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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Bodil Malmsten föddes 1944 i Jämtland och växte upp hos sina morföräldrar. Hon debuterade 

1977 med lyriksamlingen Dvärgen Gustaf och det stora genombrottet som poet kom sju år 

senare med Damen, det brinner!, en samling prosadikter över människans längtan efter kärlek 

och gemenskap. I och med detta framstår Bodil Malmsten som en eftersökt uppläsare av sina 

egna dikter.  

Romandebuten kom 1994 med Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån, som 

nominerades till Augustpriset. Sedan debuten har Malmsten publicerat ett femtontal volymer 

poesi, prosa och dramatik. 

Idag bor och verkar Bodil Malmsten i Bretagne i Frankrike och förutom att skriva prosa, 

agerar hon även som krönikör. Hon håller sig numera med egen hemsida där hon bloggar 

flitigt och kontinuerligt kommer med boktips. Lagom till sin sextioårsdag 2004 startade hon 

bokförlaget Finistere i avsikt att ge ut ”moderna klassiker som för tillfället inte finns 

tillgängliga på svenska”.1 

Bodil Malmsten har funnit sina läsare genom ett personligt tilltal, något som Björn 

Gustavsson menar påminner om den franske 1500-talsfilosofen Montaigne. I sina essäer tar 

han sig an de mest skilda ämnen och med ett stort intresse för livet fördjupar han sig i nästan 

vad som helst. Denna sorts man-tager-vad-man-haver-filosofi har Bodil Malmsten anammat 

och gjort till sin.2 

Med en lyhördhet och genom oväntade associationer skildrar Malmsten hur det är att 

vara människa. I sina dikter beskriver hon livet i fritt språng mellan de stora frågorna och den 

individuella erfarenheten, och hon skriver ofta på rim i en tid då detta är relativt omodernt. 

Bodil Malmsten är en poet och en vardagsfilosof. Hon skriver både noveller, krönikor 

och romaner. Detta genreövergripande författarskap lockar mig att göra en stilanalys på ett av 

Bodil Malmstens verk. 

 

 

 

 

 
                                                
1 Gustavsson, Björn., Svenska samtidsförfattare 4. Lund 2006. s. 93. 
2  Ibid s. 95. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med föreliggande uppsats är att peka på vilka stildrag som kan sägas vara typiska 

för Bodil Malmsten utifrån Det är fortfarande ingen ordning på mina papper från 2003. Bodil 

Malmstens genreövergripande författarskap kommer väl till uttryck i denna bok. Den 

innehåller drag av både prosa och lyrik, vilket medför att det är svårt att placera boken i en 

enda genre. Malmsten tar sig an stora som små livsfrågor och ämnet skiftar mellan det privata 

och det allmängiltiga. Jag ämnar därför även se om, och i så fall hur, hennes stil skiljer sig åt 

beroende på vilket ämne som tematiseras. Vidare vill jag även undersöka om stilen i en text 

på något sätt förstärker temat. 

Mina frågeställningar blir således: 

• Vilka stildrag kan ses som allmänna? 

• Förstärker stilen temat i texten?  

• Skiljer sig stilen åt beroende på vilket ämne som behandlas i texterna? 

 

1.3 Begreppsdefinition och forskningsläge  

Begreppet stil etablerades för över två tusen år sedan, men detta till trots vållar begreppet 

åtskilligt bekymmer även i vår tid.3 Stil är ett ytterst komplext begrepp som kan ses ur ett 

flertal olika perspektiv. I ordboken beskrivs stil som ”ett enhetligt sätt att utföra ngt”.4 Ordet 

härstammar från latinets stylus, som står för det antika skrivstift som användes för att skriva 

på tavlor av vax och lera. Stilbegreppet användes ursprungligen endast i samband med det 

konstnärligt brukade språket, men har sedan överförts till andra områden för mänsklig 

verksamhet. 

Peter Cassirer har skrivit boken Stilen i Hjalmar Söderbergs ’Historietter’, i vilken han 

med stil avser relationerna mellan de innehållsliga och formella aspekterna hos en text och 

dessa relationers verkan på en läsare.5 I sin bok Stil, stilistik & stilanalys har han förkortat sin 

definition av stil till ”ett förhållande mellan form, innehåll och effekt”.6 Han menar att det är 

en stilistikers uppgift att ställa frågan: Hur framställs vad med vilken verkan? 

Cassirer tar upp två begrepp som han menar är viktiga inom stilistiken, nämligen 

stilvalör och stilnivå. Stilvalör betecknar i första hand ordens värdeladdning, styrka och 

uttryck för känslor och aktivitet. Stilnivå innebär ordens position på en skala vars poler är 

högtidligt respektive vardagligt. Stil används även för att beskriva andra företeelser än texter 
                                                
3 Cassirer, Peter, Stil, stilistisk & stilanalys. Stockholm 2003, s. 32. 
4 Bonniers svenska ordbok, Sjätte upplagan 1997. 
5 Cassirer, Peter, Stilen i Hjalmar Söderbergs ”Historietter”. Göteborg 1970, s. 5. 
6 Cassirer 2003, s. 13. 
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och begreppet kan ha olika innebörd. I alla tillämpningar betecknar dock termen ett sätt på 

vilket något görs och effekten av detta sätt.  

Stilen i en text kan, enligt Cassirer, karakteriseras utifrån en rad axlar som på olika sätt 

beskriver förhållandet mellan innehåll och språk, samt den effekt som detta förhållande får. 

Han skriver att axlarna inte utesluter varandra utan att de i hög grad är interrelaterade och 

samverkar korsvis.  

Språk och stil är ett vanligt ordpar eftersom språket är stilens material och det är också 

anledningen till att det ibland kan vara svårt att skilja på språk och stil i en text.7  

Cassirer skriver att stilistik omfattar såväl teorin om stil som metoderna för stilanalys, 

det vill säga tillämpningen av teorin på texter. Han menar att inom humaniora är analys ofta 

liktydig med tolkning, att analysera en dikt är detsamma som att tolka den. I Epikanalys 

skiljer dock Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson på analys och tolkning. Analys ser 

de inte som den slutliga tolkningen, utan som ett förarbete där tolkaren skaffar sig nödvändig 

information för att sedan gå vidare. Med tolkning menar de däremot att tolkaren mot 

bakgrund av sitt tidigare analysarbete och i anslutning till valda kontexter, redovisar sin 

förståelse av texten.8 Cassirer menar att det är viktigt att hålla isär dessa begrepp, men att det i 

praktiken kan vara svårt att upprätthålla någon klar gränslinje mellan analys, beskrivning och 

tolkning. Man kan inte analysera en text utan att ha förstått den och alltså på ett visst plan 

redan ha tolkat den.  

Ulf Teleman och Anne Marie Wieselgren har skrivit boken ABC i stilistik, som är en 

introduktion till stilistik och en handbok i konsten att beskriva samt tolka stilen i en text. 

Författarna menar att begreppet stil hänför sig till språkets funktionssida. När vi använder 

språket i tal och skrift har vi till vårt förfogande en gemensam kod, nämligen svenskans 

grammatik och lexikon. Författarna anser att det är stilistikerns uppgift att beskriva hur de 

talade och skrivna texterna ser ut. De beskriver stil som en egenskap hos texter och menar att 

det är ungefär detsamma som summan av uttryckssätten i en text. 

Teleman och Wieselgren definierar stil som 1) resultaten av textskaparens val bland de 

synonyma uttryckssätt som lexikon och grammatik erbjuder, samt 2) de avvikelser från det 

gemensamma språkbrukets lexikon och grammatik som texten innehåller. Skalder och 

författare blir inte stora genom att kopiera andra, utan genom att vara sig själva. Genom att 

visa självständighet i tankar och språk, skapar de sin egen individuella stil.9 

                                                
7 Cassirer 2003, s. 37. 
8 Holmberg, Claes-Göran, Ohlsson, Anders., Epikanalys – En introduktion. Lund 1999, s. 9-10. 
9 Teleman, Ulf, Wieselgren, Anne Marie, ABC i stilistik. Kungälv 1980, s. 39. 
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Kjell Möijer skriver i Svensk stillära att stil betecknar ett typiskt sätt att vara utformad i fråga 

om arkitektur, mode, musik, måleri och litteratur. Han menar att stil i synnerhet används om 

ett typiskt sätt att uttrycka sig språkligt. Möijer skriver att den språkliga framställningen syftar 

till praktisk kommunikation eller konstnärligt uttryck.10 I likhet med Cassirer, anser Möijer att 

språk och stil ligger tankemässigt nära varandra och att de inte direkt kan hållas isär. Han 

menar att språket är ett socialt och kollektivt fenomen, medan stilen är en individuell 

företeelse, en tanke-, vilje- och känsloyttring. Likt Teleman och Wieselgren hävdar han att det 

är genom den språkliga stilen som man skiljer sig från andra individer.11 

Möijer skriver att stil är en komplicerad och sammansatt helhet, uppbyggd av en mängd 

funktioner och faktorer.12 Meningarna om stilbegreppets innehåll är delade och han anser att 

det inte finns någon allmänt godtagen definition att tillgå. Olika auktoriteter, forskare och 

författare ger skilda stildefinitioner. Själv definierar Kjell Möijer stil som summan av 

språkliga särdrag och innehållsliga- och psykologiska fenomen i texten. Han delar upp dem i 

1) form och innehåll 2) idé och motiv 3) tempo och rytm 4) känslor, stämningar och tonfall.     

Möijer skriver att ”stilen omfattar hela tillkomstprocessen för den språkliga 

framställningen, från visionens födelse till den klart formulerade texten.”13 Ämnet, innehållet 

och konstnärliga idéer, menar han ger karaktär åt stilen. Språket ger en individuell frihet i 

valet av uttrycksmedel och stilen ger form åt tankar och erfarenheter och ger även uttryck för 

en attityd. Stilen påverkar även budskapet och framtoningen. Enligt Möijer bär stilen upp 

innehållet och menar, precis som Cassirer, att stilens syfte är att åstadkomma en viss effekt. 

Den vill väcka tankar och associationer och framkalla känslor och stämning.14 

Magnus Fernberg har skrivit avhandlingen Kåseristil där hans huvudsyfte är att beskriva 

kåseristil utifrån ett bestämt material. Hans studie har ett deskriptivt syfte och han frågar sig 

hur kåserier ser ut, med avseende på stilen. Fernberg skriver att stil är ett ord som många 

använder utan att exakt kunna definiera det. Han menar att stil verkar vara något som kan 

avläsas i praktik och han skriver att stilen särskiljer en viss praktik från en annan inom samma 

fält. Fernberg anser att stil har ett positivt värde, det är positivt att ha stil, då är man medveten. 

Han menar att det är viktigt att det finns en avsikt bakom stil och skriver vidare att naturen 

inte har stil och att stil inte kommer av slumpen. Fernberg ser stil som en metod för en person 

att föra fram ett innehåll, men menar därav inte att innehåll och stil behöver vara olika saker. I 

                                                
10 Möijer, Kjell, Svenska stillära - Stilistik & Stilanalys. Värnamo 1998, s. 17. 
11 Möijer 1998, s. 16. 
12 Ibid. s. 18. 
13 Ibid. s. 17. 
14 Ibid. s. 18. 
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sin definition av stil har Fernberg anslutit sig till Cassirers syn på stil. Han citerar Cassirer i 

inledningen av sin avhandling: ”Stilistikens traditionella fråga är hur? Men det blev under 

arbetets gång allt mer uppenbart att den frågan implicerar frågan vad?”15 Fernberg ser kåseriet 

som en text med en viss stil och det intressanta för honom är att förstå hur textens delar 

samverkar i helheten, när innehållet förmedlas i kommunikationsprocessen. 

Att stilbegreppet är en komplex term råder det ingen tvekan om och det finns inte någon 

allmänt godtagen definition att tillgå. De många olika teorierna om stil kan ses som ett stort 

smörgåsbord där man fritt kan välja och vraka mellan alla olika definitioner. Jag håller med 

Teleman och Wieselgren om att stil är en egenskap hos texter och likt Möijer anser jag att 

ämnet, innehållet och konstnärliga idéer ger karaktär åt stilen. Jag vill även mena att stilen i 

en text i sin tur, i allra högsta grad, påverkar dess budskap och dess framtoning. Enligt mig är 

det ytterst viktigt för författare att ha en kännetecknande stil, på så sätt utmärker de sig och 

skiljer sig från massan. I min definition av stil ansluter jag mig till Peter Cassirers fråga: Hur 

framställs vad med vilken verkan? Denna fråga kommer jag att ha med mig under mitt 

analysarbete. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och metod 

Då en del av min frågeställning består av att undersöka om stilen i en text förstärker dess 

tema, kommer jag huvudsakligen att ta stöd i Peter Cassirers teori om stil. Han anser att 

stilistikerns främsta intresse är att klarlägga hur en viss effekt uppnås. Han menar att hur är 

stilistikens kardinalfråga: ”Hur framställer texten ett visst tema och vilken effekt har detta 

framställningssätt?”.16 Cassirer har gjort en mall för stilanalys som jag kommer att utgå ifrån. 

Jag kommer även att använda mig av Ulf Telemans och Anne Marie Wieselgrens bok ABC i 

stilistik, Lars Melins Att analysera en text och Kjell Möijer bok Svensk stillära för att 

komplettera Cassirers stilteori och för att vidare utveckla mina iakttagelser.  

Cassirer menar att syftet med en stilanalys ligger till grund för hur analysen ska utföras. 

Syftet är beroende av vad det är för slags text man ämnar undersöka. Anledningen att man har 

valt just den texten ligger i sin tur till grund för syftet med att analysera den.17 En stilanalys 

innebär att man löser upp texten och ordnar beståndsdelarna i vissa, av teorin bestämda, 

                                                
15 Fernberg, Magnus, Kåseristil. Göteborg 2004. s. 2. 
16 Cassirer 2003, s. 15. 
17 Ibid. s. 234. 
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formella och innehållsliga kategorier. Vid en stilanalys är mätinstrumentet vi själva; det följer 

av en av en stildefinition som inbegriper begreppet effekt.18 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att en stilanalys är alltid subjektiv, det är alltså 

mina egna tolkningar som föreliggande analys kommer att grunda sig på. Stilanalysen kan 

dock objektiveras i viss mån om den görs systematiskt efter en på förhand utprovad mall, 

utifrån vilken de viktigaste iakttagelserna samlas och samordnas. Därefter undersöks det hur 

dessa samverkar i helheten för att skapa en viss effekt.19 Detta är precis vad jag ämnar att göra 

i min stilanalys då jag kommer att utgå ifrån Cassirer mall för stilanalys,20 men jag kommer 

endast fokusera på de punkter där jag anser att det finns något intressant att uppmärksamma. 

Efter varje text kommer jag kort att sammanfatta mina iakttagelser i en stilbeskrivning. 

 
1.5 Tidigare forskning 

Om Bodil Malmsten och hennes författarskap har det inte gjorts någon omfattande forskning. 

På universitetet i München har Hanna Eglinger skrivit avhandlingen Der Körper als 

Palimpsest. Die poetologische Dimension des menschlischen Körpers in der skandinavischen  

Literatur der Gegenwart. Hon disputerade på den i våras och boken kommer att tryckas till 

våren. Ett kapitel i avhandlingen handlar om Bodil Malmstens roman Nästa som rör mig. 

Det har även skrivits ett antal påbyggnadsuppsatser om Malmsten vid Uppsala universitet. 

Från debut till genombrott. En receptionsanalys av Bodil Malmstens tre första diktsamlingar 

heter en uppsats skriven av Kerstin Aronsson våren 1996. Eftersom hon har gjort en 

receptionsanalys är den inte aktuell för min studie. Däremot har Kerstin Öhman skrivit två 

uppsatser som mer tangerar mitt ämne: Stil, motiv och struktur i Bodil Malmstens dikt "Se på 

idioterna" från vårterminen 1998 och Så nära ådern det går. En motivanalys av Bodil 

Malmstens novell "Undergångarens sånger" skriven hösten 1999. Dessa båda uppsatser 

behandlar, precis som min, stilen hos Malmsten, medan Kerstin Öhman har fokuserat på 

dikterna jag behandlar prosan. 
 

 

 

 

                                                
18 Ibid. s. 253 
19 Cassirer 2003, s. 253 
20 Se bilaga s. 27 
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2. Stilanalys 
 

2.1 Introduktion  

Det är fortfarande ingen ordning på mina papper innehåller en mängd kortare texter, varav 

många tidigare publicerats i tidningar. Boken griper över flera genrer, prosa varvas med lyrik. 

Den har ingen direkt handling, utan är skriven nästan som en dagbok med korta fristående 

kapitel. Så här beskriver Bodil Malmsten själv boken: 

 
För tolv år sedan kom Det är ingen ordning på mina papper, en samling kortprosa, en så 
kallad klippbok. Texter om livet och litteraturen, resor och hemorter. Att det redan har gått 
tolv år är besynnerligt, men så är det. Tolv år. Människor som föddes då vet redan allt de 
någonsin kommer att veta.21  
 
 

Som Malmsten själv skriver i citatet ovan, handlar boken om vitt skilda saker. Hon kallar den 

själv en klippbok. När jag läste boken lade jag märke till hur olika ämnen upprepar sig i de 

olika kapitlen. Motiv och teman återkommer, omarbetas och vidareutvecklas. 

Jag har valt att dela upp min analys i tre olika delar som behandlar varsitt tema. De 

teman jag har valt att analysera i uppsatsen är: frihet, tid och död. I varje del tar jag upp 

kapitel som jag anser innefattar respektive tema. Jag kommer utifrån Peter Cassirers mall, att 

ta upp stildrag som jag finner vara relevanta för Bodil Malmstens stil som helhet och även 

drag som jag anser på något sätt förstärker temat i de utvalda kapitlen.  

 

2. 2 Tema: Frihet  
 

2.2.1 Origami 

Kapitlet Origami i boken Det är fortfarande ingen ordning på mina papper handlar om 

människans fria vilja: ”Trots alla bevis på motsatsen framhärdar jag i övertygelsen om att 

människan har en, om än måttlöst inskränkt, fri vilja och ett, om än minimalt, personligt 

handlingsutrymme.”22 

 

Mitt första intryck av texten är att den är skriven med en ledig och talspråkig stil. Ett sätt att 

ge en text intryck av talspråkighet är att använda meningar utan subjekt.23 Meningar som ”Ett 

                                                
21  http://finistere.se/bocker/ 
22 Malmsten, Bodil, Det är fortfarande ingen ordning på mina papper. Uddevalla 2005. s. 30. 
(Sidhänvisningarna till denna bok kommer i fortsättningen att skrivas löpande i texten.) 
23 Teleman, Wieselgren 1980, s. 65. 
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halvt kilo om dagen.”(s. 29) och ”Noggrant upplagt i en skål.”(s. 29) uppfattas inte som 

fullständiga meningar då de helt saknar ett subjekt. Meningsbyggnad är ett språkligt begrepp 

med stilistisk relevans framförallt på grund av dess betydelse för läsbarheten av en text.24 I 

Bodil Malmstens kapitel försvårar meningslängden och uppbyggnaden av meningarna 

läsandet, vilket vi kan se exempel på i citatet nedan: 
 

Jag markerar mitt missnöje med de i sina sittvagnar skrikande barnen genom att blockera 
tillgången till plockgodiset och att inte lämna över skopan till mamman. (s. 29) 
 

Ordföljden i ovanstående mening kan upplevas som komplicerad. Som läsare tvingas man 

läsa om meningen både en och två gånger för att förstå innebörden av den, vilket självklart 

påverkar läsbarheten. 

Ett annat stilgrepp som kan bidra till att en text upplevs som svårläst är att, som 

Malmsten, använda en sönderhackad syntax: 
 

Under en period av tre veckor i mars 2000 livnär jag mig enbart på gröna grodor. Ett halv kilo om 
dagen. Uppdelat på tre lika stora portioner, tre gånger dagligen. (s. 29) 
 

Enligt Peter Cassirer är det besvärligare att läsa en text med genomgående mycket långa 

meningar än att läsa motsvarande text med kortare meningar.25 Att dela upp meningarna i 

smådelar kan dock även det försvåra läsningen och är därför inte alltid så lyckat. En helt 

annan sak är det om författaren medvetet vill åstadkomma en stilistisk effekt genom att bryta 

ut en del av meningen26, vilket jag tror är fallet med Bodil Malmsten. 

Inskjutna satser har alltid stilistisk relevans eftersom de gör en mening mer komplicerad 

och svårare att läsa än en mening där den ena satsen följer den andra:  

 
Trots alla bevis på motsatsen framhärdar jag i övertygelsen om att människan har en, om än 
måttlöst inskränkt, fri vilja och ett, om än minimalt, personligt handlingsutrymme.(s. 30) 
 

Cassirer menar att inskjutna satser bidrar till att en text kan uppfattas som invecklad och mer 

svårläst.27 I fallet ovan anser jag att de inskjutna satserna bidrar till att stilen förefaller mer 

högtravande och att läsbarheten försvåras då flödet i texten bryts. 

 

 

                                                
24 Cassirer 2003 s. 80. 
25 Ibid. s. 80. 
26 Ibid. s. 81. 
27 Cassirer 2003, s. 70. 
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I följande citat finner vi exempel på hur Bodil Malmsten använder sig av olika typer av 

stilvalörer för att få fram den rätta känslan i texten: 
 

När kvinnor köper plockgodis är det till barn som skriker i sittvagnar, kvinnor som tagits som 
gisslan av sin avkomma och köper ormar och sega råttor för att få en frist. 

           Ungarna skriker ändå. (s. 29) 
 

Stilvalören anger ordets attityd till det som det betecknar. Berättarens inställning till ämnet 

påverkar alltså valet av stilvalör.28 Att beskriva det som att kvinnorna tagits som gisslan av 

sina barn sätter en negativ stämning. Malmsten väljer att använda orden ”avkomma” och 

”ungar”, som båda har en negativ stilvalör, vilket ger intrycket att barn inte är något som 

tilltalar författaren. 

På det innehållsliga planet finns en del att uppmärksamma. Temat i kapitlet är 

människans fria vilja och den porträtterar Malmsten genom att beskriva hur hon bestämmer 

sig för att sluta med smågodis. En så vardaglig handling som att plocka till sig smågodis och 

sedan vika ihop påsen beskriver Bodil Malmsten väldigt utförligt och detaljerat:  
 
Sedan skyfflar jag sakta de små gröna grodorna, en efter en, ner i den för det ändamålet avsedda 
glatt mönstrade papperspåsen. Stänger ihop påsen genom att vika ihop öppningen, först ett rakt 
dubbelt vik och sedan ett triangelformat som jag omsorgsfullt viker ner och ihop. (s. 29) 
 

En händelse som kortfattat hade kunnat skrivas i en enda mening, beskriver Malmsten 

utförligt och detaljerat. Effekten av detta är att texten känns högtravande, samtidigt som det 

enligt min mening ger texten en lyrisk känsla, då författaren beskriver något så vardagligt med 

beskrivande adjektiv och med en känsla av välbehag. 

Malmstens sätt att skriva innehåller ofta oväntade associationer. Den japanska 

papperskonsten origami kopplas till plockgodiset i en text som illustrerar människans fria 

vilja: 
 

Origami kallas ett japanskt sätt att vika papper, det var mycket origami i barnprogram på 
sjuttiotalet, sedan försvann det tills det en dag utan annat samband än påsen dyker upp vid 
plockgodiset. (s. 30) 
 

I texten får de gröna grodorna stå för beslutet att lägga av med ett beroende: ”Alltså 

bestämmer jag mig för att sluta med de små gröna grodorna och det gör jag”. (s. 30) 

Malmsten liknar sitt beroende av gröna grodor med beroendet av cigaretter. Hennes beslut att 

sluta med godiset blir för henne detsamma som när en rökare bestämmer sig för att sluta med 

cigaretter: ”Varje groda den sista.”.(s. 30) 
                                                
28 Ibid. s. 71. 
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I kapitlet använder Malmsten upprepning som ett stildrag för att effektivt förstärka och 

framhäva det skrivna: ”Ensamma män gör det, män i alla åldrar som handlar ensamma.” 

(s. 29). Upprepning syftar ofta till emfas och kan vara ett bra sätt att ta fasta på 

huvudpunkterna i en text. Det upprepade avsnittet självt behöver inte vara bärare av det 

innehåll som ska framhävas, dess uppgift kan vara att binda ihop längre avsnitt i en text.29 I 

citatet ovan kan vi se exempel på kiasm och denna typ av korsupprepning ger en lyrisk prägel 

till kapitlet. 

 

Stilbeskrivning 

Det omedelbara intrycket som detta kapitel ger mig är att den är skriven med en ledig och 

talspråkig stil. Det finns dock ingen enhetlighet i stilen och den talspråkiga tonen är inte 

alltigenom lik. I kontrast till det lediga och vardagliga står den högstämda och mer bildade 

stilen, med en mer komplicerad syntax. Genom en poetisk frihet avviker diktaren från allmänt 

språkbruk.30 Författaren frångår syntaxen och ”språkets regler” och använder en fri och 

individuell stil. Att texten är svårläst ser jag som ett medvetet drag från Bodil Malmstens sida 

för att framhäva frihetskänslan som förmedlas. 

 

2.2.2 Praktisk psykologi 3 

Bodil Malmsten anses gå sin egen väg och Björn Gustavsson skriver att ämnen som frihet och 

självständighet präglar mycket av det hon skriver.31 Kapitlet Praktisk psykologi 3 handlar om 

just självständighet och det kommer till uttryck i form av friheten att inte tillhöra någon 

grupp: ”Jag tillhör ingen grupp. Utom blodgruppen, jag vet inte vilken blodgrupp jag 

tillhör.”(s. 26) 

 

Detta är ett kort kapitel som endast består av tio rader, men jag tycker ändå att det stilmässigt 

och innehållsmässigt är ett intressant kapitel, värt att ta upp. På den fonetiska nivån finner vi 

exempel på allitteration: ”Jag är rädd för grupperingar, fruktar flocken, fasar för 

fundamentalister men är svag för veganer.”(s. 26) Denna typ av begynnelserim skapar 

stämning genom ordklanger,32 och i det här fallet anser jag att det ger meningen en lyrisk 

                                                
29 Teleman, Wieselgren 1980, s. 52. 
30 Möijer, 1998, s. 48. 
31 Gustavsson 2006, s. 95 
32 Möijer 1998, s. 97. 
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prägel eftersom allitteration är en välkänd figur, inte minst på grund av dess betydelse i 

fornnordisk poesi. 

En metod som ofta används inom stilistiken är att undersöka vilka proportioner som råder 

mellan de olika ordklasserna i en text. En ordklass bestäms av form, funktion och betydelse 

och kan därför med viss rätt sägas tillhöra den morfologiska nivån av språket. Förhållandet 

mellan de viktigaste ordklasserna kan beräknas i en så kallad nominalkvot, som anger 

proportionerna mellan antalet nominaler och antalet verb, adverb och pronomen. Enkelt kan 

det sägas att ju fler verb desto talspråkligare stil och ju fler nominaler desto mer formell, 

skriftspråklig stil. Ett enklare beräkningssätt som i stort sett ger samma resultat är att enbart 

räkna ut proportionen mellan substantiv och verb.33 Genom en ordklassberäkning av kapitlet 

framkommer det att texten övervägande består av verb, då jag räknar verben till 18 stycken 

och substantiven till 11. Detta överskott av verb gör texten verbal, vilket ger ett talspråkigt 

och ledigt intryck. 

Även i detta kapitel använder Malmsten ofullständiga meningar utan subjekt, något som 

jag tidigare nämnt även det anses ge en text drag av talspråkighet.34 ”Hyllar det gemensamma 

men vill bestämma själv.”(s. 26) är ett exempel på en mening som saknar ett subjekt. 

Som framkommit tidigare skriver Malmsten med en uppbruten syntax: ”Jag tillhör ingen 

grupp. Utom blodgruppen, jag vet inte vilken blodgrupp jag tillhör.”(s. 26) Här har författaren 

satt punkt i vad som i normalt språk skulle vara en mening. Följande mening är ett exempel ur 

ABC i stilistik: ”Detta är en vanlig, trevlig, svensk familj där alla delar allt ljuvt och lätt. Utom 

bilen, för den äger pappa.”35 Denna typ av avvikelse mot syntaxen är ytterligare ett drag som 

bidrar till textens talspråkiga karaktär. 

Som jag tidigare nämnt har inskjutna satser alltid stilistisk relevans, eftersom de gör en 

mening mer komplicerad än en mening där den ena satsen följer den andra: ”Eftersom min 

grupp bara består av mig – glöm det där med blodgruppen – är jag enväldig.”(s. 26) Den 

inskjutna satsen i ovanstående mening syftar varken till delen före eller till delen efter, utan 

blir ett avbrott i meningen. Citatet visar även exempel på Malmstens brukande av hastiga 

tankesprång. Hon börjar skriva på en sak och avbryter sig själv genom att gå in på något 

annat, för att sedan återgå till sin första tanke. Även detta drag ger texten en ledig och spontan 

prägel. I talet är det vanligt att vi avbryter oss själva genom att inflika något som egentligen 

inte har med saken att göra, men som vi ändå vill få sagt. 

                                                
33 Cassirer 2003, s. 60. 
34 Teleman, Wieselgren 1980, s. 65. 
35 Ibid. s. 65. 
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Ett stilgrepp som är återkommande hos Malmsten är kontrastverkan:  
 

Jag är rädd för grupperingar, fruktar flocken, fasar för fundamentalister men är svag för veganer. 
Hyllar det gemensamma men vill bestämma själv. (s.26) 

 

Om man placerar två uttryck med motsatt innebörd intill varandra kan kontrastverkan öka 

bådas uttrycksfullhet. De båda leden kan, som i citatet ovan, stå i ett adversativt förhållande 

till varandra.36 Konstrastverkan bidrar till att öka uttrycksfullheten av orden som 

kombineras.37 Enligt mig ger kontrasten texten en motsägelsefull karaktär. Jag får en känsla 

av kluvenhet och att författaren är vacklande i sina åsikter. 

 

Stilbeskrivning 

Mitt första intryck av kapitlet Praktisk psykologi 3 är att även denna text är skriven med en fri 

och ledig stil med drag av talspråkighet. Återigen finner vi exempel på Bodil Malmstens 

utnyttjande av så kallad poetisk frihet, då hon skriver med en ofta sönderbruten syntax och 

med meningsbyggnader som kan anses vara komplicerade. Även i detta fall ser jag det som ett 

medvetet drag från författaren för att förstärka temat. Denna text har även starka lyriska drag 

som kommer till uttryck bland annat genom allitteration. 

 

2.2.3 Hjärtats gränsbevakning 

Hjärtats gränsbevakning handlar om hur man inte kan äga eller bestämma över någon annan 

människa: ”Man kan inte ha en levande människa och ingen som lever är fri”.(s.111)  

 

Som jag tidigare tagit upp är meningsuppbyggnaden av stor vikt för läsbarheten i en text. 

Nedanstående citat är en uppbruten mening, utan någon direkt struktur: 
 

Det får inte plats fler känslor, jag har redan för många för att kunna ta hand om dem, kan inte 
härbärgera fler, resurserna är slut. (s. 110) 
 

Effekten ovanstående menings uppbyggnad får är att den förstärker den känsla av författarens 

desperation som präglar texten som helhet. Det gäller att vara försiktig med att bryta upp 

meningarna alltför mycket, eftersom det kan bidra till att en text uppfattas som otydlig och 

svårläst,38 vilket jag tycker är fallet i ovanstående mening.  

                                                
36 Teleman, Wieselgren 1980, s. 54. 
37 Möijer 1998, s. 98. 
38 Cassirer 2003, s. 81. 
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Ett rikt bildspråk är ett språk fullt av bilder, symboler, liknelser och metaforer. I följande 

mening ser vi tydligt exempel på detta: ”Att försöka sätta koppel på honom var som att 

försöka stoppa tidvattnet med bara händerna.”.(s. 111) Sakledet i ovanstående citat består av 

”sätta koppel på”, bildledet av ”stoppa tidvattnet med bara händerna” och jämförelseordet är 

givetvis ”som”.  

En metafor bygger även den på två led, men till skillnad från en vanlig liknelse finns det 

inget jämförelseled. Exempel på detta finner vi i meningen: ”Han vägrade bära koppel.” 

(s. 110) Kopplet blir en symbol för förhållandet mellan en man och en kvinna, som i det här 

fallet ses som ett slags fångenskap. Effekten metaforer och liknelser får är att de gör 

framställningen mer påtaglig och färgrik. De stimulerar känslan och fantasin och har en 

förstärkande effekt.39  

Ett stildrag som Bodil Malmsten frekvent använder är allusioner: ” ’En fri människa kan 

inte ha hund’ sa August Strindberg. En fri hund kan inte ha människa.”(s.111) Teleman och 

Wieselgren menar att effekten allusionen ofta får är att den skapar ett slags exklusivt 

samförstånd mellan författaren och dennes belästa läsare över huvudet på vanligt folk.40 Jag 

anser dock att Bodil Malmsten använder allusionerna på ett så pass enkelt och vardagligt sätt, 

att man som läsare aldrig känner sig underlägsen. 

Som tidigare framkommit använder Malmsten ofta upprepning för att framhäva en tanke 

eller en känsla. Ett exempel på detta finner vi i följande citat: 
 

Hjärtat är alltid lika värnlöst. Hjärtat har inget Schengenavtal, hjärtat är fullt, gränsen måste 
stängas. (s. 110) 
 

Anaforen i ovanstående citat bidrar till att skapa en stark rytm till meningen och eftersom 

sådan repetition är vanlig inom poesi vill jag mena att detta är ett lyriskt drag. Samma mening 

är även en slags besjälning, vilket innebär att ett konkret ting tillskrivs mänskliga egenskaper. 

Hjärtat beskrivs som utelämnat, det står försvarslöst utan något Schengenavtal som kan 

skydda det.  

I följande mening är det tal om en annan metaforkategori som ligger nära besjälning, 

nämligen personifikation:  
 
Jag trodde jag visste bättre och det gör jag, men vad hjälper det. Det bättre vetandet har ingen 
kontroll över kärleken. (s.110) 

 

                                                
39 Möijer 1998, s. 90. 
40 Teleman, Wieselgren 1980, s. 49. 
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För att det ska bli tal om personifikation är det inte konkreta, utan abstrakta ting som tillskrivs 

mänskliga egenskaper.41 Här är det författarens bättre vetande, ett abstrakt fenomen, som inte 

kan ta kontroll över kärleken.  

 

Stilbeskrivning 

Kapitlet om hjärtats gränsbevakning förefaller vid en första läsning vara fullt av lyriska drag, 

bland annat använder Bodil Malmsten ett rikt bildspråk med en stor variation av liknelser och 

metaforer, något som är grundläggande för all poesi.42 Stilen upplevs återigen som vardaglig, 

men inslag av stilfigurer, som upprepning och allusioner, som bidrar till att texten ändå 

förefaller poetisk. Jag vill kalla stilen i detta kapitel för ”vardagspoesi”. 

 

2.3 Tema: Tid  
 

2.3.1 Ständigt denna lila socka 

I kapitlet Ständigt denna lila socka skriver Bodil Malmsten om stress och hur hon inte får 

tiden att räcka till. 

 

I föregående kapitel såg vi hur Malmsten använde en sönderhackad syntax, med korta 

ofullständiga meningar. På den syntaktiska nivån i denna text finner vi exempel på det 

motsatta, här finner vi ett flertal väldigt långa meningar: 
En gång – jag minns inte hur länge sen det var – nyss - bodde jag i en vit och ljus liten 
hörnlägenhet med balkong och sjöutsikt som jag aldrig hann njuta av – det var så mycket annat 
man var tvingad att passa på att ta tag i, det måste varit på åttiotalet, fattigstugan hotade – hotar.  
(s. 21) 
 
Aldrig hinner jag gå ut och gå ens ett varv runt Karlaplan, lika bra det så slipper jag bli påkörd av 
bussen som kommer mot körriktningen från fel håll för att hela Karlaplan gjorts om utan att jag 
märkt det och protestera kom för sent; tio miljoner poff och Karlaplan förstörd; sidospår. (s. 22) 
 
Måste coola ner mig eller explodera, ställ mig i en snödriva med huvet före, tag mig ur trafik, lägg 
mig på is och tina upp mig när jag lärt mig säga nej och stopp, bli stilla, stanna upp – när 
liljekonvaljen blommar, allt är vitt. (s. 23) 
 

Ovanstående citat är bra mycket längre än vad en normal mening bör vara, den optimala 

meningslängden ligger mellan 13 och 19 ord.43 Dessa överdrivet långa meningar bidrar till att 

texten får ett högt och stressat lästempo. Meningarna är även uppbrutna och sönderdelade, 

                                                
41 Elleström 1999, s. 85. 
42 Möijer 1998, s. 49. 
43 Cassirer 2003, s. 66. 
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vilket även det får som effekt att lästempot höjs och att den känsla av stress som texten 

förmedlar blir mer påtaglig. 

På den lexikala nivån kan det uppmärksammas att författarens val av ord bidrar till att 

förstärka textens innehåll. Ordet ”hinna” är ofta förekommande: ”Jag hinner aldrig 

någonting.”(s. 19), ”[…] för att hinna allt jag måste […]”(s. 19), ”Ingenting hinner jag 

[…]”(s. 19), ”[…] men jag hinner aldrig lära mig […]”(s. 20), ”[…] men hur skulle jag hinna 

det?”.(s. 22) Även ord som ”stressa”, ”måste” och ”bråttom” är återkommande i texten. I 

följande mening anser jag att orden till stor del bidrar till textens stressade intryck:  
 
Timmar, dagar, månader, år, sekunder – jag rusar fram som Expresståget X2000, som en racerbil 
på Screensport – en av de många kanaler som jag inte heller hinner titta på innan den läggs ner – 
jag jagar fram som ett jetplan – ett av alla SAS-plan som störtar och störtar på Rapport och 
Aktuellt, jag överhettas. (s. 23) 

 
I synnerhet är det de transportmedel som nämns, ”expresståg”, ”racerbil” och ”jetplan”, som 

jag anser förstärker textens hektiska och tidspressade känsla.  

En typ av stildrag som Malmsten använder sig av, och som jag anser hjälper till att 

förstärka temat i kapitlet, är hopning. Vi såg det i citatet ovan då författaren radar upp 

tidsbegreppen timmar, dagar, månader, år och sekunder. Ytterligare exempel på hopning finns 

i följande citat: 
Det är precis som hemma. Där jag hastigt och lustigt – dessa klyschor! – utan att jag vet ordet av 
finner mig stående i köket, sovrummet, hallen, badrummet, huvet under armen, ingen aning om 
varför jag står just där. (s. 20) 
 

Samma sak finner vi i följande utdrag: 
 

Kvittot till kemtvätten? Julgransfoten? Kejsarn av Portugalien av Selma Lagerlöf? Lappen till ICA 
som alltid ligger kvar i hallen när jag kommer hem utan kallpressad olivolja, toalettpapper och 
frisésallad. (s. 21) 

 

Hopning används ofta för att göra en text mer intressant och levande. Denna typ av retorisk 

upprepning ger massverkan och gör intrycket mer intensivt och påträngande,44 och enligt min 

mening bidrar det även till ett ökat tempo. Om rader av verbfraser eller satser med icke 

statiska verb koordineras blir intrycket ofta ett förhöjt tempo:45 
 

Gjort en sak i sänder i stället för alltihop på en gång, vilket jag gör för att hinna allt jag måste – 
skriva den där texten om hur mycket jag stressar, skriva om Irland, skriva min roman, göra ett 
radioprogram om kärleken till snö – jag älskar snö men hinner aldrig resa dit där snön är för att jag 
inte har tid. (s. 19) 
 

                                                
44 Möijer 1998, s. 103 
45 Teleman, Wieselgren 1980, s. 62. 
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Även i detta kapitel finner vi Malmstens hastiga tankesprång, hon börjar skriva om en sak 

som sedan mynnar ut eller avbryts av en annan: 
 
Ingenting hinner jag fast jag pratar så fort och går så fort och aldrig stannar upp utan skyndar mig 
skyndar mig tills jag varken vet upp eller ner, bak eller fram – höger fot i vänster stigbygel – när 
ska jag hinna lära mig rida – små vita hästar i snön… (s.19) 

 

Denna typ av osammanhängande tankeströmmar kan ses som ett drag av poetisk 

modernism.46 Enligt mig förstärker detta sätt att skriva den känsla av stress som kapitlet 

förmedlar. Jag får känslan av att författaren har så mycket hon vill säga och så kort tid på sig 

att säga det. Hon blir så ivrig att hennes tankar överlappar varandra.  

Ironi är ytterligare en stilfigur jag finner hos Bodil Malmsten. Det finns mängder av 

olika typer av ironi, men den variant som Malmsten använder sig av i denna text är den typ 

som Cassirer kallar för livets ironi:47 
 
Jag hinner aldrig någonting. För jag stressar så mycket att allting tar tusen gånger så lång tid som 
det skulle gjort om jag tagit det lugnt. (s. 19) 
 

Exempel på denna typ av ironiska hållning finns även i följande mening: 
 

Instruktionsboken till nya videon som man skulle kunna programmera härifrån till evigheten om 
man hann ta reda på hur det gick till. Och såg vad det stod på alla de små knapparna utan 
glasögonen som jag behöver för att kunna leta efter glasögonen. (s. 21) 

 

Livets ironi är en term som används för att beteckna när livet självt på något sätt beter sig 

olämpligt eller motsägelsefull. Vid sidan av metaforen är ironi den mest använda tropen inom 

stilistiken.48 I det här fallet tycker jag att det ironiska i texten ger den en komisk och 

humoristisk karaktär. 

En annan stilfigur som är återkommande hos Bodil Malmsten är naturbesjälning. I 

följande mening ger författaren själ och mänskliga drag åt växter: ”Nakna träd mot himlen 

med rötterna i marken och grenarna längtande uppåt […]”.(s. 22) Denna typ av 

naturbesjälning ser jag som ännu ett drag som bidrar till textens lyriska prägel. 

 

Stilbeskrivning 

Den här texten ger intryck av att vara humoristisk, något som kommer till uttryck genom den 

ironiska hållning som författaren har. De överdrivet långa meningarna bidrar till att texten får 

ett högt och stressat lästempo. Även de många formerna av hopning och författarens hastiga 
                                                
46 Möijer 1998, s. 49. 
47 Ibid. s. 222. 
48 Cassirer 2003, s. 217. 
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tankesprång gör att texten uppfattas som hektisk. Jag anser att dessa stildrag i allra högsta 

grad förstärker textens tema, som är stress och att tiden inte räcker till. 

 

2.3.2 Tid 

I kapitlet Tid skriver Bodil Malmsten om hur hon i sin barndom brukade stå och titta på tågen 

som for förbi. Hon undrar vart tiden tagit vägen: ”Var är all tid som rinner iväg, omöjlig att 

samla på hög och spara och paketera och lägga undan till dess man bättre behöver den 

[…]”.(s.183) 

 

På den fonetiska nivå i detta kapitel hittar vi exempel på ljudhärmade ord, det vill säga 

onomatopoetiska ord, alltså ord som är bildade efter ljud i naturen.49 
 

Nyss var det som jag lade huvudet mot rälsen och hörde hur Stockholmståget kom rusande kabom 
kabom kabom. (s. 184) 

 

I den här meningen består det ljudhärmande ordet av ”kabom”, vilket refererar till tåget och 

blir en symbol för hur fordonet låter när det far fram. Enligt gammal tradition har 

ljudsymboliken utnyttjats i tal och skrift för att göra framställningen mer intensiv och 

uttrycksfull. Särskilt inom poesin utnyttjas språkljudens olika symbol- och uttrycksvärden och 

där träffar man ofta på ljudsymboliska effekter.50 Jag vill därför påstå att detta stildrag kan ses 

som ett lyriskt drag. 

I kapitlet använder Malmsten sig av långa meningar med få, om ens några, skiljetecken: 
 
Nyss satt jag vid min portabla skrivmaskin som hette Canon och ville skjuta mig en kula genom 
huvet för att jag inte dög till att få ihop det där sommarprogrammet och hann alltså aldrig höra 
syrsorna fila sin korta sommarsång, hann inte se fjärilarna flimra i blått och guld och inte spelade 
badminton och inte gick jag runt kärret och kände porsen dofta och inte bara satt jag i solen och 
såg tvätten torka på strecket. (s. 184) 
 

Denna typ av brott mot syntaxen använder författare sig av för att uppnå vissa effekter.51 

Meningar som den ovan gör att man som läsare nästan får andnöd. Eftersom det förekommer 

väldigt få skiljetecken finns det inga naturliga pauser för läsaren att hämta andan. Effekten 

blir att texten upplevs som hektisk och stressad.  

 

 

                                                
49 Cassirer 2003, s. 54 
50 Möijer 1998, s. 90. 
51 Teleman, Wieselgren 1980, s. 65. 
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De långa meningarna fortsätter halvvägs in i kapitlet. Här förändras tempot och rytmen, då de 

långa meningarna byts ut mot kortare: 

 
Nyss var jag en blå unge som stod i Jämtland och vinkade åt Stockholmståget med snoriga 
Lovikavantar. 
Nyss var jag en påbyltad unge bland andra påbyltade byungar som tog sparken ner till järnvägen 
om vinterkvällarna. 
Nyss var det som jag lade huvudet mot rälsen och hörde hur Stockholmståget kom rusande kabom 
kabom kabom. (s. 184) 

 

Denna typ av upprepning av inledningsordet i på varandra följande meningar används, som 

jag tidigare nämnt, för att skapa en stark rytm och är vanlig inom lyriken.52 Malmstens 

brukande av anaforer fortsätter: 

 
Och såg tåget flimra förbi fullt av passagerare […] 
Och vi vinkande som besatta åt tåget […] 
Och aldrig var det någon som vinkade tillbaks […] 
Och vi fick sparka hem över skaren […] (s. 184) 

 

Att Bodil Malmsten, som vi såg ovan, använder ordet ”nyss” när hon talar om sin barndom 

ger intrycket av att författaren tycker att tiden har gått fort. Ordvalet förstärker kapitlets känsla 

av hur tiden rinner iväg. Malmstens val av ord får även kapitlet att kännas dyster och sorgsen: 

”Min sol var förmörkad av prestationsdjävulen som strök runt husknuten i slokhatt och 

långrock.”(s. 184), ”Och såg tåget flimra förbi fullt av passagerare på väg mot Stockholm och 

det riktiga livet som alltid är någon annanstans och söderut och i Stockholm.”(s. 184), 

”[…]blå besvikna svikna snorungar, osynliga […]”(s. 184) och ”[…]och plötsligt är vi dödens 

lammungar alla vi barn med huvudet på rälsen och tåget har gått.”(s. 185)  

Ord som ”prestationsdjävulen” och ”dödens lammungar” sätter en negativ stämning till 

meningarna och med de ”besvikna, svikna barn”, som alltid tycker att det riktiga livet som 

alltid är någon annanstans, målar Malmsten upp en nedstämd, nostalgisk bild av sin barndom. 

Innehållsmässigt suddar Bodil Malmsten ut tusenåriga tidsskillnader och behandlar 

allmängiltiga livsfrågor: 
 

Sol, rosor, radio och vännerna på verandan och jag under oxeln skrivande om Nefertiti och 
Nefertitis dotter Maketaton som levde och dog på 1350-talet före Kristus i Egypten när folk 
älskade sina barn lika mycket som nu och solen lyste över Egypten som den lyste över Ljusterö 
sommaren 1989, var blir tiden av? (s. 183) 
 

Det spelar ingen roll om året är 1350 före Kristus i Egypten eller om det är 1989 i Ljusterö. 

Det är samma sol som skiner över oss och kärleken till våra barn är lika stark nu som då. 

                                                
52 Möijer 1998, s. 98. 
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Stilbeskrivning 

Den här texten gör ett stressat intryck på mig som läsare. De långa meningarna utan några 

skiljetecken som används i början av kapitlet gör texten driver upp, något som enligt mig 

förstärker temat tid. Halvvägs in i kapitlet förändras meningsbyggnaden och därav även 

rytmen. Texten får här en mer lyrisk prägel, bland annat tack vare anaforerna. Kapitlet får en 

nedstämd och nostalgisk stämning i de stycken där barndomen beskrivs, något som kommer 

till uttryck främst genom ordvalet. Jag anser att även detta är ett lyriskt drag på grund av sättet 

som Malmsten, genom sitt bildspråk, framställer barndomen. 

 

2.3.3 Bara ett ögonblick till herr bödel 

I det här kapitlet skildras värdet av ett ögonblick: ”Allt som händer för att det kan hända – ett 

ögonblick till att njuta av det, bara en liten årstid till.”(s. 187) 

 

På den fonetiska – fonologiska – grafematiska nivån finns det exempel på allitteration: 

”Byggnader. Bilder. Böcker och djur.”(s. 187) Även i det här fallet tycker jag att stildraget ger 

texten en mer poetisk och lyrisk känsla. 

Bodil Malmsten beskriver i detta kapitel hur Madame du Barry var älskarinna åt Louis 

XV i slutet av 1700-talet, hur hon levde i promiskuitet och fick smycken och slott för sina 

behag. Återigen suddar Malmsten ut tidsskillnader och behandlar generella livsfrågor:  
 

Hade födelsedag den nittonde augusti; det enda vi har gemensamt. Utom det att jag också vill ha 
ett ögonblick till, en minut, en dag, ett år. (s. 186) 

 

Författaren liknar sig själv vid den franska kvinnan som mer än 200 år tidigare fick huvudet 

avhugget som följd av sitt leverne. Hon ser dock att de inte har mycket gemensamt förutom 

att de fyllde år samma dag och att de båda önskar att de kunde få lite mer tid. På 

innehållsplanet finns även det flera exempel av naturlyrik. Naturen och framförallt havet är 

motiv som är typiska för den lyriska stilen. Även ett rikt inslag av karaktäriserande adjektiv 

kännetecknar lyriken.53 Följande citat ger exempel på båda dessa stildrag: 
 

Från mitt takfönster ser jag Atlanten. Just nu är havets möte med klipporna stilla och fridfullt men 
när som helst kan det sättas i gungning, när som helst blir det svart med vita vågkammar, upprört 
och gagnlöst vrålande, vilket ögonblick som helst kan det ändras, just nu är det lugnt, detta 
ögonblick. (s. 188) 

 

                                                
53 Möijer 1998, s. 49. 
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Stycket ovan beskriver det stilla havet som när som helst kan brusa upp. Här skildrar 

Malmsten själva lugnet före stormen. Adjektiv som ”stilla” och ”fridfullt” är vanliga inom 

lyriken. Ord som ”gagnlöst vrålande” är exempel på hörselintryck som också hör till den 

lyriska stilen.54 Även följande mening, menar jag, innehåller typiskt lyriska drag: 
 
Vinterns övergång i vår, spirandet, stegringen mot sommar, höstens roströda avklang; årstidernas 
växlingar, vädrets skiftningar. (s. 187) 

 

Återigen beskrivs naturen med skildrande adjektiv så som ”roströda”. Ser man på kapitlets 

komposition finns där en del att uppmärksamma. Den inledande meningen i kapitlet lyder: 
 

Bara ett ögonblick till, säger madame du Barry till bödeln innan han hugger huvudet av henne den 
åttonde december 1793. “Encore un petit moment, le monsieur le Bourreau.” (s. 186) 

 

Kapitlets sista mening är snarlik: 
 
Bara ett ögonblick till herr bödel, bara ett ögonblick till. “Encore un petit moment, le monsieur le 
Bourreau.” (s. 188) 

 

Denna typ av cirkelkomposition får mig att associera till klockan. Jag ser det som att texten 

börjar och slutar på samma ställe, då minutvisaren står på tolv. Madame du Barry ber om ett 

ögonblick till: ”Hon faller på knä och bönfaller, hon vet att bödeln inte går att beveka, ändå 

kan hon inte låta bli att säga sin berömda sista ord.”(s. 188) Texten handlar om värdet av ett 

ögonblick, en sekund, en minut. Från textens första mening till den sista, ser jag det som att 

det har gått ett varv på klockan och minuten är slut. Madame du Barry fick sitt ögonblick i 

Bodil Malmstens text.  

I kapitlet skriver Malmsten om hur olikheter dras till varandra: ”Skiftningen mellan hårt 

och mjukt, hett och kyligt, attraktionen mellan motsatserna. Laddningen i sig.”(s. 187) 

Om man placerar två uttryck med motsatt innebörd intill varandra kan kontrastverkan öka 

bådas uttrycksfullhet. Effekten denna figur får i ovanstående mening är att den skapar en 

spänning, som förstärker den laddning som författaren skriver om. 

 

Stilbeskrivning 

Jag får en lyrisk känsla av det här kapitlet. Naturlyriken kommer i synnerhet till uttryck 

genom beskrivningen av havet och de adjektiv som används för att skildra det. Jag skulle även 

beskriva stilen som personlig, eftersom texten bygger på individuella tankar och reflektioner. 

                                                
54 Ibid. s. 49. 
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Den personliga känslan texten förmedlar förstärks även då författaren skriver in sig själv i 

texten när hon jämför sig med Madame du Barry. Kapitlet har en cirkelkomposition, ett 

stildrag som jag anser förstärker tidstemat i texten då jag associerar till klockan. 

 

2.4 Tema: Död 
 

2.4.1 Sista fredagen i november 

Följande kapitel handlar om hur man inte kan dela döden med någon: ”Dör gör man ensam 

och allt annat är lögn”.(s.79) 

 

Som vi tidigare sett exempel på använder Bodil Malmsten ofta långa meningar med väldigt få 

skiljetecken. I inledningen till det här kapitlet finner vi dock en annan typ av 

meningsbyggnad. Här använder författaren istället många korta meningar: 
 

Vågorna är stora och vita. Det är ingen vind. Folk sitter i sina bilar. Solen sjunker mycket snabbt. 
Skummet mot piren är vitt. (s. 78) 

 

Detta sätt att skriva sätter en vemodig och sorgsen ton till texten. Den sönderhackade syntax 

som författaren brukar förmedlar en slags uppgivenhet och en känsla av vanmakt. Jag anser 

att hela texten präglas av denna maktlöshet: ”Jag vill inte dö, mycket bestämt vill jag avsäga 

mig den rättigheten.”(s.79) Det går inte att undkomma döden, att dö är oundvikligt. Det är en 

”rättighet” vi alla har som inte går att avsäga sig.  

Även i detta kapitel har Bodil Malmsten använt sig av allitteration: ”[…]solen sänker sig 

i skummet”(s. 79) och ”Vi vägrar.”(s. 79), två relativt korta exempel som jag ändå anser 

bidrar med en lyrisk känsla till texten. 

I större delen av kapitlena i boken hänvisar Bodil Malmsten till Michel Montaigne och 

denna text är inget undantag: ”Det är inte döden som är problemet, enligt Montaigne, det är 

döendet.”.(s. 79) Hon skriver även: ” ’Jag levde aldrig klart mitt liv här på jorden, hann aldrig 

älska mig mätt’, skriver Majakovskij.”.(s. 79) Som jag tidigare nämnt får allusioner ofta som 

effekt att de skapar ett slags samförstånd mellan författaren och dennes belästa läsare. När 

Bodil Malmsten använder allusioner gör hon det inte för att bygga broar mellan henne och 

hennes mer kunniga publik. Hon skriver oftast från vem hon har hämtat citatet eller meningen 

och hon använder dem ofta för att förstärka sitt resonemang. Malmsten skriver in allusionerna 

i ett sammanhang och gör dem till sina egna. Hon gör dem vardagliga och lättförståeliga och 

ingen förkunskap krävs för att kunna ta till sig texten.  
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Återigen finner jag Malmstens användande av naturlyriska drag och ännu en gång beskrivs 

havet: ”Vågorna går högt över vågbrytaren, solen sänker sig i skummet. Ingen vind och ändå 

är havet så vilt.”(s. 79) Även solnedgången är ett återkommande motiv inom lyriken: 

”Solnedgången är kort i november. Himlen har ingen färg, den lyser utan färg.”(s. 78) 

Skymningen skildrar kontrasten mellan ljuset och mörkret. Jag ser solnedgången som en 

symbol för döden, där ljuset står för livet och mörkret för döden, något som kommer till 

uttryck i följande citat: ”[…] vi delar inte solnedgång.”(s. 79) och ”Vi kan inte dela död.”. 

(s. 79) Döden är något man måste möta ensam, den går inte att dela med någon annan: 
 

Du dör ensam. Att dö i kretsen av de sina – det går inte till så. Aldrig så ensam. Döden är en sak 
mellan var och en och sig själv – döden är ingen sak, döden är det allra opåtagligaste, Det 
privataste. (s. 78) 

 

Ovanstående mening sätter en vemodig och sorgsen stämning, som jag tycker kännetecknar 

hela kapitlet. 

 

Stilbeskrivning 

Kapitlet ger ett sorgligt och vemodigt intryck vilket kommer till uttryck genom ordvalet i 

kombination med de naturlyriska dragen i texten. Döden är ett vanligt tema inom lyriken och  

jag anser att symboliken, där solnedgången står för döden, förstärker detta tema. Stilen i 

texten kännetecknas av en sönderhackad syntax som jag anser överensstämmer med temat. De 

korta meningarna och satserna höjer den känsla av maktlöshet och uppgivenhet som 

författaren känner inför döden. 

 

2.4.2 Nackdelen med att vara död  

Detta är ett kort kapitel på bara åtta rader och det beskriver hur Malmsten anser att alla 

betraktas vara mycket bättre efter att de har dött: ”Att man blir så bra av att dö.”(s. 106) Hon 

tar även upp det negativa med att dö, nämligen att man inte längre har möjligheten att 

förändra sig.  

 

Jag upplever stilen i kapitlet som ledig och ett sätt att ge en text detta intryck är att använda 

meningar utan subjekt: 
 
Alltid ett leende, alltid goda gärningar. Välgörenhet, spelade fotboll med ungdomsbrottslingar, ja 
han restaurerade kyrkmålningar. (s. 106) 
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I ovanstående citat dröjer det ända till sista satsen innan subjekten kommer, vilket bidrar till 

att de båda meningarna känns talspråkiga. Även meningsformuleringarna ger texten drag av 

talspråkighet. Motviljan att starta satsen med ett indefinit led märks tydligt i talspråket.55  

Exempel på det finns i följande citat: ”Det att alla som dör är så goda när de talas om dem i 

efterhand.”(s. 106) Talspråket har en särskild transformation som flyttar bort ett indefinit 

subjekt och gör det till ett sorts objekt. Subjektsplatsen fylls istället med ett formord, 

vanligtvis ”det”.56  

Precis som i det förra kapitlet om död, ger även den här texten ger en känsla av 

maktlöshet:  

 
I och med döden är det slut på möjligheten att bli annorlunda. Det är därför det är en sådan 
nackdel att vara död. (s. 106) 

 

När man dör har man inte längre makten och möjligheten att förändra vad människor tycker 

om en, och hur de uppfattar en.  

Ännu en gång hänvisar Malmsten till Michel Montaigne: ” ’Vi blir inte annorlunda för 

att vi dör’, skriver Michel Montaigne.”(s. 106) Effekten är densamma som i de tidigare 

kapitlen, nämligen att allusionen på ett vardagligt och tydligt sätt förstärker författarens 

resonemang. 

 

Stilbeskrivning 

Kapitlet har en talspråkig och ledig stil som kommer till uttryck genom meningsbyggnaden. 

Döden skildras på ett annat sätt än i förra kapitlet. Här beskrivs vad som händer efter döden. 

Malmsten skriver om hur den som avlidit uppfattas av sina kvarlevande. Texten har inte några 

tydliga lyriska drag och den saknar stämning som finns i det tidigare kapitlet. Maktlösheten i 

detta kapitel kommer till uttryck genom att man efter sin död inte längre har möjligheten att 

förändra sig. I denna text är inte döden i sig problemet. 
 

 

 

 

 

                                                
55 Teleman, Wieselgren 1980, s. 90. 
56 Teleman, Wieselgren 1980, s. 90. 
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3. Avslutning 
 

3.1 Sammanfattande diskussion 

Mitt huvudsakliga syfte med föreliggande uppsats, samt min första frågeställning, var att 

undersöka vilka stildrag som kan sägas vara typiska för Bodil Malmsten utifrån mina valda 

kapitel i Det är fortfarande ingen ordning på mina papper från 2003. 

Bodil Malmsten har en särskild rytm som är svår att beskriva. Hon skriver en slags fri 

versform, där längre och kortare ord, fraser och satser ingår i ett ständigt växelspel och skapar 

författarens individuella rytm. Hon utnyttjar språkets egen rytm och hon har en stark känsla 

för frasering. 

Malmsten avviker genom poetisk frihet från allmänt språkbruk då hon ofta skriver med 

en inkorrekt och sönderbruten syntax. Hennes stil kännetecknas även av osammanhängande 

tankesprång och oväntade associationer, något som ger hennes skrifter en lyrisk prägel.  

Bodil Malmsten är i grunden poet och detta lämnar sina tydliga spår även i hennes 

prosa. Texterna i min valda bok är lyriskt laddade. Hon målar upp unika bilder som skapar liv 

och uttrycksfullhet till hennes språk och stil. Hon använder ett rikt bildspråk fullt av 

symboler, liknelser och metaforer och hennes bilder fyller en funktion som är svår att uppnå 

med en bokstavlig framställning. 

Bodil Malmstens ”prosalyrik” känns personlig, nära och jag får känslan av att hon 

vänder sig till den enskilda människan snarare än till en masspublik. Texterna jag har valt att 

analysera framstår som spontana och oplanerade tack vare att hon oftast använder sig av en 

ledig och talspråkig stil. 

Malmstens prosa är vardaglig, men ändå kraftfull och innehållsmässigt tar hon sig an 

stora som små livsfrågor. Hon fördjupar sig i det privata, såväl som det allmängiltiga. Ofta 

finns en befriande komik i det hon skriver, men det är en fyndighet med allvar i. Livets frågor 

behandlas med humor, men allvaret finns ständigt närvarande. 

Både i böckerna och i andra sammanhang återkommer Bodil Malmsten ofta till hur 

viktigt läsandet har varit för henne genom åren.57 Detta är något som kan anses ligga till grund 

för hennes frekventa användande av allusioner, i synnerhet hennes otaliga anspelningar 

Montaigne. 

 

                                                
57 Gustavsson 2006, s. 93 
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Min andra frågeställning gick ut på att se om stilen förstärker temat i texten, något som jag 

anser jag att den i allra högsta grad gör i flertalet av mina analyserade kapitel. 

Temat frihet kommer i kapitlena till uttryck på olika sätt. I kapitlet Origami handlar det om 

människans fria vilja, i Praktisk psykologi 3 skildras självständighet och friheten att inte 

tillhöra någon grupp och i kapitlet Hjärtats gränsbevakning kommer friheten till uttryck 

genom oförmågan att kunna äga en annan människa. 

Gemensamt för dessa tre texter är att de alla är skrivna med en ledig och talspråkig stil. 

Denna stil är dock inte enhetlig, i kontrast till det lediga och vardagliga står det högstämda. 

Bodil Malmstens utnyttjande av poetisk frihet kommer väl till uttryck i texterna som 

behandlar temat frihet, då hon skriver med en ofta sönderbruten syntax och hon frångår 

språkets regler. Jag anser att detta sätt att skriva, friheten i språket och stilen, förstärker temat 

frihet. Detta skrivsätt är vanligt inom lyriken och Bodil Malmsten använder även andra drag 

som ger texten en lyrisk prägel. Bland annat använder hon använder ett rikt bildspråk med en 

stor variation av liknelser och metaforer i alla de kapitlen som tematiserar frihet. 

 

Temat tid skildrar Bodil Malmsten på tre helt skilda sätt. I första kapitlet Ständigt denna lila 

socka skriver hon om stress och hur hon aldrig får tiden att räcka till, i andra kapitlet Tid 

tänker hon tillbaka på sin barndom och undrar vart tiden blev av. I tredje kapitlet Bara ett 

ögonblick till herr bödel skildras värdet av ett ögonblick. 

De två första texterna gör ett stressat och hektiskt intryck på mig som läsare. Långa 

meningar utan skiljetecken, samt ett stort användande av hopningar, gör att texten får ett högt 

tempo. 

Malmsten använder sig av hastiga tankesprång, vilket ger mig känslan av att hon har för 

mycket att säga för på kort tid så att hon inte hinner med allt. Det sista kapitlet har en 

cirkelkomposition, som osökt får mig att associera till klockan. Alla dessa stildrag anser jag 

förstärker tidstemat i texterna. 

 

Under temat död kan jag bara hitta två kapitel som innefattar temat. Båda dessa kapitel 

tematiserar död, fast var och ett på sitt sätt. Första texten, Sista fredagen i november, handlar 

om människolivets korthet och om dödens allmakt. Det andra kapitlet, Nackdelen med att 

vara död, handlar om vad som händer efter döden, inte med den som dött utan med dess 

omgivning som lever kvar. Den förra texten är lyrisk och melankolisk, medan den senare 

känns mer ”klinisk”. Döden är ett typiskt lyriskt motiv och i första kapitlet beskrivs döden 
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med en väldigt naturlyrisk stämning. Symboliken som återfinns i texten, anser jag, hjälper till 

att förstärka temat. 

Det senare kapitlet har en talspråkig och ledig stil utan några lyriska drag. I denna text 

finner jag inget i stilen som på något sätt kan sägas förstärka dödstemat. 

Här är första gången som jag inte kan hitta några direkta stildrag som är gemensamma 

inom temat, något som kan bero på att det ena kapitlet är väldigt kort. Det enda som jag kan 

se som unisont för texterna är att de båda två präglas av en känsla av maktlöshet. 

 

Som svar på min sista frågeställning, om stilen skiljer sig åt beroende på vilket ämne som 

behandlas i texterna, vill jag påstå att Bodil Malmstens stil skiljer sig betydande beroende på 

vilket ämne hon skriver om. Malmsten har visserligen en grundläggande karakteristisk stil 

som är genomgående i alla de analyserade kapitlena, oavsett tema. Som vi kan se i analysen är 

det dock tydligt hur hon anpassar stilen för att ge stöd åt det tema hon behandlar. Bodil 

Malmsten använder stilen som en skicklig metod att förstärka budskap och genom olika grepp 

och figurer höjer hon den känsla som texten vill förmedla. 
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4. Bilaga  
 

Cassirers mall för stilanalys: 

Den fonetiska – fonologiska – grafematiska nivån innebär egenheter i ljud eller stavning. 

Viktiga element på denna nivå är betoning, tonstyrka, frasering, tempo, tonhöjd och rytm. 

Dessa element är bärande i allt muntligt, i skrift måste de dock översättas till grafiska eller 

typografiska element. Frågor att ställa: Finns det egenheter i ljud eller stavning? 

Förekommer rim, rytm, meter? Finns det någon anmärkningsvärt gällande skiljetecken och 

typografi? 

Den morfologiska nivån innehåller en mångfald från böjningsmorfem till hela ord. 

Överallt där vi finner valfrihet mellan betydelsenära varianter finner vi även stilistisk 

variation. Frågor att ställa: Formen i ett stilistiskt ointressant ord kan ge en viss stilistisk 

effekt. Finns det egenheter i böjning eller ordbildning? 

Syntax är i allmänhet stilistiskt relevant och alla genrer har sina karakteristiska 

syntaktiska egenskaper. Frågor att ställa: Är syntaxen uppseendeväckande? Har inskjutna 

satser och långa fundament betydelse för läsbarheten? 

På den semantiska nivån undersöks betydelse, inte vad ett ord betyder utan hur det 

betyder och hur det kommer sig att ord, satser, meningar och texter betyder. Till denna nivån 

hör även lexikon, där man under söker ordval och stilnivå. Frågor att ställa: Vilken 

abstraktionsgrad respektive konkretionsgrad ligger texten på? Var ligger ordvalet med 

avseende på stilnivå och stilvalör? Förekommer stilbrott? Är orden nya eller gamla, lätta 

eller svåra? 

Med komposition och disposition menas den ordningsföljd i vilken en text är uppbyggd. 

Dispositionen avgör inte bara hur vi uppfattar en text, utan den har också betydelse för hur vi 

tolkar själva innehållet i texten. Frågor att ställa: Vilken sorts disposition följer texten? 

Vilken typ av in media res inleder texten? Vems perspektiv dominerar? Vilka anföringstyper 

framträder och vad har de för effekt? 

De mest kända företeelserna inom stilistiken är troperna och figurerna. Gränsen mellan 

troper och figurer är otydlig och dras på olika sätt i olika framställningar, och som 

sammanfattande term används därför stilfigurer. Frågor att ställa: Vilken täthet, position och 

kombination av troper och figurer förekommer? Vilka effekter kan noteras? 

Eftersom stilistiken hör till retoriken och retoriken är en pragmatisk vetenskap, är 

stilistiken i sin helhet också pragmatisk, det vill säga ändamålsinriktad. Frågor att ställa: Är 
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texten påverkande eller beskrivande eller informerande? Vilket är textens syfte? Vem står för 

texten och vem vänder den sig till? Uppnår texten sitt syfte? Vem profiterar på om den gör 

det? Uppfyller texten språkets bruksregler?  

Under rubriken innehåll, undersöks vilka motiv som förekommer och i vilka samband. 

När vi frågar oss huruvida texten uppfyller sitt syfte är vi inne på en bedömning. Alla 

omdömen vi fäller måste var underbyggda med argument . En stilistisk bedömning kan ställa 

frågan om den effekt texten har, är den som författaren har avsett. 

Med innehållets stil och interpretativa stilistik menas att vissa texter kan man förvänta 

sig ha ett djupare innehåll eller ett dolt budskap. Det är då aktuellt att undersöka förhållandet 

mellan textens explicita betydelse och implicita innebörd. Tyvärr kan vi som läsare aldrig 

återskapa en författares avsikt, inte ens författarna själva kan alltid förklara vilken deras 

mening med texten var.  

Slutligen görs en stilbeskrivning. Medan man i stilanalysen följer texten ord för ord och 

plockar sönder den i delar, är stilbeskrivningen till för att återställa den helhet som analysen 

sönderdelat. Det är nu fråga om en annan helhet nämligen texten sedd genom ens egen 

upplevelse. Man ser nu texten ur ett annat perspektiv med utgångspunkt i de stildrag man 

funnit i texten. 
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