i text och under 1900-talet förstärktes dessa faktorer genom att 
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forskare blev mer intresserade av dialekter och dialektstudier. ”Det gäller framför allt 
den avtagande latininfluensen (som mer bör betraktas som ett symptom än en orsak), 
demokratiseringen, den borgliga offentligheten, tyst läsning …” (Lagerholm, 2013:30) 
och att alla dessa aspekter förutom den tysta läsningen har bidragit till en förändring 
genom att bidra till mer muntlig stil i texter (ibid.). 

Melander (1998) skriver att texter kan se ut på olika sätt, på en textstrukturell nivå 
inom den muntliga aspekten försöker texten skildra ett samtal (a.a:34), eller starkt 
anknyter till en textform som innehåller muntliga aspekter som till exempelvis 
berättelser med narrativa modeller (a.a:38). Detta är aktuellt för barnböcker då de i 
de flesta fall behandlar samtal mellan karaktärer. Nikolajeva menar att: 
 

”[s]pråket i skönlitteratur skiljer sig från både talspråk och språket i sakprosa på flera väsentliga 

punkter. För det första: det är annorlunda i sitt kommunikativa syfte. Syftet i sakprosa är att 

 förmedla information […]. Syftet med skönlitteratur kan innefatta förmedling av information, 

men i första hand har skönlitteratur en estetisk funktion, att förmedla en estetisk upplevelse. 

Språket i skönlitteratur är avsiktligt mångtydigt; det inte bara tillåter utan kräver tolkningar.” 

(2004, 236) 

 

Einarsson (1978) skriver i sin avhandling att vi använder skrift och tal på olika sätt, 
att det är naturligt att förvänta sig skriftspråket och talspråket som olika stilar och 
stildrag där används det på olika sätt. Han påpekar att talet är något som produceras 
snabbt och att skriften produceras långsamt. I skrift har man längre tid på sig att 
formulera det man vill, man ger mer tid åt tanken att formuleras och ändras än vad 
man gör i tal. I tal är mottagaren med största sannolikhet framför talaren i en 
diskussion eller samtal och då kan man använda gester för att visa känslor och 
meningar. När det gäller skrift är mottagaren inte i närheten under skrivandets gång, 
utan mottagaren möter skriften för första gången när den köper boken. Därför har 
skribenten tid att formulera om tanken och det är därför skrift produceras långsamt. 
Lagerholm skriver att skrift är något som består som finns kvar i en längre tid medan 
talet försvinner så snart det har nått mottagaren (Lagerholm 1999:29-30) 
 

2.1.3 Förväntningar på materialet 
Utifrån all tidigare forskning som jag har tagit del av är mina förväntningar på 
materialet jag har valt detta: språket kommer att vara lättare att förstå i det senare 
materialet (2004, 2007) än vad det kommer att vara i det tidigare materialet (1951, 
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1954). Det kommer finnas mer talspråk i de äldre böckerna än vad det kommer finnas 
i materialet från 2000-talet och språket kommer att vara lättare att förstå än det som 
finns i vuxenlitteraturen. Jag förväntar mig att hitta många olika stilfigurer i 
materialet jag har då Nikolajeva beskriver relativt många stilfigurer som 
barnboksförfattare använder sig av. Jag tror att det kommer vara mer talspråk i 
böckerna från det äldre decenniet då enligt den tidigare forskningen fanns det flera 
faktorer som under 1800-talet som förstärktes under 1900-talet som gjorde att det 
var mer muntliga aspekter i böckerna. 

2.2 Analysbegrepp 
I detta kapitel kommer det att finnas beskrivningar av de olika stilfigurerna som 
använts och även definitionen av LIX och hur man använder det, långa meningar och 
långa ord. 
 

2.2.1 Stilfigurer 
Här kommer det finnas definitioner av de olika stilfigurerna som används i analysen 
av materialet. 
 

2.2.1.1Epitet 
Epitet kommer från det latinska ordet epitheton som betyder adjektiv. Epitet är en 
stilfigur som används som en bestämning för huvudordet i en nominalfras. Epiteten 
används först och främst som ”en karakteriserande adjektivisk bestämning. […] t.ex. 
’den mångförslagne Odysseus’” (Nationalencyklopedin, u.å.) 
 

2.2.1.2 Appellation 
Appellation är att använda substantiv för att beskriva karaktärer och styrka deras 
identitet eller mest framhävande drag som till exempel ”Nicke Nyfiken, Bill den 
oslagbare eller Ronja Rövardotter.” (Nikolajeva, 2004 s.238) 
 

2.2.2 LIX 
LIX är en förkortning och betyder Läsbarhetsindex. LIX-värdet räknas ut genom att 
först välja en del av texten eller hela texten som används. Det andra som görs är att 
räkna hur många ord som har fler än sex bokstäver i sig. Det tredje är att man 
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multiplicerar de långa orden med 100 och efter det delar man summan av det med 
det totala antalet ord som finns i texten, då får man den genomsnittliga mängden 
med långa ord. Det fjärde är att räkna antalet ord per mening, och efter det delar man 
antalet ord per mening med det totala antalet meningar. 

Det sista som man gör är att addera den genomsnittliga längden av långa ord med 
den genomsnittliga meningslängden för att få reda på läsbarhetsindexen för texten 
(Sundin 2007 s.255). 
Enligt Melin och Lange är den genomsnittliga längden på ord per mening 12 i 
barnböcker och LIX värdet ligger runt 27 (2000, s.166). Stalfelt (2002) skriver att 20 
är mycket lättläst och att 30 är lättläst när det kommer till LIX-värde och att 
medelindexen för barn-/ungdomsböcker är 27 (2002:125). 
 

2.2.3 Långa meningar och stycken 
Stalfelt (2002) beskriver att långa meningar är: ”[e]n mening bör inte vara längre än 
tre rader. Håller den sig inom det måttet är den läsvänlig” (Stalfet 2002:101). 
Därefter kommer Melin och Langes definition vilket är att långa meningar är 
meningar som innehåller 12 ord eller mer (2000:166). Här räknar jag in att långa 
stycken har samma kategorisering som långa meningar, om ett stycke är över 3 eller 4 
rader räknas det som ett långt stycke.  
 

2.2.4 Långa ord 
Långa ord är enligt olika LIX uträkningar ord som är över sex bokstäver, det står till 
exempel om det i Sundins bok (se kap 2.2.2). Stalfelt (2002) skriver ”[d]u räknar så 
hur många ord med sju bokstäver eller fler som finns i avsnittet” (124). 
 

2.2.5 Nominalkvot 
Nominalkvoten är en metod för att undersöka en texts informationstäthet. Ju högre 
siffra på nominalkvoten ju mer informationstät är texten, ”[s]pontant tal brukar ha 
en N/V-kvot på enbart några tiondelar, enklare texter drygt 1 och bruksprosatexter 
mellan 1,5 och 2” (Lagerholm 2008:133). Enligt Lagerholm (2008)  är substantiv en 
ordklass som identifieras med skriftspråk medan verb identifieras som en faktor för 
talspråk, vilket har med informationstätheten att göra. Man räknar ut Nominalkvoten 
genom att dela antalet substantiv i en text med antalet verb i texten. 
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3. Material och metod 

I detta kapitel beskrivs de fyra barnböckerna som har använts och det finns även en 
redovisning för hur man använder sig av metoderna som har nyttjats i studien.  

3.1 Material 
Böckerna som har valts är Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt från år 1951, 
Ture Sventon i Stockholm från 1954, Fotoalbumet från 2004 och Dårarnas Ö från 
2007. Det som har analyserats är böckernas första kapitel förutom i Ture Sventon i 
Stockholm där det har använts 3 kapitel för att kunna ha tillräckligt med material 
från boken att analysera. Här kommer en kort innehållsbeskrivning av böckerna. 
 

3.1.1 Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
Det är sommar i den lilla staden där Kalle, Anders och Eva-Lotta bor. Det är i slutet 
av juni och marknadsdagen är i full gång, för några dagar sedan bröt Rosornas krig ut 
mellan den Vita rosen och den Röda rosen, och den Röda rosen hade nästan fått reda 
på var Stormumriken var gömd. Eva-Lotta hade denna dag fått order av Anders att 
gömma Stormumriken på ett nytt gömställe. Det var denna dag den stackars flickan 
skulle få syn på procentare Grens döde kropp och en mordutredning skulle starta i 
staden. Men vad hände sen och hur gick det med Rosornas krig och vem var 
egentligen mördaren i gardingröna byxor?  
 

3.1.2 Ture Sventon i Stockholm 
Julen, en av de mest firade högtiderna i Sverige. En fröjdens tid som spenderas med 
familj och släktingar, även för juvelerarfamiljen Eriksson. Fast inte denna jul, faster 
Agda har kommit på besök och herr Erikssons nyckelknippa har blivit stulen och vem 
är det som har lämnat hatten i köket? Jo, slarviga Sture en tjuv som är med i Stora 
nysilverligan, under allt stök med jul och julhandel måste herr Eriksson vända sig till 
Ture Sventon privatdetektiven men vad får han för råd av honom, att vänta på att 
hans silver sa bli stulet och det blir det på självaste julafton. Hur ska nu Ture Sventon 
lösa detta fall?  
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3.1.3 Fotoalbumet 
I Fotoalbumet får vi ta del av Gilberts liv. Hur han försöker att få reda på mer om sin 
pappa och vad det var förunderliga omständigheter som ledde till sin pappas död. 
Vad det är som är speciellt med fotoalbumet som han hittade på vinden och vad har 
katten med de gröna ögonen med allt som händer att göra? För att lösa mysteriet får 
han hjälp av en klasskompis Linn och Greta, den gamla damen som bor utanför 
staden och håller sig för sig själv.  
 

3.1.4 Dårarnas Ö 
Dårarnas Ö är en deckare och den tredje boken i serien om Larissa och David. Denna 
bok handlar om etiska frågor. Hur långt kan man gå för sin forskning? Största delen 
av handlingen utspelar sig på Dårarnas Ö och det gamla mentalsjukhuset på ön. 
David och Larissa går dit och undersöker för att ingen av dem vet vad som har hänt 
på ön och varför det ser öde ut. Senare under dagen går de till en urmakaraffär där de 
träffar Anna, den gamla damen som driver affären då Larissa vill köpa en present till 
sin mamma. I affären pratar Larissa med Anna som visar dem hennes dator och 
gamla dockteater där hon visar en lite show som handlar om Larissa och Davids 
framtid och vad är det som de egentligen ser? Vad är det som har hänt på Dårarnas ö 
och vilka är flickorna som ligger begravda utanför?  

3.2 Metod 
För att undersöka frågeställningarna används specifika delar av läsbarhetsanalysen 
som Hellspong presenterar i sin bok Metoder för brukstextanalys och några 
stilfigurerna har analyserats. 
 

3.2.1 Läsbarhetsanalys 
Den analysmetod som har använts är Lennart Hellspongs läsbarhetsanalys, specifika 
delar av analysen har använts. Dessa gäler lässituationen, textens grafiska form, 
textens språk, textens innehåll, textens sociala funktion och sammanfattning. Det 
specifika frågor som har valts ut från tre områden: textens grafiska form, textens 
språk och textens innehåll.  
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Ur området grafisk form används frågorna:  

◊   Störs läsningen av stavfel eller oklar interpunktion? 

◊   Blir texten svår för blicken att orientera sig i, därför att styckena är för långa 
eller tunga? 

◊   Finns det bilder som lättar upp texten? Stödjer de också informationen? Är 
texten och bilderna väl samordnande eller måste ögonen röra sig mycket 
mellan dem? 

 
Jag har valt dessa frågor för att de är mest relevanta för min undersökning. De är 
frågor som berör områden som finns i alla böcker och de är frågor som inte i lika stor 
grad har med subjektivt tyckande att göra. De frågor som jag har valt att stryka i den 
grafiska formen har med stilgrad och bredd att göra, de är frågor som har med mina 
egna åsikter att göra och min egen åsikt är inte en faktor som är relevant för 
undersökningen. 
 
Ur området textens språk används frågorna: 

◊   Hur svåra är textens ord? a) Finns det långa ord som kan vara krångliga att 
uppfatta och avläsa? b) Finns det ovanliga ord? d) Förklaras främmande ord 
eller framgår betydelsen av sammanhanget? e) Störs läsningen av olämpliga 
ordval – att ord är vaga, mångtydiga, missvisande eller har en oklar syftning?  

◊   Hur svåra är textens meningar? a) Är de långa? 

◊   Ett sammanvägt mått för ord och meningslängd ger det så kallade 
läsbarhetsindex eller LIX. LIX beräknas som den genomsnittliga 
meningslängden (= antalet ord/antalet meningar) + andelen långa ord i 
procent (= antalet ord med sju eller flera bokstäver x 100/totala antalet ord). 
Vilket LIX-värde har texten? Är det jämförelsevis högt eller lågt?  

 
Även i detta fall har jag valt frågorna genom relevans. Här har jag valt bort frågor där 
svaren är uppenbara eller där man behöver mer material för att besvara frågan. 
 
Ur området textens innehåll används frågan: 

◊   Kan innehållsmängden vålla problem för läsaren? a) Ställer den stora krav på 
minne och förkunskaper? 
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Alla dessa frågor har jag sedan använt för att få fram resultatet från mina material. 
Genom att kategorisera varje ord till sin ordklass och sedan räkna ut hur många ord 
som hör till varje ordklass, räknat hur många ord som finns i varje mening och hur 
många av de orden som var sju bokstäver eller mer för att kunna räkna ut LIX för 
respektive text. Jag har strukit under bisatser med markeringspenna för att kunna 
räkna dem, jag har även strukit över svåra ord för att sedan hitta dem lättare i texten 
och för att kunna räkna dem lättare. Jag har använt mig av uträkningen av 
nominalkvoten för att kunna undersöka ifall materialet är innehållsfattigt eller inte.  
Jag har använt mig av Alléns frekvensordlista Tiotusen i topp: ordfrekvenser i 
tidningstext, för att avgöra ifall orden är ovanliga eller svåra att förstå.  
 

3.2.2 Stilfigurer 
Stilfigurerna som har använts är epitet och appellationer (se kap. 2.2.1). De har 
använts för att de är två stilfigurer som använder sig av ordklasser och det passade in 
i materialet då det är intressant att se en skillnad mellan de olika användningarna av 
stilfigurer och ordklasserna substantiv och adjektiv. Stilfigurer kommer att användas 
för att se hur böckerna skiljer sig åt. 

3.3 Urval 
Genom att avgränsa materialet till deckarlitteratur för barn i åldrarna 9-12 där 
huvudkaraktärerna är en pojke eller man (Ture Sventon) kan frågeställningarna och 
syftet besvaras. Efter noggrant letande hittades den första boken Dårarnas Ö som 
blev ramen för resten av böckerna. Den boken gav avgränsningarna detektivböcker, 
åldrarna 9-12 och att huvudkaraktären skulle vara en man eller pojke. Jag har valt att 
använda mig av böcker för åldrarna 9-12 då jag anser att dessa böcker är mer 
textbaserade än de böcker som produceras för barn i yngre åldrar och det är just 
texten och språket jag vill åt. Valet att inrikta mig på just det inledande kapitlet var 
enkelt då det enligt mig är kapitlet som ska fånga läsaren och dess uppmärksamhet, 
den ska dra in läsaren att fortsätta läsa resten av boken. Jag tänkte att det skulle vara 
intressant att se hur olika författare använde sig av språket för att dra in läsaren. 
Dock använder jag mig av tre kapitel i Ture Sventon i Stockholm då första kapitlet i 
den boken var 7 sidor vilket var alldeles för lite jämfört med de andra böckerna. 
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Deckargenren var ett val som var svårare att komma fram till men de böcker som 
säljer mest i vuxenlitteratur är enligt min uppfattning deckarromaner och därigenom 
bestämde jag mig för att undersöka deckarböcker för barn. 

3.4 Reliabilitet 
Meningen med reliabilitet eller tillförlitlighet är att en mätning eller undersökning ”är 
så att säga stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser […], situationen skall vara 
likadan för alla […] (Trost 2012:61). I denna studie finns det i textens språk (se kap 
4.2) i alla avsnitt en del som handlar om svåra eller krångliga ord. Dessa ord är 
tolkade efter min egna förståelse av orden därför har den delen av resultatet en lägre 
reliabilitet än resten. Det som kan styrka reliabiliteten är att majoriteten av orden är 
över 6 bokstäver vilket enligt LIX betyder att det är svåra termer. Ännu ett faktum 
som styrker reliabiliteten är att det är fyra böcker som analyseras och att alla är från 
olika årtal, och genom detta är det en större spridning i materialet. Vissa termer har 
valts ut för att det är ord som jag anser är ålderdomliga och som inte används i lika 
stor grad i samhället idag. För att i någon mån få ett objektivt mått på termernas 
frekvens har jag använt mig av en frekvensordlista av Allén från 1972. Ordlistan jag 
har använt undersökte de tiotusen mest använda orden i svenskan med hjälp av 
tidningsartiklar år 1965. Då ordlistan är från 1972 är den mer samtidig med 
materialet från 1960-talet, detta kan utgöra en viss skillnad i frekvensen av orden i 
det nyare decenniet.   

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet som har analyserats att presenteras, först delen som 
är från läsbarhetsanalysen av Hellspong och sedan andra delen vilket är stilfigurerna.  

4.1 Textens grafiska form 
I detta kapitel redovisas de grafiska delarna i det använda materialet utifrån frågorna 
ur läsbarhetsanalysen. 
 

4.1.1 Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
Lindgren använder sig av långa stycken i majoriteten av materialet som har 
analyserats. Det finns en bild i Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt (se bilaga 1) 
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på sida 8, som porträtterar Anders, Kalle och Eva-Lotta. Det som bilden hänvisar till 
är texten som utspelar sig på sida fem. I detta fall skulle det fungerar bättre för texten 
som helhet att bilden var på sida 6 istället för sida åtta då det är på sida 5 som 
interaktionen på bilden utspelar sig. 
 

4.1.2 Ture Sventon i Stockholm 
Styckeindelningen är inget som stör den grafiska formen. Det finns stycken i detta 
material som börjar på en sida för att sluta på den andra sidan. De flesta av stycken är 
långa, men det skapar inget problem för läsaren därför att meningarna växlar mellan 
korta och långa. Holmberg använder sig av majoriteten långa stycken, de enda 
gångerna som styckena är korta är när karaktärerna pratar med varandra. En sida 
kan till exempelvis vara tre stycken (se bilaga 2:10), medan exempelvis sida 11 är full 
med korta stycken på grund utav att en dialog utspelar sig på sidan.  

Det finns sex bilder i boken, första bilden finns på sida 13 (se bilaga 2), denna bild 
hjälper budskapet på sida 12 att komma fram ännu mer då man får se vad som 
beskrivs i texten vi får även se hur Juvelerare Eriksson ser ut. Den andra bilden i 
texten finns på sida 15 (se bilaga 2) här får vi som läsare se hur situationen som har 
utspelat sig på sida 14 och 15 har utvecklats. Vi får även se hur de tre andra 
medlemmarna av familjen Eriksson ser ut. Den tredje bilden finns på sida 18 (se 
bilaga 2) vilket visar ficklampan som skuggan använder sig av. Denna bild samspelar 
med bilden på sida 19 (se bilaga 2) där det mörka ”ljuset” från den förra bilden nu har 
transformerats till ljust ljus och lyser upp sängen och juvelerarens byxor. Den sista 
bilden sida 24 (se bilaga 2) visar hatten som den beskriver i texten.  
 

4.1.3 Fotoalbumet 
I Fotoalbumet är den första delen av kapitlet uppdelat i långa stycken (från sida 5 – 
12, se bilaga 3) medan den senare delen (13 – 16) är uppdelad i mindre stycken, då i 
de flesta fallen när Gilbert pratar med sin mamma. Denna uppdelning och de tyngre 
styckena är inget som förstör läsningen för en som läser med god läsvana. Det finns 
inget i texten som gör den svår att orientera sig i och det finns inga bilder i detta 
kapitel. 
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4.1.4 Dårarnas Ö 
Den grafiska utformningen av Dårarnas Ö är inte komplicerad att orientera sig i då 
formatet av boken är A3. Detta leder till att de långa meningarna och styckena som är 
i texten inte upplevs att vara så långa som det faktiskt är, även fast majoriteten av 
materialet är i långa stycken. Vissa stycken kan ta upp en tredjedel av sidan (bilaga 
4:12), men det upplevs inte som att de tar över texten eller är svåra att orientera sig 
som ett resultat av Widmarks val av format, textstorlek och radavstånd. 

De grafiska elementen i boken är två stycken. En utav bilderna tar upp en helsida 
(bilaga 4:13) och den andra är i hörnet på första sidan (Bilaga 4:12). På bilden i 
hörnet skildras en injektionsspruta, en skalpell, en tomflaska av något slag på den 
finns en etikett med ett kranium och ben, den universella symbolen för gift. Bilden på 
sida två skildrar Larissa, David, en staty som man får veta mer om på sida 3 och även 
omgivningen (torget) som statyn står på. Texten som tillhör bilden lyder ”En 
lördagsmorgon på torget” (Widmark, 2007:13) 
 

4.1.5 Jämförelse grafisk form 
Allt material använder sig av olika områden i den grafiska formen. 
Styckesindelningen är utformad på liknande sätt av författarna, alla använder sig av 
långa stycken varvade med kortare stycken. Merparten av det kortare stycken är när 
karaktärer talar med varandra exempelvis i Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
och Ture Sventon i Stockholm. 

Bilder är en central del i Ture Sventon i Stockholm där det finns 6 bilder 
tillskillnad från Fotoalbumet som inte har några bilder alls. Mästerdetektiven 
Blomkvist lever farligt har 1 bild och Dårarnas Ö har två. 

4.2 Textens språk 
I detta kapitel redovisas de språkliga delarna i det använda materialet utifrån 
frågorna ur läsbarhetsanalysen. 
 

4.2.1 Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
Det finns ett antal ord som kan vara svåra för målgruppen att förstå i 
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt nämligen ord som till exempel: aktning, 
andäktig, anhang, avtvås, beredde, berså, frejdade, hugstore, kriminalistik, 
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kolossalt, liggsår, plakat, slagskugga, smädelser, speceriaffär, specerihandlare, 
stilleståndet, tillnärmelsevis, trälade, tunnsått, veterligt, vidtog, ädling. Dessa ord 
kan i dagens samhälle förstås som ålderdomliga och ovanliga.  Däremot är inget av 
orden vaga, mångtydiga, missvisande eller med oklar syftning. 

Enligt Allén (1972) så är frekvensen användningen av dessa ord relativt låg, 
aktning används 9 gånger, kolossalt används 8 gånger, plakat används 12 gånger, 
tillnärmelsevis använd 8 gånger, det enda ordet som används många gånger är 
beredde som används 147 gånger. Resten av orden hittades inte i frekvensordlistan. 

Det finns 55 långa meningar i texten där det totala antalet meningar är 187, vilket 
utgör 29 % av hela texten. Det är tydligt att texten domineras av korta meningar som 
är 11 ord eller mindre. I texten finns det 61 bisatser och den genomsnittliga 
meningslängden för texten är cirka 9 ord, LIX för texten är 29. Den är lite högre än 
25 som är normalt för barnböcker (Melin & Lange, 2000:166). 

Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt ställer inget stort krav på läsaren vad 
gäller minne då Lindgren i hennes skrivande ger en återblick till boken innan, och 
vad det var som hände där. När det kommer till förkunskaper kan det vara bra att 
veta vad trettioåriga kriget är, men det är inget som stör läsningen ifall man inte vet 
vad det är då det bara nämns en gång i kapitlet. Nominalkvoten för texten är 1,06 
vilket enligt Lagerholm betyder att texten är en enkeltext. Detta betyder att 
innehållsmängde för texten inte skapar ett problem för läsaren.  
 

4.2.2 Ture Sventon i Stockholm 
Språket i Ture Sventon i Stockholm är i nutidens mått både lätt och svårt att förstå. 
Det finns många ord som inte används i dagens samhälle vilket gör att läsaren kan bli 
förvirrad och inte förstår vad som skrivs, texten har även vissa syftningsfel vilket ska 
redovisas lite längre ner i texten. 
De ord i texten som kan vara svåra att förstå eller ovanliga för målgruppen är till 
exempel: briljanter, dubbelsnusningar, eftertryckligt, fullständig, förnimmelser, 
förvillande, gåsmarsch, iddes, kamgarn, lysningspresenter, mjölkmagasin, 
parkettspöke, patentlås, portmonnä, präktigt, rökbord, serveringsrummet, 
sidenskiftning, snusningar/snusningarna, sybehörsaffär, sängkammare, 
tilldragelserna, tjugofemöres, tämligen, vetebrödsskivor och ölkaféer.  

Enligt frekvensordlistan av Allén (1972) är orden i denna text inte frekvent 
använda. De ord som nyttjas är eftertryckligen 8 gånger, fullständigt 69 gånger, 



19 
 

förnimmelser 7 gånger, präktigt 8 gånger och tämligen 77 gånger. De andra orden 
fanns inte i ordlistan.  

Många av dessa ord kan utgöra ett problem för läsaren, för att de är ord som inte 
används i det moderna samhället idag.  

Meningarna i texten är väldigt blandade, vissa kan innehålla 4 ord medan andra 
kan innehålla 18 ord och uppåt. Antalet långa meningar i texten är 89, det är 32 %, 
där den genomsnittliga meningslängden är 10 ord per mening och det finns 110 
bisatser i texten. LIX-värde 31, vilket är 4 steg över det normala enligt Melin och 
Lange. 

Ture Sventon-böckerna är en serie böcker om detektiven Ture Sventon och hans 
äventyr. Till skillnad från Dårarnas Ö finns det inga krav på läsaren att läsa böckerna 
om Ture Sventon i en speciell ordning. Vilket gör att man som läsare inte behöver ha 
förkunskaper eller komma ihåg saker från böckerna innan. Nominalkvoten för denna 
bok är 1,21. Vilket gör att innehållsmängden inte skapar ett problem för läsaren, då 
den inte har ett värde på två eller runt två som är brukstextprosa.  
 

4.2.3 Fotoalbumet 
Denna bok är den med minst svåra ord bara åtta stycken totalt, dessa ord är 
fönstersmygen, hjärtinfarkt, ljuskägla, skrymsle, urskuldande och överväldigas. 
Denna text har ett LIX-värde på 25 och de orden som blir förklarade av 
sammanhanget i texten är hjärtinfarkt och skrymsle (se bilaga 3). Det har inte hittats 
något som stör läsningen på grund av olämpliga ordval, vaga eller missvisande ord 
eller oklar syftning. Inget av dessa ord finns med i Alléns frekvensordlista.  

Textens meningar är lätta, däremot finns det 102 bisatser vilket bidrar i de flesta 
fall till de tunga styckena då det gör meningarna längre. Det finns 65 långa meningar 
av 217 totat vilket är 29 % av texten. Den genomsnittliga meningslängden är cirka tio 
0rd och det är 311 långa ord vilket är cirka 15 % av texten. 
Nominalkvot är 0.86 vilket gör innehållsmängden till väldigt liten, mer talspråklig än 
skriftspråklig enligt Lagerholm, den utgör inget problem för läsaren 
innehållsmässigt.   
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4.2.4 Dårarnas Ö 
När man läser Dårarnas Ö av Martin Widmark märker man att textens ord överlag är 
relativt lättlästa, då det inte är många ord som är över sex bokstäver och meningarna 
är en blandning av långa och korta meningar. Det finns dock några få ord som är 
ovanliga och kan vara svåra för målgruppen att förstå. De orden är antikvariat, 
beträda, fundamentet, kompensera, murkna, Tavi, tuktas och vemodigt (se bilaga 
4). Dessa ord blir varken förklarade av kontexten eller av författaren någonstans i 
boken. Däremot finns det två ord som är förklarade i tidigare böcker som har getts ut 
av Widmark i samma serie (denna bok är den tredje boken i serien) vilket är orden 
Antikvariat och Tavi. 

Antikvariat är en del av rubriken för den första boken i serien Antikvariatet Blå 
Spegel. Antikvariat betyder, nämligen ”bokhandel som bedriver handel med bl.a. 
äldre, sällsynta böcker, men även med nyare, utsålda eller begagnade böcker samt 
manuskript, brev och kartor” (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Tavi är en förkortning av det ryska ordet tovarisjtj som betyder kamrat (Widmark 
2006 s.24). Förutom dessa förkunskaper får man ingen förklaring vad resten av 
orden betyder. Enligt Alléns frekvensordlista används fundament 18 gånger, 
kompensera 19 gånger och vemodigt 13 gånger. 

 I Dårarnas Ö är det ett LIX-värde på 26, det finns 82 långa meningar vilket gör 
att det är 34 %. Det är cirka 15 % långa ord i texten vilket är 381 ord och den 
genomsnittliga meningslängden för kapitlet är 11 %. Innehållsmängden i kapitlet är 
inget problem för läsarna, då allt som är nytt eller som inte har funnits med i tidigare 
böcker introduceras på ett bra sätt. Däremot finns det som sagt ord och delar som 
ställer krav på läsaren, saker som hen ska kunna sedan innan. Man kan inte som ny 
läsare inför serien börja med denna bok. Det finns många saker som utgör ett 
problem ifall man skulle göra det. Nominalkvot är 0.70 vilket indikerar att det jag 
nämnt innan är sant att innehållsmängden i kapitlet inte utgör ett problem för 
läsarna.  
 

4.2.5 Jämförelse textens språk 
När det kommer till svåra ord finns det i varje bok dock i olika omfång. I 
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt finns det 23 svåra ord, Ture Sventon i 
Stockholm använder sig av 26 svåra ord, Fotoalbumet använder sig av 6 svåra ord 
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medan Dårarnas Ö använder sig av 8 svåra ord. När det kommer till långa ord och 
meningar använder sig Lindgren av 333 långa ord och 55 långa meningar, Holmberg 
använder sig av 572 långa ord och 89 långa meningar. Trenter använder 311 långa ord 
och 65 meningar medan Widmark använder 381 långa ord och 82 långa meningar. 
Det är en form skillnad mellan Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt och resten 
av materialet när det kommer till bisatser. Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
använder sig av 61 bisatser i jämförelse med de andra materialen som använder sig av 
fler än 100 bisatser. Ture Sventon i Stockholm använder sig av 110 bisatser, 
Fotoalbumet använder sig av 102 bisatser och Widmark använder sig av 129 bisatser. 

LIX-värdet i materialen varierar det också, i tre av 4 fall ligger LIX mellan 25-29 
det är bara i ett fall där den är 31. I Lindgrens material är LIX-värdet 29, Holmberg 
har LIX-värdet som är 31, Trenters material har LIX-värdet 25 och Widmark har 
värdet 26. 

Innehållsmängden i materialen varierar men det är aldrig något problem för 
läsaren därför att alla värden ligger runt 1. Där den ettan representerar texter som 
har liten innehållsmängd.  

4.3 Stilfigurer 
I detta kapitel redovisas resultaten av stilfigurerna Epitet och Appellation.  
 

4.3.1 Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt 
Astrid Lindgren använder sig av 14 appellationer och 7 epitet i materialet som har 
analyserats. De epitet Lindgren använder sig av är söte och inbillade. Epitetet som 
används en gång utgör 14 % detta ord är söte. Inbillade är 86 % av alla epitet som har 
hittats i texten. Se tabell nedan: 
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Tabell 1 Epitet Mästerdetektiv Blomkvist 

 
 
 
Epitetet söte finns på sida 5 stycke 3 (se bilaga1) och används av Eva-Lotta för att 
beskriva Kalle. ”’Snälla lille söte Kalle”, sa Eva-Lotta” (Lindgren 1951:5). Epitetet 
inbillade finns på många ställen i texten ett exempel finns på sida 13, stycke 6 (se 
bilaga 1) ”[m]en hans inbillade åhörare tittade långt och ängsligt efter honom.” 
(a.a:13). Epitetet inbillade används fyra gånger på sida 12, stycke 1, 2, 3 och 5 
exempelvis ”Mästerdetektiven Blomkvist Blomkvist talade med sin inbillade åhörare” 
(a.a:12) och tre gånger på sida 13, stycke 2, 5 och 6 som exemplet visar ”Nu kunde 
den inbillade åhöraren knappt tala, så rörd och tacksman var han.” (a.a:13) (se 
bilaga1). 

Appellationerna Mästerdetektiven, Bagarmästare och herr används i större 
mängd än specerihandlare och fröken. De sist nämnda används bara en gång i texten 
var. De ord som används en gång utgör 7 % var. Där mästerdetektiven är 36 %, 
bagarmästare 21 % och herr är 29 %. Se tabell nedan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14%

86%

söte inbillade	  
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Tabell 2 Appellation Mästerdetektiv Blomkvist 

 
 
Mästerdetektiven är en appellation för Blomkvist som exempel ”Mästerdetektiv 
Blomkvist, det var han det!” (a.a:6). Mästerdetektiv återfinns på sida 6 stycke 3 och 5, 
sida 9 stycke 6. På sida 12 stycke 1, 4 och 7, sida 13 stycke 4 och 7 och den sista 
mästerdetektivs appellation finns på sida 14, stycke 1 (se bilaga 1). Ett till exempel är 
”Mästerdetektiv Blomkvist för upp, som en geting hade stuckit honom” (a.a:13). 

Bagarmästare återfinns som appellation på sida 10 stycke, 5 och 6 och på sida 11 
stycke 2 som appellation för Lisander (Eva-Lottas pappa) till exempel ”De där 
knivarna som skulle vässas var visserligen bara bagarmästare Lisanders brödknivar, 
men i alla fall” (a.a:10) och ”’Vad sa du”, sa bagarmästare Lisander och tittade upp 
från slipstenen’” (a.a:10). 

Herr återges som appellation på sida 12 stycke 3 (två gånger) och stycke 6 och på 
sida 14 stycke 1 (se bilaga 1). Ett exempel från sida 12 är ”[…], försäkrade herr 
Blomkvist” (a.a:12) ännu ett exempel är ”Den gången trodde ni fel, herr 
mästerdetektiv” (a.a:14). Specerihandlare används som appellation för Herr 
Blomkvist (Kalles pappa) och används på sida 11 stycke 2 ” Det händer att 
specerihandlare Blomkvist, som var en ordentlig man, sa till bagarmästare Lisander 
[…]” (a.a:11). 

Epitetet Fröken används om Eva-Lotta på sida 12 stycke 2 ”’Herr Bengtsson och 
fröken Lisander visar en beklagansvärd nonchalans inför brottsligheten i vårt 
samhälle”, försäkrade herr Blomkvist […]” (a.a:12). 
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4.3.2 Ture Sventon i Stockholm 
Holmberg använder sig av 10 epitet och 56 appellationer i sin bok. Det epitet som 
används mer än en gång är unge 56 %. De kvarvarande 4 är tankspridde, obehagliga, 
erfaren och erfarna är 11 % var. Se tabell nedan: 
 
Tabell 3 Epitet Ture Sventon i Stockholm 

 
 
Epitetet unge används för att beskriva Henrik (sonen) på sida 13 stycke 2, sida 14 
stycke 13, sida 15 stycke 2, sida 16 stycke 3 och sida 17 stycke 1. Några exempel är 
”’[g]odmorron!’ sa unge Henrik” (Holmberg 1954:15) och ”[…] varje kväll när unge 
Eriksson skulle lägga sig” (a.a:16). 

Epitetet obehagliga beskriver skuggan (inbrottstjuven) som nämns i materialet på 
sida 17 stycke 3 ”[s]edan öppnades dörren sakta och en obehaglig skugga gled in i 
köket” (a.a.). Epiteten tankspridde används om juvelerare Eriksson på sida 12 stycke 
1 som detta exempel visar ”[…] skyndade sig den tankspridde juveleraren att säga 
(a.a.). Erfaren och erfarna används som epitet för skuggan på sida 17 erfaren finns 
som exempel i stycke 3 ”[e]n erfaren skugga smäller inte igen låset efter sig för man 
kan aldrig veta hur hastigt dörren behöver öppnas ” (a.a.) och stycke 4 har erfarna i 
sig ”[d]en erfarna skuggan stannade innanför dörren och tände en ficklampa” (a.a.). 
Appellationerna juvelerare, fru, faster och bror används flera gånger i texten och 
privatdetektiv och juveleraren används bara 1 gång var. Juvelerare utgör 21 %, fru 
50 %, faster 21% och bror 4 %. Se tabell nedan: 
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Tabell 4 Appellation Ture Sventon i Stockholm 

 
 
Juvelerare används på sida 9 stycke 1 och 3, sida 10 stycke 1 (två gånger) och 2 (två 
gånger), sida 11 stycke 2 och 8, sida 14 stycke 1 och 11, sida 21 stycke 15 och sista är på 
sida 23 stycke 10 ”[h]ennes man, juvelerare Eriksson, anade det värsta och skyndade 
dit” (a.a:23). Några andra exempel är ”[j]uvelerare Eriksson hade helst vilja tysta ner 
hela saken, men det gick inte” (a.a:9) och ”[j]uvelerare Eriksson är känd på hela 
Tomtebogatan för sina vackra lysningspresenter (a.a:10). 
Faster är beskrivande för karaktären Agda. Sida 11, stycke 5, 8 och 12, sida 12 stycke 
5. Sida 14 stycke 8, 9, 10, 13, 14 (två gånger) sida 15 stycke 1 och 7. Faster används 
exempelvis på sida 14 ”’[v]ill faster Agda prata med mamma eller pappa?’” (a.a.) ett 
annat exempel är ”Och sedan var det inte tid till fler försök, därför att telefonisten sa 
att en period har gått, och då han faster Agda bara säja adjö och lägga på luren” 
(a.a:15). 

Bror nämns två gånger i materialet på sida 12 stycke 2 ”’[…] Elisabet Eriksson och 
hennes bror, Henrik Eriksson junior” (a.a:12) och sida 16 stycke 4 ”[i] 
vardagsrummet låg hennes bror, Henrik Eriksson junior, och sov i en soffa” (a.a:16) 
(Se bilaga 2 för citat). 
 

4.3.4 Fotoalbumet 

Det finns 2 epitet i detta material. De 2 epitet som används är god och gråspräcklig 
och det finns inga appellationer i detta material. De utgör 50 % var. Se tabell nedan: 
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Tabell 5 Epitet Fotoalbumet 

 

 
God används för att beskriva en vän på sida 5 stycke 1 ”[d]essutom råkade han höra 
när hon pratade med en god vän” (Trenter 2004:.6) och gråspräcklig används om en 
katt på sida 11 stycke 3 ”[e]n gråspräcklig katt som hoppat ner från fönsterbrädan till 
fönstersmygen högt uppe under snedtaket” (a.a.) (se bilaga 3). 
 

4.3.4 Dårarnas Ö 
Widmark använder sig av 4 epitet och 16 appellationer. De epitet som används i 
texten är gamle, ryska, skäggiga och rödbröstade. De utgör 25 % var av all epitet. Se 
tabell nedan:  
 
Tabell 6 Epitet Dårarnas Ö 
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Epitetet ryska exemplifieras på sida 18 stycke 3 ”Du är rädd att det är den där jobbiga 
ryska tjejen som står framför dig” (Widmark 2007:18). Gamle används för att 
beskriva vän på sida 14 stycke 2 ”Min gamle vän farbror Melkior […]” (a.a.). 

Skäggiga är epitet för statyn som står på torget. Den finns på sida 20 stycke 2 ”Jag 
hade sett den här grön-gråa skäggiga gubben i brons säkert hundra gånger” (a.a.). 

Det sista epitetet rödbröstad finns på sida 29 stycke 7 ”En liten rödbröstad fågel 
flög oroligt fram och tillbaka mellan trädstammarna” (a.a.), (Se bilaga 4). 

Appellationerna som används är farbror, finsk och Medicine doktor Där farbror 
utgör 60 % av appellationerna, finsk 20 % och medicine doktor 20 %. Se tabell 
nedan: 

 
Tabell 7 Appellation Dårarnas Ö 

 

 
Farbror används som appellation för Melkior på sida 14 stycke 2 ”Min gamle vän 
farbror Melkior berättade en gång […]” (a.a:14), sida 17 stycke 2 och sida 23 stycke 7. 
Fler exempel inkluderar ”I tio månader hade de varit i Afrika och då hade jag bott hos 
farbror Melkior […]” (a.a:17) och ”– Som farbror Melkior …, sa jag” (a.a:23). 

Finsk används för att beskriva en sömnforskare på sida 14 stycke 2 ”[d]et var visst 
en finsk sömnforskare som hade lyckats mäta det […]” (a.a.) och medicine doktor 
används för att beskriva Arvid Lundman på sida 20 stycke 3 ”–Medicine Doktor 
Arvid Lundman 1882 – 1949” (a.a.), (se bilaga 4). 
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4.3.5 Jämförelse stilfigurer 
Epitet och Appellation är de två stilfigurerna som har tillämpats för att analysera 
materialet. Epitet används av alla författare, dock varierar tillämpningen av 
stilfiguren beroende på materialet. Lindgren använder sig av 7 epitet, Holmberg 10, 
Trenter 2 och Widmark 4. Appellation nyttjas av tre författare och även här är det en 
varierande grad av tillämpning. Det är en markant skillnad mellan den lägsta 
användningen vilket är 14 appellationer som Lindgren tillämpar och den största 56 
appellationer som Widmark använder. Widmark använder sig av 16 appellationer och 
Trenter använder sig inte av en enda appellation i materialet som har undersökts. 

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras utifrån frågeställningarna under 
resultatdiskussion. Jag kommer även diskutera metod och material.  

5.1 Resultatdiskussion 
Jag har valt att använda mig av två olika tillvägagångssätt när det kommer till mitt 
material. Den första är läsbarhetsanalysen av Lennart Hellspong, den andra är att jag 
har valt att använd mig av två olika stilfigurer, Epitet och Appellation för att 
undersöka mitt material istället för stilanalysen som finns i Metoder för 
brukstextanalys av Hellspong på sida 85. Från Metoder för brukstextanalys har jag 
använt mig av utvalda delar och frågor (se kapitel 3.3) för att besvara mina 
frågeställningar (se kapitel 1.2). 

Min första frågeställning handlar om hur den grafiska, lexikala och grammatiska 
stilen skiljer sig åt i det fyra böckerna. Den grafiska delen skiljer sig åt ganska 
markant därför att det i allt material finns bilder förutom i Fotoalbumet.  

Styckeindelningen varierar mellan författarna och materialet som exempel 
använder sig Lindgren av korta stycken (2 till 3 rader) i början och slutet men 
däremellan använder hon sig av längre stycken. Holmberg använder sig mest av långa 
stycken förutom då han använder sig av talspråk i texten, Trenter använder också av 
långa stycken i texten förutom vid talspråk och Widmark använder sig i en större 
mängd av långa stycken än korta stycken. 
När det kommer till den lexikala delen använder sig det äldre decenniet av fler svåra 
ord än vad det nyare decenniet gör. Det är 23 svåra ord i Mästerdetektiven Blomkvist 
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och i Ture Sventon är det 26 svåra ord som är svåra att förstå för målgruppen. Det 
nyare decenniet har en markant nivåskillnad när det kommer till svåra ord, 
Fotoalbumet har 6 svåra ord och Dårarnas Ö har 8 svåra ord och inga. 

Detta är intressant då Nikolajeva 2004 skriver ”[d]et är också sant att 
barnboksförfattare tenderar att undvika ovanliga ord som deras läsare kanske inte är 
bekanta med, likaså ord som syftar på abstrakta begrepp bortom de unga läsarnas 
erfarenheter” (2004:235). Detta leder till frågan varför de äldre böckerna har mer 
svåra ord i sina material? I detta fall har det mycket att göra med att orden som är 
svåra är ord som inte används i nutiden. De är ord som är föråldrade för dagens 
ungdomar och barn men som säkert i deras tid var ord som var lätta att förstå. 

När det kommer till bisatser så använder sig Lindgren av 61 bisatser, Holmberg av 
110, Trenter av 102 och Widmark av 129 bisatser. Det intressanta när det kommer till 
bisatserna är den stora skillnaden på 68 bisatser mellan materialet med minst 
bisatser och materialet med flest bisatser. Detta kan ha att göra med författaren och 
inte med språket. Det är dock intressant att påpeka att det är den äldsta boken och 
den yngsta boken som det är skillnad emellan, det man kan komma fram till är att i 
detta material som har undersökts så har antalet bisatser ökat och att det är de 
manliga författarna som har flest bisatser. Böckerna från det senare decenniet är mer 
lättlästa om man studerar dem ur perspektivet svåra ord, grammatik och 
styckesindelningar än det äldre decenniet. 

När det kommer till innehållsmängden i texterna skiljer det sig men inte i någon 
stor mängd. Boken med minst värde på innehållsmängden är Dårarnas Ö med ett 
värde på 0.70 och boken med högst värde är Ture Sventon i Stockholm som har ett 
värde på 1,21. Det kan konstateras att alla böcker, det spelar ingen roll vilket 
decennium, har en låg innehållsmängd som inte stör läsaren.  

Min andra frågeställning är ifall läsbarheten har förändrats i de fyra barnböckerna 
och vilket decennium som har högst läsbarhetsindexvärde? I det nyare decenniet har 
Fotoalbumet ett LIX-värde på 25 och Dårarnas Ö har ett LIX-värde på 26, vilket är 
precis på respektive strax över normen för barnlitteratur. Däremot är både 
barnlitteraturen från det äldre decenniets LIX-värde över detta, Mästerdetektiven 
Blomkvist har ett värde på 29 och Ture Sventon har 31 som värde, både ligger 
fortfarande på lättläst gränsen men de är mer svårlästa än de nyare böckerna. Detta 
har dock till stor del att göra med att de är från en annan tidsålder och deras val av 
ord. På grund av detta har vi svaret på min andra frågeställning att det äldre 
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decenniet har det högsta LIX-värdet av de båda decennierna. Nominalkvoten i 
materialet varierar men alla värden är runt 1 vilket enligt Lagerholm är en enklare 
text. De värden som texterna har, 0.70, 0.86, 1.06 och 1.21, är värden som alla 
indikerar att böckerna inte har en hög innehållsmängd. Detta resultat är inte 
förvånande då det är barnböcker och de borde inte innehålla för mycket information.    

Den tredje frågeställningen handlar om hur tal används i skrift. Det jag har 
kommit fram till är att det äldre decenniet använder sig mycket mer av samtal i sina 
material. I Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt används talspråk ofta, Lindgren 
skriver till exempel päronträt (1951:5) istället för päronträdet. Det intressanta här är 
att Lindgren utmärker sig genom att göra just detta. Mästerdetektiv Blomkvist lever 
farligt är den enda av böckerna som har med hur uttalet av orden uttalas i vardagligt 
språk när de andra böckerna försöka ha ett mer korrekt språk. Jag har nämnt i 
tidigare forskning (se kap. 2.1.2) att Melander (1998) skriver att ”[m]ed muntlighet 
på textstrukturell nivå menas då att texten ger ”sig ut för att återge ett muntligt 
framförande, dvs. ett tal eller ett samtal’”. Detta är en muntlig aspekt som Lindgren 
och Holmberg använder sig av då båda författarna använder sig av samtal i större 
utsträckning än de andra författarna i denna studie. I det nyare decenniet har 
böckerna ett mer textbaserat språk, de använder sig inte alls i samma utsträckning av 
samtal i materialet (Bilaga 1,2,3 och 4). En annan sak som är ännu mer intressant är 
att det verkar som att i detta fall mellan dessa fyra böcker vara att i de äldre böckerna 
markeras tal med citattecken som exempelvis ”’Sitter du och läser om Stora Mogul 
igen?” kunde fru Eriksson säga” (Holmberg 1954:10); däremot i 2000-talets böcker 
så markeras tal med taltecken som exempelvis ”’– Hallå? Är det någon här?’” (Trenter 
2004:10). För att summera och besvara frågan så använder sig det äldre decenniet 
böcker mest av tal i skrift medan det yngre decenniet använder det i mindre 
utsträckning. 

Den fjärde och sista frågan handlar om stilfigurer och hur de används i de fyra 
böckerna. Det jag har kommit fram till här är att Ture Sventon i Stockholm är det 
material som använder sig mest av epitet och appellationer. Det används 10 epitet 
och 56 appellationer. Vilket är en stor skillnad från Fotoalbumet där det används 2 
epitet och 0 appellationer. I Dårarnas Ö används 4 epitet och 16 appellationer och i 
Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt används det 7 epitet och 14 appellationer. 
Slutsatsen jag har kommit fram till efter resultatet är att appellationer var mycket 
viktigare i de äldre barnböckerna än i de nyare. Detta har jag kommit fram till genom 
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att jämföra resultatet och läst texterna är att i de äldre texterna har man flera 
appellationer för att skilja de vuxna och de unga karaktärerna. Det kan bero på att det 
var viktigare på 1950-talet att visa respekt för sina äldre medmänniskor. Ett exempel 
är att man skriver fru Eriksson och unge Henrik Eriksson istället för Sonja Eriksson 
och Henrik Eriksson och låter i detta fall kontexten avgöra ifall det är en gammal eller 
ung karaktär. 

5.2 Metod- och materialdiskussion 
Valet av stilfigurer var svårare än man kan tro. I mitt syfte har skrivit att jag ska kolla 
på ordklasser för att se skillnader mellan böckerna, epitet och appellationer använder 
sig av adjektiv och substantiv därför kan man tänka sig att det borde ha varit ett 
självklart val. Trots att Nikolajeva (2004) nämner olika stilfigurer i sin text var det 
svårt att se hur de passade in i mitt material. Efter att ha undersökt de olika 
stilfigurerna som Nikolajeva skriver om kom jag fram till att epitet och appellationer 
passade in på min text. Jag valde att göra tabeller för att visa hur epiteten och 
appellationen används i mitt material, jag har valt att i resultatet i vissa fall skriva ut 
alla epitet och appellationer ifall det inte fanns många exempel av den stilfiguren. Det 
valet gjordes på grunden att jag inte ville skriva ut dem alla bara för att få en fylligare 
text i fall det var många som användes. 

Valet av fyra böcker var ett självklart val för mig redan i början då jag ville göra en 
mer djupgående analys av ett mindre urval av material istället för en mer översiktligt 
analys över cirka 10 böcker. Det som var svårare var att tolka vissa frågor, som till 
exempelvis ifall innehållsmängden försvårar läsningen för målgruppen då jag är äldre 
och är van att läsa mer informationstäta texter. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning är om man är doktorand eller skribent av ett 
examensarbete kan man välja att använda sig av allt material från böcker eller flera 
böcker från olika genrer och decennium. Inte bara det inledande kapitlet av fyra 
böcker utan att man räknar LIX-värdet i hela böckerna och använder det för att se 
hur skillnaden är mellan decennierna på en större nivå. Man kan undersöka ifall det 
finns några mer markant skillnader mellan olika decennier eller ifall det finns mer 
eller mindre skillnader. 
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6. Avslutning 
Avslutningsvis har jag kommit fram till genom mina frågeställningar och syfte att 
böcker i allra högsta grad är lika viktigt i dagens samhälle och idag som det var för 60 
år sedan. Trots utvecklingen av datorer, e-böcker och tekniska apparater som till 
exempel Ipads och smartphones lever böcker fortfarande kvar i vår kultur. Jag tror 
att det är en stor del av vår kultur att berätta och läsa historier för varandra och på så 
sätt föra bok arvet vidare till nästkommande generation. Jag hoppas att de näst 
kommande generationerna kommer att få känna den känslan av respekt över 
bokkonstens fenomen som har varit med oss i flera hundra år. 
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