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Sammandrag  

Att låttexter, eller rocklyrik, har blivit något av vår tids poesi stod klart när Bob Dylan fick 

Nobelpriset i litteratur år 2016. I föreliggande studie undersöks låttexter som är skrivna av en av 

Sveriges främsta rockikoner, Joakim Thåström. Syftet med studien är att utreda vad som 

karaktäriserar språket och stilen i tre av hans låttexter, samt på vilket sätt stilfigurer används i 

texterna. För att besvara frågeställningarna undersöks låttexterna med hjälp av stilanalys. 

Materialet utgörs av låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” och ”Centralmassivet” från albumet 

Centralmassivet (2017). Resultatet visar att det finns stora likheter mellan de tre analyserade 

texterna gällande språk, stil och stilfigurer. Stilen är vardaglig, verbal och personlig men kryddad 

med språkliga stilmarkörer som ger låttexterna en mer poetisk och skönlitterär stil. Dessa 

stilmarkörer är framförallt upprepningar och målande beskrivningar i form av förbiflimrande 

bildfragment och platser, samt stilfigurer som metaforer, liknelser och allusioner.  

 

Nyckelord: stilanalys, låttexter, Thåström. 
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1 Inledning  

Det finns många förutfattade meningar om lyrik, som att den tvunget ska rimma eller vara 

skriven på ett visst versmått. Lyriken uppfattas ibland även som mossig och förlegad eftersom 

den ofta kopplas samman med svenska klassiker som Gustaf Fröding och Karin Boye. Detta 

har lett till att många, kanske framförallt unga, har en skeptisk inställning gentemot dikter och 

poesi. Trots det motstånd som verkar omgärda lyriken exponeras människor idag för den mer 

än någonsin. I mataffärer, i klädbutiker och på restauranger: överallt spelas det musik. Många 

blir berörda av de sjungna orden och det är inte ovanligt att sånglyrik citeras på såväl sociala 

medier som i tal vid bröllop och begravningar. Låttexter kan därför på flera sätt betraktas som 

vår tids poesi.   

  Att Bob Dylan belönades med Nobelpriset i litteratur år 2016 är ytterligare ett exempel på att 

låttexter kan betraktas som poesi. Det vore därför intressant att analysera någon av våra svenska 

motsvarigheters texter för att få en bild av vad den samtida rocklyriken återspeglar. Tidigare har 

låttexter av artister som Plura Jonsson, Laleh och Joakim Berg analyserats (Lilliestam 2013). 

I denna rad saknas dock Sveriges största rockartist, nämligen Joakim Thåström.   

  Thåström är en väletablerad artist med 40 års erfarenhet. Karriären inleddes i punkbandet 

Ebba Grön men han har sedan 1989 också haft en enastående solokarriär. Om musiken var 

central under punkåren med Ebba Grön har texterna fått allt större fokus på de senaste 

skivorna. Musiken är mer avskalad och Thåström snarare reciterar än sjunger sina sånger, 

vilket indikerar att texterna har blivit minst lika viktiga som musiken.   

  Hans senaste album, Centralmassivet (2017), har rosats av kritikerna och belönats med en 

grammis för årets rock. Men vad är det som gör att albumet blivit så hyllat? Det har kanske 

inte enbart med musiken att göra utan det är troligt att också texterna fyller en viktig funktion. 

I denna studie utreds därför vad som är utmärkande för språket och stilen i några av 

låttexterna på Thåströms senaste album Centralmassivet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka språk och stil i tre av låttexterna på Joakim Thåströms 

senaste album Centralmassivet. Undersökningen genomförs med hjälp av metoden stilanalys 

och ämnar besvara frågeställningarna: (i) Vilka språkliga och stilistiska drag karaktäriserar 

låttexterna? och (ii) Hur används bildspråk och stilfigurer i låttexterna?  
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2 Bakgrund  

I föreliggande kapitel ges en bakgrund till studiens innehåll. Först följer en översiktlig 

beskrivning om Joakim Thåström som artist. Därefter redogörs för några skillnader och likheter 

mellan lyrik och musik.  

 
2.1 Joakim Thåström   

I detta avsnitt ges en kort presentation av Joakim Thåströms artisteri. Thåström är en sextioåring 

som brukar beskrivas som Sveriges största rockstjärna eller Sveriges bästa sångare (Cederskog 

2017). Sin 40-åriga karriär inledde han som frontfigur i punkbandet Ebba Grön. Därefter har 

han spelat i banden Imperiet, Peace Love and Pitbulls och Sällskapet. Dessutom har han hunnit 

med en, snart 20 år lång, solokarriär.   

  Karriären började i hemorten, Rågsved, på 1970-talet där han och kompisarna startade bandet 

Ebba Grön. Ebba Grön var ett av Sveriges främsta punkband och var aktiva mellan åren 1977 och 

1983. Namnet tog de från polisens kodord för en västtysk terrorist som planerade att kidnappa 

dåvarande justitieminister, Anna Greta Leijon, våren 1977 (Lilliestam 2013:134–135).  

   Karaktäristiskt inte bara för Ebba Grön, utan för den svenska punken överlag, var korta texter 

bestående av upprepningar med slagordskaraktär. Slang, svordomar och könsord förkom ofta 

medan rim var ovanliga. Punkarna attackerade alla slags auktoriteter och vanliga ämnen 

som angreps var ”profithunger, hyckleri, vuxensamhället, vardagens och ’svenssonlivets’ tristess 

och kontaktlöshet” (Lilliestam 2013:136). I punktexterna kommenterades ofta samhälleliga 

företeelser och samtida personer, som i Ebba Gröns låtar ”Mona Tumbas Slim Club” och 

”Pervers politiker”. Vidare var punktexterna ofta råa och provocerande och hade korta och direkta 

titlar som Ebba Gröns ”Häng gud”, ”Profit” och ”Totalvägra” (Lilliestam 2013:136–137).   

  Ebba Grön slutade 1982 eftersom ”de inte ville vara idoler” och blev Rymdimperiet mellan 

åren 1981–1982. Året därpå, 1983, bytte bandet namn till Imperiet, fortfarande med Thåström i 

spetsen. Imperiet fortsatte fram till 1988 och beskrivs som ett av 1980-talets mest inflytelserika 

band. Bandets texter beskrivs som ”svartsynta” och de kritiserade, liksom Ebba Grön, det 

samtida samhället. Musiken var däremot ”mer varierad och sofistikerad med syntar som ett nytt 

inslag” (Lilliestam 2013:166).   

  Efter Imperiet inledde Thåström sin solokarriär: år 1989 släppte han sitt först egna album. 

Parallellt med detta hade han även en period när han sjöng på engelska i bandet Peace Love and 

Pitbulls mellan åren 1992 och 1997 (Thåström & Ivarsson 2007:1). Under 2000-talet har 
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Thåström också deltagit i bandet Sällskapet vid sidan av den fortsatta solokarriären.  

  Av Lilliestam beskrivs soloartisten Thåström som en singer-songwriter (2013:290). Singer-

songwriter är en term för musiker som i huvudsak framför egenproducerat material gällande såväl 

text som musik (Nationalencyklopedin u.å.a). Karaktäristiskt för Thåströms texter, åtminstone 

sedan albumet Skebokvarnsvägen 209 (2005), är att han skriver om självbiografiska sekvenser 

och minnen från sitt liv och sina resor. Annat som ofta porträtteras i hans texter är städer, hamnar 

och godståg. Därtill förkommer ofta blinkningar till andra musikaliska och skönlitterära verk 

(Cederskog 2017).   

 
2.2 Lyrik och musik   

I föreliggande studie analyseras rocklyrik som poesi. Eftersom rocklyriken är skriven för att 

tonsättas är det lämpligt att göra vissa jämförelser mellan musiken och lyriken. Det finns 

nämligen flera likheter mellan dessa, vilka kortfattat presenteras i detta avsnitt.    

  Lars Elleström beskriver den lyriska dikten som ”en koncentrerad text med fokusering på det 

språkliga uttrycket”. Texten följer ofta en viss struktur, eller form, som bygger på olika slags 

upprepningar som varieras samt bildar sammanhang och skapar mönster (1999:26). Upp-

repningarna kan vara mer eller mindre exakta och kan utgöras av såväl rytm som av ord och 

ordgrupper. Upprepningar av ord kan bland annat användas för att skapa förändring genom att 

betona skillnader och kontraster (Elleström 1999:32, 34)  

  Den huvudsakliga skillnaden mellan lyrik och musik beskrivs av Elleström på följande sätt:  

Musikens ”språk” kan inte förklaras i lexikon utan bygger i hög grad på känslor och 

stämningar som suggereras fram av rytm, melodi, dynamik och klangfärg. Lyrikens språk, å 

andra sidan, består oftast av ord som ingår i ett verbalt språk och styrs av väl etablerade 

grammatiska och semantiska konventioner. (Elleström 1999:22)   

 

Det kan dock finnas skäl att tona ner skillnaden mellan lyrik och musik eftersom lyriken är den 

litteraturform som inrymmer flest ordlösa och ljudmässiga egenskaper trots att den bygger på 

det språkliga. Ibland kan det språkliga till och med nästan helt försvinna (Elleström 1999:22).   

  Elleström (1999:22) poängterar också att många lyriska texter ofta kombineras och integreras 

med musik, som i exempelvis schlagermelodier, barnvisor och ballader. När text och melodi 

kombineras kan det dock uppstå konkurrens mellan musikens friare accentbildning och textens 

bundenhet till det ”normala” betoningsmönstret. Med anledning av detta menar Elleström att de 

bästa låttexterna har enkel uppbyggnad eftersom:  
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Mer invecklad lyrik kräver ett betoningsmönster som är väl anpassat till språkets egen rytm. 

Blir melodin för ’enkel’ så försvinner lyrikens nyanser, blir melodin för ’komplicerad’ så blir 

musiken onjutbar. (Elleström 1999:36)  

 

Att lyrik och musik kombineras är således inget ovanligt fenomen. Det förefaller dock vara viktigt 

att göra språkliga avvägningar för att inte musikens nerv ska gå förlorad.   

 

3 Tidigare forskning  

I följande kapitel redogörs för relevant forskning om rockmusiken och dess texter eftersom 

Thåström placeras inom genren rockartist och således producerar rocklyrik.   

  Den svenska rockmusiken är enligt Lars Lilliestam fortfarande relativt outforskad, åtminstone i 

jämförelse med engelsk och amerikansk forskning. I boken Rock på svenska beskriver han hur 

rocken kom till Sverige från USA i mitten av 1950-talet och att den sedan dess blivit en del av den 

svenska kulturen (2013:10–13). Lilliestam lyfter fram att svenska rockartister inte övertagit den 

angloamerikanska rocken rakt av, utan snarare gjort genren till sin egen genom att blanda in 

inhemska musiktraditioner som exempelvis visan. Det finns, enligt honom, ingen entydig 

beskrivning av vad rockmusik är; begreppet kan både användas som paraplybegrepp för många 

olika genrer, som exempelvis heavy metal, reggae, soul, hiphop och punk, och stå för ”hårdare 

musik med distade gitarrer”. Karaktäristisk för sången i rocklåtar är den starka emotionella 

laddningen (Lilliestam 2013: 17, 22, 26).  

  Lilliestam hävdar att texten och orden väger tungt i många svenska rockpoeters texter. I 

boken analyserar han stilen i låttexter av Plura Jonsson, Joakim Berg och Laleh. I analyserna 

konkluderar han att artisterna berättar om livet och människorna i sina samtider. Vidare skildrar 

texterna samhällskritik och otrivsel i samtiden: ”Det finns en längtan bort till något annat, något 

bättre än det man upplever just nu, samtidigt som man inser hur svårt livet kan vara”. Temat är 

dock inte oväntat eftersom det enligt Lilliestam är vanlig rocktematik. I analyserna urskiljer han 

även den svenska berättartraditionen i form av visan där artisterna både berättar om sina liv och 

om det allmänmänskliga (Lilliestam 2013:217–218).   

  Vidare menar Lilliestam att om en svensk artist väljer att sjunga på svenska är det sannolikt att 

hen sjunger om Sverige: ”Människor, platser och gator får namn, och svenska företeelser och 

kulturella referenser dyker upp i texterna”. Det är också vanligt att anspela på kända citat och 

uttalanden. Dessa fenomen känns även igen från Joakim Thåströms låttexter. På albumet 

Skebokvarnsvägen 209 (2005), blandas svenska och danska ”kulturella referenser och uttryck, 
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benämningar på lokala platser och personer, personliga minnen och associationer och detaljerade 

iakttagelser med referenser med bredare kontaktytor” (Lilliestam 2013:271).  

  Ulf Lindberg (1995) ger med sin avhandling, Rockens text, en annan bild av rocklyriken.   

Hans undersökning är tvärvetenskaplig och tar avstamp i musik- och litteraturvetenskap, 

psykoanalys samt kulturteori. Syftet med avhandlingen är att ”undersöka hur texten bidrar till att 

ge en rocklåt mening” (Lindberg 1995:12). Hans material består av en blandning låtar från 

genrer som 60-talsrock, soulpop, mainstream heavy metal och svensk punkpop. Studien är en 

kombination av Lindbergs närläsning av texterna samt en receptionsundersökning där rockfans 

kommenterar samma låtar som Lindberg analyserar (1995:19–20). 

  Lindberg (1995:13) hävdar att det är komplicerat att motivera att rocktexter ska behandlas 

som dikter eftersom de i första hand är till för sång och att de därmed ska lyssnas till och inte 

läsas: ”En rocktext är inte lyrik, utan lyrics, material för en röst”. Han är därför tydlig med att 

förklara att hans avhandling är en studie av rocklåtar och inte av rocklyrik. I definitionen 

rocklåt ryms både texten och musiken och i avhandlingen fokuseras således sjungen text och 

musik parallellt. Enligt honom är den nedskrivna texten otillräcklig för att beskriva låtens 

kontext. För att ge en rättvis bild av rocklåtens djup måste, enligt honom, hänsyn även tas till 

hur artistens olika röstlägen samspelar med exempelvis stämsång, körer och musik. Rena 

textanalyser riskerar därför att leda till feltolkningar samt till att många rocktexter skulle 

bedömas som oläsbara eftersom de ofta innehåller nonsensord (Lindberg 1995: 13–14,61).    

  Lindberg menar vidare att rocken har en förkärlek till ”interjektioner, nonsens och 

oartikulerade läten” och poängterar därför att det inte är ordens betydelse som är viktig i 

rocktexten, utan hur de låter (Lindberg 1995:33). Han framhåller dock att orden behövs för att 

lyssnarna ska minnas musiken och att ”det är en orsak till att rocktexten (i motsats till poesin) 

skulle kunna kallas det betydande fragmentets konst [Lindbergs parentes och kursivering]”. 

Texten varken behöver eller förmår, enligt Lindberg, att säga allt. Tvärtom påpekar han att det 

räcker med att lyssnaren uppfattar några ord av texten för att fantasin ska sättas igång (1995:62). 

  Vidare hävdar Lindberg att klichén värdesätts i rocktexten, vilket den enligt honom inte gör 

inom lyriken. Musiken bygger därmed på ”ett förråd av färdiga fraser”. Klichén är ofta ett citat 

från vardagsspråket som publiken är bekant med. Därför är imitation och stölder vanligt inom 

rocken: ”Traditionen betraktas som en skattkammare, ur vilken man öser fritt” (1995:66,100).  

  I motsats till Lindberg menar Hanna-Lore Andersson (2008) att låttexter, eller rocklyrik, idag 

fyller samma funktion som den traditionella lyriken. Enligt henne finns det således stora likheter 

mellan lyrik och låttexter. Dessutom hävdar hon att låttexterna blir allt viktigare eftersom många 

rockmusiker idag bifogar texterna till albumen eller lägger ut dem på nätet. Hon påpekar även att 
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låttexter ”når och får fler lyssnare än lyriksamlingar har läsare” och hon jämför också rocklyriken 

med modernistisk poesi. Andersson påstår emellertid att rocklyriken inte hör till finkulturen utan 

snarare placeras i kategorin populärkultur. Populärkulturen har dock också en hierarki där vissa 

autentiska artister och genrer har fått ”en kvalitetsstämpel” (Andersson 2008:17, 24). Hon 

framhåller följaktligen att det finns vissa artister som anses som finkulturella, trots att de inte är 

egentliga lyriker utan musiker. Det råder således delade meningar huruvida en låttext kan 

betraktas som lyrik eller inte, samt om det ens är möjligt att analysera texten åtskiljd från musiken.  

 

4 Material och metod  

I det följande redovisas studiens material och metod. I avsnitt 4.1 presenteras studiens material, 

som består av tre låttexter från Thåströms album Centralmassivet, och hur materialet har valts 

ut. I avsnitt 4.2 redovisas och diskuteras den tillämpade metoden och tillvägagångssättet.   

 

4.1 Material  

Studiens material består av tre låttexter ifrån Joakim Thåströms senaste album Centralmassivet 

(2017). Valet av Thåström och hans texter är ingen tillfällighet. Han är en väletablerad rock-

artist som sjunger på svenska och är lika aktuell idag som för 40 år sedan. Det har dessutom 

gjorts liknande undersökningar om andra rockartisters texter (se exempelvis Lilliestam 2013).  

  Thåström har totalt släppt 40 album: studio-, live- och samlingsalbum samt boxar inräknat, 

och över 50 singlar (Cederskog 2017). På grund av det omfattandet antalet album och låtar finns 

det många tänkbara analyser. Jag väljer att genomföra en synkron stilanalys vilket innebär att 

undersökningen är samtida, materialet är hämtat från en tid (Lagerholm 2010:95). Därför 

analyseras enbart låttexter från det senaste albumet, Centralmassivet. Anledning till detta är att 

jag är intresserad av att analysera samtida låttexter för att få en bild av det nutida språket. 

Albumet är dessutom kritikerrosat och har belönats med en grammis för årets rock, varför det är 

intressant att undersöka dess språk och stil.  

  Albumet släpptes den 29 september 2017 och innehåller nio låtar som Thåström har skapat 

tillsammans med Niklas Hellberg (Cederskog 2017). Låtarna ser vid en översiktlig analys ut att 

behandla teman som livet som pågår och den annalkande döden. Låten ”Karaokebaren” handlar 

exempelvis om sådant som Thåström önskar att han hunnit med eller provat på, som att köra 
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”tunga transittruckar, segla på världshaven, jobba som lots eller nattportier” (Cederskog 2017).  

  Vid den enda intervjun som Thåström medverkade i inför skivsläppet påstår journalisten 

Georg Cederskog att skivan framstår som ljusare jämfört med tidigare album. Thåström själv är 

dock inte riktigt beredd att hålla med: 

Det vet jag inte riktigt, men jag brukar tycka att jag skriver för sorgsna texter, att jag 

gräver för mycket i en sorgsen bit av mig själv. Fast ”Bluesen i Malmö” är ju otroligt 

positiv, en hyllning, lite av ett kärleksbrev. (Cederskog 2017) 

 

Det finns sålunda vissa ljusare partier, även om skivan och låttexterna vid en första genom-

lyssning och ytlig analys, kan framstå som tämligen mörk.    

  På grund av studiens omfångsbegränsningar är det inte möjligt att analysera albumets alla 

låtar. Syftet med studien är att göra djupgående närläsningar av ett antal texter, vilket kräver ett 

begränsat material (Lagerholm 2010:88). Därför baseras urvalet på vilka av låtarna från albumet 

Centralmasivet som var mest populära på musiktjänsten Spotify vid urvalstillfället (2018-02-28). 

På Spotify finns det nämligen, på varje artists sida, en lista över den aktuella artistens tio 

populäraste låtar som bygger på antal spelningar. Fem av dessa var, vid urvalstillfället, från 

albumet Centralmassivet: ”Körkarlen”, ”Old Point Bar”, ”Bluesen i Malmö”, ”Centralmassivet” 

och ”Aldrig av med varandra”. I tabell 1 rangordnas låtarna efter antal spelningar.  

 

Tabell 1 Centralmassivets mest spelade låtar den 28 februari 2018 

Låt Antal spelningar 

Körkarlen 793 174 

Old Point Bar 754 645 

Bluesen i Malmö 625 291 

Centralmassivet 615 879 

Aldrig av med varandra 398 246 

 

Av tabell 1 framgår att ”Körkarlen” är den mest spelade låten med sina 793 174 spelningar. På 

plats nummer två återfinns ”Old Point Bar” med sina 754 645 spelningar. Det bör dock tilläggas 

att båda dessa låtar släpptes som singlar innan resten av albumet kom ut, vilket betyder att de 

har haft ett visst försprång att samla på sig lyssningar. Dessa följs sedan av ”Bluesen i Malmö” 

som har 625 291 spelningar och av ”Centralmassivet” med sina 615 879 spelningar. Slutligen 

återfinns ”Aldrig av med varandra” med sina 398 246 spelningar. Ett skäl till att dessa kan ha 

blivit de mest spelade låtarna är att de ligger som skivans sex första spår: ”Bluesen i Malmö” är 

nummer ett, ”Körkarlen” nummer två, ”Centralmassivet” nummer tre, ”Old Point Bar” nummer 
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fyra och ”Aldrig av med varandra” ligger som spår nummer sex. Detta gör att lyssnaren möter 

dessa låtar först om hen inte är ute efter någon specifik låt.   

  I föreliggande studie analyseras skivans två mest spelade låtar, ”Körkarlen” och ”Old Point 

Bar” samt ”Centralmassivet”. Anledningen till att ”Bluesen i Malmö” inte analyseras, trots att 

den har fler spelningar än ”Centralmassivet”, är att de tre valda låtarna är mer tematiskt lika 

varandra. ”Bluesen i Malmö” och ”Aldrig av med varandra” rör sig båda inom kärlekstemat 

medan de andra tre behandlar det pågående livet och den annalkande döden. ”Centralmassivet” 

är dessutom skivans titelspår och är av den anledningen intressant att analysera eftersom 

Thåström uppenbarligen anser den så pass viktig att han valt att namnge albumet efter den. 

Även ”Old Point Bar” och ”Körkarlen” är relevanta för albumet eftersom de släpptes som 

singlar innan albumet kom ut. ”Old Point Bar” släpptes den 12 maj 2017 och ”Körkarlen” den  

1 september 2017 (Steen 2017a, Steen 2017b).   

  Eftersom jag inte har funnit någon originalversion av låttexterna, som exempelvis 

skivomslagstexten, har låttexterna hämtats från olika sidor på nätet
1
. Anledningen till att flera 

sidor används är att det ibland står olika ord i låttextversionerna. Jag utgår därför ifrån olika 

sidor och använder de ord jag tycker mig ha hört vid en genomlyssning av låtarna. Även 

stavning och versindelning skiljer sig mellan de olika textversionerna, men detta analyseras inte 

och påverkar därför inte undersökningens resultat. Samtliga låttexter återfinns i bilaga 1.  

 

4.2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs textanalysmetoden stilanalys som fungerar som utgångspunkt vid 

låttextanalyserna. I avsnittet beskrivs undersökningens avgränsningar samt tillvägagångssättet.  

  Stilanalys beskrivs av Per Lagerholm som en mer ”utpräglad språkvetenskaplig inriktning på 

textanalysen” där stilistik är det teoretiska ämnet och stilanalysen tillämpningen av teorin. Den 

huvudsakliga frågan inom stilistiken är ”hur språket har formats utifrån en given funktion och 

vilken verkan denna form har” (Lagerholm 2010:93). Stil handlar därför om hur språket varieras. 

Hur variationen ser ut styrs av vad som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras. Stilen 

påverkas således av sändaren, mottagaren, textens syfte och ämne samt vilken kontext den är 

producerad i (Lagerholm 2008:29).  

  En stilanalys kan bland annat användas för att beskriva, förklara eller värdera en viss text. 

Den kan också användas inom poesin för att komplettera frågor om innehåll och tematik 

                                                           
1
 https://www.letssingit.com, https://www.paroles-musique.com  och https://www.musixmatch.com  

https://www.letssingit.com/
https://www.paroles-musique.com/
https://www.musixmatch.com/
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eftersom alla dikter består av språk: ”Allt som poeten vill förmedla går genom ett språk, och 

därför är det bara detta språk som kan förklara den upplevelse som dikten ger” (Lagerholm 

2008:25). Stilanalys lämpar sig därmed även som analysverktyg för låttexter eftersom dessa ofta 

påminner om dikter både till innehåll och form.  

  I en stilanalys undersöks olika stilmarkörer. En stilmarkör förklaras som ”en språklig kon-

struktion som har bidragit till en stilistisk egenskap”. Dessa finns på alla språkliga nivåer från 

fonetiska och lexikala till syntaktiska. Stilmarkörerna påverkas framförallt av sammanhang, 

frekvens, position och kombination (Lagerholm 2008:31, 70).   

  Ett annat viktigt begrepp inom stilanalysen är stilnivå. En stilnivå är ”en allmän karaktär som 

de flesta kan bedöma tämligen intuitivt”. Det handlar om grader av formalitet; ett språk kan till 

exempel vara vardagligt, formellt, ledigt, talspråkigt eller ålderdomligt (Lagerholm 2008:37–38). 

  Ytterligare ett centralt begrepp inom stilanalysen är stildrag. Dessa är de egenskaper som 

texten har och som kan förklaras genom stilmarkörer. Exempel på stildrag är: abstrakt, livlig, 

formell, uttrycksfull, talspråklig och objektiv. Stildragen kan förklaras av särskilda stilmarkörer 

och flera stilmarkörer i kombination kan utmärka ett visst stildrag. Till exempel: ”Om en text 

upplevs abstrakt kan detta bero på att den har många passiver, få rums- och tidsadverbial och 

många abstrakta substantiv” (Lagerholm 2008:34).    

  I föreliggande studie genomförs en synkron stilanalys av tre låttexter från Thåströms 

senaste album Centralmassivet. Studien är framförallt kvalitativ eftersom den bygger på 

närläsning av materialet där jag resonerar om hur språket används i låttexterna. Det finns dock 

vissa kvantitativa inslag där antalet substantiv, verb och adjektiv räknas. Detta görs för att 

utreda om stilen är nominal eller verbal samt om adjektiv är en vanlig variabel för att skapa 

målande beskrivningar. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ger en samlad 

bild av analysen eftersom materialet undersöks ur flera perspektiv. Även Lagerholm (2010:31) 

menar att det är fördelaktigt att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder.  

  Eftersom jag, under många år, har lyssnat på Thåströms musik kan det givetvis komma att 

påverka undersökningens resultat eftersom det är min tolkning som ligger till grund för analysen. 

För att öka undersökningens reliabilitet, alltså dess tillförlitlighet (Lagerholm 2010:30), går jag 

därför noggrant igenom mitt tillvägagångssätt i avsnitt 4.2.1. Där förklaras vad som eftersöks och  

undersöks på fonetisk nivå, ordnivå, syntaktisk nivå samt gällande stilfigurer och bildspråk. 

Analysnivåerna sammanfattas även i frågor som fungerar som utgångspunkter vid analysen. 

Frågorna återfinns i bilaga 2. I bilaga 3 finns även en lista med förklaringar till de stilfigurer som 

eftersöks i texterna. Eftersom texterna finns bifogade i bilaga 1 är det också möjligt att kontrollera 

de kvantitativa uppgifterna som lyfts fram i analyserna. På så sätt redovisas både materialet och 
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metoden tydligt och överskådligt vilket bidrar till att göra studien upprepbar.   

 Validitet handlar om i vilken grad uppsatsskribenten undersöker det hen säger sig undersöka 

(Lagerholm 2010:29). Syftet med föreliggande analys är att besvara frågeställningarna: (i) Vilka 

språkliga och stilistiska drag karaktäriserar låttexterna? och (ii) Hur används bildspråk och 

stilfigurer i låttexterna? Genom att undersöka olika aspekter av språket på fonetisk nivå, ord-

nivå och syntaktisk nivå ämnar jag besvara frågan om vilka språkliga och stilistiska drag som 

karaktäriserar låttexterna. Detta görs dels genom närläsningen, dels genom att substantiv och 

verb räknas och jämförs. Frågan om hur bildspråk och stilfigurer används besvaras genom att 

förekomsten och funktionen av dessa undersöks i texterna.  

 
4.2.1 Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt beskrivs vad som eftersöks och undersöks i de respektive låttexterna på de olika 

analysnivåerna. I Lagerholms stilanalysmodell ingår analys på fonetisk, morfologisk, lexikal och 

syntaktisk nivå samt undersökning av stavning, stilfigurer, kontext, komposition och text-

bindning samt ett sammanfattande helhetsintrycket (2008:239–244). Alla dessa steg är varken 

möjliga eller nödvändiga att undersöka inom ramen för denna studie. Dessutom menar 

Lagerholm att textanalysmodeller inte behöver följas slaviskt utan att de kan modelleras 

beroende på syftet med undersökningen (2010:88).   

  Eftersom studien syftar till att undersöka vilket slags språk och vilken stil som karaktäriserar 

Thåströms låttexter är orden i fokus för denna analys. För att få fram information om språket 

och stilen i texterna undersöks språkaspekter på fonetisk nivå, ordnivå och syntaktisk nivå. 

Dessutom undersöks förekomsten av stilfigurer och bildspråk.  

  På den fonetiska nivån undersöks det om, och i så fall hur, ljudliga effekter används i 

texterna. Exempel på vanliga ljudeffekter är rim, allitterationer och onomatopoetiska ord. Rim 

har en lång tradition, framförallt inom diktkonsten, och lever fortfarande kvar i viss poesi och 

i sångtexter. Lagerholm framhåller att många nutida musiker håller fast vid rimtraditionen 

eftersom upprepandet av ljud är ett strategiskt sätt för sändaren att sätta saker i fokus, skapa 

mönster eller att få mottagaren att minnas något (2008:80).    

  Allitteration är en annan typ av upprepning som innebär att flera ord i rad, eller åtminstone 

ord i närheten av varandra, börjar med vokal eller samma konsonant. Det är vanligt före-

kommande i såväl poesi som i vardagsuttryck, bok- och filmtitlar som i företagsnamn. Ett annat 

sätt att skapa ljudliga effekter är att använda onomatopoetiska, eller ljudhärmande, ord. Det är 

ord där dess uttal bestäms av hur ”de ljud som orden betecknar låter”, som i exempelvis svischa, 
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rassla och susa (Lagerholm 2008:81)  

  På ordnivå handlar det om att undersöka ordens stilnivå och stilaspekter. Stilaspekter har att 

göra med ords betydelse, form och funktion. Lagerholm menar att ”[j]u mer formell och 

skriftspråklig vi vill att stilnivån ska vara, desto mer ansluter vi oss till standardspråket” och ju 

mer sändaren ansluter sig till standardspråket desto mindre använder hen sig av dialekt och 

talspråkliga inslag (2008:91–93). Vidare framhåller Lagerholm att stilnivån avgörs av hur orden 

används och i vilka sammanhang de figurerar (2008:93–94).   

  Ord kan även ha olika slags betydelser och värderingar. Även om ord har liknande grund-

betydelse kan de ha olika bibetydelser eftersom de exempelvis associeras med olika saker. Det 

kan leda till att sändaren kan påverka mottagarens uppfattning i olika riktningar; exempelvis 

genom att tala om ett krig som en ockupation eller som ett frihetskrig (Lagerholm 2008:95).   

  Ordens styrka eller intensitetsgrad kan också beskrivas. Detta har att göra med ”en gradering 

av den egenskap som ordet markerar”. Ordet fantastisk är exempelvis starkare än ordet bra. 

Ordens styrka kan säga något om sändarens förhållande till ämnet och mottagarna. Starka ord 

tyder vanligen på engagemang medan dämpade ordval tyder på motsatsen. Det beror förstås 

även på i vilket sammanhang orden används. (Lagerholm 2008:96).   

  Ord kan också användas för att variera precisionen och omfatta olika grader av betydelse-

omfång: ”Ju större betydelseomfång ett ord har, desto vagare är det, ju snävare betydelse-

omfång, desto mer preciserat är ordet” (Lagerholm 2008:97). Växter är exempelvis ett ord med 

stort betydelseomfång och är därför vagt. Ju mer ordet begränsas desto mer minskar omfånget 

och ordet blir mer preciserat: träd, lövträd och björk.   

  Sändaren har också möjlighet att skapa nya ord och uttryck. Enligt Lagerholm är det extra 

viktigt att vara nyskapande inom poesin. Nyskapandet behöver inte begränsas till ord utan kan 

återfinnas i ”syntax, oväntade kombinationer av ord eller nya, slagkraftiga metaforer”. Mot-

satsen till det nyskapande och personliga är en stereotyp stil. Stilen blir stereotyp om språket är 

”vanligt, slitet och mycket mönsterbundet” (Lagerholm 2008:102–103).   

  På ordnivå undersöks även i vilken grad texterna består av substantiv, verb och adjektiv. 

Substantiv och verb står i komplementär ställning till varandra vilket innebär att om det finns 

mycket av den ena finns det få av den andra. En substantivrik, eller nominal, text uppfattas 

mer skriftspråklig medan en verbrik text har en verbal stil som är typiskt för talspråk och 

talspråklig skrift. Spontant tal har vanligen en substantivfrekvens runt 10 % och en verb-

frekvens runt 20 % medan skriftspråket har mellan 20 och 30 % substantiv beroende på genre 

(Lagerholm 2008:107–109). Eftersom substantiv och verb står i komplementär ställning till 

varandra undersöks även texternas nominalkvot. Kvoten tas fram genom att ”antalet substantiv 
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divideras med antalet verb i samma textmängd”. Spontant tal har vanligen en nominalkvot på 

bara några tiondelar och enklare texter på drygt 1, medan bruksprosatexter har mellan 1,5 och 2 

i nominalkvot (Lagerholm 2008:133).  

  Gällande verben undersöks även om texterna framförallt utgörs av passiva eller aktiva verb 

samt av dynamiska eller statiska verb. Passiva verb är vanligare i formella och opersonliga 

texter medan aktiva verb återfinns i personliga och informella texter. Dynamiska verb är 

vanliga i berättande texter och skapar ”rörlighet och en känsla av förändring, händelse och 

ibland dramatik”. Statiska verb uttrycker tillstånd och är frekvent förkommande i beskrivande 

texter (Lagerholm 2008:110).  

  Även adjektiv undersöks eftersom Lagerholm framhåller att erfarna författare varnar för att 

använda för många adjektiv eftersom det ger en ”överlastad text där adjektiven snarare tynger 

texten än skapar effektfulla beskrivningar eller stämningar” (Lagerholm 2008:115).    

   På syntaktisk nivå undersöks förekomsten av meningsfragment. Meningsfragment är uttryck 

som saknar förbindelse mellan subjekt och finit verb. Det är vanligt i tal och talspråksnära prosa 

(Lagerholm 2008:122). Vidare utreds vilka slags syntaktiska språkhandlingar och vilken slags 

modalitet som finns i texterna. Alla yttranden är språkhandlingar som säger något om hur 

sändaren förhåller sig till ämnet och mottagaren. Därför är språkhandlingar stilistisk intressanta. 

Lagerholm räknar med fem olika slags språkhandlingar: påståenden, frågor, uppmaningar, 

tillrop och önskningar. Påståenden är den vanligaste av dessa och därför är det mer stilistiskt 

intressant om de andra typerna av språkhandlingar återfinns i texterna (Lagerholm 2008:124).  

  Modalitet manifesterar sändarens inställning eller attityd till ämnet. Sändaren kan exempel-

vis vara ”kunnig, engagerad, distanserad eller objektiv” (Lagerholm 2008:151). Modalitet kan 

delas in i epistemisk modalitet som uttrycker ett förhållningssätt till sanningshalten i ett 

påstående och deontisk modalitet som uttrycker sändarens vilja, åsikt eller önskan (Von Wright 

1980 i Lagerholm 2008:152). Deontisk modalitet uttrycks genom hjälpverb som vill, ska, bör 

och måste och med verb som tycker och hoppas (Lagerholm 2008:153).  

  Epistemisk modalitet uttrycks i olika grader: ”Någon kan uttrycka sin förvissning om att 

innehållet i ett yttrande är sant genom ord som vet, är säker på och tveklöst”. Genom epistemisk 

modalitet kan sändaren också uttrycka garderingar mot yttrandets sanningshalt genom möjlighet 

och förmodan: ”Möjlighet uttrycker att något kan vara sant, men sändaren tar inte ställning till 

hur stor sannolikheten är att det kan vara sant”. Denna modalitet uttrycks med hjälpverbet kan 

och adverb som möjligen, kanske och eventuellt. När sändaren uttrycker förmodan tar hen 

ställning till sannolikheten genom att använda ord som tro, torde, sannolikt och förmodligen 

(Lagerholm 2008:152–153).  



16 
 

  Stilfigurer används när sändaren medvetet vill skapa en önskad effekt. Stilfigurer har olika 

former och funktioner och kan därför delas in i olika kriterier. Lagerholm gör ingen särskild 

indelning utan behandlar följande stilfigurer i fri ordning: metafor, liknelse, besjälning, 

personifikation, synestesi, metonymi, perifras, hyperbol, litotes, ironi, anafor, variation, 

stegring, antiklimax, parallellism, kiasm, zeugma, allusion, antites, oxymoron, retorisk fråga, 

dubitatio, correctio samt apostrof (Lagerholm 2008:153–168). Jag undersöker om dessa 

(förutom retorisk fråga, dubitatio, correctio samt apostrof eftersom de hör till talet) 

förekommer i Thåströms texter. Till min hjälp har jag tablå 2 som är en kort sammanfattning av 

vad de olika stilfigurerna står för.  Tablå 2 återfinns i bilaga 3.  

 

5 Resultat  

I föreliggande kapitel redovisas stilanalyserna av låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” och 

”Centralmassivet”. Låttexterna utreds i separata avsnitt och diskuteras sedan i kapitel 6. I samtliga 

låttexter utreds analysnivåerna fonetisk nivå, ordnivå och syntaktisk nivå samt förekommande 

stilfigurer. Även om Thåström ofta skriver självbiografiskt (Cederskog 2017, Lilliestam 

2013:271) och några av texterna har en personlig prägel, omnämns textkaraktärerna som 

jag, du, vi eller berättare, beroende på vilket perspektiv texten är berättad ur. Detta eftersom jag 

inte har belägg för att texterna handlar om Thåström, trots att de är personligt skrivna.  

 

5.1 Körkarlen  

”Körkarlen” släpptes som singel den 1 september 2017. Den var skivans mest spelade låt vid 

urvalstillfället och så pass viktig för Thåström att han valde att släppa den som skivans andra 

singel. Låttiteln är ett direktlån från Selma Lagerlöfs roman med samma namn, Körkarlen, 

(1912). Romanfiguren Körkarlen beskrivs av Georg Cederskog som ”en vålnad till kusk som […] 

kör en gnisslig vagn dragen av en enögd häst på uppdrag av Döden” (Cederskog 2017).  

I Thåströms version fungerar refrängen Körkarlen kommer som en symbol för den annalkande 

döden. Texten har dock, också enligt Thåström, flera bottnar och behandlar även ämnet kärlek 

(Cederskog 2017). Texten är därför inte enbart dyster trots att den handlar om hur tiden rinner ut. 

  På fonetisk nivå förekommer både rim och allitterationer. I första versen finns rimmet: du 

har så långa fingrar ikväll, din mun som en karamell och allitterationen: hängde hänglåset. 

I övrigt förkommer inga upprepningar förutom hej i refrängen: Hej hej hej Körkarlen kommer 
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och det anaforiska jaget som upprepas som första ord i tre av fyra rader i andra versen.  

  Ordens stilnivå är vardaglig och håller sig inom standarspråket. Texten är även mer verbal än 

nominal eftersom 17 % av textens 151 ord är substantiv och 19 % är verb vilket ger en nominal-

kvot på 0,90. Verben är aktiva vilket bidrar till en informell och personlig stil eftersom aktörerna 

är tydliga. De finns både dynamiska och statiska verb. De dynamiska verben tror, undrar, saknar 

och letar skapar rörlighet och driv i texten eftersom de ger texten en berättande karaktär.   

  Det finns också vissa stilmarkörer som bidrar till att ge texten en mer poetisk stil. Några 

exempel är orden magisk och drönartiden. Den relativt nyskapande sammansättningen drönar-

tiden ger till skillnad mot formuleringen det är tid för att göra ingenting texten en mer poetisk ton.  

  Körkarlen kommer är ett annat uttryck som, i och med sin symboliska funktion med 

anspelning på den annalkande döden, bidrar till den något drömska framtoningen som finns i 

texten. Detta är även en allusion eftersom det är en referens till Selma Lagerlöfs romanfigur.  

  Texten har både vaga och precisa uttryck. Varje gång jag går förbi ger ingen ledtråd om  

var jaget går vilket är en vag beskrivning. Även den här stan är vagt uttryckt eftersom mot-

tagaren får gissa sig till vilken stad det rör sig om. Det ger mottagaren möjlighet att själv 

fantisera om var händelserna äger rum, vilket gör att stilen blir mer skönlitterär och poetisk. 

Däremot är duvorna och den sista sommarflugan precisa beskrivningar eftersom de är 

definierade och ger mottagaren en tydlig bild jämfört med fåglarna och insekten. Duvorna på 

fönsterblecket och den sista sommarflugan är dessutom två meningsfragment som inleder den 

tredje versen. Detta gör dels att mottagaren ser dessa fenomen som redan känd information och 

dels att texten fylls med levandegörande bilder. Duvorna och den sista sommarflugan är små 

bildfragment som registreras som registrerar jagets iakttagelser. Det bidrar till den något 

drömska känslan som finns i texten. Meningsfragmenten bidrar även till en mer talspråklig stil. 

  Gällande textens modalitet finns det några epistemiska exempel som ger ett säkert och 

trovärdigt intryck: jag saknar dom varenda gång jag går förbi, Jag är med på nästan vad som 

helst och Den här stan är så bra för mig. I den andra raden gör emellertid ordet nästan att 

uttrycket blir svagare.   

  Överlag får mottagaren dock en bild av ett osäkert jag eftersom jaget uttrycker förmodan 

genom att ta ställning till hur sannolikt det är att det är sant. I det deontiska exemplet: Jag tror 

det måste varit här nånstans uttrycker textens jag sin åsikt. Där suddar tror ut styrkan hos 

måste och gör att uttrycket blir svagare. Vidare står det: det känns som ett annat liv, inte att det 

var ett annat liv. Dessa modala uttryck ger texten en personlig stil eftersom aktörens känslor 

kommer till uttryck. Dessutom undrar och letar textens jag, vilket gör att jaget upplevs som 

ödmjuk och som någon som inte sitter inne med alla svar.  
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   Syntaktiskt består textens språkhandlingar mestadels av påståenden. Det finns dock ett antal 

frågor i texten som medverkar till att skapa en känsla av osäkerhet. De frågor som förekommer är: 

kommer du ihåg vilken bro var det vi hängde hänglåset på? och frågan som är formulerad som ett 

påstående: Jag undrar vart Inge och Gary tagit vägen. Frågorna ger en bild av att textens jag är 

spekulativ och osäker. I första versen finns också ett utrop: Franka säg nåt… som tyder på att 

jaget vill ha respons från Franka, vilket också fungerar som en slags osäkerhetsmarkör. Det finns 

även ett annat, deontiskt, utrop: den här stan är så bra för mig, vilket ger utlopp för jagets känslor 

och gör att mottagaren får en positiv bild av den omtalade staden.   

 Texten innehåller enbart adjektiven långa, bra och magisk som tillsammans knappt utgör 

2 % av textmassan. Det är följaktligen inte adjektiv som används för att skapa ett uttrycksfullt 

språk utan snarare olika slags bildspråk. Det finns exempelvis två kända uttryck i texten. Det 

första, Du har så långa fingrar ikväll, inleder texten och det andra, jag letar en magisk biograf 

där man kan äta kakan och ha den kvar, utgör sista raden i sista versen. Det första exemplet är 

nyskapande eftersom långa fingrar uttrycks som en egenskap som textens du har i kväll och inte 

är något som hen vanligtvis har. Det andra exemplet, äta kakan och ha den kvar, ser ut som det 

brukar men har placerats i en ovanlig kontext. Dessa exempel gör språket mer levande eftersom 

det målar upp bilder.   

  Ett annat exempel på bildspråk är liknelsen din mun som en karamell. Ordet karamell är lite 

gammaldags men det valdes troligen för att det ska rimma på i kväll och dessutom hade texten 

troligtvis inte fått samma känsla om munnen hade beskrivits med ett vanligare ord som godis. 

  I uttrycket den här stan personifieras staden eftersom den beskrivs som så bra för jaget. Det 

finns även ett exempel på perifras: Jag undrar vart Inge och Gary tog vägen. Jag saknar dom 

varenda gång jag går förbi. Genom perifrasen bygger jaget vidare på sin fråga och uttrycker sin 

saknad efter dem som hen undrar efter på föregående rad.  

  Om ordet nästan hade uteslutits i raden: Jag är med på nästan vad som helst, hade det 

kunnat betraktas som en hyperbol. Nu upplevs raden istället som mer balanserad eftersom ordet 

nästan inger en mer realistisk innebörd.   

  Stilfigurerna gör att språket blir levande och målande. Även de fragmentariska bilderna i form 

av duvorna på fönsterblecken och den sista sommarflugan liksom det symboliska uttrycket 

Körkarlen kommer bidrar till ett konstfullt uttryck.    

  Sammanfattningsvis är stilen vardaglig och ledig, eftersom de flesta orden är vanliga. Stilen 

är också verbal och talspråklig vilket förstärks av meningsfragmenten, som också är vanligt 

förekommande i talspråk. De aktiva verben gör, i kombination med de modala uttrycken, att 

texten får en personlig stil eftersom textens jag framträder. Det förkommer även poetiska och 



19 
 

konstfulla inslag i form av det målande språket som skapar en nästintill drömliknande stämning. 

Exempel på hur språket är målande är liknelsen, de kända uttrycken, den magiska biografen och 

iakttagelsen av duvorna på fönsterblecken och den sista sommarflugan.   

 

5.2 Old Point Bar  

”Old Point Bar”, som släpptes som albumets första singel den 12 maj 2017, beskrivs av Håkan 

Steen som en ”roadtrip genom amerikanska södern, som börjar i Houston och slutar på Old 

Point Bar i Algiers Point, New Orleans”. Vidare menar han att låten, i sin spoken word-form, 

har ett liknande bildflöde som Thåströms tidigare alster ”Kort biografi med litet testamente” och 

”Samarkanda” (Steen 2017b). ”Old Point Bar” behandlar liksom ”Körkarlen” temat döden och 

att det inte är långt kvar av livet; mindre än en fjärdedel närmare bestämt. Men texten handlar 

också om att ta vara på tiden och leva i nuet: just då finns det ingen annanstans du hellre skulle 

vilja va och om att vara lycklig som ett barn. Hela texten är uppbyggd som en berättelse 

bestående av hypotetiska påståenden som skildras av en iakttagande och allvetande berättare.    

  På fonetisk nivå förekommer såväl upprepningar som allitterationer, men inga rim. I texten 

finns det gott om upprepningar: anaforen Låt oss säga att upprepas två gånger i första och tredje 

versen. En annan upprepning är Just då, just då just då (finns det ingen annanstans du hellre 

skulle vilja va) som indikerar att det rör sig om en specifik tidpunkt. Refrängerna består av rena 

upprepningar av raden: Från just den här positionen där den i första refrängen upprepas tre 

gånger och sedan fyra respektive två gånger i den andra och tredje refrängen.   

  I texten förkommer också en del allitterationer som: stan svämmade över, du lämnar ditt 

luftkonditionerade rum och du stannar ett tag och lyssnar på dom som spelar dragspel. Dessa 

ger texten flyt eftersom orden låter bra tillsammans. De olika typerna av upprepningar ger 

texten en mer poetisk stil.  

  Ordens stilnivå är mestadels vardaglig och ledig och håller sig till standarspråket. Texten har 

även en verbal och talspråklig stil eftersom 16 % av textens 210 ord är verb och 16 % är 

substantiv vilket ger en nominalkvot på 0,97. I texten finns dock en del ord som skulle kunna 

uppfattas som ovanliga, åtminstone i sitt sammanhang: fjärdedel, motellbalkong, oljefälten och 

luftkonditionerade. Ordet fjärdedel är inte ovanligt i sig, men det är vanligare inom matematiken 

än inom lyriken. De andra orden är inte heller ord som används i de vardagliga vokabulärerna. 

Dessa ord är även kontextbundna eftersom låttexten är som en berättelse som börjar på nylagd 

asfalt, fortsätter till motellbalkongen i Houston vidare till oljefälten och en kyrka på hörnet av 
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Henriettas och Nichols och sedan till det luftkonditionerade rummet som textens du lämnar för 

att ta färjan över floden till Old Point Bar där historien avslutas utanför baren på en bänk. Med 

anledning av hur orden är kombinerade bidrar de till att ge texten en mer poetisk stil.  

  Många av orden är preciserade som exempelvis: motellbalkong, oljefälten, färjan och drag-

spel. De konkreta och preciserade orden gör att mottagaren får en tydlig bild av var historien 

utspelar sig eftersom det inte är tal om en balkong, fält, båt eller musik. Det blir tydligt i vilken 

sorts miljö textens du rör sig eftersom det bygger på berättarens registrerade intryck. Tydligheten 

förstärks också av att specifika platser pekas ut: en motellbalkong i Houston, en kyrka på hörnet 

av Henriettas och Nichols och Old Point Bar. Texten känns därmed autentisk och som att 

mottagaren får följa med en guide genom berättelsen.   

  Orden är mestadels konkreta, men det finns även några exempel på abstrakta uttryck som gör 

betydelsen vag. I exemplet: Låt oss säga att du har mindre än en fjärdedel kvar till dit du ska, kan 

dit du ska antingen betyda färdriktning, eftersom texten handlar om en resa, eller syfta på hur 

långt textduet har kvar av livet. Att det skulle handla om det sistnämnda förstärks i och med att 

raden upprepas i sista versen. Då föregås den även av att textens du sitter på en bänk och tänker på 

staden hen kommer ifrån och att det är mindre, mindre än en fjärdedel kvar till dit du ska. I  

den raden läggs betoning på mindre eftersom ordet upprepas två gånger. Det blir därför tydligt att 

det inte finns mycket tid kvar. Dessutom verkar textens du vara framme vid destinationen, 

Old Point Bar, vilket förstärker bilden av att raden handlar om hur långt duet har kvar av livet.  

  Orden är överlag varierade men det finns några återkommande uttryck, som nyckelraden 

Låt oss säga att, som följs av olika platser och handlingar. I sista versen byts den ut mot raden 

Vi säger att, som blir lite av en stilbrytning. Refrängen består också enbart av upprepningar av 

raden: Från just den här positionen. Även raden Låt oss säga att du har mindre än en 

fjärdedel kvar till dit du ska upprepas. Första gången den förkommer är i slutet av första 

versen. Andra gången dyker den upp i något modifierad form i sista versen där textens du 

tänker på staden hen kommer ifrån och att hen har mindre, mindre än en fjärdedel kvar. Sista 

gången är det inte längre en hypotetisk situation utan nu har textens du mindre än en fjärdedel 

kvar. Dessutom upprepas mindre vilket ger effekt eftersom det blir betoning på att det är lite 

tid kvar. Det är också mer fokus på var duet ska ta vägen eftersom till dit du ska upprepas två 

gånger därefter.  

  Gällande textens modalitet uppträder enbart epistemisk modalitet. Texten är uppbyggd av 

påståenden, hypotetiska situationer och konstateranden. Det ger en bild av att miljön är bekant 

för berättaren och att det låter trovärdigt. Det finns dock vissa garderingar som gör texten mer 

tveksam. Exempelvis ger raden Låt oss säga att en bild av att det är en hypotetisk situation och 
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inte ett faktiskt inträffande. Texten innehåller inga modala hjälpverb eller satsadverbial vilket 

ger intrycket av att sändaren uttrycker sig säkert och trovärdigt. Att texten är uppbyggd av 

påståenden och dynamiska verb som tittade, rullar, står, säger, sjunger, stannar, lyssnar, spelar 

och tänker bidrar också till att texten blir personlig. Samtidigt gör de dynamiska verben även 

att berättelsen förs framåt och att den blir mer livfull.   

  Texten innehåller även meningsfragmenten: tar färjan över till andra sidan floden, stannar 

ett tag och lyssnar på de som spelar dragspel i hamnen och Sätter dig på bänken utanför och 

tänker på stan du kommer ifrån. Dessa gör dels att texten får en verbal stil och dels att bilder 

målas upp för mottagaren.    

  Texten innehåller adjektiven nylagd, lycklig, mindre, vackra, äldre och luftkonditionerade  

som tillsammans utgör ca 4 % av textmassan. Nylagd och luftkonditionerade är ovanliga adjektiv 

och känns nybildande i sitt sammanhang. Det är dock inte enbart adjektiv som används för att 

göra språket mer levande: det finns även en hel del stilfigurer. Det finns exempelvis ett antal 

metaforer där tittade på när stan svämmade över skulle kunna kan vara en metafor för regn och 

Att du lämnar ditt luftkonditionerade rum kan vara en metafor för att lämna tryggheten. I texten 

förekommer också en liknelse som inte är särskilt nyskapande: lycklig som ett barn.   

  Att duet tar färjan över till andra sidan floden kan tolkas som en blinkning, och i så fall som 

en allusion, till den grekiska mytologins underjordsflod Styx, där färjkarlen Charon för över de 

döda till dödsriket (Nationalencyklopedin u.å.b, u.å.c). Det hör också ihop med textens tema: 

det är inte långt kvar tills dit du ska (underförstått: till dödsriket på andra sidan floden).   

  I texten finns även ett exempel på en antites eftersom de kontrasterande orden igår och nu 

ställs emot varandra:  

Igår satt du på en motellbalkong i Houston  

och tittade på när stan svämmade över  

Nu rullar du förbi oljefälten  

lycklig som ett barn  

 

Det är inte enbart orden igår och nu som ställs emot varandra: antitesen utgörs även av innehållet 

eftersom det som präglar igår omgärdas av en melankoli eftersom stan svämmade över. Nuet 

omgärdas istället av känslan av att vara på väg och att känna sig lycklig som ett barn.   

 Sammanfattningsvis har den kronlogiskt uppbyggda texten en vardaglig och verbal stilnivå 

som innehåller skönlitterära och poetiska inslag. Texten är berättad ur ett utifrånperspektiv där en 

allvetande berättare skildrar olika påstådda och hypotetiska situationer vilket inkluderar mot-

tagaren eftersom det tilltalade duet får tänka sig in i olika situationer. Den berättande känslan 

förstärks av de dynamiska verben och den skönlitterära stilen blir tydlig i och med mängden 
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platser som benämns. Platserna i kombination med de precisa ordvalen och mängden påståenden 

bidrar till att ge en trovärdig bild av händelserna. Det målande språket gör även att stilen upplevs 

mer poetisk, trots att de flesta orden och uttrycken är vardagliga. Den poetiska stilen får texten 

framförallt av de många upprepningarna och det målande bildspråket i form av metaforer, 

allusioner och liknelser. Hur orden är kombinerade och satta i nya kontexter bidrar också till 

textens poetiska stil. 

 

5.3 Centralmassivet  

Skivan, och titelspåret, har namngivits efter det franska Centralmassivet som av Georg Cederskog 

beskrivs som ”ett väldigt höglandsområde med bergstoppar, kor och mejerier”. Thåström hade 

aldrig varit där tidigare men åkte dit när han hade bestämt sig för att det skulle bli albumets titel. 

Platsen har enligt Thåström ingenting med skivan att göra utan han valde namnet för att det  

lät ”underbart” och ”väldigt massivt” (Cederskog 2017).  

  I intervjun för DN säger Cederskog att den första versen på titellåten ”Centralmassivet” 

uttrycker en tanke om att alla har ett värde. Thåström håller med: ”Jag skulle nog också tolka 

den raden så, ler han. En rad om att vi alla är betydelsefulla, men i övrigt är ju det en låt med 

associationer åt olika håll” (Cederskog 2017). Att låttexten har associationer åt olika håll blir 

tydligt vid en första genomläsning eftersom det är svårt att få ett samlat grepp om den 

fragmentariskt skrivna texten. Det finns inte någon självklar koppling mellan textens verser 

utan den är uppbyggd av bildfragment som ger texten en närmast drömsk framtoning.   

  ”Centralmassivet” hålls ihop av ord och fraser som upprepas. Trots detta upplevs texten 

inte tjatig utan upprepningen ger snarare texten ett slags flyt och en poetisk klang. Upp-

repningarna är både ordagranna och fonologiska men rimmar aldrig. Anaforen Vi är upprepas 

fem gånger i den första versen och tre gånger i den avslutande versen. I några fall utgörs dessa 

även av metaforer där vi antingen är: stjärnor, ett blankt papper eller en torsdag eftermiddag 

vid fönsterbordet. Upprepningen av vi är ger texten flyt samtidigt som mottagaren bjuds in 

och inkluderas i texten. Upprepningen kan också ses som en stegring med antiklimax efter-

som viet går från att vara vanliga till att bli stjärnor tillbaka till att liknas vid en torsdag-

eftermiddag vid fönsterbordet.   

  I texten upprepas även ordet aldrig två gånger i följd vilket betonar att jaget absolut inte ville 

därifrån: Jag gick in där och ville aldrig, aldrig därifrån. Fler upprepningar i texten är: Kom igen, 

kom igen, kom igen, kom igen och blöd. Exemplet gör att textens intensitet och tempo ökar  

innan det återigen dras ner med hjälp den efterföljande raden: Men blöd inte för mycket nu.   
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  I sista versen upprepas raden Jag tror det är nått stort på gång två gånger i följd och 

därefter följer allitterationen: skaka spegeln sakta. Allitterationen upprepas även, med viss 

variation, sist i versen: skaka spegeln en gång till, vilket ger en poetisk effekt.  

  Refrängen Om vi nånsin behövt ett mirakel så kan det få komma nu upprepas på två ställen i 

texten. Tredje gången dyker den upp i modifierad form: Om vi nånsin behövt… är det nu nu nu, 

där mirakel har uteslutits. Ordet upplevs ändå som underliggande och i och med upprepningen 

av nu blir innebörden mer intensiv. Miraklet behövs nu, innan det är för sent.   

  Textens stilnivå är vardaglig och verbal. Den består av 188 ord varav 14 % är substantiv och 

26 % är verb vilket ger en nominalkvot på 0,54. Orden är vardagsnära, enkla och konkreta men 

blandas med målande och poetiska ord som: silverflod, mirakel och fyrverkerier. Det finns även 

exempel på kontextbundna, preciserade, ord som är knutna till platser i Stockholm: Roslagsgatan 

upp genom Sibirien, källaren vi hängde i och Norra porten. Detta gör att det blir tydligt var 

händelserna utspelar sig. Dessa är liksom Ingen idé att sova nu, utformade som meningsfragment 

vilka ger ett närmast filmiskt intryck, vilket levandegör språket.  

  Det finns också värderingar i texten, som att alla har ett värde: Vi är vanliga, vi är nån i 

mängden, vi är stjärnor. En annan värdering är att om ett mirakel vore nödvändigt så kan det få 

komma nu. Det är som att jaget i och med denna ordkombination ger miraklet tillåtelse att 

komma. Andra värderande ord som förkommer är aldrig och viktigt där jaget beskriver hur hen 

aldrig ville lämna den trånga korridoren eftersom att det kändes som att allting där var viktigt.   

  Syntaktiskt består texten mestadels av påståenden men det förekommer också en del 

uppmaningar som: kom igen, kom igen, kom igen, kom igen och blöd, Men blöd inte för mycket 

nu, Skaka spegeln sakta, Vänd den upp och ner, gå rakt på linjen och Skaka spegeln en gång 

till. Detta tyder på att textens jag uppmanar till handling, vilket ger texten mer aktivitet. Även 

de dynamiska verben bidrar till att skapa aktivitet och en personlig stil. Uppmaningarna skaka 

spegeln sakta, vänd den upp och ner, gå rakt på linje samt skaka spegeln en gång till bidrar 

även till textens poetiska stil.  

  Eftersom texten är uppbyggd av en stor mängd påståenden ger texten över lag ett säkert 

intryck. Det finns dock en del modala, garderande uttryck, där sändaren tar ställning till 

sannolikheten: På nått sätt hittade jag en trång korridor, där på nått sätt indikerar att jaget 

inte vet hur det gick till. Dessutom gör ordet tror i följande rad att jaget upplevs som 

tvekande: Jag tror det är nåt stort på gång; eftersom det inte är helt säkert.  

  I texten förekommer även deontisk modalitet. I Jag ville aldrig, aldrig därifrån uttrycks 

sändarens vilja. I exemplen känslan av att allting där var viktigt och men blöd inte för mycket 

nu, uttrycks sändarens åsikt eller känslor. Refrängen är också ett uttryck för jagets önskan 
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eller vilja: Om vi nånsin behövt ett mirakel så kan det få komma nu, där verben kan få i 

kombination med raden om vi nånsin behövt ett mirakel gör att önskan blir stark.   

  Texten innehåller adjektiven vanliga, blankt, trång, viktigt och stort, som tillsammans utgör 

ca 3 % av textmassan. Även om några av dessa är målande, blankt och trång, är det i huvudsak 

stilfigurer som står för det uttrycksfulla språket i texten. Förutom stilfigurerna anafor, metafor, 

stegring och antiklimax som nämndes i inledningen av detta avsnitt, förkommer även ett par 

perifraser: Den där känslan av att allting där var viktigt, känslan av att allting skiner och det 

bara pågår här, det tar aldrig slut. I båda dessa exempel förstärks uttrycken genom att de 

upprepas och förtydligas. I andra raden broderas budskapet ut och klarläggs.   

  Ytterligare ett exempel på förkommande stilfigurer är när Vi beskrivs som ett blankt 

papper som kan betraktas som en allusion till det kända uttrycket Tabula rasa. Uttrycket 

syftar på att nyfödda människor betraktas som oskrivna blad eftersom själen är opåverkad från 

sinnesintryck (Nationalencyklopedin u.å.d).   

  Sammanfattningsvis ger texten ett poetiskt intryck trots att stilnivån är vardaglig och verbal. 

Den poetiska klangen får texten av sina fragmentariska ögonblicksbilder, av vissa stilmarkörer, 

som silverflod och mirakel, men framför allt på grund av sina många upprepningar. Upp-

repningarna utgörs såväl av anaforer och allitterationer som av rena upprepningar av ord. Texten 

innehåller även flera uppmaningar och deontisk modalitet där jagets önskan och vilja kommer till 

uttryck. Detta ger, i kombination med de aktiva verben, texten en personlig stil. 

 

6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras analyserna av de tre låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” och 

”Centralmassivet”. Diskussionen syftar till att utreda vilka språkliga och stilistiska drag som 

karaktäriserar låttexterna samt hur bildspråk och stilfigurer används i låttexterna.  

  Samtliga av de analyserade texterna har en verbal stil. Talat språk innehåller enligt Per 

Lagerholm ca 10 % substantiv medan skriftspråk har närmare 20–30 % substantiv (2008:108). 

De analyserade texterna innehåller mellan 14 och 17 % substantiv och kan därför anses ligga 

närmare det talade språket än skriftspråket. De analyserade texterna har också en verbal stil 

eftersom de innehåller mellan 16 och 26 % verb. Texterna liknar därför talspråket eftersom tal 

har en verbfrekvens på runt 20 %.”Körkarlen” och ”Old Point Bar” har en nominalkvot på 0,90 

respektive 0,97, vilket är lite mindre än vad enklare texter har enligt Lagerholm. Enklare texter 
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brukar ligga på drygt 1 och spontant tal har enligt honom oftast bara en nominalkvot på några 

tiondelar (Lagerholm 2008:109). ”Centralmassivet” har en nominalkvot på 0,54 och är därför 

relativt nära det spontana talet vilket förstärker bilden av att texterna har en verbal stil.  

  Verben är aktiva och för det mesta dynamiska, även om det också förkommer en del statiska 

verb. De aktiva verben tydliggör aktörerna i texterna och ger texterna en personlig och konkret 

stil. De dynamiska verben är enligt Lagerholm vanliga i berättande texter och uttrycker 

förändringar, handlingar och händelser (2008:111). Texterna innehåller små fragmentariska 

berättelser, och hela ”Old Point Bar” är utformad som en berättelse i kronologisk ordning. De 

dynamiska verben bidrar till att skapa en mer händelserik och skönlitterär stil.   

  Trots sin verbala och vardaglig stilnivå har texterna även en poetisk klang. Det får de bland 

annat av stilmarkörer som har att göra med i vilket sammanhang och i vilken position ord och 

uttryck dyker upp men också hur de är kombinerade. ”Körkarlen” och ”Centralmassivet” 

består exempelvis av en mängd fragmentariska bilder som i kombination med ordval som 

drönartid, magisk biograf, mirakel och fyrverkerier ger en drömsk och poetisk stil.  

 ”Old Point Bar” är däremot snarare uppbyggd som en berättelse som börjar på nylagd asfalt 

och slutar på en bänk utanför Old Point Bar. Det ger texten en skönlitterär prägel. Men även 

denna text har poetiska stildrag. Detta beror framförallt på hur ord och fraser är kombinerade. 

Nylagd asfalt kanske inte vanligtvis associeras med poesi, men i sitt sammanhang kombineras 

det med uttrycket: du har mindre än en fjärdedel kvar till dit du ska vilken genom sin melan-

koliska anspelning på döden ger en mer poetisk klang. Även liknelsen att vara lycklig som ett 

barn placeras i en ny kontext: Nu rullar du förbi oljefälten lycklig som ett barn. Liknelsen 

bidrar därför till att ge texten en mer poetisk stil eftersom barn kontrasterar mot att åldras och 

lycka mot den underliggande melankolin som finns i texten.   

  I Thåströms texter omnämns ofta kulturella referenser och uttryck, platser och personer samt 

hamnar och tåg (Cederskog 2017, Lilliestam 2013:271). De analyserade texterna är inga undan-

tag: i dessa finns gott om ovannämnda associationer som gör att texterna får en mer poetisk och 

berättande stil.  

  Kulturella referenser och uttryck finns i samtliga av de analyserade texterna. Detta är enligt Ulf 

Lindberg inget ovanligt fenomen eftersom rocklyrik och musik enligt honom består av ”ett förråd 

av färdiga fraser” som ofta hämtas från vardagsspråket (Lindberg 1995:66). I ”Körkarlen” är 

refrängen Körkarlen kommer ett direktlån från Selma Lagerlöfs roman med samma namn. 

Refrängen kan därför betraktas som en symbol för att döden närmar sig. Även i ”Old Point Bar” 

finns en kulturell referens som skulle kunna tolkas som en symbol för döden. Textens du tar 

färjan över till andra sidan floden, vilket skulle kunna betraktas som en blinkning till den 
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grekiska mytologins underjordsflod Styx, där färjkarlen Charon för över de döda till dödsriket 

(Nationalencyklopedin u.å.b, u.å.c). Att jag läser in den tolkningen beror framför allt på att raden, 

du har mindre än en fjärdedel kvar till dit du ska återfinns i både textens första och sista vers 

samt för att texten verkar handla om att tiden rinner ut och om att ta vara på livet. Detta innebär att 

det i båda dessa texter finns någon form av körkarlar som för över någon till dödens rike: 

Körkarlen som kör dödskärran och färjkarlen Charon som kör dödsfärjan. Dessa anspelningar gör 

att texten, trots sitt vardagliga språk, får en mer poetisk och skönlitterär stil.   

  I ”Körkarlen” finns även den kända lexikaliserade frasen att ha långa fingrar och talesättet 

att äta kakan och ha den kvar. Att just dessa dyker upp är kanske ingen slump. Det är textens du 

som har långa fingrar och duet skulle antingen kunna vara Körkarlen eller en gammal kärlek. 

Om duet syftar på Körkarlen kan det betyda att han kommer för att hämta, eller stjäla, jaget. 

Uttrycket Äta kakan och ha den kvar syftar till att få två saker som egentligen utesluter 

varandra. I textens tematik skulle det kunna innebär att både få fortsätta leva och samtidigt vara 

död eftersom det är i en magisk biograf textens jag vill äta kakan och ändå ha den kvar. Dessa 

uttryck bidrar därför även de till textens poetiska stil.  

  Även i ”Centralmassivet” finns ett känt uttryck: Vi är ett blankt papper. Det kan ses som en 

allusion till det kända uttrycket Tabula rasa som syftar på att nyfödda människor betraktas 

som oskrivna blad eftersom själen är opåverkad från sinnesintryck (Nationalencyklopedin 

u.å.d). Uttrycket återfinns i textens första vers som bland annat består av en samling metaforer 

för vad vi är. Där går textens vi från att vara vanliga och någon i mängden till att vara stjärnor 

vidare till att återigen beskrivas som vardag. Det är dels en beskrivning av alla människors 

värde och dels en slags kretsgång av hur det är att vara människa: ibland känner människor sig 

speciella och ibland som vem som helst. Detta gör att många kan känna igen sig i texten.   

  Andra vanligt förkommande fenomen i Thåströms texter är personer och platser (Cederskog 

2017). I texterna finns inga anspelningar på kända personer förutom Körkarlen. Utöver honom 

återfinns figurerna Franka, Inge och Gary i ”Körkarlen”. Dessa personer medverkar till att ge 

texten en mer konkret prägel eftersom den verkar handla om specifika personer. I ”Old Point 

Bar” sjunger textens du med vackra äldre kvinnor och lyssnar på dom som spelar dragspel i 

hamnen, vilket även är bidragande till att ge mottagaren en konkret bild av personerna som 

figurerar i texten. ”Old Point Bar” är berättad ur ett utifrånperspektiv där en allvetande berättare 

bjuder in textens du till olika hypotetiska situationer. Det gör texten inkluderande och relaterbar. 

”Körkarlen” och ”Centralmassivet” är berättade ur mer subjektiva perspektiv. I ”Centralmassivet” 

omnämns inga personer förutom ett vi och ett jag. Där fungerar textens vi inkluderande gentemot 

mottagaren och gör det lättare att relatera till den, i övrigt, mycket fragmentariskt skrivna 
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texten.”Körkarlen” som mestadels är berättad ur förstapersonsperspektiv får en något mindre 

inbjudande prägel eftersom den återger jagets tankar, känslor och upplevelser.  

  Gällande de platser som omnämns finns det en skillnad texterna emellan. I ”Körkarlen” är 

platserna enbart diffusa och anonyma medan det i ”Old Point Bar” och i ”Centralmassivet” även 

anspelas på mer konkreta platser. I ”Körkarlen” står det om vilken bro det var vi hängde 

hänglåset på, här nånstans, varenda gång jag går förbi och den här stan vilka alla är anonyma, 

abstrakta, platser för mottagaren. Även i ”Old Point Bar” förkommer abstrakta platser som att 

Du befinner dig på nylagd asfalt, men platserna konkretiseras allt mer genom textens gång: en 

motellbalkong i Houston, oljefälten, en kyrka på hörnet av Henriettas och Nichols, ditt 

luftkonditionerade rum,  färjan över till andra sidan floden, hamnen, Old Point Bar samt stan 

du kommer ifrån. Texten har beskrivits som en resa genom ”den amerikanska södern” (Steen 

2017b). Även ”Centralmassivet” börjar på en anonym plats, närmare bestämt i en trång 

korridor, för att sedan bli allt mer konkret: Roslagsgatan upp genom Sibirien, källaren vi 

hängde i, Norra porten. I och med de konkreta platserna blir Stockholmsmiljön tydlig för 

mottagaren, vilket skapar levandegörande bilder.   

  Att Thåström behandlar allmänmänskliga fenomen blandat med kulturella referenser och 

platser är inte bara ett återkommande drag i hans berättarstil, utan Lars Lilliestam menar att 

det är vanligt att rockartister överlag bygger sina texter på berättelser om livet och männi-

skorna i sina samtider. I Lilliestams textanalyser av Lalehs, Pluras och Joakim Bergs texter 

framkommer det att det finns tydliga spår av den svenska berättartradition där artisterna i form 

av vistraditionen berättar om sitt liv och det allmänmänskliga (2013:217–218). Detta känns 

också igen från de texter som har analyserats i denna studie, framförallt genom de många 

platsbeskrivningarna och ögonblicksbilderna där textkaraktärerna reflekterar över livet och vad 

som finns kvar av det. Lilliestam framhåller att sådana beskrivningar av erfarenheter och 

upplevelser ”kittar samman människor” eftersom det bidrar till att mottagaren kan känna igen 

sig och finna tröst eller glädje i att inte vara ensam om dessa känslor. På så sätt blir sång och 

musik ”ett redskap för att bearbeta känslor och svårigheter i ens eget liv” (2013:218). Det ger 

även texterna en personlig stil. De aktiva verben och de modala uttrycken bidrar också till att 

skapa en personlig stil eftersom de framhäver texternas aktörer och deras känslor samt åsikter.  

  Förutom personer, platser och kulturella referenser är upprepning en viktig ingrediens i de 

analyserade texterna. Enligt Lars Elleström utgör upprepning grunden för mängder av lyrik:  

”Lösenordet för lyriken såväl som för musiken är: ’vi börjar om’” (1999:52). Även Per 

Lagerholm menar att frekvensen är en viktig stilmarkör som är bidragande till hur textens stil 

uppfattas (2008:70). De analyserade texterna skiljer sig en del åt gällande mängden upprepningar: 
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”Körkarlen” har få medan ”Old Point Bar” och ”Centralmassivet” har många. I ”Körkarlen” är 

det i princip bara refrängen Hej hej hej Körkarlen kommer som upprepas två gånger i följd de  

fyra gånger som refrängen återfinns. I övrigt är texten varierad och det finns inga återkommande 

fraser eller ord förutom upprepningen av hej i refrängen.    

  Upprepningarna i ”Old Point Bar” består såväl av anaforer som av upprepningar av ord och 

fraser. I både ”Old Point Bar” och ”Centralmassivet” finns exempel på hur en anafor används för 

att skapa förändring i texten. I ”Old Point Bar” upprepas anaforen: Låt oss säga att du vid  

fyra tillfällen i två verser. Därefter dyker den upp i modifierad form: Vi säger att i sista versen.  

I och med formbytet ändras texten också från sin hypotetiska, abstrakta, framtoning till att inge 

en känsla av att det är något konkret som händer. Efter den modifierade upprepningen av anaforen 

skiftar också berättarmönstret genom det längre påståendet: Vi säger att du lämnar ditt luft-

konditionerade rum och tar färjan över till andra sidan floden. Sedan beskriver berättaren hur 

duet tar färjan över till andra sidan floden och sen går bort till Old Point Bar. Jämfört med Låt oss 

säga att du befinner sig på nylagd asfalt, ger dessa formuleringar texten ett annat flyt och fungerar 

mer som en pågående berättelse än de hypotetiska stillbilder som figurerade i textens början.   

  Även i ”Centralmassivet” används upprepning för att tydliggöra en förändring. De två första 

refrängerna ser likadana ut: Om vi nånsin behövt ett mirakel så kan det få komma nu, medan 

den sista ser ut på följande sätt: Om vi nånsin behövt… är det nu nu nu. I sista refrängen utesluts 

mirakel och istället betonas nu genom att upprepas. Det ger en känsla av att det är bråttom för 

miraklet att komma. Dessutom kan det inte få komma, utan det behövs nu nu nu vilket förstärker 

känslan av att miraklet är brådskande. Enligt Elleström är upprepning ett vanligt sätt att skapa 

förändring (1999:31–34); vilket sker i texten genom ändringen från kan få komma till det 

behövs nu nu nu.   

  Elleström menar också att det är vanligt att upprepningar används för att skapa betoning 

(1999:31–34). Ett exempel på detta finns i ”Old Point Bar” där du har mindre än en fjärddel 

kvar som upprepas två gånger. Första gången i första versen och sedan i sista versen. I sista 

versen är det dock än större fokus på att tiden rinner ut eftersom ordet mindre upprepas två 

gånger: Du har mindre, mindre än en fjärdedel kvar. Denna rad efterföljs av raden till dit du 

ska som också den upprepas två gånger i sista versen. Sista versen ger därför mer betoning på 

att det är lite tid kvar. Även i ”Centralmassivet” förkommer den här typen av upprepningar i 

exemplen: Jag gick in där och ville aldrig, aldrig därifrån och Den där känslan av att allting 

där var viktigt, känslan av att allting skiner.   

  Det är antagligen ingen slump att det finns många upprepningar i texterna, de utgör som 

tidigare nämnts, grunden för all lyrik och musik (Elleström 1999:52). Onomatopoetiska ord och 
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rim verkar däremot inte vara Thåströms melodi. I de analyserade texterna återfinns endast ett rim. 

Detta är något oväntat eftersom Lagerholm (2008:80) framhäver att många musiker och poeter 

håller fast vid rimtraditionen. Ulf Lindberg (1995:33) poängterar även att nonsensord och 

interjektioner är vanliga fenomen inom rocklyriken – något som inte förekommer i de analyserade 

texterna. Utrop och interjektioner förekommer däremot i de sjungna versionerna av låttexterna,  

inte minst när Thåström framför dem live. Dessutom får texterna, särskilt ”Körkarlen” och 

”Centralmassivet”, ett annat flyt och tydligare samband när de framförs i sjungen form jämfört 

med när de analyseras åtskilda från musiken. Därför är det möjligt att det ligger något i det 

Lindberg (1995:13–14) hävdar angående låttexter, nämligen att det är problematiskt att analysera 

texterna åtskilda från musiken eftersom den kan tillföra sådant som inte framkommer ur enbart 

texten. Jag håller däremot inte med honom om att ordens betydelse är obetydlig, Lindberg 

(1995:33) menar nämligen att det är hur orden låter som är det viktiga och inte vad de betyder. I 

de analyserade texterna fyller orden en viktigare funktion än så eftersom ordval och uttryck bidrar 

till att ge texterna dessa specifika stilar.  Däremot håller jag med Lindberg om att texterna inte 

ensamt behöver uttrycka allt (1995:62). Texterna är skrivna för att bygga upp särskilda känslor 

och/eller stämningar i samspel med musik och därför är det möjligt att musiken kan bidra med 

sådant som texten inte ensamt kan uttrycka.  

  Förutom upprepningar av olika slag förkommer även en mängd stilfigurer i texterna. 

Stilfigurerna ser ut att användas för att skapa flyt i texten men framförallt för att levandegöra 

språket.  I ”Körkarlen” finns stilfigurerna du har så långa fingrar ikväll, äta kakan och ha den 

kvar liksom liknelsen din mun som en karamell. Även besjälningen av att den här stan är så bra 

för mig gör texten livfull. Iakttagelsen av duvorna på fönsterblecken och den sista sommar-

flugan ger mottagaren en konkret bild liksom symbolen Körkarlen kommer ger en bild av att 

körkarlen kommer för att hämta någon till döden.    

  I ”Old Point Bar” och ”Centralmassivet” finns också ett flertal metaforer: stan svämmade över, 

nu rullar du förbi oljefälten, du lämnar ditt luftkondtionerade rum och tänker på stan du kommer 

ifrån. Dessutom finns liknelsen: lycklig som ett barn. Därutöver ger raden: Du har mindre,  

mindre än en fjärddel kvar en tydlig bild av att tiden håller på att rinna ut. I ”Centralmassivet” 

finns metaforerna: vi är stjärnor, vi är ett blankt papper och vi är en torsdag eftermiddag vid 

fönsterbordet. I Allting skiner besjälas det abstrakta allting. Stilfigurerna bidrar till att levandegöra 

texten genom dess målande beskrivningar.  

  Utöver stilfigurerna används meningsfragment för att skapa bilder i texterna. Menings-

fragment återfinns i alla de analyserade texterna, exempelvis Duvorna på fönsterblecken i 

”Körkarlen”, Tar färjan över till andra sidan floden från ”Old Point Bar” och Roslagsgatan upp 
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genom Sibirien i ”Centralmassivet”. Meningsfragment är enligt Lagerholm (2008:122)  vanliga 

i talspråk och talspråksnära texter. Dessa gör därför att texterna får en mer verbal och tal-

språksnära stil. Dessutom bidrar meningsfragmenten till att måla upp bilder för mottagaren 

eftersom de fungerar som fragmentariska ögonblicksbilder som portioneras ut i texterna. 

Meningsfragmenten kan därför sägas var en del i hur Thåström arbetar med att skapa bilder  

och levandegöra sina texter. Såväl stilfigurer som meningsfragment bidrar, i kombination 

med de konkreta platsbeskrivningarna, till att skapa bilder hos mottagaren. Thåström kan  

därför, åtminstone i de analyserade texterna, sägas ha ett rikt och målande bildspråk. Detta 

konkretiseras både genom användandet av stilfigurer och de fragmentariska iakttagelserna som 

dyker upp i texterna.   

  Såväl upprepningarna som vissa ordval och stilfigurer bidrar till att ge texterna dess poetiska 

stil. Hanna-Lore Andersson (2008:17) menar att rocklyrik idag fyller samma funktion som den 

traditionella lyriken och det är därför kanske inte konstigt att det finns så pass många poetiska 

drag också i Thåströms texter. Hon framhåller också att texterna på senare tid har fått en allt 

viktigare ställning vilket även verkar vara fallet med Thåströms texter. Sedan Skebokvarns-

vägen 209, som släpptes 2005, har musiken tonats ner och texterna har fått större utrymme i och 

med att de snarare reciteras än sjungs.  

  Sammanfattningsvis innehåller alla de analyserade texterna något av de fenomen som anses 

vanligt förkommande i Thåströms texter, nämligen: allmänmänskliga iakttagelser av livet, 

kulturella referenser samt platser och personer (Cederskog 2017, Lilliestam 2013:271). Detta är 

enligt Lilliestam vanliga fenomen inom rocklyriken och gör att mottagarna kan relatera till 

texterna (Lilliestam 2013:217–218, 271). Detta bidrar i kombination med de aktiva verben och 

de modala uttrycken till att texterna blir personliga. Utöver detta är texterna vardagliga och 

verbala. Den stora mängden verb samt de förkommande meningsfragmenten gör att texten får 

en talspråklig, berättande och lättåtkomlig stil. Trots den vardagliga och verbala stilen får 

texterna också en poetisk karaktär på grund av upprepningar och stilmarkörer som stilfigurer, 

kända talesätt och målande bilder. Bildspråket utgörs inte enbart av stilfigurer som liknelser och 

metaforer utan även av målande meningsfragment och uppradningar av konkreta platser och 

referenser till kända talesätt och uttryck. Det är således en kombination av olika språkliga 

faktorer som ger de vardagsnära och talkspråksnära texterna en personlig och poetisk stil.  
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7 Avslutning  

I detta avslutande kapitel sammanfattas studiens resultat och slutligen ges några förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet.   

  De slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är att stilen i de analyserade låttexterna 

överlag är vardaglig, verbal, och personlig men att texterna kryddas med stilmarkörer som gör att 

stilen blir mer skönlitterär och poetisk. Detta görs framförallt genom de många upprepningarna i 

”Old Point Bar” och ”Centralmassivet”, men också genom välvalda ord och det målande språket 

som kommer till uttryck främst genom meningsfragment och stilfigurer som liknelser, metaforer 

och allusioner. Vidare nämns många specifika platser vilket också bidrar till att levandegöra 

texterna och till att placera dem i specifika kontexter. De analyserade texterna stämmer därför 

överrens med den bild som Lars Lilliestam (2013:271) ger av Thåströms berättarstil: det finns 

kulturella referenser till kända talesätt och grekisk mytologi samt hänvisningar till platser och 

personer. Kombinationen av dessa fenomen ger en vardagsnära, men ändå skönlitterär stil, som är 

spetsad med poetiska stilmarkörer. Utöver kulturella referenser, platser och personer verkar 

upprepningar och ett målande bildspråk i form av iakttagelser, metaforer och liknelser vara 

karaktäristiskt för de analyserade texterna.   

  Denna studie är dock av för litet omfång för att säga någonting generellt om stilen i Thåströms 

sånglyrik; den kan enbart säga något om de analyserade låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” 

och ”Centralmassivet” på albumet Centralmassivet. Det vore därför intressant att fortsätta forska 

inom ämnet. Först och främst vore det intressant att undersöka hela albumet Centralmassivet för 

att utreda om alla texter blandar ett verbalt vardagsspråk med upprepningar och poetiska inslag 

som stilfigurer och målande bildspråk. En annan intressant infallsvinkel vore att jämföra 

Centralmassivet med något av Thåströms tidigare soloalbum för att undersöka om, och i så fall 

hur, stilen har utvecklats från album till album. Ytterligare en tänkbar forskningsingång vore att 

jämföra låtarna som producerades under Ebba Grön och Imperiet med solomaterialet, för att 

utreda hur texterna har utvecklats från punkeran till singer-songwriter-materialet. Slutligen vore 

det också intressant att undersöka texternas intertextualitet, alltså vilka slags referenser till andra 

kulturella fenomen, som förekommer i Thåströms texter. Även där vore det intressant att 

genomföra en diakron undersökning för att ta reda på om referenserna har skiftat genom karriären. 

Klart är åtminstone att Thåström besitter en enorm låtskatt som bara väntar på att utforskas vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

De analyserade låttexterna ”Körkarlen”, ”Old Point Bar” och ”Bluesen i Malmö” är en 

blandning av texterna som återfinns på paroles-musique.com, musixmatch.com och 

letssingit.com  

 

 

Körkarlen  

Du har så långa fingrar ikväll 

din mun som en karamell 

Franka säg nåt, kommer du ihåg 

vilken bro det var vi hängde hänglåset på? 

 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

 

Jag tror det måste varit här nånstans 

det känns som ett annat liv 

Jag undrar vart Inge och Gary tog vägen 

Jag saknar dom varenda gång jag går förbi 

 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

 

Duvorna på fönsterblecken 

den sista sommarflugan 

Jag är med på nästan vad som helst 

Den här stan är så bra för mig 

 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

 

Hej hej hej 

Hej hej hej 

 

Drönartiden är här nu 

jag letar en magisk biograf där 

man kan äta kakan och ändå ha den kvar 

 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

Hej hej hej, Körkarlen kommer 

 

Hej 

Hej hej hej 

Hej hej hej 

Hej hej hej  
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Old Point Bar  
Låt oss säga att du befinner dig på nylagd asfalt 

Låt oss säga att du har mindre än en fjärdedel kvar  

till dit du ska 

Igår satt du på en motellbalkong i Houston 

och tittade på när stan svämmade över 

Nu rullar du förbi oljefälten 

lycklig som ett barn  

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  

Låt oss säga att du befinner dig i en kyrka 

på hörnet av Henriettas och Nichols 

Du står hand i hand med vackra äldre kvinnor  

Låt oss säga att ni sjunger tillsammans 

Heyahh 

Och att just då, just då, just då  

finns det ingen annanstans du hellre skulle vilja va 

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  

Och vi ser att du lämnar ditt luftkonditionerade rum 

tar färjan över till andra sidan floden  

Stannar ett tag och lyssnar på de som spelar dragspel i hamnen 

Sen går du bort till Old Point Bar 

Sätter dig på bänken utanför och tänker på 

stan du kommer ifrån 

Och att du har mindre, mindre än en fjärdedel kvar 

Till dit du ska 

Till dit du ska  

Från just den här positionen  

Från just den här positionen  
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Centralmassivet 

Vi är vanliga, vi är nån i mängden, 

Vi är stjärnor 

Vi är ett blankt papper, 

Vi är en torsdageftermiddag vid fönsterbordet 

 

På nåt sätt hittade jag en trång korridor 

Jag gick in där och ville aldrig, aldrig därifrån 

Den här känslan av att allting där var viktigt 

Ja, känslan av att allting skiner 

En silverflod 

 

Om vi nånsin behövt ett mirakel 

så kan det få komma nu 

 

Vissa kvällar kan jag prata hela tiden 

andra kan jag knappt få fram ett ord 

Roslagsgatan upp genom Sibirien 

Källaren vi hängde i 

Norra porten, fyrverkerierna 

 

Ingen idé att sova nu, väl 

Det bara pågår här, tar aldrig slut 

Kom igen, kom igen, kom igen 

Kom igen och blöd 

Men blöd inte för mycket nu 

 

Om vi nånsin behövt ett mirakel 

så kan det få komma nu 

 

Jag tror det är nått stort på gång 

Jag tror det är nått stort på gång 

Skaka spegeln sakta vänd den upp och ner 

Gå rakt på linje 

Skaka spegeln en gång till 

 

Om vi nånsin behövt 

Är det nu, nu, nu 

 

Vi är vanliga, vi är nån i mängden 

Vi är stjärnor 
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Bilaga 2  
 

Tablå 1 Översikt av analysaspekter, fritt efter Lagerholm 2008  

Språklig analysnivå  
 

Fonetisk nivå 

Förkommer ljudliga effekter?  

Vilken typ av ljudeffekter förkommer? Tempo? Upprepningar? Onomatopoetiska ord?  

Hur har dessa effekter skapats?  Vilken roll spelar dessa för upplevelsen av texten?  

 

Ordnivå 

Finns många ovanliga ord? Vad uttrycker de?  

Finns kontextbundna ord?  

Finns värderande ord? Vilka värderingar uttrycks? Uttrycks dessa öppet eller dolt? 

Finns många stereotypa ord och uttryck? Slagord? Modeord? Nybildningar?  

Finns lånord som ger en speciell effekt?  

Finns nyckelord (ofta återkommande och centrala ord)?  

Vilken styrka har orden? Finns det onödigt starka ord?  

Vilken stilnivå har orden? 

Är orden konkreta eller abstrakta?  

Är orden varierade? 

Är orden/uttrycken vaga eller preciserade?  

Är texten nominal eller verbal?  

Är verben passiva eller aktiva? 

Är verben dynamiska eller statiska?  

Har texten många adjektiv? Vad gör dessa med texten?  

 

Syntaktisk nivå och modalitet 

Vilka språkhandlingar uttrycker textraderna? Vad säger de om innehållet och sändaren?  

Vilken funktion har eventuella frågor?  

Vilken attityd eller inställning har sändaren till innehållet?  

 

Stilfigurer 

Används stilfigurer och bildspråk? Hur?  
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Bilaga 3 

 

Tablå 2 Sammanställning av eftersökta stilfigurer, fritt efter Lagerholm 2008  

Stilfigur Förklaring 
 

Allusion:  
 

anspelning på t.ex. känt citat, film- eller boktitel som överförs till ett 

annat sammanhang.  

Anafor: samma ord upprepas i början av två eller flera på rad följande satser.  

Antiklimax: när en stegrings (gradvis intensifiering) sista led byts ut mot en 

förminskande effekt. 

Antites:  ord med motsatt betydelse ställs emot varandra. 

Besjälning:  något konkret/icke mänskligt får mänskliga egenskaper. 

Hyperbol: överdrift. 

Ironi: sändaren menar det rakt motsatta av vad hen uttrycker. 

Kiasm: en spegelvänd parallellism. 

Liknelse:  en bildlig jämförelse görs med ett jämförande uttryck: som, såsom, likt.  

Litotes:  underdrift.  

Metafor:  bildlig jämförelse där det egentliga ordet, sakledet, ersätts med ett 

bildled. 

Metonymi: ett uttryck ersätts med något annat som har med det första att göra (t.ex.: 

helheten byts ut mot delar).  

Oxymoron:  två motsatser knyts till en enhet.  

Parallellism:  ett likartat innehåll upprepas med samma syntaktiska konstruktion. 

Perifras:  en omskrivning av ett uttryck för att inte bara ordet eller namnet ska 

framträda utan även någon egenskap eller ett nytt perspektiv.  

Personifikation:  något abstrakt får mänskliga egenskaper. 

Stegring: en gradvis intensifiering av ett uttryck. 

Synestesi:  en bildlig jämförelse där ett sinnesintryck beskrivs med ett annat sinne. 

Variation:  innehållet upprepas flera gånger samtidigt som det varieras. 

Zeugma: användning av ett till formen samma ord, ofta ett verb, som kombinerar 

två olika betydelser. 

 


