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läsare. Här används en mer humoristisk och ironisk ton, i synnerhet i de teckningar som
ledsagar texten, i motsats till handledningarnas ethospräglade fotografier.

Detta återvänder AS till i sin avslutande diskussion, där Faircloughs diskursteoretiska
modell igen kommer på banan. Den strikta textanalysen vidgas här mot frågor kring
folkhälsodiskurser i allmänhet och förhållandet mellan egenmakt och styrning. En av
författarens konklusioner är att den strävan efter egenmakt som ses i texterna utgår från
en politisk målsättning snarare än från medborgarna själva – med andra ord: folk ska
själva välja sin livsstil, men de statliga aktörernas uppgift är att peka ut vilken livsstil
som är bra och vilken som inte är det. Här har AS lyckats få fram belägg från texterna
på en närmast schizofren syn på medborgaren, som med fördel kunde knutits hårdare till
en historisk diskussion. Texterna om rökavvänjning är bara ett exempel på ett område
där statens olika organisationer kämpar med att förena en vilja att låta medborgarna be-
stämma över sina egna liv, och en drift (eller till och med ett uppdrag) att tala om för
medborgarna vad som är bäst, klokast, mest hälsosamt och i sista instans, mest ratio-
nellt. Vi ska sluta röka, dricka måttligt, ha säkert sex och sköta om våra pensionspengar
– men vi ska göra det av egen vilja, inte för att en storebrorsstat säger åt oss att göra det.
AS är inte så direkt i sina konklusioner; avhandlingen präglas av en saklig och ganska
försiktig ton, men det är just genom att väcka en sådan diskussion som avhandlingen har
sitt stora värde även utanför de mer strikt sakprosaanalytiska kretsarna.

Dessutom måste avhandlingen få beröm för den klara och tydliga framställningen i
de konkreta textanalyserna. Här finns det avsnitt som borde kunna fungera utmärkt i en
undervisningssituation för att visa både hur man i praktiken kan bedriva en språkligt ba-
serad, icke-dogmatisk diskursanalys, och vilka perspektiv en sådan analys kan ha. Att
diskutera texters liv och funktion i samhället är viktigt, inte minst när vi har att göra med
texter från myndigheter och liknande, och Astrid Skoglunds avhandling ger ett nyttigt
bidrag till denna diskussion.
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Det är genom språket den litterära texten växer fram. För den som vill få en djupare för-
ståelse av den skönlitterära texten borde en naturlig väg därför gå via språket. Ändå har
det litterära språket fått förhållandevis lite uppmärksamhet av språkforskare under de
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senaste decennierna. Det är den luckan elva forskare nu vill fylla med sina artiklar om
det litterärt förmedlande språket i volymen Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil.

I sin inledning konstaterar Carin Östman att det gått ungefär 20 år sedan det senaste
betydande svenska verket där språkvetare ser på litterära texter, Stilstudier (Josephson
1996), kom ut. Sedan dess har det inom språkvetenskapen skett en teori- och metod-
utveckling som gör att det delvis är med nya metoder språkvetarna i dag ger sig i kast
med de litterära texterna. Bland de teorier som används i den nya volymen finns till ex-
empel kognitiv lingvistik och systemisk-funktionell grammatik. Syftet är ändå det-
samma som i den förra volymen: att studera hur språk skapar mening i text och att visa
vad språkvetenskapen kan tillföra kunskapen om skönlitteratur. Det handlar med andra
ord om stilen i de litterära texterna.

Stilistiska iakttagelser kan göras på många olika språkliga nivåer och med många
olika metoder. Såsom Peter Cassirer påpekar i sin beskrivning av stilistik i Nationalen-
cyklopedin finns det ingen etablerad konsensus om hur en stilistisk studie ska göras. Ut-
ifrån sin egen teoretiska ståndpunkt kan forskaren välja den metod som bäst lämpar sig
för att undersöka just den text hen vill studera. Att stilistiska studier kan göras utifrån
många olika material, med många olika metoder och syften syns också i denna volym.
En del har valt att studera första kapitlet i en roman, en dikt eller en novell, medan andra
ger sig i kast med jämförelser av flera romaner. Det säger sig självt att angreppssätten
måste bli olika beroende på om man i detalj studerar en kortare text eller vill säga något
om en större textmassa. Det gemensamma är ändå viljan att öka vår förståelse för den
litterära texten.

Skönlitterär stilistik har ofta haft som mål att via språket fördjupa förståelsen för bud-
skapet i den skönlitterära texten. Den enda artikeln i volymen som verkar ha detta som
mål är Catharina Nyström Höögs artikel om Sara Stridsbergs roman Darling River. Ro-
manen har en intrikat struktur med fyra olika berättelser som till synes saknar samband.
Nyström Höög identifierar återkommande ord, så kallade nyckelord, i romanen och ger
dem symboliska tolkningar mot de encyklopediska ordförklaringar som avslutar varje
del i romanen. Också paralleller som kan dras mellan romanen och Vladimir Nabokovs
roman Lolita bidrar till tolkningarna. Genom denna analys kan Nyström Höög visa hur
ett globalt sammanhang konstrueras i texten som hon läser som en roman om undergång
och motstånd. 

Nyström Höögs artikel representerar det som Lagerholm (2008 s. 246) kallar litterär
stilanalys där gränsen mellan språklig och litterär analys inte är så skarp. Även om sti-
listiken är intresserad av förhållandet mellan form och innehåll ligger tyngdpunkten
dock vanligen på formen. Så är fallet i de andra artiklarna i volymen. Skribenterna håller
sig till de möjligheter språkvetenskapen erbjuder och tar inte på samma sätt ställning till
budskapet i texterna. I stället visar de att de med språkvetenskapliga redskap kan spegla
språkets roll i de litterära texterna och förklara vilken effekt det kan få. Jag tycker mig
se två huvudfrågor som går igen i nästan alla artiklarna, hur och varför. Hur gör en för-
fattare för att skapa en viss effekt? Hur ser det litterära språket ut? Varför har en text den
effekt på läsaren som den har? 

Hur perspektiv förmedlas i en roman är temat för Staffan Hellbergs artikel. Denna ar-
tikel har tidigare publicerats i Stilstudier, men eftersom den blivit en klassiker på områ-
det och artikeln inte har varit lätt att få tag på under senare år finns den med också i den
nya samlingen stilstudier. Att den blivit en klassiker är lätt att förstå. På ett systematiskt
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och åskådligt sätt går Hellberg igenom de perspektivmarkörer som kan visa att händel-
serna i en roman ses ur en romanfigurs perspektiv. När så är fallet talar Hellberg om ett
starkt perspektiv eller empati. Han illustrerar resonemangen med en analys av första si-
dan i Jan Guillous Den hedervärde mördaren. Han visar att till exempel bestämd form,
tempus eller värderande ord kan göra att vi upplever situationen ur kriminalkommissa-
rie Rune Janssons perspektiv. För att visa hur det kan se ut då situationen ses ur berät-
tarens eget eller någon annan romanfigurs perspektiv analyserar Hellberg också några
andra utdrag ur romanens första kapitel.  

De verktyg Hellberg ger för att analysera empati används av Mats Thelander när han
diskuterar framställningsformer i Stina Stoors novell Ojura (utgiven på Novellix) som
delvis är skriven på västerbottnisk dialekt. När Thelander analyserar framställningsfor-
mer i denna dialektpräglade text ger han sig in på ett än så länge relativt outforskat om-
råde. Han kan konstatera att de dialektala inslagen är många i den direkta anföringen
men i stort sett lyser med sin frånvaro i den indirekta. Den intressantaste frågan blir
emellertid vad resten av novellen, hela 90 % av textmassan, egentligen består av. Räcker
de traditionella termerna relation och fri indirekt anföring till för att beskriva det som
blir kvar? Thelander besvarar frågan nekande. Det kan inte röra sig om fri indirekt an-
föring eftersom det inte klart är något som någon av personerna i novellen har sagt eller
tänkt. Perspektivet blir också för starkt för att det skulle vara tillfredsställande att tala
om relation. Med hjälp av bland annat Hellbergs markörer, men också utifrån dialektala
drag, kan Thelander visa att perspektivet genomgående är flickan Sandras. För en sådan
framställningsform föreslår han en helt ny term, empatisk relation.

Hur författare går till väga för att få fram känslor, engagemang och social indignation
är föremålet för Kerstin Thelanders artikel om två 1800-talsnoveller, »Lindanserskan»
av Zacharias Topelius och »Luftballongen» av Selma Lagerlöf. För att ta reda på detta
använder sig Thelander av två delar av den systemisk-funktionella grammatiken. Sam-
tidigt testar hon metodens användbarhet för att få fram stilistiska skillnader mellan för-
fattarna. Genom en analys av ideationella processer undersöker hon om materiella,
mentala, relationella eller verbala processer dominerar i novellerna. Den andra analysen
baserar sig på den så kallade appraisalteorin som undersöker engagemang och hur vär-
deringar uttrycks i texter. Med sin metod kan hon urskilja två olika författarstilar.
Topelius visar på yttre skeenden och låter läsaren i högre grad bedöma det som sker,
samtidigt som han förmedlar en rätt svart-vit bild av personerna. Lagerlöf är mindre ka-
tegorisk men styr läsaren mer genom att visa på personernas tankar och känslor. Insikter
i hur författarna går till väga kan alltså samtidigt förklara läsarens upplevelse av texten.

Ibland går skribenterna emellertid den andra vägen och startar från läsupplevelsen
och frågar vad den beror på. Sådan är frågeställningen hos Anna Vogel som frågar sig
om en kognitiv lingvistisk metod kan förklara varför Tomas Tranströmers metaforer
kan sägas ge oss en ny bild av verkligheten. Hon utgår från Lakoff och Johnsons kog-
nitivt lingvistiska teori om återkommande mönster och metaforer i vårt tänkande. Med
denna utgångspunkt kan hon visa att Tranströmer i sin dikt »Nattboksblad», och även i
sin övriga produktion, delvis följer men också bryter mot flera av våra invanda tanke-
mönster. Han låter till exempel något konkret ersättas med något abstrakt, tvärtemot vad
vi är vana med. Analysen blir övertygande då Vogel, genom att låta analysen utgå från
en enda dikt, kan leda läsaren genom dikten bild för bild. 
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Carin Östman i sin tur undersöker om något i Selma Lagerlöfs språk kan förklara var-
för vi fortfarande grips av romanen Kejsaren av Portugallien. Hon har valt att studera
gestaltande drag såsom konkretion, upprepning och jämförelser och de förväntningar på
romanen som byggs upp i dess första kapitel. Genom de gestaltande dragen menar Öst-
man att läsarens identifikation med huvudpersonen Jan Andersson byggs upp och där-
med lusten att läsa vidare. Romanens märkliga titel som inte verkar ha något att göra
med den berättelse som inleds i första kapitlet väcker sannolikt också läsarens nyfiken-
het och behov av att få veta mer. 

Aili Lundmarks frågeställning påminner om Östmans när hon frågar sig om det finns
något i Elsa Beskows språk som kan förklara varför författaren fortfarande är så popu-
lär. Lundmarks metod är däremot kvantitativ. Hon har bland annat beräknat menings-
längd, fundamentlängd, förekomst av dubbla satsled och N/V-kvot i fyra bilderböcker
och fyra noveller av Elsa Beskow. Resultaten jämför hon med annan litteratur avsedd
för barn i olika åldrar och med siffror hämtade från projekten Tal- och Skrivsyntax. Un-
dersökningen kommer fram till att det som framför allt karakteriserar Beskows stil är
muntlighet och variation i uttryckssätten. Den kvantitativa undersökningen är uppenbart
en del av en större undersökning av Beskows stil. I slutet av artikeln nämner skribenten
flera studier om bland annat ordval och samspel mellan bild och text som kunde kom-
plettera den kvantitativa studien. Som läsare får man en känsla av att dessa komplette-
rande analyser skulle behövas för att på djupet förklara Beskows popularitet. 

En annan i huvudsak kvantitativ studie är Lisa Holms artikel om rytm i romanprosa.
Den artikeln är också den mest pedagogiska. Holm redogör noggrant för hur hon utfört
sin undersökning och vilka fallgropar man ska försöka undvika om man vill göra en lik-
nande studie. Frågeställningen är djärv: kan man tala om rytm i prosa på samma sätt som
i lyrik? För att ta reda på detta har hon beräknat styckelängd, meningslängd och längd
på grafiska fraser (sådana som står mellan två skiljetecken) i första kapitlet i tio svenska
romaner som utkommit efter år 2000. Med sina uträkningar har hon fått fram något som
hon kallar neutral prosarytm hos författarna Jonas Jonasson, Henning Mankell och Stieg
Larsson. Textexemplet som ges visar en neutral stil nära sakprosan. Holm för ett reso-
nemang om att det sannolikt är innehållet som är det centrala i dessa goda underhåll-
ningsromaner medan språkdräkten kanske inte är deras bärande element. De övriga för-
fattarna låter sig inte på samma sätt kategoriseras. De textexempel som ges visar att
samma värde, till exempel hög andel kolon, kan bottna i sinsemellan väldigt olika texter.
Som Holm konstaterar kan det som avviker göra det på många olika sätt. Diskussio-
nerna kring de olika exemplen är intressanta men frågan är om metoden kan ge en rättvis
bild av annat än den neutrala romanrytmen. Värdena för neutral prosarytm kan däremot
ses som ett värdefullt bidrag till stilforskningen genom att de kan tjäna som jämförelse-
tal vid stilstudier av olika romaner. Man väntar med spänning på hur Holm tänker ut-
vidga sin undersökning och eventuellt vidareutveckla sin metod. 

Också Annika Hillboms undersökning är i hög grad kvantitativ. Precis som Holm är
hon inte i första hand intresserad av specifika litterära texter utan av frågan hur författare
gör för att gestalta känslor. Teoretiskt utgår hon, precis som Vogel, från den kognitiva
lingvistiken och närmare bestämt från den konceptuella metaforteorin som menar att
mänskligt tänkande är genomsyrat av metaforer. Utifrån det kända försöker vi förstå nya
företeelser och utifrån det konkreta det abstrakta. Med denna teori som bakgrund under-
söker hon om metonymen KÄNSLOR ÄR FYSISKA REAKTIONER förekommer i tre moderna
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svenska romaner, som alla belönats med eller nominerats till Augustpriset under
2000-talet. Det visar sig att metonymen i genomsnitt förekommer på nästan varannan
sida i samtliga romaner. I samtliga romaner är det också ofta glädje och rädsla som ge-
staltas genom fysisk rörelse. En intressant iakttagelse är att den stilistiska variation som
förekommer hos författarna i deras sätt att formulera känslor, hänger ihop med perspek-
tivet i romanen. I Torbjörn Flygts roman Underdog som har ett utifrån-perspektiv skild-
ras till exempel hur rodnad ser ut. I Peter Fröberg-Idlings roman Sång till den storm som
ska komma, där perspektivet är inifrån, är det i stället hur rodnad känns som gestaltas. I
Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande förekommer båda perspektiven.

Slutligen har begreppet intertextualitet som ursprungligen lanserades av Julia Kris-
teva på 1960-talet gett upphov till två intressanta men annorlunda artiklar i volymen. I
Alva Dahls artikel studeras intertextualitet ur så många synvinklar att det inte vid en
första genomläsning är helt enkelt att se hur de olika perspektiven hänger ihop. Enklast
är det att se intertextualiteten mellan Knut Hamsuns roman Sult och Eva Adolfssons ro-
man Förvandling, som Dahl beskriver som en parafras på Sult eller som en »lokalise-
ring, det vill säga en maximalt kulturellt anpassad översättning». Mellan dessa två
romaner kan hon visa på både innehållsliga likheter på ett mer övergripande plan och
stilistiska och berättartekniska likheter på lokalplanet. Analysen av intertextualiteten i
artikeln begränsar sig emellertid inte till denna jämförelse utan handlar också om för-
hållandet mellan olika utgåvor av Sult och dess svenska översättningar Svält. För denna
analys går Dahl in på språkliga detaljer som interpunktion och stavning. När vi talar om
Hamsuns Sult talar vi egentligen om en abstraktion med kopplingar till ett nätverk av
olika konkreta utgåvor och översättningar som har mött och möter läsare i olika tider.

Den andra artikeln som utgår från begreppen röstsamspel och intertextualitet är
Christoffer Dahls och Andreas Nords artikel »Strindberg skriver för att slåss». Den är
samtidigt den mest udda artikeln i volymen genom att den inte handlar om Strindbergs
språk utan om hur han presenteras i läromedlet Svenska timmar. Författarna studerar
vilka röster som kommer till tals i presentationen av Strindberg och vilken bild av ho-
nom som därigenom målas upp. Som citatet i rubriken visar framställs Strindberg som
en polemisk samhällsdebattör. Artikeln utmynnar i en tankeväckande diskussion om de
val en läroboksförfattare gör och vilka konsekvenser de kan ha för elevernas förhållande
till litteraturläsning.

I min genomgång av artiklarna framträder bredden och initiativrikedomen hos skri-
benterna. Många av dem har velat testa nya metoder för att se om de den vägen kan säga
något om specifika litterära verk och samtidigt om litterär stil mer generellt. I samtliga
fall har metoderna gett svar på de frågor skribenterna ställt och genererat ny kunskap
om hur stilistisk effekt skapas i verken. Bredden innebär emellertid också att boken
framstår som något av ett smörgåsbord. De många infallsvinklarna visar med all tydlig-
het det som inledningsvis konstaterades, att stilistisk analys kan göras på många olika
sätt. 

Volymen visar också på vilket spännande material de litterära texterna utgör för en
språkvetare. I inledningen skriver Östman att skribenterna hoppas att volymen ska
kunna användas som läromedel vid högskolor. Som lärobok i stilistik på en lite mer
avancerad nivå kommer den säkert att kunna inspirera många studenter till nya intres-
santa stilanalyser. Däremot kräver den vissa förkunskaper i stilistik och förmåga att
sätta sig in i ibland ganska svåra lingvistiska teorier, som i de relativt korta artiklarna
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inte kan förklaras så ingående. Men volymen riktar sig inte bara till studenter utan till
alla som är intresserade av språkets roll i en skönlitterär text. Man hoppas verkligen att
också litteraturvetare ville ta del av de resultat språkforskarna kommit fram till. Som La-
gerholm (2008 s. 246) skriver är formen alltid en del av budskapet, vilket gör att många
av de studier som presenteras i volymen kan bidra till de litterära tolkningarna av ver-
ken. Särskilt i fråga om Vogels analys av Tranströmers dikt och Thelanders av Stoors
novell skulle man önska att någon litteraturvetare tog vid där språkvetarna stannar. Vad
betyder det för tolkningen av dikten att Vogel kan visa att Tranströmer bryter mot våra
invanda tankemönster eller för tolkningen av novellen att allt ses genom barnets ögon? 
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Den första nordiska konferensen om språk och kön ägde rum i Uppsala 1991. Därefter
har lärosäten på följande orter varit värd för konferensen: Tromsø 1994, Köpenhamn
1997, Göteborg 2000, Helsingfors 2004, Uppsala 2006, Köpenhamn 2008 och nu senast
Södertörn 2013. Det var alltså ett uppehåll på fem år innan Södertörns högskola tog
värdskapet och ordnade den åttonde konferensen. Den nionde nordiska konferensen om
språk och kön äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö i oktober 2015. Konferensen väl-
komnar alla som arbetar med språk och kön inom olika forskningsfält och är en arena
för att presentera och diskutera den nyaste forskningen i Norden inom språk och kön.
Det är en viktig konferens både för att synliggöra den nordiska forskningen inom ämnet
och för att diskutera framtidens teoretiska och metodiska utmaningar. Forskningen sker
inte i ett vakuum utan i dialog med internationell forskning, där de nordiska länderna
bör ha goda möjligheter att spela en viktig roll.

I Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska
konferensen om kön publiceras tio artiklar, två av konferensens fyra plenarföredrag och
åtta av de 27 sektionsföredragen. Fem av artiklarna, däribland de två plenarföredragen,
är skrivna på engelska, och resterande fem på svenska. Det är en bra policy att ge ut-
rymme för olika språk och publicera artiklar både på engelska och svenska; för att nå ut
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