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Kartläggning av KVINNA och MAN i 

August Strindbergs verk  

En korpusstudie av sammansatta substantiv och kollokationer med ett 

diakront perspektiv 

Fatima Guseinova 

Sammanfattning 

Diskursprosodi och semantisk preferens är inneboende aspekter i språk, då inget ord existerar som en 

isolerad enhet så snart det är en del av en text. Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka 

August Strindbergs bruk av orden ’kvinna’ och ’man’. Materialet som låg till grund för studien 

utgjordes av trilogin Röda Rummet, Götiska Rummen och Svarta Fanor. För att göra det undersöktes 

ordens förekomst med avseende på frekvens, grad av emotionell laddning i sammansättningar, och 

distribution av lexikaliserade sammansättningar. Därutöver undersöktes kontexten för lemman 

KVINNA och MAN, genom en kartläggning av diskursprosodi och semantisk preferens för 

kollokationerna för KVINNA och MAN. Syftet var att kartlägga detta ur ett diakront perspektiv. 

 

Resultaten visade att män omtalas, i lemmaform, i större utsträckning än kvinnor i trilogin. 

Sammansättningar för MAN är oftast lexikaliserade, medan de för KVINNA är det mycket mer sällan. 

Kvinnor färgas oftare negativt i sammansättningar med KVINNA medan motsvarigheten för män nästan 

alltid är neutral i sin emotionella laddning. Kollokationsanalysen kunde inte säkert visa på Strindbergs 

attityder gentemot kvinnor och män. Mer data och djupare analysmetoder skulle behövas för en 

kartläggning av författarens attityd.   

Nyckelord 

Semantisk prosodi, semantisk preferens, sammansatta ord, kollokationer, emotionell laddning, 

lexikalisering 

  



  

 

 

 

Mapping the use of WOMAN and 

MAN in August Strindberg’s works  

A corpus study of compound nouns and collocations  

with a diachronic view 

Fatima Guseinova 

Abstract 

Discourse prosody and semantic preference are inherent aspects of language. As soon as a word 

becomes part of text, it seizes to exist as an isolated unit. The aim of this thesis was to study 

quantitatively the use of the lemmas WOMAN and MAN, and the compound nouns containing them, in 

the works of August Strindberg. The material used consists of his novels The Red Room, Gothic 

Rooms and Black Banners. The occurrence of the two lemmas was observed with respect to 

frequency, the degree of emotional weight in compounds and the distribution of lexicalized 

compounds between women and men. Additionally, the context of lemmas was observed 

diachronically, through an analysis of discourse prosody and semantic preference of the collocations 

for WOMAN and MAN. 

The results showed that the lemma MAN is mentioned more often than WOMAN. Most compounds for 

MAN are lexicalized, while the opposite pertains to women. Compounds containing WOMAN are more 

often negatively charged. Meanwhile, compounds containing MAN are predominantly neutral. The 

analysis of collocations for the lemmas was not able to map the author’s attitude accurately and more 

data and deeper methods of analysis are needed.  
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1. Inledning 

August Strindberg var en svensk författare och dramatiker och anses vara en av Sveriges 

viktigaste och mest omdiskuterade författare. Länge har litteraturvetare analyserat August 

Strindbergs verk. Ett av de största intresseområdena har varit hans skildringar av kvinnor och 

kärlek. Redan på den tiden då hans romaner utgavs fick han mycket kritik för misogynin i 

böckerna.   

Tidigare forskning om Strindbergs kvinnosyn har varit av det kvalitativa slaget. Hans 

motsägelsefulla känslor för kvinnor visar sig i de flesta av hans verk. Det har redogjorts för hans 

negativa kvinnosyn i årtionden. Det har även konstaterats att han lät karaktärerna i sina böcker 

reagera så som han reagerade. Därutöver har det framhållits att den misogyna attityden tilltog 

genom åren och att hans senare verk därmed förmedlar mer kvinnoförakt. Det finns emellertid 

en brist på kvantitativa studier för Strindbergs verk, som skulle kunna bekräfta eller bestrida de 

kvalitativa fynden. En sådan undersökning skulle bidra till forskningen med en mer objektiv 

kunskap om ämnet, med den automatiskt extraherade datan som grund. 

Syftet med denna korpusstudie är att undersöka August Strindbergs skildringar av kvinnor och 

män i trilogin Röda Rummet (1879), Götiska Rummen (1904) och Svarta Fanor (1907). Kan 

man kvantitativt visa att författaren porträtterade kvinnor och män på olika sätt? Skildrade han 

kvinnor ännu mer negativt än män i varje bok i trilogin? Med anledning av den begränsade 

kvantitativa forskningsmängden på området har jag valt att genomföra en deskriptiv studie av 

Strindbergs kvinno- och manssyn i den ovannämnda trilogin.   
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2. Bakgrund 

2.1 Data- och terminologikonventioner  
I den här studien kommer det att föras en diskussion om olika typer av ord och begrepp. Dessa 

kommer att vara markerade på olika sätt beroende på deras funktion och egenskaper. För att 

tydligt kommunicera vilken typ av ord som avses och exemplifieras kommer följande data- och 

terminologikonventioner att användas framöver, efter modellen i (Stubbs 2001): 

 

1. Kursivt för enstaka ord eller uttryck som omtalas. Exempelvis: ”I ett sådant uttryck 

betyder rättighet att...”. 

2. Enkla citationstecken (’ ’) för markering av betydelsen av ett språkligt uttryck. 

Exempelvis: ”Det finns flera ord som betyder ’emancipation’, såsom frigörelse och 

likställighet.” 

3. Dubbla citationstecken (” ”) för citering av andra författare och omnämning av tekniska 

begrepp. 

Exempelvis: ”tokens”.  

4. KAPITÄLER för lemman. Andra benämningar för lemman är bland annat lexikonord och 

lexem (Stroh-Wollin 1998). Ett lemma är grundformen, det vill säga den minst böjda 

formen av ett ord. När man exempelvis talar om att någon har ett stort eller litet 

ordförråd är det lemmanivån som avses.  

Exempelvis är bok, boken, böcker och böckernas några av ordformerna av lemmat BOK. 

5. Vinkelparenteser (<...>) innehåller ett nodords kollokat. I vinkelparenteserna kan även 

en kollokatposition relativ till nodordet anges på formen: <N + 1:...kollokatlista>.  

Följaktligen skulle det kunna se ut som följer: KVINNA <N + 1: skönheten, barn, 

egendom, rättigheter>.  

Exempelvis skulle det betyda att lemmat KVINNA ofta åtföljs av ordformerna skönheten, 

barn, egendom och rättigheter ett steg till höger om lemmat.  
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2.2 Textanalys – övergripande process 
Både generering och analys av en text sker i faser. Vid generering av texten utgör budskapet 

utgångspunkten för processen, för att slutligen resultera i en text. Däremot, när en text ska 

behandlas och tolkas är det texten som utgör utgångsläget för analysen. Figur 1 nedan illustrerar 

de olika faserna av en textanalys. Det är en modell som visar hela processen övergripande. 

Inledningsvis tas hänsyn till bland annat stavning och interpunktion, då en punkt exempelvis 

kan indikera antingen en förkortning av ett ord eller meningsslut. Därefter följs det upp med en 

morfologisk analys där man tar hänsyn till ords former och ordbildning. I den syntaktiska 

analysfasen ingår en utvärdering av meningar, och de byggstenar som dessa utgörs av, det vill 

säga ord, fraser och satser. Både den semantiska och den pragmatiska analysen bidrar med en 

betydelsetilldelning till en mindre del av en text, och gränsen mellan de analyserna anses vara 

något svårdragen. Den semantiska analysen avser ordens språkliga betydelse. Studien av hur 

betydelsen kopplas till sammanhanget och hur talarens intention realiseras i språket, ingår i den 

pragmatiska analysen. I denna studie är semantisk och pragmatisk analys i fokus, och de 

nästkommande avsnitten kommer att avhandla definitioner av och processer för ordanalys inom 

de två områdena.  

 

 

Figur 1. Modell för alla delsteg i textgenerering och textanalys. 

I syfte att undersöka språklig betydelse behöver man undersöka ord. Utgångspunkten för detta 

behöver vara definitioner av vad ord är, hurdana de kan vara och vilken funktion de fyller. 

Därför kommer det att redogöras för det i de efterföljande avsnitten.  

2.3 Korpusar, konkordanser, kollokationer 
Denna studie bygger på ett flertal teoretiska premisser. Nedan ges en bakgrund om hur ord, 

deras samförekomst och inverkan på språkbetydelse och talarintention har utforskats genom 

åren. Avslutningsvis redogörs det för vilken utgångspunkt och vilka definitioner som kommer 

att användas i den här undersökningen.  

2.3.1 Kontext och dess konstituenter 

För att föra en diskussion kring ord och kontext behövs en redogörelse för vad ”kontext” 

innebär. I lingvistiken har begreppet ”kontext” två besläktade definitioner (Sinclair, 1991:171; 

Halliday, 1991:271). Den ena betydelsen avser de ord som omger det ordet som studeras, på 

höger och vänster sida, alltså ett ords direkt språkliga omgivning. Det kallas ibland för ”co-

text”, för att göra en distinktion mellan den betydelsen och den andra som det redogörs för 

härnäst (Sinclair, 1991:171). En annan, generell definition av ”kontext” är den icke-verbala 

miljön, det vill säga situationen, som ett ord används i. I den bemärkelsen är det den 

sociokulturella bakgrunden som avses (Sinclair, 1991:171). Sinclair menar att det i analysen av 

och diskussionen om ord och deras implicita betydelser samt nyanser inte är viktigt att göra en 

kraftig distinktion mellan de två betydelserna. Ofta kan ”kontext” därmed åsyfta det 



  

 

4 

 

omkringexisterande språket runt ett ord, dock utan en obligatorisk exkludering av den icke-

språkliga miljön (Sinclair, 1991:171). Det är denna definition av och ställningstagande till 

”kontext”, med stöd hos Sinclair, som antas i denna studie.  

Lexika innehåller en förteckning av en stor mängd ord i ett språk. Inledningsvis skapas bilden 

av ord som grundläggande betydelseenheter. Dock är inte ord i språkbruk isolerade från 

varandra, utan utgör en del av en kontext. Tillsammans bidrar de till språklig betydelse. Ord kan 

definieras och avgränsas på olika sätt, men det är viktigt att göra en tydlig distinktion mellan 

språklig form och språklig betydelse. Antalet löpord (eng. ”tokens”) ser till språklig form och är 

antalet ordförekomster i en text, även om ett och samma ord upprepas ett antal gånger. Därför 

kan mängden löpord tala om hur lång en text är. Typord (eng. ”types”) är en abstrakt kategori av 

språkenheter och refererar till mängden unika ord i en text.  

2.3.2 Lexikalisering 

Substantiv utgör den största ordklassen och medför en viktig del av en texts innehåll. Genom att 

titta på en del av dem kan man skapa sig en ungefärlig bild av textens budskap. Substantiv kan 

bildas på olika sätt, bland annat genom sammansättning med exempelvis andra substantiv, 

adjektiv och övriga ordklasser. En del av de sammansatta orden är lexikaliserade. Lexikalisering 

är en term som historiskt har använts för två skilda fenomen (Brinton & Traugott, 2005:18). Ett 

av dessa är synkron lexikalisering som innebär en kartläggning av konceptuella kategorier. Det 

andra är diakron lexikalisering. Diakront har lexikalisering av ord inneburit att de lexikaliserade 

orden har fått plats i ett språks ordförråd (Brinton & Traugott, 2005:20-21). I en del språk, 

såsom svenska, kan det potentiellt finnas oändligt många sammansatta ord men det är en 

begränsad mängd av dem som är konventionaliserade och finns att hitta i ett lexikon. För att ett 

sammansatt ord ska få ett sådant fäste behöver det vara utbrett hos språkanvändarna och därmed 

signalera ett visst behov av just det ordet, ofta i relation med ordets användningsfrekvens. Ett 

lexikaliserat sammansatt substantiv indikerar att dess innebörd har en vedertagen och allmänt 

bekant plats i samhället. Lexikaliseringar i den kategorin är exempelvis grönsak, radhus, 

trädgård och brandman. 

2.3.3 Ord och samförekomst 

Ord existerar inte i språket som självständiga enheter, utan är beroende av de omkringliggande 

orden. John Rupert Firth skrev ”You shall know a word by the company it keeps” (1957:194). 

Med det menade han att ord tenderar att uppträda tillsammans med andra ord. Användningen 

tillsammans med andra ord är en del av betydelsen (Firth, 1957:179). Ord grupperas således inte 

med varandra av en slump och huruvida de har en positiv, neutral eller negativ laddning är 

avhängigt av de orden som samförekommer med dem. Den emotionella laddningen visar 

därmed talarens intention (Louw, 1993:172). 

För att kunna förklara hur betydelse byggs upp av texten behöver man begrunda två olika 

tolkningsprinciper, som båda är mycket viktiga för ändamålet (Sinclair, 1991:109). Den ena är 

fritt-val-principen (”open-choice principle”). Den innebär att man betraktar en språklig text som 

en produkt av många komplexa val. Så snart ett ord eller en sats är avslutad öppnas det upp nya 

möjligheter att sätta in ett nytt ord, en ny fras, som kan vara vilka som helst, så länge de ryms 

inom ramen för vad som är grammatiskt korrekt. Den andra principen, idiomprincipen, innebär 

att man fastställer att ord inte förekommer slumpmässigt i en text och att fritt-val-principen inte 

ger tillräckliga ramar för en hel sekvens av språkliga val. Sinclair menar att vanliga texter inte 

skulle produceras baserat enbart på fritt-val-principen (Sinclair, 1991:110). Språket påverkas 

bland annat av omvärlden och den bidrar till att språket inte är fullkomligt slumpmässigt. Det 

som samförekommer fysiskt har en tendens att samförekomma även språkligt. Idiomprincipen 

innebär att språkanvändaren har en uppsättning av delvis förkonstruerade fraser som användaren 

i praktiken väljer mellan och använder sig av. Evidensbaserade resultat från texter har visat att 

en del av de frekventa orden har väldigt lite betydelse, såsom ta i frasen som ’ta en titt på det 
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här’. Det finns en tendens hos frekventa ord att inte ha en tydlig och självständig betydelse, 

jämfört med de mindre frekventa (Sinclair, 1991:113). De högfrekventa orden kan vara svåra att 

identifiera och förklara. 

För att studera texter utifrån samförekomster med andra ord och tillämpa olika metoder för att 

åstadkomma den analysen behövs en korpus. En korpus kan definieras som en textsamling av 

det språk som man vill undersöka i syfte att användas för en lingvistik analys. Korpusar kan 

utformas för ett särskilt ändamål och innehålla det material som man vill analysera språkligt 

(Tognini-Bonelli, 2001:3). Vidare menar Tognini-Bonelli att den informationen som kan 

extraheras från en korpus är värdefull då den kan generaliseras för språket i stort, men utan 

någon anknytning till en särskild instans av ett ord (Tognini-Bonelli, 2001:3). Ferdinand de 

Saussure skrev på sin tid om en tudelad indelning av språk, nämligen ’langue’ och ’parole’ 

(Saussure, 2011:9-15). ’Parole’ står enligt honom för de språkliga yttranden, den praktiska 

användningen av ett språk. ’Langue’ menade han är systemet för regler och grammatik, som 

därmed tar sig uttryck i ’parole’. Med paralleller till Saussures språkkategorisering kan en text 

sägas vara en instans av ’parole’. De språkliga mönster som observeras i korpusar är instanser 

av ’langue’. 

2.3.4 Kollokationer och frekvenser 

För att kunna analysera ordens placering i texten och vilka ord de samförekommer med behöver 

man granska frekvenser och förändringar samt fördelningar av dessa. Det görs utan hänsyn till 

syntax, skiljetecken eller något annat än själva ordformerna (Sinclair, 1991:117). Därför 

behöver en analys av både frekvens av sammansättningarna och även kollokationsfrekvens 

genomföras. Kollokationsfrekvens visar på några av de kontextuella egenskaperna (Hunston, 

2002). Kollokationer illustrerar den tidigarenämnda idiomprincipen, menar Sinclair (1991, s. 

115). Stundtals verkar ord vara utvalda parvis eller i hela kluster. Det är inte alltid alla de 

delarna är grannar med varandra i en text. Få kollokat träffas på mer än en gång i mer än två 

typer av mönster. Man kan se en tendens för ordens samförekomst i kollokationer (Sinclair, 

1991:71). På så vis bidrar kollokabilitet till ett ords betydelse (Firth, 1957:179). Kollokationer 

betraktas som instanser av lexikal kohesion, det vill säga de explicita, såväl lexikala som 

grammatiska, bindningarna (Halliday & Matthiessen, 2014:606; Halliday & Hasan, 1976:19). 

Kollokationer säger språktalarna något om sambandet mellan samförkommande ord, det vill 

säga vad man har att vänta sig av ordet i fråga. På så vis kan man observera den betydelse som 

flera ord delar.  

När kollokationer studeras med statistiska metoder utgörs nodordet av det ordet som undersöks. 

För att undersöka orden som samförekommer med nordordet granskar man de ord som 

förekommer x steg till vänster, <N – x>, och x steg höger om nodordet, <N + x>. Tillsammans 

utgör de kollokationsfönstret, <N ± x>, där nordordet omges av kollokat. Kollokatfrekvensen 

visar antalet gånger som en kollokat förekommer i kollokationsfönstret (Sinclair, 1991:175). 

Numeriska metoder är den inledande fasen i den lingvistiska analysen. Sinclair (2004:28) 

skriver att när man ska samla och strukturera korpusresultat behöver upprepade förekomster stå 

i fokus för analysen, och inte enstaka förekomster av ett skeende. Därför bortser man från hapax 

legomenon, det vill säga förekomsterna med frekvens 1, menar Sinclair. De unika 

förekomsterna sorteras nödvändigtvis inte bort helt, men är svårbedömda. Därför behöver ett 

språkligt mönster, exempelvis en kollokation, förekomma minst två gånger för att risken för att 

det är en slumpartad företeelse ska minska (Sinclair, 2004:28). Extrahering av kollokaten 

generar listor, vilket avhandlas i nästkommande avsnitt.  

2.3.5 Statistiska mått för sortering och analys av kollokationer 

Efter extraktion av kollokationer och kollokationsfrekvenser kan dessa sorteras och analyseras, 

bland annat med avseende på deras statistiska signifikans. Då evidensbaserade resultat från 
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texter har visat att en del frekventa ord har väldigt lite betydelse (Sinclair, 1991:113), är det ofta 

bland de mindre frekventa resultaten som man hittar mer signifikanta kollokat.  

I forskningen om signifikansen av kollokationer och kollokatens samband med nodordet brukar 

man använda z-värde, t-värde och MI-värde (Mutual Information-värde) (Clear, 1993 & Stubbs, 

1995). Barnbrook (1996:97-100) redogör för t- och MI-värdens innebörd och styrkor samt 

svagheter. Båda värdens uträkningar grundas på det observerade antalet instanser av ett ord 

(alltså kollokat) som förekommer mer än en gång i kollokationsfönster. Därutöver tar de båda 

med i beräkningen det förväntade antalet instanser i det givna spannet, beroende på frekvensen 

av det samförekommande ordet i hela korpusen. Beräkningen för standardavvikelsen används i 

uträkningen av t-värdet, då det tar hänsyn till hur sannolikt det är för nodordet och dess kollokat 

att samförekomma, och löpordsmängden i spannet på alla rader i korpusen (Barnbrook, 

1996:98.).  

Jämförelsen mellan den faktiska samförekomsten av ett nodord med dess förväntade 

samförekomst av kollokaten, om alla korpusord hade förekommit slumpartat ingår i MI-värdet. 

Ett MI-värde är en god indikator av associationsstyrkan mellan två ord. Därför får kollokat som 

har få förekomster i en korpus, men är oftast i närheten av ett visst ord, ett högt MI-värde. 

Därmed pekar MI-värdet ut mer sällsynta ordkombinationer, vars konstituenter också kan vara 

sällsynta (Schmitt, 2012:6).  

Dock är det inte alltid en säker indikation på en betydelsefull association, då det också är 

relevant att veta hur stark bevisningen för den associationen är. t-värde är något som är 

användbart i sådana sammanhang, då det inkluderar bevismängden för en association (Schmitt, 

2012:6). Nyttan av t-värdet i kollokationsanalys ifrågasätts dock av bland annat Durrant & 

Schmitt (2009:167), som menar att t-värdet ofta markerar frekventa ordkombinationer. 

Forskarna menar på att t-värdet har ett väldigt nära samband med rå frekvens, vilket resulterar i 

att rangordningarna baserade på rå frekvens och t-värde är mycket lika varandra. I tabell 1 

åskådliggörs en översikt av de två värdens skillnader och betydelse för en textanalys, enligt 

Barnbrook (1996). 

Tabell 1. Översikt av MI- och t-värden: deras premisser, skalan de verkar på och betydelse för 

textanalysen. 

 MI-värde t-värde 

Mäter Nivån av icke-slumpmässighet, 

d.v.s. styrkan av associationen 

mellan två ord i en korpus. 

Säkerheten av en kollokation, d.v.s. 

hur med vilken säkerhet ett 

samband mellan nodord och 

kollokat kan konstateras.  

Indikerar Kollokationsstyrkan. Säkerheten för att en kollokation är 

mer än bara en slump. 

Signifikansnivå MI ≥ 3 anses vara signifikant. t ≥ 3 anses vara signifikant. 

Vikten av 

korpusstorlek 

Värdet beror inte så mycket av 

korpusstorleken. 

Värdet är avhängigt av 

korpusstorleken, då bevismängden 

inkluderas i beräkningen. 

Jämförbarhet Kan jämföras mellan korpusar 

av varierande storlekar. 

Kan inte jämföras mellan olika 

stora korpusar då värdet inte 

grundas i en standardiserad skala. 

Språklig information Informerar om ordets lexikala 

beteende, särskilt om de 

idiomatiska förekomsterna. 

Informerar om ordets grammatiska 

beteende. Säger inte så mycket om 

nodordets betydelse.  

2.3.6 Konkordanser – sökord i kontext 

Utöver extraktion av kollokaten och redogörelse för dem med avseende på MI- och t-värden, 

kan en korpussökning resultera i en uppsättning av konkordanser. Konkordanser är användbara 
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vid studier av ett ords användning i olika meningar. En konkordans brukar visa nodordets 

förekomster, tillsammans med några kollokat till vänster och till höger om nodordet, för att på 

så sätt visa kontextfragment. Genom att se nodordet i en kontext kan man undersöka varje 

instans av det ordet och analysera det vidare inte bara semantiskt, men även pragmatiskt. På så 

vis kan en bild framgå av de attityder och värderingar som har kopplingar till nodordet 

(Hunston, 2002).  

Figur 2 visar några exempel i urval på hur konkordanser sammanställs, taget från Stewart 

(2010:109), för att illustrera hur ett ord kan analyseras utifrån kontexten. I figuren kan man 

utläsa noden, det vill säga sökordet utterly, och några kollokat på vardera sidan om noden. 

Därmed kan sökordet analyseras i relation till kontexten.  

Germany’s political map has changed utterly and it has no one of Strauss’ size. 

Ireland, no prison was ever sealed to utterly and so completely that there was not 

the eve of the event and he said: ‘I am utterly and totally hacked off. I’ve spent 

Liberals and humanists had been utterly misconceived. The new Testament 

have hindered me much and now so utterly discouraged me that the service I 

Figur 2. Exempel på konkordanser för sökordet ’utterly’ i British National Corpus, lånade från 

Stewart (2010:109). 

Ett sätt som är brukligt för illustration av ett ords olika betydelser eller nyanser är indelningar av 

konkordanser i olika set (Hunston, 2002:46-48). Därmed exemplifierar varje set respektive 

betydelse eller nyans hos ett ord. 

Sammanfattningsvis, konkordanser tolkar inte, utan presenterar information. Tolkningar 

behöver göras utifrån observatörens kunskap och intuition. Detta kommer nästa avsnitt att 

fördjupa sig i. 

2.3.7 Urval och analys av kollokationer 

Genom åren har man i den empiriska lingvistiken velat studera ordens semantiska betydelse, 

men även ordens betydelse under influenserna av de samförekommande orden. Den pragmatiska 

analysen har därmed varit av intresse. Detta har möjliggjorts med hjälp av datorer och 

korpusbaserade metoder som kan söka i omfattande korpusar. 

På området korpuslingvistik är det möjligt att använda empiriska data för att göra objektiva 

lingvistiska påståenden med det naturliga språket som grund. Med korpusar är det inte möjligt 

att uttrycka vad som är möjligt eller omöjligt i ett språk, vad som är rätt eller fel (Swan, 1994). 

Däremot kan man extrahera information ur korpusar om vad som är typiskt för en 

språkföreteelse, exempelvis en typisk användning av ett ord. Det är möjligt att tala om vad som 

är typiskt exempelvis med avseende på ett ords frekventa betydelser eller de vanligaste 

kollokaten av ett ord, det vill säga, vilka ord och betydelser som nodordet ofta förknippas med 

(Sinclair, 1991:17).  

Hunston (2002:43) exemplifierar detta genom att demonstrera 10 konkordansrader för den 

engelska frasen recipe for. Genom en manuell analys av de kontextfragmenten konstaterar hon 

dels att den typiska betydelsen av recipe for är metaforisk och inte bokstavlig, där 1 av 10 hade 

en bokstavlig betydelse. Hon konstaterar även att de substantiven som följer for vid metaforisk 

betydelse oftare är negativa, exempelvis damage, failure, chaos och disaster. De positiva 

substantivförekomsterna inkluderar surprise, success och den enda neutrala förekomsten av de 

10 undersökta var government (Hunston, 2002:43).  

Korpusen visar bland annat hur ord används men även mer än så. Med hjälp av den kan man 

även analysera nyanserna och konnotationerna av ord, och vad språktalare ofta avser med ett 

ord (Teubert & Čermáková, 2007:49). Korpusar är representativa för diskursen. Sinclairs 

definition av diskurs är ”språket i bruk” (1991:172). Diskursen innehåller mycket information 

om ords konnotationer och laddning, som inte finns att utläsa i lexika. Däri ligger skillnaden 
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mellan lexikal och encyklopedisk kunskap (Teubert och Čermáková, 2007:49). Vidare skriver 

forskarna att den encyklopediska kunskapen om ett ord är av samma vikt som den lexikala, då 

ord i praktiken är vad språktalarna menar med dem (Teubert & Čermáková, 2007:49). Sinclair 

menar att korpusar är samlingar av naturligt förekommande språk, utvalda för att beskriva 

utmärkande drag och variation i språk (Sinclair, 1991:171).  

Alla kollokat som analyseras är inte lika talande vad gäller betydelse och betydelsenyans. 

Sinclair menar att en del frekventa kollokat ofta har en mer komplex uppsättning av betydelser, 

än vad mindre förekommande ord har (Sinclair, 2004:19). En stor del av kollokaten brukar 

utgöras av så kallade funktionsord. Funktionsord är vanliga småord som kan vara exempelvis 

pronomen, prepositioner och adverb. Det är högfrekventa ord såsom a, the, is och to i engelska 

och har ofta som syfte att bidra till grammatiska relationer i meningen (Teubert & Čermáková, 

2007:63). Vissa ord räknas som innehållsord. Bland innehållsorden återfinns bland annat 

substantiv, verb och adjektiv. Vissa substantiv och framförallt verb har inte en tydlig betydelse i 

sig, utan har en generell betydelse. En del innehållsord kan emellertid säga mycket om nodordet 

i egenskap av kollokat. Genom en analys av just dessa finns det möjlighet att undersöka en del 

av kontexten, med hjälp av kollokat och konkordanser (Teubert & Čermáková, 2007:140).  

2.3.8 Semantisk prosodi och semantisk preferens 

För att kunna analysera kollokationer, nodordets lexikala samförekomst, på olika sätt har man 

länge diskuterat semantisk prosodi och semantisk preferens. Sinclair var den förste som 

omdefinierade enheter av mening med korpusbaserad information som grund. Han undersökte 

bland annat vad ordet happen associerades med, och konstaterade att det ordet ofta indikerar att 

något negativt, obehagligt, har skett (Sinclair, 1991:112). Louw var den som föreslog begreppet 

”semantisk prosodi” (Louw, 1993:159). Han menade att det är ett fenomen som enbart kan 

studeras med hjälp av automatiska korpusmetoder (Louw, 1993:159).  

Sinclair föreslog fyra steg för identifiering och analys av enheter som medför betydelse, och 

dessa steg implementeras från noden (Tognini-Bonelli, 2001:19). Först menar han att man ska 

identifiera kollokationsprofilen. Detta innebär en analys av lexikala realisationer, det vill säga 

kollokat. Därefter ska man identifiera betydelsen utifrån den lexikogrammatiska realisationen, 

det vill säga det ömsesidiga beroendet av varandra mellan vokabulär och syntax. Vidare kan 

man kartlägga de semantiska fält som oftast förekommer. Slutligen menar Sinclair att man ska 

ta i beaktning de pragmatiska realisationerna vilket semantisk prosodi visar på (Sinclair, 

1999:26). De enheterna som dessa steg resulterar i kallar Sinclair för ”extended units of 

meaning”. I och med att man utgår från nodordet har dessa betydelsebärande enheter 

inkorporerat andra, omkringliggande ord. Sinclair menar att semantisk prosodi är det som 

indikerar talarens intention, då det sammanlänkar betydelse med syfte (Sinclair, 1999:26). Ofta 

är det svårt att hitta den semantiska prosodin, menar Sinclair, då dess plats i texten inte kan 

förutses. Men, poängterar han, då det alltid finns en orsak till att säga något, finns det alltid en 

semantisk prosodi.  

Stubbs skriver att skillnaden mellan semantisk prosodi och semantisk preferens är svårdragen 

(2001:66). Vidare menar han att det bland annat har att göra med semantik i jämförelse med 

pragmatik, och att han föredrar termen ”diskursprosodi” istället för ”semantisk prosodi”. Detta 

skulle skapa en distinktion mellan betydelseaspekter som är oberoende av talarna, det vill säga 

semantik, och de betydelseaspekter som inbegriper talarnas attityd, det vill säga pragmatik.  

Stubbs (2001:65) menar att semantisk preferens är den som är något lättare att definiera, och 

beskriver det som relationen mellan ett lemma eller en ordform och en mängd semantiskt 

relaterade ord. Stubbs exemplifierar detta genom en analys av det engelska ordet large i en stor 

korpus med 200 miljoner ord. Där finner han bland kollokationerna att för var fjärde förekomst 

av large samförekommer det ordet med ord som benämner storlekar och mängder: ”large 56 

145 <N+1: number(s), scale, part, amounts, quantities, area(s)> 20 %”. Detta indikerar ordets 

centrala och mest typiska användning (Stubbs, 2001:65).  
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Semantisk prosodi är det som Stubbs gärna kallar för diskursprosodi och definierar som ett 

mönster som sträcker sig över mer än en enhet i en sträng. Han exemplifierar detta med lemmat 

CAUSE som ofta samförekommer med ord som beskriver obehagliga händelser: ”cause  25 407 

<problems, death, damage, concern, trouble, cancer, disease> 16 %” (Stubbs, 2001:65). 

Diskursprosodi visar på talarens attityd, vare sig det är positivt eller negativt. Ofta uttrycker 

prosodierna varför talaren yttrade något, och utgör därmed funktionella diskursenheter, menar 

Stubbs. 

Mycket av forskningen definierar semantisk prosodi som en slags kompletterande betydelse av 

det undersökta ordet. Dock finns det även en annan definition. Den innebär att semantisk 

prosodi, eller diskursprosodi som några av forskarna föredrar att kalla det, i linje med Stubbs 

benämning, är relaterat till hur korpusord samförekommer med en uppsättning av fraser eller 

ord, och därmed avslöjar dolda attityder (Baker et al., 2006:58). I det här fallet menar man att 

semantisk prosodi är mer av en metod för än en definition av den semantiska eller pragmatiska 

processen. Sammanfattningsvis används termen ”semantisk prosodi” anger inte bara en typ av 

betydelse, men även processer för utredning av den betydelsen.  

De flesta semantiska prosodier i litteraturen som avhandlar ämnet kategoriseras oftast som bra 

eller dåliga, negativa eller positiva, behagliga eller obehagliga. Sinclair menar exempelvis att 

frasen set in på engelska kan anses vara negativ (Sinclair, 1991:75). Stubbs har undersökt verbet 

undergo och noterar en ofördelaktig prosodi, som han styrker med exempel från 

konkordanserna (Stubbs, 2001:90-92). Andra forskare framför motargument i denna fråga, då en 

del ords grad av positivitet kan bero väldigt mycket av kontexten (Thompson & Hunston, 

1999:1). Avslutningsvis kan det tilläggas att då det saknas universella kriterier och en 

uppsättning av fasta kriterier för utvärderingen av den semantiska prosodin. I dagsläget behöver 

den som undersöker ett ords semantiska prosodi göra skattande bedömningar för att bedöma om 

något är positivt eller negativt (Dilts & Newman, 2006:233).   

2.4 Sammanfattning av de tre böckerna   

2.4.1 Röda Rummet 

Röda Rummet är August Strindbergs första roman som positionerade honom som realist med 

anledning av bokens exakta, realistiska språk som var nyskapande för tiden. Boken gavs ut 

1879, under hans första äktenskap. Röda Rummet blev författarens stora genombrott och 

präglades av hans starka samhällskritik (Nationalencyklopedin, NE). Språket är fullt av satir och 

ironi och författaren utpekar girigheten och maktbegäret som genomsyrar religionen, staten, 

näringslivet och andra delar av samhället. Det är genom den unge huvudkaraktären Arvid Falks 

ögon som samhället skildras kritiskt i boken. Arvid Falk, som är Strindbergs alter ego, 

värdesätter ärlighet och frihet, medan förmögenhet och renommé är sekundärt. Han tar olika 

jobb för att klara sig ekonomiskt och tackar nej till det som han anser avkräver honom att vara 

falsk, trots sina digra ekonomiska omständigheter. Med tiden inser Arvid Falk att det inte alltid 

är möjligt och hållbart att vara hederlig i ett imperfekt samhälle. Slutligen lyckas han bli en 

känd författare. När Röda Rummet gavs ut möttes den av många negativa recensioner, men blev 

ändå framgångsrik (Gedin, 1998).  

2.4.2 Götiska Rummen 

Götiska Rummen, utgiven 1904, lanserades som fortsättning på Röda Rummet av Strindberg 

och förlaget (Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk, volym 53). Flera av de 

åldrade karaktärerna från Röda Rummet återkommer i Götiska Rummen, där Arvid Falk är en 

av dem. I Götiska Rummen kan man ännu tydligare se författarens identifiering med 

huvudkaraktären. Strindberg skrev även här mycket samhällskritiskt, men den här gången var 

inte samhällskritiken lika träffande som i Röda Rummet (Lönnroth & Delblanc, 1989). Samtida 
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kritiker menade att tonen i Götiska Rummet hade blivit avsevärt bittrare och misogynt. 

Betydelsen av intrigerna är inte lika framträdande i Götiska Rummen som i hans tidigare verk. 

Däremot upptar diskussionen kring ämnen som var relevanta för tiden ett allt större utrymme, 

däribland kvinnosaksrörelsen, emigrationen och unionskrisen (Nationalupplagan av August 

Strindbergs Samlade Verk, 1981-2013). Götiska Rummen gavs ut när Strindberg hade tre 

misslyckade äktenskap bakom sig. Efter boklanseringen fick den ännu mer motstånd än vad 

Röda Rummet hade fått på sin tid (Lönnroth & Delblanc, 1989).  

2.4.3 Svarta Fanor 

Svarta Fanor, skriven 1904 och utgiven 1907, är den tredje delen i trilogin. Även denna bok är 

en satir, denna gång över en del andra samtida författare. Svarta Fanor är en av de mest kända 

nyckelromanerna där Strindberg använde verkliga personer som modeller för bokens karaktärer, 

och skapade på så vis nidbilder av de verkliga personerna (Lönnroth & Delblanc, 1989). 

Nyckelromaner kännetecknas av berättelser där verkliga händelser och figurer porträtteras i 

dålig dager, med en viss förklädnad i form av ändrade, ofta osympatiska, namn (NE). Boken är 

en nidskrift, där Strindberg angrep sina fiender, däribland författaren Ellen Key som han döpte 

om till Hanna Paj (Lönnroth & Delblanc, 1989).  Efter att boken hade getts ut fick även den 

mycket kritik, då den betraktades som än mer problematisk än föregångaren Götiska Rummen. 

August Strindberg lanserade senare sina kommentarer till Svarta Fanor i form av boken En Blå 

Bok: Avlämnad Till Vederbörande Och Utgörande Kommentar till ”Svarta Fanor” (Lönnroth & 

Delblanc, 1989). 

2.5 Forskning om kvinnosynen i Strindbergs 

verk 

2.5.1 Kvalitativ forskning 

Ett av Strindbergs återkommande teman i hans dramatik är kvinnan, med många skildringar av 

dem och försök till att avslöja kvinnor (Ollén, 1961). Gunnar Ollén skriver ingående i 

”Strindbergs Dramatik”, om Strindberg och den plats som retlighet, elakhet och avund får 

(Ollén, 1961:13-16). Författarens lättsårade självkänsla som man beskrivs återkommande och 

han hade sällan överseende med kvinnliga svagheter. Detta reflekterades i hans verk, menar 

Ollén, och hans huvudpersoner i verken känner och reagerar på samma sätt som han själv 

gjorde. Strindberg beskrivs även som starkt modersbunden och sökte känslan av att vara ett barn 

i modersfamn hos kvinnorna som han älskade under sin livstid. Dock hade han motsägelsefulla 

känslor kring detta, som mycket annat kvinnorelaterat, och skämdes för den känslan, vilket 

resulterade i att han ”svängde om till brutal våldsamhet” (Ollén, 1961:15). Strindbergs 

mindervärdeskomplex, svartsjukeidéer och avsaknaden av förmågan att ta hänsyn till kvinnan i 

relationen speglades i hans verk. Exempelvis i Svarta Fanor menar Strindberg att kvinnan inte 

behöver sexuell njutning då hon istället har fått modersglädjen. Strindbergs motsägelsefulla 

känslor kring sexualitet, känslor och förhållanden beskrivs i litterära analyser (Ollén, 1961; 

Lönnroth & Delblanc, 1989). Hans dramer är kända för kvinno- och kärlekshat, med inslag av 

dyrkan på avstånd, längtan, och misstankar om obesvarade känslor, som slutligen resulterar i 

maktkamp, motattacker, svartsjuka och hat (Ollén, 1961; Lönnroth & Delblanc, 1989).  

2.5.2 Kvantitativ forskning – semantisk prosodi i italienska 

Tognini-Bonelli arbetar utifrån Sinclairs definitioner vad gäller samförekommande av ord och 

den breddade betydelseenheten, som sträcker sig bortom nodordet (2001:111). Hon menar att 

om ett ord regelbundet används för bra eller dåliga nyheter eller negativ bedömning, betingas 

det ordet med det. Tognini-Bonelli använder korpusdata för att jämföra semantisk prosodi inom 

samma typ av betydelsebärande enheter i italienska och engelska (2001:112-128).  
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Hon har bland annat undersökt den semantiska prosodin för det italienska lemmat bello. Det 

ordet kan betyda både vacker och även tillämpas i vissa avlexikaliserade situationer såsom un 

bel pezzo och un bel po’, med den ungefärliga betydelsen a bra bit. Vidare menar Tognini-

Bonelli att då ord ofta bär på ideologisk börda, eller vikt, från det språkets kultur, som är svår att 

undvika (2001:123). Hon undersöker bland annat den kollokationella profilen av det italienska 

ordet donna, kvinna. Syftet är att om adjektivet bello, och dess feminina form bella, uppträder 

olika beroende på om nodordet är man eller kvinna (2001:125). Hon granskar även det 

italienska ordet för karriär, carriera, för att se om man kan utläsa hur det italienska samhället 

uppfattar karriärkvinnor ur de kontextuella dragen. En del av kollokaten för kvinna som henne 

sökning genererar handlar om skönhet och reproduktion, och några få instanser som omnämner 

äktenskap. Kollokaten för motsvarande maskulin form, bello, visar sig ha olika betydelser, där 

skönhet inte är den mest prominenta av dem (2001:123). 

Vidare menar Tognini-Bonelli att kollokationsprofilen hos de ovannämnda orden ger en inblick 

i den italienska kulturen. Det skulle vara svårbevisat utan kvantitativa metoder som ger 

mängden samförekomster i korpusen. Hon konstaterade att den feminina formen av vacker 

samförekommer med ord som talar om utseende, attraktionskraft, kroppsliga drag och ungdom. 

För den manliga formen av vacker avslöjade kollokaten åsyftningar av generositet, styrka, 

rättvisa, intelligens och empati. Det är vid detta skede som hon menar att ’co-text’ skiljer sig 

från kontext, och språket speglar samhället och kulturen och cementerar en viss ideologi 

(2001:126).  

Hennes granskning av kärriär och karriärskvinnor, som uttrycks med ett sammansatt substantiv 

donna-in-carriera och har ingen motsvarighet för män, visade att carriera ibland associeras 

med feminina subjekt. Det händer dock mycket sällan, med förhållandet 10:90 till mäns fördel. 

Oftast samförekommer alltså ordet karriär med män. När det väl handlar om en kvinna och 

yrket specificeras handlar det oftast om skådespelar- eller modellyrkena, där skönhet är en av 

stor vikt. I de fall där det diskuteras generella fall av karriärkvinnor handlar det ofta om en 

negativ beskrivning, exempelvis om en karriär som dalar eller där kvinnan inte använder sitt 

fulla potential. Ofta associeras yrkesvalet med dilemman och ibland misslyckanden i 

familjelivet.  

Tognini-Bonelli sammanfattar sin undersökning med att understryka vikten av observationerna 

och att de till stor del talar för sin egen betydelse. Genom att visa på ordens association med 

andra specifika ord, kan man komma åt ordens ideologiska belastning och semantiska vikt. Det 

illustrerar att ord inte förekommer i isolation, och att det som Sinclair refererade till som 

semantisk preferens och semantisk prosodi visar sig ingå i betydelsen. Hon skriver vidare att i 

det inte går att undvika den semantiska belastningen som kulturen har inverkan på, för den 

regionen där det språket och kontexten finns. Språk är inte neutralt och det är svårt att undvika 

en förmedling av ens kultur och språk förmedlar (2001:128). Det är den synen på och 

tolkningen av kollokationer som denna studie grundas på. 
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2.5.3 Kvantitativ forskning – Strindbergs kvinnoattityd i 

självbiografiska verk 

Kvantitativ forskning på August Strindbergs kvinnosyn i hans verk är begränsad och sökningar 

genererade följande studie som resultat. Tidigare forskning från Nilsson Björkenstam, 

Gustafson Capková & Wirén (2014) har bekräftat August Strindbergs känsloladdade språk som 

kvalitativ forskning belagt. Studien visade att hans språk skiljer sig mycket, beroende på om det 

är män eller kvinnor som skildras. Studien visade att sammansatta ord med MAN är oftast 

lexikaliserade medan det är få lexikaliserade sammansatta ord med KVINNA. Vid en närmare 

analys av emotionell laddning av de sammansättningarna framgick också att få 

sammansättningar med MAN är negativt eller positivt laddade. För KVINNA däremot var de flesta 

sammansatta substantiven emotionellt laddade och då oftast negativt.  

Vidare fann man att vid en semantisk kategorisering av kollokationer för KVINNA och MAN 

framträder ett mönster av många, och främst positiva, kollokationer som beskriver männens 

personliga egenskaper, såsom rättfärdige och framstående (Nilsson Björkenstam et al., 2014). 

Verben som förekom som kollokat karaktäriserade mannen som den aktiva agenten och 

upplevaren, definierad av sina personliga egenskaper. Därutöver var en del av kollokationerna 

för MAN förknippade med negativa känslor, exempelvis misstankar och vrede. De 

kollokationerna som associeras med familjen beskriver mannen som make och 

familjeförsörjare.  

Den semantiska kategoriseringen för KVINNA visade däremot att det är få och oftast negativa 

kollokationer förknippade med kvinnors personliga egenskaper. De är ofta relaterade till hennes 

yttre, såsom ful och skönaste, och manér, exempelvis rå. KVINNA förknippas även med en stor 

mängd kollokationer som beskriver känslor, oftast positiva, såsom älska. Likväl förekom även 

negativa kollokationer förknippade med KVINNA. Starka kollokat till KVINNA utgjordes också av 

verb och substantiv som beskrev familjerelationer, såsom skild, mannen, förbindelse, född och 

tillhörde. På så vis karaktäriseras kvinnor utifrån sina familjer och relationer samt personliga 

egenskaper förknippade med deras, eventuellt uteblivna, skönhet.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning är syftet med den här studien en mer ingående 

kartläggning av Strindbergs språkbruk, med avseende på kvinnor och män, med kvantitativa 

metoder. Författarens attityd gentemot kvinnor och män över tid kommer att studeras i tre av 

hans romaner, Röda Rummet, Götiska Rummen och Svarta Fanor. Till skillnad från tidigare 

kvantitativ forskning om Strindbergs verk, kommer denna studie undersöka språkutvecklingen 

ur ett diakront perspektiv och även bidra med en mer detaljerad bild av hur Strindbergs 

kvinnosyn reflekteras i hans språkbruk i icke-självbiografiska verk.    
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur August Strindberg skildrar kvinnor och män i 

Röda Rummet, Götiska Rummen, och Svarta Fanor med ett diakront perspektiv, med hjälp av 

kvantitativa korpusmetoder.  

3.2 Frågeställningar 
1. I vilken omfattning omnämns KVINNA och MAN i Strindbergs språkbruk? 

2. Vilken andel av sammansättningarna för KVINNA och MAN i Strindbergs språkbruk är 

lexikaliserade? 

3. På vilket sätt är sammansättningarna med KVINNA och MAN emotionellt laddade i Strindbergs 

språkbruk för respektive kön? 

4. Hur ser den semantiska prosodin ut för KVINNA och MAN med avseende på respektive ords 

kollokationer? 
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4. Metod 

4.1 Material 
Materialet som ligger till grund för denna studie utgörs av August Strindbergs tre böcker, 

bestående av Röda Rummet (1879), Götiska Rummen (1904), och Svarta Fanor (1907). Dessa 

böcker, som hädanefter kortfattat kommer att omnämnas som trilogi, ingår i den tryckta 

upplagan bestående av 72 textvolymer. Upplagan innehåller alla Strindbergs verk och även 

textkritiska kommentarer, men inte personliga brev. Den är även publicerad i elektronisk form 

på Litteraturbanken (Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk, 1981-2013).  

Det är ett spann på 28 år mellan den första och sista bokens utgivningsår. Det gör trilogin av 

särskilt intresse, då Strindbergs språk hade förändrats påtagligt under årens gång, med avseende 

på samhällskritiken och misogynin (Lönnroth & Delblanc, 1989). Materialet finns som löptext i 

textfiler (Wirén, Nilsson Björkenstam, Grigonyté, & Gustafson Capková, 2016). Varje fil 

motsvarar ett kapitel i en bok, men även i ordklasstaggat format med hjälp av Stagger (Östling, 

2013), enligt taggsetet för Stockholm-Umeå Corpus (Källgren, 2006), och tillhandahålls av 

institutionen för lingvistik.  

4.2 Procedur 

4.2.1 Referenskonventioner för bilagorna 

I följande avsnitt kommer det att redovisas för hur extraktion och analys av resultaten gick till. 

Vidare kommer resultaten avhandlas i avsnitt 5. I båda avsnitten kommer det att diskuteras och 

redovisas för resultaten som finns redovisade i sin helhet i bilagorna A och B. För en effektiv 

hänvisning till informationen i bilagorna kommer fortsättningsvis följande system användas:  

1. För hänvisning till en specifik tabell i Bilaga A, eller Bilaga B, anges numret på tabellen 

efter bokstaven A eller B.  

 

Exempel: A:2 för referens till tabell nummer 2 i bilaga A. 

 

2. För hänvisning till konkreta resultatintervall i bilaga B kommer listindex att användas.  

 

Exempel: B:2:1-4 för referens till cellerna med listindexen i spannet 1 till 4, i tabell 2, 

bilaga B. 

 

Listindexen i bilaga B indikerar vilken plats den listade kollokaten befann sig på i de genererade 

resultaten. Det vill säga vilken ordning de kommer i baserat på högsta statistiskt 

signifikansvärde i kollokationssökningen.    

4.2.2 Extraktion av ordformer och sammansättningar  

Filerna som innehöll det ordklasstaggade materialet lästes in med hjälp av ett skript som skrevs 

för ändamålet. Med hjälp av skriptet extraherades alla ordformer av och sammansättningar med 

KVINNA och MAN som var taggade som substantiv. För att få fram detta matchades varje ord 

mot fyra reguljära uttryck.  

För att extrahera alla böjningsformer för och sammansättningar med KVINNA matchades alla 

substantiv mot följande reguljära uttryck: 
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/\b(kvinn)/ för prefix och 

/(kvinna|kvinnor|kvinnan|kvinnorna)s?\b/ för suffix 

För att extrahera alla böjningsformer för och sammansättningar med MAN matchades alla 

substantiv mot följande reguljära uttryck: 

/\b(man|män)/ för prefix och  

/(man|män|mannen|männen)s?\b/ för suffix 

Slutligen togs en frekvenslista fram över alla förekomster av ordformer och sammansättningar i 

varje bok, baserad på skriptets sökningar (se bilaga A).  

4.2.3 Manuell analys av sammansatta ord med KVINNA och MAN 

Substantiven som har undersökts i denna studie är enkla och sammansatta, såsom man och 

ämbetsman. Däremot exkluderades alla avledda substantiv, såsom det från ett adjektiv avledda 

manlighet. Då en sådan avledning innebär ett ordklassbyte och medför en markant 

betydelseförändring i det ursprungliga ordet. Resultaten analyserades utifrån befintlighet av 

lexikalisering och emotionell laddning. Vilka sammansatta substantiv som kategoriserades som 

lexikaliserade i den här studien, har grundades på huruvida de står att finna i lexika och 

uppslagsverk. Substantiven kategoriserades även efter den negativa, neutrala eller positiva 

betydelse de har. Den sorteringen grundades på ordens definitioner, vid uppslag i lexika och 

uppslagsverk, och med hänsyn till ordens betydelse under den perioden som författaren använde 

dem. 

De sammanställda frekvenslistorna för MAN respektive KVINNA analyserades manuellt. Först 

kontrollerades de sammansatta orden så att alla överensstämde med den typen av ord som skulle 

undersökas. På så vis sorterades några felaktiga resultat bort, såsom manschetter och blomman 

samt alla avledningar, som till exempel kvinnlig.  

Liksom i Hunston (2002:43), sorterades orden i denna studie in i positiva, neutrala och negativa 

grupper manuellt. Sortering av resultaten in i olika kategorier för emotionell laddning grundades 

på lingvistisk kunskap, språklig intuition, uppslag i lexika och ordförklaringar tillhörande varje 

bok i nationalupplagan. Litteraturvetare har skrivit kommentarer och ordförklaringar till vart 

och ett av verken i nationalupplagan. Varje sammansatt substantiv i resultaten analyserades 

separat från kontexten i meningen. En del substantiv var mer svårkategoriserade än andra. Det 

har bland annat varit på grund av att man behövde ta hänsyn till författarens intention och den 

tidens diskurs och händelser för att avgöra hur ordet var laddat. Exempelvis kan ordet 

kvinnofrågan te sig neutralt eller positivt idag, medan ordet under förra sekelskiftet hade andra 

konnotationer. Detta med anledning av den politiska rörelsen som ville öka kvinnors rättigheter 

i samhället och undanröja lagar och strukturer som hindrade kvinnors arbets- och 

utbildningsmöjligheter (NE). Detta var något som krävde en kraftig attitydförändring och denna 

politiska rörelse såg många negativt på, inklusive Strindberg.  

På samma vis gjordes även en binär kategorisering av sammansättningar med KVINNA och MAN 

med avseende på huruvida de är lexikaliserade eller inte. Detta förväntas indikera betydelse för 

kontexten för KVINNA och MAN, då det har visats på vikten av den information som 

lexikaliseringar ger (Brinton & Traugott, 2005:20). För det användes lexika och uppslagsverk 

samt ordförklaringar för respektive bok. När ett ord har funnits med i ordförklaringarna och det 

har framgått att det är något som Strindberg själv har konstruerat, har det varit en indikation på 

att det inte är en lexikaliserad sammansättning, och ordet blev därmed kategoriserat som icke-

lexikaliserat. Exempelvis var ligakvinnor en sådan sammansättning som behövde eftersökas i 

lexika och ordförklaringar för boken det förekom i. Medan lexika inte genererade några resultat 

stod det i ordförklaringarna att Strindberg med det ordet åsyftade Ligan för kvinnans rättigheter. 

Med den förklaringen som underlag kunde ordet sorteras in som icke-lexikaliserat ord med 

negativ laddning. 
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Avslutningsvis sammanställdes en frekvenslista för de sammansatta orden i varje bok, och även 

för hela trilogin totalt sett. I den sammanställningen ingick markeringar för negativa, neutrala 

och positiva betydelser och eventuell lexikalisering av orden.  

4.2.4 Extraktion av kollokationer och konkordanser 

I kollokationsverktyget AntConc (Anthony, 2018) lästes textfilerna med löptext in och därefter 

extraherades kollokationer för alla böjningsformer av KVINNA och MAN. De statistiska 

signifikansvärdena MI- (Mutual Information) och t-värde valdes ut med stöd i tidigare forskning 

(avsnitt 2.3.3, s. 5-6).  

Sökningen genererade två kollokatlistor för varje lemma; den ena kollokatlistan sorterades efter 

fallande MI-värde och den andra efter fallande t-värde. Detta resulterade i frekvenslistor över 

alla kollokat som befunnit sig upp till fyra steg till vänster, <N-4>, och fyra steg till höger, 

<N+4>, om nodordet i sökningen. Kollokationsspannet var alltså <N±4>. Tröskeln för den 

minsta frekvensnivån för varje kollokat ställdes in på minst 2 förekomster av ett ord, för att 

minska risken för slumpartade förekomster (Sinclair, 2004:28). Kollokaten med 

kollokationsmåtten MI ≥ 3 och t ≥ 2 valdes ut manuellt i respektive frekvenslista för att sedan 

sammanställas.  

De ovannämnda frekvenslistorna innehöll därmed kollokaten, deras absoluta frekvens och 

listindex, sorterat efter fallande signifikansvärde (se bilaga B). Det sammanställdes i två tabeller 

för vardera kön. I den ena tabellen listades 100 av de mest frekventa kollokaten, sorterade efter 

fallande MI-värde (B:1 och B:3). I den andra tabellen listades först alla kollokat med 

signifikansvärdet t ≥ 2, med signifikansvärdet avrundat till en decimal, sorterade efter fallande t-

värde (B:2 och B:4). I samma tabell markerades även övergången mellan signifikanta och icke-

signifikanta kollokat med signifikansnivå t ≈ 2. Det gjordes dels genom ett utökat decimalantal, 

nämligen 3, för demonstration av övergången mellan kollokaten som räknas som signifikanta 

och icke-signifikanta, och dels markerades alla icke-signifikanta kollokat med fetstil. Efter 

övergången till icke-signifikansnivån listades en begränsad mängd av de kollokat som var både 

särskilt betydelsebärande innehållsord och högre statistiskt signifikansvärde. Dessa kom, till 

skillnad från de signifikanta kollokaten, inte i en rak följd, utan plockades ut från den 

genererade kollokatlistan manuellt. Detta gjordes för att underlätta avläsningen av de mer 

signifikanta kollokaten och förenkla jämförelsen mellan dem och de på MI-sorterade kollokaten 

i B:1 och B:3.  

För att möjliggöra illustrationer av kollokatens förekomst i kollokationsfönstret sammanställdes 

det även konkordanser. I programmet AntConc ställdes in en filtrering av konkordanserna. 

Dessa extraherades sedan för att presenteras i avsnitt 5 och diskuteras i avsnitt 6. I 

konkordanserna kan man utläsa det fetstilta nodordet, flankerat av kontexten.  

4.2.5 Manuell analys av kollokaten och konkordanserna för KVINNA 

och MAN 

Med stöd i forskning betonades undersökningen av innehållsorden bland kollokaten, utan någon 

större analys av funktionsorden (Sinclair, 2004:19; Teubert & Čermáková, 2007:140). De mer 

signifikanta funktionsorden valdes ut. En jämförelse gjordes  mellan signifikanta funktionsord 

med avseende på MI- respektive t-värde. Det var bland annat av intresse att undersöka en 

eventuell överlappning mellan innehållsord med högst MI-värde och de med högre t-värde. Ett 

antal av de mest signifikanta kollokaten för respektive kön sammanställdes i tabeller.   

Vidare jämfördes ovannämnda kollokat med konkordanserna för att se en del av kontexten runt 

några av dem (Hunston, 2002:65). Det möjliggjorde en illustration av och en vidare analys av 

kollokaten, och i förlängningen hur nordorden KVINNA och MAN påverkas av de 

samförekommande orden.  
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Därutöver analyserades kollokaten manuellt med avseende på semantisk prosodi, på ett likartat 

sätt som Stubbs (2001:90-92) och Tognini-Bonelli (2001:19-29). Orden sorterades in i olika 

ordklasser och semantisk prosodi för substantiven noterades.  
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5. Resultat 

5.1 Förekomsten av KVINNA och MAN 
Lexemen KVINNA och MAN, med tillhörande böjningsformer, som eftersöktes i Strindbergs tre 

böcker Röda Rummet, Götiska Rummen och Svarta Fanor redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Alla ordformer av KVINNA och MAN i trilogin med frekvens för alla förekomster i trilogin. 

Kön Sammanlagd frekvens Kön Sammanlagd frekvens 

Kvinna 68 Man 332 

Kvinnas 10 Mans 26 

Kvinnan 82 Mannen 284 

Kvinnans 28 Mannens 80 

Kvinnor 34 Män 140 

Kvinnors 1 Mäns 2 

Kvinnorna 14 Männen 36 

Kvinnornas 4 Männens 8 

Summa 241 Summa 908 

 

Den sammanlagda förekomsten av KVINNA och MAN, inklusive alla böjningsformer av de enkla 

substantiven, som förekommer i Strindbergs tre verk redovisas i Figur 3. MAN, i grund- eller 

böjningsform, nämns cirka fyra gånger så ofta som KVINNA.  

 

 

Figur 3. Den absoluta frekvensen för förekomster av KVINNA och MAN, inklusive alla böjningsformer, 

i hela trilogin. 

Samma mönster framträder i varje enskild bok i trilogin. I figurerna 4, 5 och 6 redovisas 

frekvensen för omtalandet av KVINNA och MAN, inklusive alla böjningsformer i respektive bok. 

I Röda Rummet, se figur 4, talas det om kvinnor i 11 % av fallen där kontexten handlar om män 

eller kvinnor. I Götiska Rummen, se figur 5, ökar den mängden till 23 % för att öka ytterligare 

något i Svarta Fanor till 26 %, se figur 6.     

241 

908 

Kvinna

Man



  

 

19 

 

 

 

 

Figur 5. Den absoluta frekvensen för förekomster av KVINNA och MAN, inklusive alla böjningsformer, 

i Götiska Rummen. 
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Figur 4. Den absoluta frekvensen för förekomster av KVINNA och MAN, inklusive alla 

böjningsformer, i Röda Rummet. 
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Figur 6. Den absoluta frekvensen för förekomster av KVINNA och MAN, inklusive alla 

böjningsformer, i Svarta Fanor. 
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5.2 Sammansättningar med KVINNA och MAN 
Sökningen som genomfördes, med det skrivna skriptet som verktyg, genererade en frekvenslista 

för alla typord av sammansatta ord med KVINNA och MAN. Alla resultat beträffande grad av 

emotionell laddning och eventuell förekomst av lexikaliserade sammansatta ord visas i antal 

löpord. Detta på grund av att de olika sammansättningarna förekommer olika ofta och för att ge 

en övergripande bild av mängden lexikaliserade, eller icke lexikaliserade, förekomster.  

5.2.1 Lexikalisering för KVINNA och MAN 

I figurerna 7 och 8 redovisas hur många av de sammansatta orden med KVINNA och MAN är 

lexikaliserade eller inte lexikaliserade i respektive bok. Diagrammen visar fördelningen i 

procent och i tabellerna undertill redovisas frekvensen av lexikaliserade och icke lexikaliserade 

sammansättningar.  

Götiska Rummen är den bok som sticker ut från trilogin vad gäller mängden icke-lexikaliserade 

sammansatta ord med KVINNA, med knappt 30 % av sammansättningar som är lexikaliserade. 

Frekvenstabellen visar även att det är få sammansatta ord med KVINNA som förekommer i hela 

trilogin. 

 

Figur 7. Andel sammanlagda förekomster bestående av lexikaliserade sammansättningar med 

KVINNA (%), och absolut frekvens i varje bok. 
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I figur 8 framgår det att frekvenserna för sammansatta ord med MAN är högre. Andelen 

lexikaliserade sammansättningar är mycket hög, med som minst 80 % av sammansättningarna 

som är lexikaliserade i den tredje boken Svarta Fanor. Gemensamt med figur 7 är att det är den 

andra boken, Götiska Rummen, som har högst frekvens med sammansatta ord, oavsett kön. 

 

 

Figur 8. Andel sammanlagda förekomster bestående av lexikaliserade sammansättningar med MAN 

(%), och absolut frekvens i varje bok. 
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5.2.2 Känsloladdningen för KVINNA och MAN 

I figurerna 9 och 10 redovisas hur de sammansatta orden med KVINNA och MAN är laddade i 

respektive bok. Diagrammen visar fördelningen i procent och i tabellerna undertill redovisas 

frekvensen av alla förekomster av positivt, neutralt eller negativt laddade ord för respektive kön 

och bok. Den andra stapeln i figur 7 visar att 81 % av de sammansatta orden med KVINNA är 

negativt laddade. Den andelen är den högsta för KVINNA i trilogin.

 

Figur 9. Andel sammanlagda förekomster av laddade sammansättningar med KVINNA (%), 

negativ, neutral och positiv, med absolut frekvens i varje bok. 
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Figur 10 visar ett relativt homogent resultat med mycket få avvikelser. De flesta sammansatta 

substantiven med MAN är oladdade och en mycket liten andel negativa sammansättningar med 

MAN tillkommer i sista boken, Svarta Fanor.  

 

Figur 10. Andel sammanlagda förekomster av laddade sammansättningar med MAN (%), negativ, 

neutral och positiv, med absolut frekvens i varje bok. 

5.2.3 Negativ och neutral laddning ur ett diakront perspektiv 

I figur 11 presenteras förekomsten av de neutrala och negativa sammansättningarna för KVINNA 

och MAN i den ordningen som böckerna utgavs. Instanserna av negativa och neutrala 

sammansättningar presenteras därmed ur ett diakront perspektiv. Figuren visar att laddningen 

för MAN ändrades marginellt genom åren och majoriteten av sammansättningarna för MAN är 

neutrala. För KVINNA däremot är utvecklingen av negativa laddningen stigande med högsta 

andelen negativa ord i Götiska Rummen, 86 % av sammansättningarna. Figuren visar andelen 

neutrala och negativa sammansättningar för respektive kön och bok, i den totala mängden 

sammansättningar. 

 

Figur 11. Förekomst (%) av neutrala och negativa sammansättningar, i den totala mängden 
sammansättningar, med MAN och KVINNA ur ett diakront perspektiv. 
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5.3 Kollokationer och konkordanser för KVINNA 

och MAN 
I dessa avsnitt redovisas de mest signifikanta kollokaterna för KVINNA och MAN, där de som är 

innehållsrika innehållsord och har högst t- och MI-värden, och på så vis överlappar varandra.  

Här nedan kommer kartläggningen av de mer betydelsebärande kollokaten för KVINNA med 

avseende på både MI- och t-värde (se B:1-2). 

Tabell 3. Lista över de mest signifikanta kollokaten för KVINNA och substantivens semantiska 

prosodi, utan inbördes ordning. 

Kollokater Substantivens semantiska prosodi 

Substantiv  

Rättigheter Plats i samhället i sin egen rätt 

Egendom Plats i samhället i sin egen rätt 

Ställning Plats i samhället i sin egen rätt 

Kärlek -en  Känslor  

Alfons  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Äganderätt  Plats i samhället i sin egen rätt 

Vigseln  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Änglar  Upphöjande på piedestal   

Underlägsenhet Plats i samhället i sin egen rätt 

Styrkan  Personlig egenskap 

Skönheten Personlig egenskap 

Underkastelse  Plats i samhället i sin egen rätt 

Samliv  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Könen  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Artighet  Personlig egenskap 

Uppfostran  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

  

Verb  

Älskar   

Behärskar/-de  

Arbeta   

Frigjorde   

Blottar   

Förgöra  

Dyrka   

Arbetade   

  

Adjektiv  

Råa  

Unga  

Pervers -a   
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Nedan ges ett slumpmässigt urval av konkordanser för KVINNA för jämförelse med de mest 

signifikanta kollokaten. Med hjälp av konkordanserna kan man ta del av en del av kontexten och 

bilda sig en bättre uppfattning om kollokaten och den semantiska prosodin. 

frågan om likställighet utan tyranni när kvinnorna rusade fram. – I det nya samhället 

började känna sig i nivå med kvinnor och barn. Men hon har även 

– Åt mannen styrkan och utarbetet; åt kvinnan  Skönheten och innegörat! Ju större skil 

icke kvinnohatare därför att jag insett kvinnans rudimentära tillvaro. Men ni kan inte 

är någon blind anhängare av er kvinnor ; men rätt skall vara rätt! – Du 

, vilken får en artighet av en kvinna , och för att dölja sin förlägenhet 

sovit i äkta säng med en kvinna den du älskat, en lycka som 

lnad mellans äktenskapsbrott och kvinnans , en skillnad som naturen själv anordnat 

All litteratur som icke förhärligade kvinnan , var ansedd värdelös, så att man 

eriliserade läppar. Det var sterila kvinnornas gyllene ålder; och de predikade sterili 

gonorréer (vilka männen dock fått från kvinnornas vita flusser); alla män voro födda 

födda av kvinnor; (men att alla kvinnor voro avlade av män, taltes inte 

den större till det hela. Där kvinnan  fick skönheten och behaget; mannen styrkan 

, när en man älskat en ärbar kvinna , hade hon haft alla garantier för 

sig fredsdomaren så: Vilken förfärlig kvinna ! – Ja, en man vilken älskat en 

, som skulle börja livet, man och kvinna , samliv för hela vandringstiden; här st 

av kärlek, stor kärlek till en kvinna , så har du väl sett hans 

, och icke mer falla för sin kvinnas fåfänga. Det skulle kosta honom hans 

könet och mödrarne att arbeta för kvinnans  utveckling till kvinna, till moder och 

ha förlorat sin religion, tron på kvinnan ! Och till att erkänna ett misstag 

liderliga kvinnor. Och när ni frigjorde kvinnan från kvinnligheten och blygsamheten, bl 

; hat mot mannen, vilket tycks utgöra kvinnans så kallade kärlek. Att få förnedra 

kan då lika gärna kalla alla kvinnor manhatare, som du kan kalla mig 

moderskötets värme, men sen ni förstört kvinnorna , är det omöjligt att hålla ut. 

sexuellt odeciderade ännu, de dyrka ju kvinnan . Men har du märkt att våra 

hon! – Brunst och hat, där är kvinnans  kärlek! – Mannen älskar, och hon hatar! 

de en alfons som talar i kvinnans namn och ger sin vilja åt 

söndan och gör före tisdan! Liksom kvinnan följer i kedjan efter mannen och 

han därför icke liberal; om en kvinna är emancipissa, är hon därför icke 

min. Zachris’ Jenny var en frigjord kvinna , alltså en furie för sin man. 

han är? Han tar matvaror, kläder, kvinnor , fester, juveler gratis, mot löfte om 

man som har barn med en kvinna , måste ju vara man. Männens svar 

ligger bakom allt detta? Jo, när kvinnorna gjorde uppror mot naturen och ville 

som den aktiva, är eldig, och kvinnan den passiva är flegmatisk och skall 

i en medicinsk tidskrift att den kvinna som fordrar mannaglädjen är pervers; ho 

Flicka … – Inte det? – Nej! – Om en  kvinna gift eller ogift kommer opp på 

nens avsättning och underkastelse under kvinnan . Arbetets naturliga och kloka fördelnin 

? Tiden var pervers och dyrkade lögnen; kvinnans uronda natur som hållits igen, släpptes 

prostitution, och vigseln skulle rädda kvinnan från polisuppsikten. Mannens egendom oc 

och förgöra varandra. Den trettiåriga kvinnan , revolterad av furien Hanna, började vi 

oförlåtlig; och när man slagit en kvinna , frågade domaren aldrig efter motivet. 

, medan faktum kvarstår oberoende. Att kvinnan  är till för att föda barn 

derna. Därför dyrka de Maja, jordanden, kvinnan , och när de icke vilja tjäna 

hustru eller sitt tycke för en kvinna . Nu finns det som bekant många 

att härska över män genom deras kvinnor , att förgöra män, genom att locka 

råd hålla sig en ung vacker kvinna , och måste dras med denna dock? 

transfigurationen från den unga smidiga kvinnan till den feta röda matronan hade 

kt åtminstone, gynolater och arbeta för kvinnan såsom priviligierat stånd … – Och så 

Figur 12. Ett slumpmässigt urval av konkordanserna sammanställdes för jämförelse med de mest 

signifikanta kollokaten för KVINNA. 
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Här nedan i tabell 4 redovisas kartläggningen av de mer betydelsebärande kollokaten för MAN 

med avseende på både MI- och t-värde (se B:3-4). 

Tabell 4. Lista över de mest signifikanta kollokaten för MAN och substantivens semantiska prosodi, 

utan inbördes ordning. 

Kollokater Substantivens semantiska prosodi 

Substantiv  

Kärlek  Känslor  

Hämnd En negativ, reaktiv handling 

Artighet Positiv personlig egenskap/norm 

Äktenskapet Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön  

Barn Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Hustru  Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Självförnedring En negativ, reaktiv handling eller självsyn 

Sexualsfär Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön  

Gonorréer  Sjukdomstillstånd, förknippat med sexuellt beteende 

Furierna  En kraftigt negativ personlighet 

Celibat Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Styrkan Personlig egenskap 

Äktenskapsbrott Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

Fruar Relationer, familj, äktenskap, sexualitet, kön 

  

Verb  

Förnedra  

Supa   

Mörda   

Älskar  

Abdikerade  

  

Adjektiv  

Unge  

Stora   

Äkta   

Store  

Goda  

Perversa  
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Nedan ges ett slumpmässigt urval av konkordanser för MAN för jämförelse med de mest 

signifikanta kollokaten. Med hjälp av konkordanserna kan man ta del av en del av kontexten och 

bilda sig en bättre uppfattning om kollokaten och den semantiska prosodin. 

, men förblev godmodig. – Ni som är en man med liberala idéer … Herr Struve 

ännen över de ledande politiska männen, männen Från folket, som slutligen fått framför 

i sängkammardörren syntes den vredgade mannen  – med hatten på huvudet. Frun vände 

det var värt femtio riksdaler! När mannen  hade gått, ringde frun på husan, 

kommer inte leva länge den mannen ! Adjö! Adjö! Herrn skaffar ju Håkan 

pulpetklaff eller en packlår. Den store mannen  piskar sina blanka stövelskaft med ett 

hans tal, ty liksom alla stora män  svarade han själv på sina frågor, 

ing det punschbord där den förträfflige mannen tillbragte sina kvällar med att sprida 

en stor missräkning för den unge mannen ty, han var nu vid de 

. – Jaså, Montanus! återtog den dystre mannen Och satte sig ner igen. Montanus 

det andra när hustrur bedraga sina män ; i synnerhet är detta mycket roligt 

han skrattat förfärligt åt två gamla män , vilka höllo på att dö av  

få se ansikten av högt förtjänta män , vilka kanske vore värdigare att fästas 

var rosen, i vilken den överkänslige mannen  slutligen vädrat fienden, och som han 

rke. Men denna million vuxna arbetsföra män skola försörja dessa två och en 

mannen ska supa upp dem? – När mannen Icke får behålla sin usla avlöning 

du sett någon tvätterska som låtit mannen supa upp hennes pengar? Om du 

annat sätt. Lagen dömer nämligen endast mannen till barnuppfostringshjälpen, aldrig kv 

uthyrning. Han var den rikaste mannen på Storön, och själavården lät han 

et vill säga teoretiska orimlighet. Fega män kröpo bakom sina kvinnor, sköto sina 

har ju förlorat all självkänsla som män , då ni känner er under; och 

tt naturligt vänskapsförhållande mellan mannen och hans barns vårdarinna, och snart 

t svenska jorden utsugen. Rågen, fattig mans säd dock, gick inte mer, utan 

, den främmandes barn skall införas på mannens prästbetyg, bära hans namn, ärva honom, 

naturen själv anordnat; ty följderna av mannens otrohet kan aldrig bli falska barns 

, jag vet en domare som ådömt mannen ett barn vilket icke var hans, 

och babblade om kvinnans likhet med mannen , att naturen gjort dem lika (det 

började skönjas; men medan de perversa männen voro avgjorda kvinnovänner, om det nu 

han ger varje kvinna rätt emot en man , emot klara bevis. Det är 

förklara det så, att Försynen straffar männen för deras omanlighet, karaktärssvaghet, 

är du inte ändå, ty när en man ser en kjol, så blir 

hon icke kunde hängiva sig åt mannen ; hon unnade honom icke sin kärlek, 

ville ha ett stilla bröllop, men mannen  ställde till ett dundrande kyrkbröllop 

sig, att leda i bevis det mannen var ett lägre djur, och när 

i tjänares närvaro är förnedrande för en man , och att behandlas som idiot 

mar kommo från männens gonorréer (vilka männen dock fått från kvinnornas vita flusser) 

att föda barnet och vårda det; mannen att avla det och försörja det 

är mannen och hon bihanget till mannen . Mannen är människan, som ensam skapat 

, men fann bara hat; hat mot mannen , vilket tycks utgöra kvinnans så kallad  

han sig i den löjlige äkta mannens roll, men gifte sig hastigt, i 

må vi hellre behärskas av barbariska män än av societetsdamer, aspasior och eman 

på sin skönhet genom att hålla mannen i celibat, men den dag hon 

! Liksom kvinnan följer i kedjan efter mannen och går före barnet. – Finnarne skulle 

voro nu ute i livet, gifta män och med en viss ställning. – Du  

! – Ni skulle se er för ni män som gifter er! Att avträda frihet, 

Figur 13. Ett slumpmässigt urval av konkordanserna sammanställdes för jämförelse med de mest 

signifikanta kollokaten för MAN. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Denna studie har både automatiserade och manuella moment. Det skriptet som skrevs för 

ändamålet skulle kunna läsa in andra textfiler, med en korpus bestående av andra skönlitterära 

verk. Dock kan den enbart läsa in svenska texter, utan avvikande stavning av KVINNA och MAN i 

jämförelse med dagens system. Detta kan potentiellt begränsa urvalet något och skriptet kan 

därför behöva förbättras för att kunna bearbeta materialet på ett korrekt sätt.  

Den manuella analysen som utfördes genom kartläggning av de sammansatta substantiven med 

KVINNA och MAN kan potentiellt se något annorlunda ut beroende på den analyserande 

lingvistens gränsdragning för vad som exempelvis är lexikaliserat eller ej. Detsamma gäller den 

manuella analysen av negativ eller positiv laddning. Den har stundtals inneburit svår 

gränsdragning och hänsyn till den tidens ordabetydelser och attityder har varit centrala i 

kategoriseringsarbetet. Trots upprepade sökningar i forskningen som avhandlar analys av ord 

och kollokater med avseende på negativ eller positiv betydelse, har det inte gått att ta fram 

tydliga riktlinjer som redogör för en sådan analys, utöver språklig förståelse och intuition.  

Ytterligare en faktor som har spelat in är den manuella avgränsningen för kollokat i 

kollokationsverktyget AntConc. Det är möjligt att ändra minimitröskeln för 

kollokationsfrekvensen, välja bort eller kombinera MI-värdets indikation med andra statistiska 

mått såsom z-score och chi-två-test. Man skulle i det fallet även kunna välja en annan 

avgränsning för vilket statistiskt värde man vill hålla som grund för kollokationssorteringen. 

Slutligen är urvalet och analysen av kollokat samt granskningen av konkordanserna något som 

möjligen skulle kunna variera något beroende på den enskilde lingvistens analys.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förekomsten av KVINNA och MAN 

Det första delresultatet visade i vilken utsträckning de enkla substantiven man och kvinna 

förekommer i Strindbergs tre böcker. Det som eftersöktes var frekvensen för lemmat och alla 

tillhörande böjningsformer. Undersökningen visade att om man ser till både hela trilogin (se 5.1, 

figur 1) och de enskilda böckerna skriver Strindberg i större utsträckning om männen än om 

kvinnorna om man ser till förekomsten av ”man” och ”kvinna” i texterna(se 5.1, figurerna 2-4). 

För varje ny bok i trilogin skriver han på det viset om kvinnor mer än i föregående bok, men det 

uppgår som mest till 26 %, och det händer i den tredje boken Svarta Fanor. Dessa resultat är 

begränsade på grund av väldigt lite data för KVINNA. Det ska även beaktas att den här studien 

inte studerade omnämnande av kvinnor och män på andra vis, exempel genom pronomen, 

egennamn och feminint kodade substantiv såsom ”lärarinna”. 

6.2.2 Lexikalisering för KVINNA och MAN  

Vidare undersöktes de sammansatta substantiven som innehöll KVINNA och MAN. Det 

resulterade i siffror som visade frekvensen för alla sammansatta typord. Den manuella analysen 

av dem visade att det är fler icke-lexikaliserade sammansättningar med KVINNA än med MAN. I 

figur 5 (se 5.2.1) kan man utläsa att flest icke-lexikaliserade sammansättningar för KVINNA finns 

det i Götiska Rummen, där det är endast är ca 27 % av sammansättningarna som är 

lexikaliserade. Den första och tredje boken innehåller förhållandevis fler lexikaliserade 

förekomster av de sammansättningarna, i båda är det ca 60 %. För MAN är resultaten 

annorlunda. I figur 7 (se 5.2.2) kan man utläsa att en stor majoritet av de sammansatta orden 
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med MAN är lexikaliserade. I Röda Rummet är det störst antal lexikaliserade sammansättningar 

med MAN där enbart ca 4 % inte är lexikaliserade. Den siffran stiger marginellt i Götiska 

rummen. Slutligen, i Svarta Fanor, resulterar den i största andelen icke-lexikaliserade 

sammansatta substantiv för MAN, 23 %.  

Mängden lexikaliserade sammansatta ord för respektive kön säger till stor del mer om det 

svenska språket överlag runt det förra sekelskiftet, än om just Strindbergs språk. Resultaten i 

denna studie vittnar om vilken ställning och vilket utrymme män och kvinnor hade i samhället. 

Detta reflekteras i språket. Exempelvis har de flesta yrkesbenämningar MAN som suffix. För de 

flesta yrkestitlarna som omnämns i böckerna finns det numera antingen en kvinnlig 

motsvarighet, t.ex. tjänsteman och tjänstekvinna, eller så har titeln blivit omdöpt till en 

könsneutral sådan, t.ex. förman och dess modernare motsvarigheter chef, överordnad, 

arbetsledare och ledare. Även bortom titlar finns det flera substantiv som idag inte inkluderar 

MAN, exempelvis valman, prästman och oppositionsman, som idag skulle benämnas exempelvis 

som väljare, präst, och rebell eller revoltör. Det finns dock lexikaliseringar som inte har ändrats 

med tiden. De mest frekventa lexikaliserade substantiven utgörs av mycket gamla 

lexikaliseringar såsom engelsman som går långt bakåt i språkhistorien. Dessa är bibehållna även 

i dagens svenska och det bör därför tas hänsyn till att de inte är representativa för specifikt 

Strindbergs språkbruk. För att få en mer nyanserad och korrekt analys av Strindbergs attityder i 

hans språk skulle det behövas en mer detaljerad analys av olika typer av lexikaliseringar i 

trilogin.  

6.2.3 Känsloladdningen i sammansättningarna med KVINNA och MAN 

Hunston (2002:43) sorterade in ord manuellt i positiva, neutrala och negativa grupper. På 

samma vis har laddningen av de sammansatta orden med KVINNA och MAN varit av intresse i 

denna studie. Det har framkommit att det är väldigt få positiva sammansättningar med KVINNA 

och MAN i alla tre böckerna, vilket är det enda som är gemensamt för de båda könen. Resultaten 

visar emellertid att sammansatta ord med MAN överlag är oladdade (se 5.2.2, figur 10), medan 

sammansättningar för KVINNA är det i mindre utsträckning (se 5.2.2, figur 11), särskilt i Götiska 

Rummen. Det är mer negativ laddning i texterna när kvinnor omnämns och det ser ut att ha 

reflekterat författarens alltmer negativa attityd mot kvinnor. De diakrona variationerna för 

lexikaliseringar och känsloladdning indikerar en negativ tendens vad gäller omnämning av 

kvinnor. Det går dock inte att konstatera att den tendensen föreligger på grund av bristen på 

datamängd. För att fastställa författarens attityd mot kvinnor och män behövs en större mängd 

data. 

6.2.4 Den semantiska prosodin för KVINNA och MAN 

För analys av den semantiska prosodin togs kollokat fram för respektive kön. De kollokat som 

prioriterades och analyserades mer var innehållsord, främst substantiv, på grund av deras 

språkbärande roll (Sinclair, 2004:19). Det har tidigare redovisats för svårigheter i gränsdragning 

mellan semantisk prosodi, men även definition av semantisk prosodi (Stubbs, 2001; Tognini-

Bonelli 2001).  

August Strindberg är känd för sin provokativa stil, kvinnosyn och misslyckade äktenskap. Detta 

visade sig även i den semantiska och pragmatiska analysen av trilogin i fråga. Det föreligger 

möjligen en skillnad mellan Strindbergs semantiska prosodi och en annan samtida kvinnlig 

författare, vid eventuell jämförelse. Däremot är det svårare att säga något om hur det skulle 

ligga till i jämförelse med samtida manliga författare.  
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6.2.5 Sammanfattning 

Studiens syfte var att kartlägga August Strindbergs språkbruk med avseende på kvinna och man 

i trilogin Röda Rummet, Götiska Rummen, Svarta Fanor. Omfattningen av omnämningen av 

kvinnor och män skulle observeras. Med mycket begränsad data som grund visade 

undersökningen att män omnämns oftare än kvinnor i alla tre böcker. Omfattningen av 

lexikaliserade substantiv för KVINNA och MAN skulle också studeras. Studien visade att fler av 

sammansättningarna för män är lexikaliserade medan det inte är så för kvinnor. Detta skulle 

kunna vara en indikation på att män upptog en större och mer vedertagen och synlig roll i 

samhället på den tiden då böckerna är skrivna. Detta skulle dock behöva mer data och mer 

detaljerade analyser för att fastställas. Negativa, neutrala och positiva sammansättningar 

undersöktes också. Det visade sig att en majoritet av laddningen för kvinnor är negativ, medan 

det för män är i princip oförändrat, med det flesta orden helt oladdade. Det skulle behövas mer 

data för KVINNA för att säkerställa detta och även se en diakron utveckling för varje kön. 

Analysen av den semantiska prosodin kan möjligen indikera att kvinnor karaktäriseras genom 

sina familjerelationer, ställning i samhället och yttre egenskaper, medan män karaktäriseras mer 

genom sitt lynne, arbetsrelationer och rättigheter. Utöver en betydligt större datamängd skulle 

det behövas mer ingående studier av kontexten för en mer ingående kartläggning av hur män 

och kvinnor porträtteras.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie skulle kunna leda till både breddning och fördjupning av utforskningen av August 

Strindbergs språk med avseende på kvinno- och manssyn. Metodologin i denna studie skulle 

kunna tillämpas på ett större urval böcker av Strindberg. Därutöver, genom att använda andra 

korpusar med böcker skrivna av andra samtida manliga och kvinnliga författare, skulle en 

kontrastering kunna göras författarna emellan. På så vis skulle man kunna kartlägga Strindbergs 

negativa kvinnosyn ännu mer och jämföra den med hans samtida författarkollegor. Därmed 

skulle man kunna se om man kan kvantifierat påvisa det som Strindberg fick mycket kritik för 

efter att Götiska Rummen hade blivit utgivna, nämligen misogyni (Lönnroth & Delblanc, 1989). 

Det skulle även vara intressant att undersöka vilka kollokat som tenderar att hamna på vardera 

sidan om nodordet. Det skulle innebära en separat mappning av kollokaten <N - x> och <N + 

x>, för att på så vis studera dem och analysera vad de medför i texten och hur nodordet påverkas 

av dem. 

På grund av en begränsad datamängd är också kollokationsresultaten färre och mer begränsade. 

Det har påverkat urvalet av kollokaten på så vis att en lägre frekvenströskel för kollokaten 

ställdes in. Med en större korpus skulle man kunna höja tröskeln något, och därmed få fram fler 

förekomster av starka kollokationssamband. Det skulle ge en tydligare och mer nyanserad bild 

av hur ordvalet i författarens texter karaktäriserar kvinnor och män, med anledning av tydligare 

semantiska preferenser som skulle framgå. Därutöver skulle de använda metoderna kunna, i 

kombination med en tillkomst av fler statistiska mått såsom z- och chi-två-testet leda till en 

extraktion av de säkraste kollokaten.  

Vidare skulle metoderna som användes för denna studie kunna appliceras på andra data i form 

av andra litterära verk, exempelvis moderna sådana. På grund av datasorteringen efter fallande 

MI-värde, som inte är särskilt beroende av korpusstorleken, skulle det då vara möjligt att 

jämföra olika stora korpusar med varandra. MI-värdena skulle även ge information om såväl 

ordens lexikala beteende som de idiomatiska, det vill säga fasta, samförekomsterna (Hunston, 

2002:74).   
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7. Slutsats 

Frågeställningarna som ställdes i början av den här studien besvaras nedan. 

 

1. I vilken omfattning omnämns KVINNA och MAN i Strindbergs språkbruk? 

Kvinnorna omnämns betydligt mer sällan än männen med lemmat KVINNA. Männen får större 

utrymme i böckerna, möjligen för att de även tog större plats i samhället. Det är möjligt att en 

större datamängd och varierade metoder skulle visa en mer korrekt och nyanserad bild av 

omnämningen av kvinnor och män. 

 

2. Hur lexikaliserade är sammansättningarna för KVINNA och MAN i Strindbergs språkbruk för 

respektive kön? 

De flesta sammansättningarna är inte lexikaliserade för kvinnor men är det för män. En stor del 

av lexikaliseringarna för män utgörs av frekventa lexikaliseringar som anger nationalitet. Dessa 

har funnits i svenska länge och har sin plats i språket än idag. För en djupare analys skulle det 

behövas att lexikaliseringarna sorteras i olika grupper och därefter analyseras. 

 

3. På vilket sätt är sammansättningarna med KVINNA och MAN emotionellt laddade i Strindbergs 

språkbruk för respektive kön? Hur ser laddningen ut ur ett diakront perspektiv? 

De för kvinnor är oftast negativt laddade, medan sammansättningarna för män är mestadels 

neutrala, det vill säga oladdade. Båda könen har extremt få förekomster av positiva 

sammansättningar i alla tre böckerna. Den diakrona utvecklingen för kvinnor är svår att 

kartlägga och fastställa med anledning av mycket begränsad data. Den emotionella laddningen 

för män är dock på ungefär samma nivå genom årens gång. 

 

4. Hur ser den semantiska prosodin ut för KVINNA och MAN med avseende på respektive ords 

kollokationer? 

Kollokaten för kvinna har en semantisk preferens som möjligen inbegriper familjerelationer och 

yttre egenskaper i större utsträckning. För männen är det, ofta negativa, känslor, och 

sysselsättning som utmärker dem. Analysen av den semantiska prosodin var mycket begränsad 

och det skulle behövas en större datamängd och mer djupgående analyser för att kartlägga 

Strindbergs attityd gentemot kvinnor och män.  
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A. Frekvenslistor över sammansättningar för ”kvinna” och ”man”, grad av emotionell 
laddning och eventuell förekomst av lexikalisering  

 

Tabell 1. Frekvenslista över sammansättningar för "kvinna", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Röda Rummet. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

2 Kvinnofrågan Ja Negativ Kvinnosak, emancipation 

2 Kvinnohistorien Nej Neutral  

2 Kvinnofigur Ja Neutral  

1 Kvinnohuvud  Nej Neutral  

 

 

Tabell 2. Frekvenslista över sammansättningar för "kvinna", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Götiska Rummen. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

5 Kvinnohatare Nej Negativ  

5 Kvinnofråga(n) Ja Negativ Kvinnosaken som politisk fråga. En äldre 

benämning på kampen för kvinnofrigörelse, för 

kvinnors lika villkor med män (NE)   

5 Kvinnosak(en) Ja Negativ Kvinnosak, emancipation, kvinnofrigörelse (NE) 

2 Kvinnotidningen Nej Neutral  

2 Handskekvinnan/-or Nej Negativ  Anspelade på huvudpersonen i Björnstjerne 

Björnsons drama ”En hanske” där det hävdas att 

även mannen bör leva i sexuell avhållsamhet före 

äktenskapet (Nationalupplagan 53) 

2 Ligakvinna/-or Nej Negativ Anspelade på Ligan för kvinnans rättigheter 

(Nationalupplagan 53) 
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2 Kvinnoemancipation(en)(s)  Nej Negativ Kvinnlig frigörelse, kvinnosak 

1 Djur-kvinnor Nej Negativ  

1 Kvinnogalenskapen Nej Negativ  

1 Kvinno-tyrannit Nej Negativ  

1 Kvinnoklubben Nej Neutral   

1 Kvinnokäbbel Nej Negativ  

1 Kvinnovänner Nej Positiv  

1 Moderkvinnan Nej Positiv  

1 Kanonkvinnor Nej Negativ Syftar på medlemmarna eller anhängarna av den 

Svenska Kvinnoföreningen, som arbetade för 

insamlande av bidrag för påskyndande av 

fästningen Karlsborgs färdigställande 

(Nationalupplagan 53) 

1 Federationskvinnor Nej Negativ De medlemmar eller anhängare av 

”federationen”, som var en organisation med 

starkt kristen prägel som bekämpade 

prostitutionen (Nationalupplagan 53) 

1 Kvinnodyrkan Nej Negativ  

1 Kvinnoskålspoesi Nej Neutral Anspelar på tidens sed att männen i skåltal vid 

middagar och fester hyllade kvinnan 

(Nationalupplagan 53) 

1 Kvinnoregimente Nej Negativ  

1 Kvinnohat Nej Negativ  

1 Kvinnohistoria Nej Neutral  
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Tabell 3. Frekvenslista över sammansättningar för "kvinna", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Svarta Fanor. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

2 Kvinnofrågan Ja Negativ Kvinnosaken som politisk fråga. En äldre benämning på 

kvinnofrigörelse.   

1 Kvinnohatare Nej Negativ  

1 Kvinnodyrkan Nej Negativ  

1 Kvinnosaken Ja Neutral Kvinnosak, emancipation, kvinnofrigörelse (NE) 

1 Kvinnokropp Ja Neutral  

1 Kvinnoglädjen Nej Positiv  

1 Kvinnfolken Nej Negativ Kvinna, något nedsättande betydelse, som fruntimmer. Ofta om 

kvinnor ur de lägre samhällsklasserna (SAOB) 

1 Kvinnokönets Ja Neutral  

1 Barnsängskvinnas Ja Neutral En förlösande eller nyförlöst kvinna (SAOB) 
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Tabell 4. Frekvenslista över sammansättningar för "man", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Röda Rummet. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

22 Ämbetsman/-män(nen)(s) Ja Neutral Högre tjänsteman som innehar statligt ämbete (SO) 

8 Tjänsteman/-män(nen) Ja Neutral Person som är anställd för att utföra administrativa 

eller förvaltande uppgifter (SAOL) 

7 Köpman(nen) Ja Neutral Någon som bedriver handel (SO)  

5 Riksdagsman/-män(nen) Ja Neutral Ledamot av riksdagen (SO) 

3 Landsman/-män Ja Neutral Person från samma land 

3 Affärsman/-män Ja Neutral Person som yrkesmässigt arbetar med ekonomiska 

affärer, inklusive handel (SO) 

3 Borgensman/-männen(s) Ja Neutral Person som går i borgen för en annan person för lån 

2 Statsmannen/-män  Ja Neutral Politiker med särskild resning (SAOL) 

2 Engelsmännen Ja Neutral  

2 Prästman Ja Neutral Präst 

2 Upphovsmannen Ja Neutral Skapare, uppfinnare 

2 Mansperson Nej Neutral  

2 Fästmannen Ja Neutral Förlovad man 

1 Ombudsmannens Ja Neutral Titel för person som sköter juridiska angelägenheter åt 

annan part (SO) 

1 Gudsmannen Ja Neutral Präst 

1 Lantmannen Ja Neutral Lantbrukare 

1 Förmäns Ja Neutral Person som direkt leder arbete. Chef, arbetsledare. 

1 Oppositionsmannen Ja Neutral Frondör, revoltör, revolutionär 

1 Målsman Ja Neutral Vårdnadshavare, förmyndare. Någon som för någons 

talan (SAOL, SAOB) 

1 Nämndeman Ja Neutral En person som sitter med i en domstol och som inte är 

utbildad i lagfrågor (NE) 

1 Hovmännen Ja  Neutral Lakej, kammarherre 

1 Avundsmän Ja Negativ Rival, ovän, fiende (SAOB) 

1 Framtidsman Ja Positiv Ung man som är lovande, kan väntas göra en god 
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karriär och därför gynnas av sina överordnade. 

Påläggskalv (NE) 

1 Nutidsman Nej Positiv  

 

 

 

Tabell 5. Frekvenslista över sammansättningar för "man", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Götiska Rummen. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

17 Norrman(nen)/-män(nen)(s) Ja Neutral  

16 Ämbetsman/-män(nen)(s) Ja Neutral Högre tjänsteman som innehar statligt ämbete (SO) 

8 Fransman(nen) Ja Neutral  

5 Statsman/-män(s) Ja Neutral Politiker med särskild resning (SAOL) 

4 Länsman Ja Neutral  

4 Adelsman/-män Ja Neutral  

4 Mansålder(n)/åldrar Ja Neutral  

4 Fästman/-män(nen) Ja Neutral  

3 Roteman/-män Ja Neutral En person som förr hade ansvar för att alla de 

händelser i roten (distriktet) som relaterade till 

folkbokföringen (Stadsarkivet) 

3 Gentleman Ja Neutral  

3 Styrman(nen) Ja Neutral  

3 Nämndeman(nen) Ja Neutral  

3 Fjärdingsman(nen)(s) Ja Neutral En person med ett lokalt förtroendeuppdrag som skulle 

driva in skatter, tjänstgöra som polismän och avge 

rapporter om brott m.m. till länsmannen (NE) 

2 Bergsman/-män(nen) Ja Neutral  

2 Förman/-män Ja Neutral  

2 Landsmännen(s) Ja Neutral  

2 Revansch-man Ja Neutral  
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1 Högermän Nej Neutral  

1 Rådmännen  Ja Neutral  

1 Handelsmän Ja Neutral  

1 Järnvägstjänsteman Nej Neutral  

1 Herremännen Ja Neutral  

1 Troman  Ja Neutral  

1 Bergslagsman Ja Neutral  

1 Manshjärna Nej Neutral  

1 Partimännens Ja Neutral  

1 Stormän Ja Neutral  

1 Undantagsmannen Ja Neutral  

1 Revolutionsmannens Ja Neutral  

1 Prästman Ja Neutral Präst 

1 Mansdräkt Ja Neutral Kostym 

1 Dekadensmän Nej Negativ  

1 Mankönet Ja Neutral Hankön hos människan (NE) 

1 Giftoman Ja Neutral En person som enligt de medeltida lagarna hade rätt att 

bestämma om en kvinnas giftermål (NE) 

1 Valmännen Ja Neutral  

1 Kvinnosaksman Nej Negativ  

1 Krigsmannen Ja Neutral  

1 Upplysningsmännen Ja Neutral  

1 Manhatare Nej Negativ  

1 Revanschmännen Nej Neutral  

1 Riksdagsmännen Ja Neutral  

1 Nutidsmannens Nej Positiv  
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Tabell 6. Frekvenslista över sammansättningar för "man", grad av emotionell laddning och eventuell lexikalisering i Svarta Fanor. 

Frekvens Sammansatt ord Lexikaliserat Emotionell laddning Betydelseförtydligande 

3 Fransmannen/-männen Ja Neutral  

2 Polismannen Ja Neutral  

2 Norrman/-män(nen) Ja Neutral  

1 Fästmannen Ja Neutral  

1 Mansåldrar Ja Neutral  

1 Fackmans Ja Neutral  

1 Utvecklingsman Nej Neutral  

1 Mansröst Nej Neutral  

1 Styrmannen Ja Neutral En person som styr en farkost (SAOB) 

1 Klostermännen Nej Neutral  

1 Avundsmän Ja Negativ Rival, ovän, fiende (SAOB) 

1 Engelsmän Ja Neutral  
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B. Frekvenslistor över kollokat med tillhörande MI-värden och 

t-värden 
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Tabell 1. Kollokationer för KVINNA, <N±4>, med listindex och den absoluta frekvensen, sorterade 

efter fallande MI-värde. 

Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

MI-

värde 

Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

MI-

värde 

1 Variabel 2 13,9 51 Arbeta 3 9,5 

2 Undantager 2 13,9 52 Uppfostran 2 9,4 

3 Ledas 2 13,9 53 Följaktligen 2 9,4 

4 Frigjorde 2 13,9 54 Begagnade 2 9,4 

5 Blottar 2 13,9 55 Alltså 9 9,4 

6 Alfons 2 13,9 56 Slagit 2 9,3 

7 Förgöra 2 12,9 57 Orätt 2 9,3 

8 Älskat 3 12,5 58 Religion 2 9,2 

9 Äganderätt 2 12,3 59 Kärlek 3 9,1 

10 Vigseln 2 12,3 60 Unga 4 9,0 

11 Änglar 2 11,9 61 Kvinnans 2 9,0 

12 Underlägsenhet 2 11,9 62 Världen 5 8,9 

13 Styrkan 2 11,9 63 Visa 3 8,8 

14 Sköto 2 11,9 64 Större 3 8,8 

15 Skönheten 2 11,9 65 Natur 2 8,8 

16 Fortsätter 2 11,9 66 Ger 3 8,8 

17 Behärskar 2 11,9 67 Mannen 7 8,6 

18 Behärskade 2 11,3 68 Skull 2 8,5 

19 Pervers 3 11,2 69 Naturen 2 8,5 

20 Veckan 2 11,1 70 Gift 2 8,5 

21 Underkastelse 2 11,1 71 Kvinnan 4 8,5 

22 Pratet 2 11,1 72 Största 2 8,4 

23 Samliv 2 10,7 73 Såsom 4 8,3 

24 Råa 2 10,7 74 Kallade 2 8,3 

25 Rättigheter 4 10,7 75 Barn 7 8,3 

26 Perversa 2 10,7 76 Väg 2 8,1 

27 Dyrka 2 10,7 77 Ta 4 8,1 

28 Skillnad 3 10,6 78 Tänk 2 8,0 

29 Mannens 8 10,6 79 Bakom 2 8,0 

30 Könen 2 10,6 80 Voro 8 8,0 

31 Kvinnas 2 10,6 81 Naturligtvis 2 8,0 

32 Egendom 3 10,5 82 Talar 2 7,9 

33 Artighet  2 10,4 83 Söka 2 7,9 

34 Allmänhet 2 10,4 84 Genom 8 7,8 

35 Män 12 10,4 85 Kvinna 2 7,8 

36 Männen 3 10,3 86 Läste 2 7,7 

37 Klädde 2 10,3 87 Varandra 2 7,7 

38 Förra 3 10,3 88 Mot 8 7,6 

39 Glömma 3 10,2 89 Dessa 4 7,6 

40 Kvinnor 5 10,1 90 Tar 2 7,6 

41 Björnson 2 10,1 91 Slog 2 7,5 

42 Låtit 2 10,0 92 Sina 10 7,5 

43 Fötter 2 10,0 93 Ingenting 3 7,5 

44 Ställning 3 10,0 94 Alla 12 7,5 

45 Utveckling  2 9,8 95 Alltid 5 7,5 

46 Föda 2 9,7 96 Liksom 2 7,4 

47 Älskar  4 9,7 97 Fanns 2 7,4 

48 Författaren 2 9,6 98 Också 6 7,4 

49 Kärleken 2 9,6 99 Hennes 4 7,4 

50 Arbetade 2 9,6 100 Ju  10 7,4 
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Tabell 2. Kollokationer för KVINNA, <N±4>, med listindex och den absoluta frekvensen, sorterade 

efter fallande t-värde. 

Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

t-värde Index Kollokat Absolut 

frekvens 

t-värde 

1 Och 91 9,4 51 Därför  6 2,4 

2 En 66 8,1 52 Efter  6 2,4 

3 Som 58 7,5 53 Då 6 2,4 

4 Att 55 7,3 54 Inte 6 2,4 

5 Det 40 6,2 55 Kvinnor 5 2,2 

6 I 36 5,9 56 Världen 5 2,2 

7 För 32 5,6 57 Alltid 5 2,2 

8 Är 32 5,6 58 Denna 5 2,2 

9 Den 31 5,5 59 Aldrig 5 2,2 

10 Med 24 4,8 60 Åt  5 2,2 

11 Om 23 4,7 61 Under  5 2,2 

12 Men 21 4,5 62 Över 5 2,2 

13 Han 21 4,4 63 Ja  5 2,204 

14 Man 20 4,4 64 Rättigheter  4 1,998 

15 De 20 4,4 65 Älskar  4 1,997 

16 Till 19 4,3 66 Unga  4 1,996 

17 På 19 4,3 67 Kvinnan 4 1,994 

18 Var 18 4,2 88 Behärskar 3 1,7 

19 Av 17 4,1 89 Pervers  3 1,7 

20 Har 16 4,0 91 Egendom 3 1,7 

21 Sig 15 3,8 92 Männen 3 1,7 

22 Sin 14 3,7 95 Ställning 3 1,7 

23 Icke 14 3,7 96 Arbeta 3 1,7 

24 Så 14 3,7 97 Kärlek 3 1,7 

25 Du 14 3,7 115 Variabel 2 1,4 

26 Hon 13 3,6 116 Undantager 2 1,4 

27 Män 12 3,5 117 Ledas 2 1,4 

28 Alla 12 3,4 118 Frigjorde  2 1,4 

29 Skulle 12 3,4 119 Blottar  2 1,4 

30 När 12 3,4 120 Alfons   2 1,4 

31 Sina 10 3,1 121 Förgöra  2 1,4 

32 Ju  10 3,1 122 Äganderätt 2 1,4 

33 Vara  10 3,1 123 Vigseln 2 1,4 

34 Nu  10 3,1 124 Änglar 2 1,4 

35 Jag  10 3,0 125 Underlägsenhet 2 1,4 

36 Alltså  9 3,0 126 Styrkan 2 1,4 

37 Ha  9 3,0 128 Skönheten 2 1,4 

38 Där  9 3,0 130 Behärskade  2 1,4 

39 Mannens  8 2,8 132 Underkastelse  2 1,4 

40 Voro  8 2,8 134 Samliv  2 1,4 

41 Genom  8 2,8 135 Råa  2 1,4 

42 Mot  8 2,8 136 Perversa 2 1,4 

43 Från  8 2,8 137 Dyrka 2 1,4 

44 Kan  8 2,8 138 Könen  2 1,4 

45 Mannen  7 2,6 140 Artighet  2 1,4 

46 Barn  7 2,6 141 Allmänhet  2 1,4 

47 Måste 7 2,6 142 Klädde  2 1,4 

48 Skall  7 2,6 149 Kärleken  2 1,4 

49 Ett  7 2,6 150 Arbetade  2 1,4 

50 Också  6 2,4 151 Uppfostran  2 1,4 
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Tabell 3. Kollokationer för MAN, <N±4>, med listindex och den absoluta frekvensen, sorterade efter 

fallande MI-värde. 

Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

MI-

värde 

Index Kollokat Absolut 

frekvens 

MI-

värde 

1 Bihanget 3 15,2 51 Talets  2 11,1 

2 Självförnedring  2 14,6 52 Adjö 2 11,1 

3 Sexualsfär  2 14,6 53 Bevis 3 11,0 

4 Klarare  2 14,6 54 Skrivet 2 10,8 

5 Höves  2 14,6 55 Låtit 2 10,7 

6 Gonorréer  2 14,6 56 Bestämd 2 10,7 

7 Armbandet  2 14,6 57 Kvinnan 11 10,7 

8 Abdikerade 2 14,6 58 Fienden 2 10,6 

9 Tvist 2 14,6 59 Egendom 2 10,6 

10 Furierna 2 13,6 60 Fingo 2 10,6 

11 Njöto 2 13,1 61 Äktenskapet 3 10,4 

12 Förföljd 2 13,1 62 Trots 3 10,3 

13 Celibat 2 13,1 63 Kärlek 4 10,3 

14 Bleke 2 13,1 64 Säkert 3 10,2 

15 Ledande 3 12,9 65 Uppfostran 2 10,2 

16 Förnedra 3 12,9 66 Folket 2 10,2 

17 Älskat 2 12,6 67 Fria 2 10,1 

18 Styrkan 2 12,6 68 Velat 2 10,0 

19 Skapat 2 12,6 69 Älskar 23 10,0 

20 Kvinnornas 2 12,6 70 Lagen 2 9,9 

21 Avgjorda 2 12,6 71 Hatar 2 9,9 

22 Åtföljd 2 12,3 72 Behov 2 9,9 

23 Hämnd 4 12,3 73 Människan 2 9,8 

24 Äktenskapsbrott 2 12,1 74 Modren 2 9,7 

25 Tycke 2 12,1 75 Goda 4 9,6 

26 Prästbetyg  3 12,1 76 Ägde  2 9,6 

27 Perversa 3 12,1 77 Söker 2 9,6 

28 Kvinnor 11 12,0 78 Kvinna 4 9,6 

29 Supa 3 11,9 79 Män 4 9,5 

30 Äkta 5 11,9 80 Hustrun 2 9,5 

31 Lägre 2 11,8 81 Förlorat 2 9,5 

32 Leda 2 11,8 82 Dö  2 9,5 

33 Berömda 2 11,8 83 Synnerhet 2 9,4 

34 Behålla 2 11,8 84 Hat 2 9,4 

35 Artighet 3  11,8 85 Inga 4 9,4 

36 Kvinnans 8 11,7 86 Högt 2 9,4 

37 Politiska 2 11,6 87 Vänta 2 9,3 

38 Läge  2 11,6 88 Naturen 2 9,3 

39 Unge 9 11,5 89 Deras 9 9,3 

40 Männen 4 11,5 90 Söka 3 9,3 

41 Glasögon 2 11,5 91 Sida 2 9,2 

42 Förståndet 2 11,5 92 Låta 2 9,2 

43 Fordrade 2 11,5 93 Kommo 2 9,2 

44 Million 2 11,3 94 Man 61 9,2 

45 Fruar 2 11,3 95 Våra 4 9,1 

46 Berlin 2 11,3 96 Barnet 2 9,1 

47 Mörda 3 11,2 97 Mannen 6 9,1 

48 Lille 2 11,2 98 Mot 13 9,1 

49 Tillvaro 3 11,1 99 Trycktes 3 9,1 

50 Store  5 11,1 100 Förr  2 9,0 
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Tabell 4. Kollokationer för MAN, <N±4>, med listindex och den absoluta frekvensen, sorterat efter 

fallande t-värde.  

Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

t-värde Index Kollokat  Absolut 

frekvens 

t-värde 

1 Och 96 9,7 51 Detta 8 2,8 

2 Att 72 8,4 52 Skulle  8 2,8 

3 Som 70 8,3 53 Barn 7 2,6 

4 Den 63 7,9 54 Hela 7 2,6 

5 Man 61 7,8 55 Bara 7 2,6 

6 Det 54 7,3 56 Blev 7 2,6 

7 I 50 7,0 57 Upp 7 2,6  

8 Han 41 6,3 58 Kan  7 2,6 

9 Är 40 6,3 59 Inte 6 2,6 

10 En 40 6,3 60 Mannen 6 2,4 

11 På 33 5,7 61 Hennes 6 2,4 

12 Av 32 5,6 62 Stora 6 2,4 

13 Med 32 5,6 63 Henne 6 2,4 

14 Var 30 5,4 64 Ville 6 2,4 

15 De 27 5,2 65 Åt 6 2,4 

16 För 27 5,2 66 Under 6 2,4 

17 Till 25 5,0 67 Över 6 2,4 

18 Hon 23 4,8 68 Dem 6 2,4 

19 Icke 21 4,6 69 Ju 6 2,4 

20 Men 20 4,4 70 Utan 6 2,4 

21 Sig 19 4,3 71 Skall 6 2,4 

22 Så 19 4,3 72 Efter 6 2,4 

23 Från 15 3,9 73 Vid 6 2,4 

24 Vara 15 3,9 74 Vad  6 2,4 

25 När 15 3,9 75 Du 6 2,4 

26 Då 15 3,9 76 Äkta  5 2,2 

27 Om 14 3,7 77 Store  5 2,2 

28 Mot 13 3,6 78 Dock 5 2,2 

29 Ett 12 3,4 79 Opp 5 2,2 

30 Jag  12 3,4 80 Namn  5 2,2 

31 Kvinnor  11 3,3 81 Vilka 5 2,2 

32 Kvinnan 11 3,3 82 Måste  5 2,2 

33 Såg   11 3,3 83 Sitt  5 2,2 

34 Sin  11 3,3 84 Gick  5 2,2 

35 Hade  11 3,3 85 Vet 5 2,2 

36 Ty  10 3,1 86 Min 5 2,221 

37 Nu  10 3,1 87 Hämnd 4 1,999 

38 Har  10 3,1 88 Männen 4 1,999 

39 Unge  9 3,0 89 Kärlek  4 1,998 

40 Deras  9 3,0 90 Goda  4 1,998 

41 Två  9 3,0 91 Kvinna 4 1,997 

42 Voro 9 3,0 92 Män  4 1,997 

43 Fick  9 3,0 93 Inga  4 1,997 

44 Genom  9 3,0 94 Våra  4 1,996 

45 Alla  9 3,0 95 Er  4 1,995 

46 Hans  9 3,0 96 Samma  4 1,994 

47 Där  9 3,0 97 Dessa  4 1,994 

48 Kvinnans  8 2,8 98 Hos 4 1,993 

49 Sina  8 2,8 99 Blir 4 1,992 

50 Se  8 2,8 100 Vilken 4 1,990 
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Rank Kollokat  Absolut 

frekvens 

t-värde  

116 Bihanget  3 1,7 

118 Förnedra  3 1,7 

119 Prästbetyg  3 1,7 

120 Perversa  3 1,7 

121 Supa  3 1,7 

122 Artighet  3 1,7 

123 Mörda  3 1,7 

126 Äktenskapet  3 1,7 

129 Älskar  3 1,7 

133 Hustru 3 1,7 

161 Självförnedring 2 1,4 

162 Sexualsfär 2 1,4 

165 Gonorréer 2 1,4 

167 Abdikerade 2 1,4 

169 Furierna 2 1,4 

172 Celibat  2 1,4 

174 Styrkan 2 1,4 

180 Äktenskapsbrott 2 1,4 

192 Fruar 2 1,4 
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