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Sammandrag 

I Mare Kandres genombrottsroman Aliide, Aliide (1991) lyfts ofta det starka 

inifrånperspektivet fram som ett karakteristiskt stildrag, även om romanen berättas utifrån 

tredje person. Denna stilistiska undersökning analyserar rösternas uttryck i syfte att erbjuda en 

mer detaljerad och djupgående förståelse för Kandres komplexa berättarteknik, och fokuserar 

huvudsakligen på att klarlägga ett systematiskt mönster över hur Kandre låter 

huvudkaraktären Aliide komma till tals. Analysen genomförs med en narratologisk och 

stilistisk begreppsapparat utifrån en dialogisk språkförståelse som situerar språkliga 

iakttagelser i en kontext. Genom en kvalitativ analys på detaljnivå undersöks rösternas uttryck 

i anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt diskurs, vilket visar att berättarrösten och 

huvudkaraktären Aliides röst framträder både parallellt och separat i anföringsformerna. 

Vidare framkommer hur interpunktion, deiktiska perspektivmarkörer, bildspråk och 

rekontextualisering påverkar rösternas styrka, expressivitet och intensitet, eftersom dessa 

konstruktioner aktualiserar innehållet på olika sätt. Analysen visar även hur dessa språkliga 

konstruktioner synliggör en tät växelverkan mellan inre och yttre perspektiv samt hur rösterna 

både separeras och sammansmälter i texten, vilket skapar en komplex samverkan mellan 

berättaren och huvudkaraktären. Undersökningen visar även att den dialogisitet som 

förekommer i romanen mellan Aliide och främmande yttranden utgör en viktig faktor för att 

skapa styrka och expressivitet i Aliides röst, då Aliide intar en svarande position som 

möjliggör en implicit maktkritik i romanen. Den inre alienation och isolering som delvis har 

präglat den generella tolkningen av innehållet går således att problematisera och ifrågasätta 

utifrån ett dialogiskt perspektiv. 

Nyckelord: Mare Kandre, stilistik, perspektiv, dialogism, interpunktion, rekontextualisering  
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1 Inledning 

Under Stockholms internationella poesifestival tillkännages varje år sedan 2006 vinnaren av 

Mare Kandre-priset. Det är ett pris som instiftades till Mare Kandres (1962–2005) minne efter 

hennes tidiga bortgång, och tilldelas författare som skriver i Kandres anda – det vill säga 

författare som utmärker sig, enligt motiveringen, med ett egenartat språk och en väldigt stark 

röst, och som gärna utmanar konventioner kring identitet. Även om Kandres författarskap har 

spelat en stor betydelse för litterär utveckling i Sverige är hennes litterära stil ännu ett 

outforskat område. I denna uppsats placeras därför Kandres egenartade språk under lupp i en 

stilistisk undersökning av rösternas uttryck i anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt 

diskurs i hennes femte roman Aliide, Aliide (1991), som vid publicering ledde till Kandres 

publika genombrott och etableringen av en betydelsefull position på det svenska litterära 

fältet. Nedan följer ett utdrag ur romanen, där berättaren återger Aliides inre röst:  

 
      Och återigen var det detta att hon ritade allt hon orkade, för allt vad hon var värd, för att det inte fanns 

 nån tid, aldrig mer, någonsin. Och det var den där känslan igen; döden! döden! 

 Dödens monstruösa, apliknande gubbe som flåsade henne i nacken vart hon än gick. Hon ritade som om 

 det var på liv och död, som om hon slogs för sitt liv, eller kanske grävde, slet upp stora sjok av mörker ur 

 sitt eget inre för att göra det lite ljusare där, för att lätta på trycket där, för att se efter om inte detta  

 mörker ändå, trots allt, på botten kunde tänkas innehålla någonting av värde, en sedan länge bortglömd 

 dyrbarhet, och inte bara ständigt detta hemska – (Kandre, 1991:106) 
 

I en kritisk analys av receptionen kring Aliide, Aliide skriver Kajsa Widegren hur romanen å 

ena sidan hyllades som betydelsefull och unik, samtidigt som den å andra sidan genererade en 

generell ambivalens och en konfrontativ attityd hos kritiker när det kom till frågan om 

huvudkaraktärens känslotillstånd och berättelsens struktur (Widegren, 2013:136). Även om 

romanen berättas i tredje person genom en allvetande berättare, uppstod ambivalensen enligt 

Widegren på grund av att det inte finns något objektivt korrelat i texten som kan erbjuda 

läsaren en ”priviligierad vetandeposition” i förhållande till huvudkaraktären (Widegren, 

2013:142f). I romanen finns ingen explicit förklaring till Aliides ångest, utsatthet och 

främlingskap, som ofta tolkas som romanens centrala teman: 

 

  Aliide, Aliides främsta berättartekniska karakteristika består i att Aliide beskrivs i tredje person av en 

 berättarröst som inte framträder som person i romanen men som framstår som om den har absolut full 

 tillgång till varje känsla, kroppslig och mental sensation och språkligt uttryckta tanke som far genom 

 Aliides person (Widegren, 2013: 138). 
 

På drygt 250 sidor får läsaren följa den åttaåriga flickan Aliide genom ett antal situationer och 

händelser i hennes liv efter det att hon nyligen bosatt sig i en svensk stad efter en längre 
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vistelse utomlands med sin familj. Berättelsen om Aliides ångestfyllda relation till sig själv 

och till sin omgivning formar en utvecklingsroman och barndomsskildring som framstår som 

originell och fascinerande till form och innehåll, både i förhållande till Kandres tidiga verk 

och andra svenska romaner med liknande tematik (Widegren, 2013:135). Denna undersökning 

vill närma sig det komplexa samspelet mellan berättarröst och huvudkaraktär på ett konkret 

plan i ett försök att erbjuda en mer detaljerad och djupgående förståelse för Kandres 

komplexa romanbygge.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att genomföra en stilistisk undersökning av rösternas uttryck i 

romanen Aliide, Aliide. Utifrån en dialogisk språkförståelse, som tar hänsyn till samspelet 

mellan form, innehåll och kontext, hoppas jag kunna beskriva Kandres litterära stil på ett sätt 

som kan erbjuda en djupare förståelse för de dubbla röstuttrycken i romanen och det 

komplexa samspelet mellan dessa. Min centrala frågeställning lyder: Hur låter berättaren 

huvudkaraktären, den åttaåriga flickan Aliide, komma till tals i Kandres roman Aliide, Aliide?  

För att svara på frågan kommer jag att analysera anföringsformerna fri indirekt diskurs och 

direkt diskurs som Kandre använder för att återge berättaren och huvudkaraktären Aliides 

röster, samt hur tonfall och expressivitet i dessa anföringsformer konstrueras. Utöver detta 

kommer jag också att analysera några andra röster som är tematiskt viktiga i romanen, 

nämligen den frekventa förekomsten av bibelcitat och begreppet ”Riktig Flicka”.   

 

1.2 Avgränsningar 

Jag begränsar mig till att undersöka de anföringsformer som är kopplade till Aliides och 

berättarens röster. Till detta räknar jag även den frekventa förekomsten av bibelcitat i 

romanen, eftersom dessa citat utgör ett återkommande mönster i romanen och påverkar 

expressiviteten i berättaren och huvudkaraktärens röster. Men jag har t.ex. inte valt att 

undersöka hur Aliides tal förhåller sig till och påverkas av andra karaktärers tal, även om det 

hade kunnat tillföra en utvidgad förståelse för röstuttrycken. Jag hade även kunnat ta upp fler 

exempel på hur Aliides röst och berättarens röst skiljer sig åt, genom att t.ex. analysera 

parentesernas funktion i romanen, vilka fungerar som berättarens metakommentarer till 

handlingen: 

 

 Dimstråk svällde i gläntorna som om luften just där hade skurit sig och Aliide, döende, (för hon tyckte 

 sig verkligen känna av döden nu) började genast springa av och an […] (Kandre, 1991: 123).  
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 Stanken från dammarna, den större såväl som den mindre (och en tredje, som inte många kände till 

 eftersom den låg nästan helt dold, inbäddad i ett ovanligt lummigt skogsparti någonstans i parkens mer 

 otillgängliga delar) (Ibid.) 
 

Jag har inte heller valt att analysera anföringsformen Indirekt diskurs; när berättaren återger 

karaktärers tal indirekt: ”Hon skrek till en sista gång och sprang sedan ner mot den stora 

dammen […]” (Kandre, 1991:124). Dels eftersom även denna form framträder relativt tydligt, 

dels eftersom anföringsformen bara förekommer på ett fåtal ställen i romanen. På grund av 

uppsatsen omfång har jag istället valt att fokusera på mer subtila och inte lika uppenbara 

perspektivmarkörer som skiljer mellan berättaren och huvudkaraktärens röster i 

anföringsformen fri indirekt diskurs. Men jag har också valt att analyseras de stilistiska drag 

som står ut i texten och förekommer konsekvent på ett sätt som påverkar den starka 

expressiviteten i Aliides röst. Därför har jag valt att analysera anföringsformen direkt diskurs. 

 

1.3 Kandres författarskap - en kort översikt  

Mare Kandre var en allkonstnär som utöver sitt författande även målade, skrev musik och 

tecknade serier. Hon föddes 1962 i Söderala men växte upp i Göteborg i en familj med 

estniska rötter. Som barn tillbringade hon och hennes familj även några år i Kanada. Hon 

debuterade vid 22 års ålder med I ett annat land (1984), en samling prosatexter som skildrar 

en ung flickas upplevelser av yttervärlden. Tematisering kring barn och barns utsatthet, samt 

formulerandet av kvinnlig subjektivitet och unga flickors identitetstillblivelse skulle bli 

återkommande teman i Kandres litterära produktion, som totalt består av elva verk vilka 

publicerades mellan åren 1984 och 2002. Hennes språk, framför allt som det tar sitt uttryck i 

Kandres andra och tredje roman Bebådelsen (1986) och Bübins unge (1987), har jämförts med 

bland andra Birgitta Trotzig och Sylvia Plath (Forsås-Scott, 1997:250). Om den tidiga delen 

av Kandres författarskap, vars fem romaner sträcker sig fram till Aliide, Aliide, ofta beskrivs 

som inåtvända och mörka, använder Kandre i stället satir och humor med avstamp i myt och 

saga för att göra upp med misogyni och den patriarkala ordningen i den senare delen av 

författarskapet.   
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2 Tidigare forskning  
Den etablerade forskningen kring Kandres författarskap har ännu inte hunnit bli särskilt 

omfattande. Hittills finns ett par artiklar i historiska antologier om kvinnligt skrivande, vilka 

ger en bibliografisk översikt över Kandres verk. Därutöver finns en handfull 

litteraturvetenskapliga artiklar, samt två avhandlingar där Aliide, Aliide diskuteras jämsides 

med andra författares romaner. I antologin Nordisk kvinnolitteraturhistoria band fyra (1997) 

skriver Cristine Sarrimo att Kandre på ett intensivt och kusligt vis iscensätter 

identitetstillblivelse i sitt tidiga författarskap och noterar det intensiva språket och den 

surrealistiska bildvärlden i Aliide, Aliide (Sarrimo, 1997: 520–534). Även Helena Forsås-

Scott noterar Kandres levande språk och starka perspektiv i romanen, och menar att det 

intensiva uttrycket i Aliide, Aliide har att göra med att läsaren kommer så nära Aliides eget 

perspektiv, men går inte djupare in på hur detta sker (Forsås-Scott, 1997:249).  

     Vidare har forskare hittills främst ägnat sig åt att skriva in Kandres författarskap i olika 

litterära traditioner. Ebba Witt- Brattström behandlar Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide 

utifrån ett feministiskt och ett psykoanalytiskt perspektiv i antologin Att skriva sin tid (1993) 

och i essäsamlingen Ur könets mörker (1993). Brattström gör inga djupare reflektioner över 

konkreta språkliga detaljer, men noterar kraften i Kandres rös som hon menar “kan förflytta 

[...] verklighetsuppfattningen hos läsaren” (Witt-Brattström, 2003:182). Annelie Bränström 

argumenterar i sin artikel ”Barndomens orter. Rekonstruktioner av sextiotalet” (1993) för att 

betrakta Kandre som ett språkrör för sin generation, sextiotalisterna, och förhåller sig kritisk 

till en psykoanalytisk läsart, som hon menar riskerar att ge en alltför ytlig och entydig bild av 

Kandres verk.  

     Liksom Brattström anlägger Anna Williams ett feministiskt perspektiv på Aliide, Aliide i 

artikeln ”Där allting kan ses: Familjebilder hos Mare Kandre och Anna-Karin Granberg”, och 

argumenterar för att ett incestuöst övergrepp av farfadern fungerar som berättelsens nav. 

Williams kommenterar även språkets frigörande potential och påpekar att "seendet, blicken 

och insikten [är] centrala teman" i romanen: "gestaltningen av huvudpersonernas gradvisa 

erövrande av seendet […] är […] nära förbundet med den kritiska formuleringen av en 

kvinnlig identitet och en egen, självständigt skapad röst” (Williams, 1995:4). Williams noterar 

även att ”Aliides upplevelser berättas av en annan röst, som har kontroll över historien och 

som kan bestämmas som den vuxnare Aliide” (Willams, 1995:5). 

     Även Mattias Fyhr, som gör en gotisk läsning av Aliide, Aliide, kommenterar hur Aliides 

perception av omgivningen formar språket i romanen. I sin avhandling De mörka 
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labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2009) menar Fyhr att det verkliga 

får en gotisk och grotesk prägel i romanens transformerade miljöer: “Den på ett plan ytterst 

realistiska miljön filtreras genom Aliides psyke varpå miljön får subjektiv prägel och gotiken 

uppstår” (Fyhr, 2003:201, 182). I likhet med Maria Margareta Österholm ser Fyhr Aliides 

identifiering med monster som ett sätt att skildra den del av sig själv som inte accepteras av 

samhället (Fyhr, 2003:186). Maria Margareta Österholm vill med sin genus- och 

litteraturvetenskapliga avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i 

svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2013) applicera skevhetsbegreppet på 

flickskildringen av kvinnliga författare i den svenskspråkiga litteraturen. Med en 

queerteoretisk utgångspunkt visar hon hur flickskildringar förhåller sig till normativitet, och 

hur dessa skildringar kan fungera som motstånd med en subversiv potential. Motståndet kan 

bland annat uttryckas med en gurlesk poetik och estetik som komplicerar och ifrågasätter 

innebörderna av flickskap och femininitet genom överdrifter; att vara för mycket av någonting 

och på så vis inte passa in i sociala mönster och ramar (Österholm, 2013:101, 125f). 

Österholm skriver in Aliide, Aliide i den gurleska poetiken och teoretiserar det litterära 

begreppet Riktig Flicka, som är hämtat från romanen, och som kan förstås som synonymt med 

den normativa femininiteten. Aliides inre värld som Kandre skildrar i romanen betraktas av 

Österholm som ett rum där Aliides känslor får breda ut sig och ta plats som en skev 

monstrositet. Österholm går dock inte vidare in på hur Aliides inre “monstrositet” kommer till 

uttryck rent språkligt, men kommenterar romanens skrämmande ton som hon tolkar som en 

skräck Aliide hyser för framför allt kroppen och identiteten (Österholm, 2013:244).  

Österholm betraktar Aliides överdrivna tystnad som ett skevt uttryck och en aktiv 

motståndshandling och lyfter fram Aliides tystnad i romanen som en variant av det groteska 

uppbrottet från en normativ linje (Österholm, 2013:243ff). I förhållande till Aliides tystnad 

noterar Österholm Kandres bruk av versaler och menar att detta uttryck kan förstås som en 

“reaktioner på en begränsande och skrämmande situation” (Österholm, 2013:245). 

     Utöver forskningen finns en uppsjö studentuppsatser från 1990-talet fram till idag, 

huvudsakligen inom litteraturvetenskapen. En majoritet av dessa utgörs av olika tematiska, 

ofta genusinriktade, tolkningar av Kandres verk. Under de senaste åren har dock två uppsatser 

behandlat Kandres litteratur utifrån ett stilistiskt perspektiv. Christoffer Petterssons 

litteraturvetenskapliga examensarbete Illusionen av en röst – En narratologisk-stilistisk 

undersökning av den potentiella rösten i Mare Kandres novell ”Is” undersöker röstuttrycket i 

novellen ”Is” (1988). Pettersson utgår från premissen att rösten är en föreställning i läsakten, 

och vill genom en narratologisk och stilistisk begreppsapparat undersöka om läsarens 
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föreställning av en röst gynnas av stilistiska element. Petterssons utgångspunkt klingar 

dialogiskt, men han för aldrig in ett dialogiskt resonemang i undersökningen, utan utgår från 

grundläggande narrativa teorier. Undersökningens fokus ligger snarare på fenomenet ”röst” i 

litteratur än det specifika i uttrycket i Kandres litterära stil. Mårten Sundholm utgår även han 

från narratologin i sitt examensarbete ”Aliide och Aliide – en narratologisk undersökning av 

Mare Kandres roman Aliide, Aliide” (2011). Här ligger utgångspunkten i samspelet mellan 

berättaren och huvudkaraktären, med andra ord samspelet mellan det vuxna berättandet och 

barnets perspektiv. Sundholm använder Gérard Genettes narratologiska begreppsapparat för 

att undersöka vilka konsekvenser samspelet mellan berättare och huvudkaraktär får för 

berättelsen som helhet. Jag förhåller mig dock kritisk till Sundholms utgångspunkt eftersom 

han använder teorier som betraktar berättare och perspektiv som två åtskilda kategorier, vilket 

enligt min mening leder till en förenklad och motsägelsefull förståelse för röstbegreppet och 

röstuttrycken i romanen:  

 

 Aliide, Aliide är alltså en roman som filtreras genom ett enda medvetande och den innehåller i stort sett 

 bara en enda röst. Nästan all dialog lyser med sin frånvaro och läsaren upplever i princip allt som  

 händer genom Aliides medvetande (Sundholm, 2011:7). 

 

Sundholm undviker att problematisera förhållandet mellan berättarrösten och 

huvudkaraktären och säger på så vis emot sig själv genom att först hävda att romanen endast 

innehåller en röst, för att sedan i sin analys visa på motsatsen. Då jag utgår från en dialogisk 

språkförståelse innebär det att jag betraktar skönlitterär text som polyfon till sin natur. Jag 

betraktar inte romanen som en isolerad enhet, utan som en deltagande i en litterär dialog 

(vilket jag redogör för närmre under metodavsnittet).  

     Tidskriften 00TAL utgör en viktig motivering till min undersökning, vars temanummer om 

Kandres författarskap från 2006 utforskar hennes litterära gärning. Kandres språk 

kommenteras konsekvent genom numret vilket vittnar om den betydelse det har spelat för 

svensk samtidslitteratur, särskilt då sju etablerade författare får svara på frågan vilket intryck 

Kandre gjort på dem. Bland annat skriver Aase Berg att “många av de här utfreakade 

böckerna som kommit på senare år liknar Mare Kandres författarskap på så sätt att man vågar 

gå loss på språket, ta ut svängarna” (Stribe Pavell, 2006:18f). Daniel Sjölin beskriver Kandres 

språk som explosivt, poetiskt och bildstarkt (Stribe Pavell, 2006:17), och Jonas Thente 

kommenterar i en essä Kandres bruk av adjektiv och liknelser, samt bruket av upprepningar 

och det “extrema inifrånperspektivet” (Thente, 2006:11). 

     Sammanfattningsvis går det att konstatera att de flesta forskare noterar Kandres rika 
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bildspråk och intensiva röstuttryck i Aliide, Aliide. Ofta kommenteras hur rösten speglar en 

subjektiv erfarenhet från en marginaliserad och isolerad position. De flesta forskare noterar 

också det starka inifrånperspektivet i romanen, liksom hur språket speglar Aliides reaktioner 

på omgivningen. Omgivningen i romanvärlden blir något Aliide förhåller sig till i 

formuleringen av sin egen subjektivitet, vilket gör hennes perception till en viktig 

utgångspunkt för min analys. Men framför allt är det konstruktionen av det starka 

inifrånperspektivet och förhållandet mellan berättaren och huvudkaraktären som intresserar 

mig i min undersökning.  

 

3 Teori  
För att ta reda på hur Aliide kommer till tals i Kandres roman har jag valt att utgå från teorier 

som behandlar frågor som rör konkreta språkliga former och stil. Vid en stilistisk analys 

undersöks hur språk skapar mening, eller med andra ord: vilka språkliga konstruktioner som 

används för att förmedla ett visst innehåll (Östman, 2015:9). En svensk undersökning som har 

varit till stor användning under mitt arbete är Alva Dahls avhandling I skriftens gränstrakter. 

Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner (2015). Dahl undersöker genom 

kvalitativa analyser interpunktionen som meningsbärande enhet i det skönlitterära språket, 

och hur interpunktionen fyller en funktion som integrerat element för stil, tematik och 

berättarteknik. Hon visar hur interpunktionen tillsammans med olika lexikala och syntaktiska 

element spelar en avgörande stilistisk roll då den som integrerad del i berättartekniken t.ex. 

"kan gestalta prosodi och expressivitet i en tankestruktur eller känsla" (Dahl, 2015:203, 211). 

När Dahl visar på interpunktionens betydelsebärande roll i romaner och dess stilistiska 

funktion framgår det även hur interpunktionen kan användas för att markera både 

perspektivskiften och sammansmältning av olika röster (Dahl, 2015:101, 188). Då teori – och 

metodutvecklingen inom svensk litterär stilistik under de senaste åren har avstannat och då 

området idag har en marginaliserad position inom svensk språkforskning, spelar Dahls 

avhandling en både teoretiskt och metodiskt betydelsefull och vägledande roll för min 

undersökning.  

     Utöver Dahls avhandling har även Staffan Hellbergs klassiska stilistikartikel 

”Berättarperspektiv i vanliga romaner”, varit användbar i undersökningen (Hellberg, 2015 

[1996]). Hellberg undersöker hur perspektivmarkörer tar sig språkliga uttryck i Jan Guillous 

roman Den hedervärde mördaren (1990), och visar på så vis hur ett stort antal språkliga 

konstruktioner signalerar ur vems perspektiv något hörs, ses, eller upplevs. Artikeln ingår i 

antologin Det skönlitterära språket – tolv texter om stil (2015), som syftar till att blåsa liv i 
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den svenska stilistiken och ge en överblick över aktuell svensk forskning om litterära texter. 

Här har även Mats Thelanders artikel ”Empati i dialektspåret. En analys av 

framställningsformer i Stina Stoors novell Odjura.” fungerat som en handbok över hur olika 

anföringsformer kan komma till uttryck i romaner. Men som sagt har Dahls avhandling främst 

varit vägledande i detta arbete, då hon, utöver att ta vara på hur en medvetenhet om hur 

interpunktionens funktion inverkar på stilistiska analyser, även utgår från en dialogisk 

språkförståelse vid användningen av en narratologisk och stilistisk begreppsapparat. 

  

3.1 En dialogisk språkförståelse 

Som teoretisk grund för min analys kommer jag i linje med Dahl främst att använda mig av en 

dialogisk språkförståelse baserad på den ryska språkteoretikern Michail Bachtins 

språkfilosofi. En dialogisk språksyn betraktar ord och texter som en skriftspråklig interaktion 

beroende av situationsspecifika och situationsöverskridande kontexter. Jag utgår alltså från att 

olika kontexter spelar en avgörande roll för meningsskapandet, vilket får konsekvenser för 

hur jag väljer att tolka de språkliga resurser som blir underlag för min analys. Som teoretisk 

grund använder jag Bachtins essä "Frågan om talgenrer" (Bachtin 1997). Bachtin menar här 

att språkets kommunikativa funktion utgör en oumbärlig del för språkförståelsen, då den 

grundar sig på hur människan interagerar med sin omvärld, och han betraktar språkets 

betydelse som handlingsbaserad; betydelse uppstår i ett socialt sammanhang som individen 

tar ställning till genom språkliga yttranden (Bachtin, 1997:227f). Språkets enheter (t.ex. satser 

och ord) betraktas som abstraktioner utan social förankring, medan yttrandet, som konstrueras 

med språkets enheter, betraktas som en reell enhet, förankrad i en konkret reell verklighet. 

Även om ett yttrande är individuellt tillhör det alltid en talgenre vars generella principer, 

normer och konventioner påverkar hur yttrandet kan förstås. Romanen är en typ av talgenre, 

vars unika egenskap enligt Bachtin är att den innehåller en mångfald av språk: "romanen är en 

språklig helhet som bara kan förstås utifrån de mycket olika språkliga varieteter som den 

rymmer" (Bachtin, 1997:228). Utifrån ett dialogiskt perspektiv går det alltså inte att tala om 

språkliga enheters betydelse tagna ur de yttranden de ingår i, eftersom dessa enheters 

betydelse är beroende av den ideologiska och sociala sfär där de blir till.  

     Språklig betydelse uppstår och skiftar enligt Bachtin i en dialog under ständig förändring, i 

en så kallad talkommunikationskedja (Bachtin, 1997:225). Bachtin förhåller sig därför kritisk 

till en strukturalistisk språkförståelse, som skiljer språkliga konstruktioner från sitt sociala 

sammanhang:  

 

 I dessa stilar avslöjas särskilt klart trångsyntheten och oriktigheten hos den traditionella stilistiken, som 

 försöker förstå och definiera stilen endast utifrån talets referentiellt semantiska innehåll och talarens 

 expressiva relation till detta innehåll. Om man inte räknar med den andre och dennes yttranden  
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 (föreliggande eller föregripna) går det varken att förstå talets genre eller stil (Bachtin, 1997:237).  
 

Då språklig betydelse utifrån ett dialogistiskt perspektiv betraktas som situerad och 

kontextualiserad – det som sägs svarar på tidigare yttranden och innehåller en förväntan på 

framtida respons – betraktar jag således romanen Aliide, Aliide som ett yttrande, en polyfon 

väv av röster, inriktat mot ett svar. Då betydelse uppstår i ett dialogiskt samspel, genom 

interaktion – intar jag som läsare således en aktiv och svarande position. 

 

3.2 Synvinkelstudier inom narratologin 

Stilistiken är nära besläktad med narratologin (det vetenskapliga studiet av berättarkonsten; 

narrationen), som utgår från ett grundläggande antagande om en tudelning mellan historia och 

diskurs: historia är den fiktiva verklighet som diskursen (den narrativa texten) refererar till. 

Som Eva Broman påpekar i sin artikel "Narratologiska synvinkelmodeller – en kritisk 

genomgång” (2005), innebär det att den fiktiva verklighet som diskursen återger egentligen är 

oberoende av diskursen, händelseförloppet skulle kunna återges genom olika versioner. Den 

diskurs läsaren tar del av är alltså en av flera möjliga versioner. Genom synvinkelstudier går 

det att lokalisera vilka berättartekniska strategier en författare använder för att återge ett 

händelseförlopp på ett visst sätt, t.ex genom att undersöka vilket perspektiv som skildrar 

händelserna och hur det perspektivet kommer till uttryck språkligt (Broman, 2005:46). 

Genom att studera olika perspektivmarkörer i relationen (den text i en roman som utgörs av 

berättarens framställning och inte karaktärernas tal), går det att urskilja skiftningar mellan 

berättarrösten och huvudkaraktärens röst, och således vilka tekniker en författare använder för 

att skapa skillnad mellan berättarrösten och karaktärens tankar och subjektiva upplevelser av 

yttre skeenden (Broman, 2005:62). Perspektivmarkörer kan alltså användas för att skapa 

typiska uttryck för huvudkaraktären, vilket således gör att det uppstår synvinkelskiften mellan 

karaktär och berättare i texten. Subjektiva och expressiva element i texten kan alltså signalera 

att perspektivet ligger hos någon annan än berättaren, och de olika perspektivmarkörerna 

hjälper läsaren att tolka vems medvetande i texten som skildras. 

     I den inflytelserika stilteoretikern Gerard Genettes efterföljd har ställningstaganden kring 

fokalisationbegreppet
1
 och dess uppdelning mellan röst och modus – det vill säga 

uppdelningen mellan den som talar (berättaren) och den som ser (karaktären) – kritiserats, 

utvecklats och modifierats, och synvinkelteoretiker väljer att behandla fokalisationbegreppet 

                                                 
1
 Ett begrepp inom narratologin som syftar på perspektivet genom vilket en berättelse framställs. 
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olika beroende på hur de ser på förhållandet mellan innehåll och berättarröst i en roman. 

Senare teoretiker, som t.ex. Roger Fowler, har valt att på olika sätt anpassa 

fokalisationsbegreppet till att bli mer rörligt, så att röst och synvinkel inte separeras, utan 

istället betraktas som oskiljaktiga i texten: 

 

 At first glance, there might appear to be a very sharp distinction between passages of dialogue, where 

 the characters’ voices seem to take the stage, and passages of prose writing, where the narrator takes 

 charge. But in fact, narrative discourse engages in another class of dialogic interactions: between the 

 narrator and the characters, and between the narrator and the reader (Fowler, 1996:149). 

 

Fowler påpekar ovan, influerad av Bachtin, att det är svårt att dra en entydig gräns mellan 

relation (den berättade texten) och anföring (karaktärernas tal) i prosa. Texten betraktas 

snarare som ett lappverk av ständigt skiftande synvinklar, och i studiet av dessa går det att 

undersöka berättarens grad av tillgång till karaktärernas inre liv, samt berättarens grad av 

närvaro i verket. 

     För att svara på frågan hur Kandre låter Aliides röst komma till tals kommer jag alltså 

framför allt att se närmre på textens olika perspektiv och hur de konstrueras språkligt, och jag 

gör det genom att betrakta röst och synvinkel som oskiljaktiga enheter i texten. Här har Dorrit 

Cohns narratologiska studie Transparent minds (1978) fungerat som vägledning för att skilja 

mellan olika anföringsformer. Studien redogör utförligt för hur tankar framställs i 

psykologiskt realistiska romaner mellan 1850–1950, både utifrån första och tredje 

personsberättare. Cohn väljer att skilja mellan tre olika sätt att återge en karaktärs tankar av en 

tredjepersonberättare, nämligen: psycho-narration, quoted monolouge, och narrated 

monologue. Det är de två sistnämnda begreppen som jag använder i min analys och vilka jag 

operationaliserar under metodavsnittet.  

      

4 Material och Metod  
Jag genomför en kvalitativ analys på språkets detaljnivå i förstaupplagan av romanen Aliide, 

Aliide. Som metodiskt tillvägagångssätt gör jag en explorativ ansats genom en närläsning där 

jag noterar olika språkliga faktorer som bidrar till framställningen av romanens olika 

perspektiv och perspektivskiften, utan förutbestämda hypoteser. Även om jag i min analys tar 

hänsyn till särskilt utmärkande stildrag, ligger som sagt mitt huvudsakliga fokus på att 

klarlägga ett systematiskt mönster över hur Kandre låter Aliide komma till tals. De språkliga 

exempel jag tar upp är således konsekvent återkommande stildrag romanen igenom. Då jag 
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inte har för avsikt att genomföra en kvantitativ undersökning förekommer inget ensidigt 

räknande av dessa stildrag. Mitt fokus ligger på hur röster gestaltas i förhållande till det 

litterära innehållet, inte att de gestaltas.  

     Genom att undersöka anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt diskurs vill jag se 

vilken teknik Kandre använder för att låta Aliide komma till tals. Som komplement till detta 

kommer jag även se till de språkliga resurser som bidrar till att skapa intensitet och styrka i 

dessa anföringsformer, och för att göra detta kommer jag dessutom att se till de språkliga 

medel som ger läsaren tillgång till en romanfigurs inre. Till dessa hör de fyra stilfigurerna 

polysyndes, asyndes, metafor och liknelse. Även styckehierarki och interpunktion spelar en 

avgörande roll för röstutrycken i romanen, för vilka jag redogör längre fram i resultatet.  

     Jag kommer att genomföra min analys med hjälp av en narratologisk och stilistisk 

begreppsapparat, som jag beskriver i följande avsnitt, och som jag applicerar på de språkliga 

konstruktioner som framställer berättaren och huvudkaraktären Aliides röster. Med ett 

dialogiskt perspektiv på de narratologiska och stilistiska begreppen vill jag vidare i en 

avslutande diskussion lyfta perspektivet så att de språkliga effekterna kan placeras i en 

kontext och skapa en reell helhetsförståelse för röstuttrycken i romanen. Tanken är att det på 

så vis blir lättare att förstå de språkliga uttrycken i ett vidare perspektiv som kan kopplas till 

de läsarreaktioner som Kandres språk genererar. Detta tillvägagångssätt förutsätter som sagt 

läsarens aktiva roll och medverkan i processen, vilket innebär att jag som läsare betraktas som 

aktivt medskapande av yttranden. Jag använder således min subjektiva tolkning som verktyg i 

undersökningen. I min läsarroll situerar jag mig som språkvetare, vilket innebär att jag söker 

“efter överblick, systematik och mönster” i min läsning (Dahl, 2015b:83). Förståelsen för 

Kandres stil i denna undersökning blir alltså beroende av min roll som tolkande läsare. 

Undersökningen påverkas således oundvikligen av min egen förförståelse, men jag kommer 

även ta hjälp av andra läsares reaktioner på Kandres roman, där framför allt tolkningar av 

romaninnehållet av tidigare forskning utgör en viktig källa.  

 

4.1 Röst 

Begreppet röst används i vid bemärkelse i min undersökning – det innefattar inte bara Aliides 

verbala tal, utan även hennes tankar och känslouttryck. Jag betraktar därför röst och 

perspektiv som synonymer. Vissa stilteoretiker väljer att skilja mellan anföringsformer för tal, 

tanke och skrift. Jag gör ingen skillnad mellan tal, tanke eller skrift, utan räknar alla dessa 

former som röstuttryck. Vidare kommer jag att undersöka expressivitet, prosodi och tonfall 
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inom de olika röstuttrycken. Mitt fokus kommer inte ligga på själva berättarstrukturen, dels 

eftersom det redan finns en sådan undersökning i en tidigare studentuppsats, dels för att det är 

fel utgångspunkt för uppsatsens syfte. Men som Dahl påpekar kan Genettes 

fokalistaionsbegrepp vara användbart på ett mer övergripande plan för att skilja mellan 

homodiegetisk (jagberättare) och heterodiegetisk berättare (tredjepersonberättare) (Dahl, 

2015:65f). Då Aliide, Aliide skildras utifrån en heterodiegetisk berättare kommer jag därför 

undersöka röstskiftena i texten, hur Kandre skiljer mellan berättarens tredjepersonsperspektiv 

och huvudkaraktären Aliides subjektiva perspektiv.  

 

4.2 Anföringsformer 

4.2.1 Fri indirekt diskurs  

Fri indirekt diskurs, eller narrated monologue som Cohn kallar denna anföringsform, imiterar 

och förmedlar karaktärers medvetandespråk utifrån en tredje personberättare i förfluten tid: 

 
 Nej, nej och återigen nej; det här landet, den här stan, kalla det vad man ville, den här rent ut sagt  

 gudsförgätna delen av jorden hade inte mycket att erbjuda henne i jämförelse med den paradisiska    

 tillvaro hon just lämnat bakom sig och mot sin vilja drivits bort från […] (Kandre, 1991:5, min kurs.) 

 

 

Anföringsformen skulle kunna förstås som en blandning mellan relation och anföring då 

berättelsen går från extern redogörelse till intern perception. Anföringsformen går under 

många benämningar och dess komplexitet har orsakat teoretiska diskussioner om hur 

perspektivet bör definieras och benämnas. Komplexiteten grundar sig på den vaga gränsen 

mellan berättarrösten och huvudkaraktärens röst, dels på grund av att anföringsformen flyter 

samman med relationen, dels på grund av att berättaren antar karaktärens inre röst utan 

explicita perspektivmarkörer. Cohn definierar tekniken som ett sätt för berättaren att återge sin 

karaktärs tankar direkt genom att anta karaktärens egna språk, men fortfarande behålla ett 

tredje personperspektiv (Cohn, 1978:100). Effekten av att dölja anföringsmarkörer blir att 

läsaren kommer närmre karaktärens medvetande då kontrasten mellan karaktären och 

berättarens röst inte blir lika skarp. 

 

4.2.2 Direkt diskurs  

Direkt diskurs, eller quoted monolouge enligt Cohn, kan förstås som ett skifte av talsubjekt i 

texten, där berättaren återger en karaktärs tal eller tankar så som de yttrades i det faktiska 

talögonblicket: ”Hon skrek HALLÅ! HALLÅ! men fick inget svar (Kandre, 1991:174).” 
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Skiftet av talsubjekt innebär alltså att ett nytt perspektiv och vokabulär tar sig in i texten, som 

kontrasteras och bryter av mot berättarens röst. 

 

4.3 Deiktiska perspektivmarkörer  

Subjektivitet och perspektiv hänger nära samman med språkliga former som markerar diexis 

av olika slag (Dahl, 2015:68). Deiktiska markörer är "språkliga former som signalerar att 

formuleringen har sitt upphov i en romanfigurs medvetande och inte i berättarens" (Dahl, 

2015:94). De deiktiska uttrycken skapar ett tidsligt och rumsligt ramverk för en viss händelse 

i relationen genom att ange plats (t.ex. här) och tidpunkt (t.ex. nu, idag) och relateras till 

karaktärens deiktiska centrum, det vill säga till den referensram inom vilken en karaktär 

befinner sig. I Aliide, Aliide används deiktiska markörer frekvent: ”Och de gick nu här, och 

de tyckte sig verkligen känna hur hela gatan liksom knastrade och knakade och höjde och 

sänkte sig som en gammal gisten brygga under fötterna på dem (Kandre, 1991:15, min 

kurs.).” Ett deiktiskt uttryck kan med andra ord ligga nära den som talar, och bidrar då till att 

skapa närhet till huvudpersonen i texten. Kontexten blir således avgörande för att förstå vilken 

röst som hörs.  

 

4.4 Aktualisering   

Roger Fowlers Linguistic criticism (1996) har varit betydelsefull för min förståelse av det 

engelska begreppet foregrounding, som med en svensk översättning brukar kallas 

aktualisering. Begreppet kan beskrivas som en lingvistisk teknik som används för att lyfta 

fram ett visst innehåll – "något som genom kompositionen framstår som särskilt viktigt" 

(Dahl, 2015:64). I Aliide, Aliide anges t.ex hvuvudkaraktärens repliker ofta i versaler, även 

om det handlar om inre tankar som inte yttras högt.  

 

 […] hon bad samtidigt tyst förtvivlat inom sig, som om det hela var på liv och död – 

  SVARA DÅ! (Kandre, 1990:174) 

 

Kontrasten mellan form och innehåll kan på så vis få en aktualiserande effekt. Genom att 

placera den lingvistiska formen i centrum, som i sin tur utmärker sig i förhållande till den 

övriga texten och medvetandegör läsaren om ett specifikt innehåll, kan denna teknik t.ex 

skapa stark intensitet i språket. Beroende på kontext avgörs dock vad som särskiljer sig rent 

formellt och innehållsmässigt.  
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4.5 Skriftspråkliga enheter och rekontextualisering  

Dahl diskuterar i sin avhandling (Dahl, 2015) hur meningsskapande processer (som påverkar 

den litterära stilen) syns på textens alla nivåer. För att urskilja dessa processer gör hon en 

distinktion mellan grafiska enheter och grammatiska enheter. Med grafiska enheter menas 

olika skriftspråkliga element på textens alla nivåer, t.ex. ord, fraser och meningar. Med 

grammatiska enheter menas den betydelse som t.ex. ett ord tilldelas av ett lexikon eller av 

grammatiska regler, vilket gör det möjligt att diskutera betydelse på en mer abstrakt nivå. Ett 

grafiskt ord definieras i förhållande till sitt skriftspråkliga konkreta sammanhang, medan ett 

grammatiskt ord redan har en förutbestämd betydelse, definierad i lexikon och av 

grammatiska regler. Ett grafiskt ord som definieras utifrån sitt skriftspråkliga sammanhang i 

t.ex. en roman, överensstämmer nästan alltid med det grammatiska ordet, men när dessa ord 

inte sammanfaller i en text uppstår en språklig avvikelse. I Aliide, Aliide sker en språklig 

avvikelse när begreppet ”Riktig Flicka” förs in i texten. Konstruktionen avviker från 

skriftspråksnormen som säger att versaler inleder meningar eller används vid egennamn. Dahl 

skriver om hur versalgemenernas uttryckspotential kan göra så att fraser eller ord får 

"namnstatus eller etableras som fastare begrepp" i texter (Dahl, 2015:163). Genom att 

analysera frasen ”Riktig Flicka” som en skriftspråklig enhet, det vill säga som en enhet vilken 

får sin betydelse i sitt skriftspråkliga konkreta sammanhang, blir det alltså möjligt att tydligare 

uppmärksamma betydelsen i det avvikande mönster som begreppet skapar i romanen. Subtila 

avvikelser i en text kan nämligen vara en strategi för att sända ut språkliga signaler till läsaren 

att ställa om sitt förhållande till det som sägs i texten. Begreppet ”Riktig Flicka” fungerar 

således som en rekontextualiserad enhet i romanens relation, då versalgemenerna markerar 

"berättarröstens tillfälliga ompositionering – ett nyansskifte i förhållningssättet till ett 

yttrande" (Dahl, 2015:197). Som Dahl påpekar problematiserar rekonstexualiseringar "en syn 

på språkets form och betydelse som given och gestaltar språkets starka koppling till sociala 

sammanhang" (Dahl, 2015:198).  
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5 Resultat  
Jag har delat upp mitt resultat i tre avsnitt. I det första avsnittet undersöks hur Kandre 

konstruerar berättaren och huvudkaraktärens röster parallellt och var för sig genom 

anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt diskurs, samt olika perspektivmarkörer och 

den växelverkan mellan inre och yttre perspektiv dessa genererar. På så vis lokaliserar jag 

Aliide och berättarens olika röstuttryck och synliggör hur rösterna både separeras och 

sammansmälter i texten. Jag uppmärksammar även hur framställningen av Aliide och 

berättarens röster i anföringsformerna aktualiserar romaninnehållet på olika sätt. Genom att 

analysera dessa anföringsformer på detaljnivå blir det möjligt att se vilka språkliga 

konstruktioner Kandre använder för att framställa berättaren respektive huvudkaraktärens 

röst, samt vilka konstruktioner som används för att markera perspektivskiften.  

     I undersökningens andra kapitel ser jag närmre på hur expressiviteten i huvudkaraktären 

Aliides röst konstrueras genom att analysera interpunktionens funktion i anföringsformerna 

direkt diskurs och indirekt diskurs. Jag undersöker även hur tankstreck och en variation av tät 

och gles kommatering samverkar i framställningen av Aliides tankar. Vidare undersöks hur 

expressiviteten påverkas av de fyra stilgreppen polysyndes, asyndes, metafor och liknelse. 

      I undersökningens tredje kapitel tittar jag närmre på hur huvudkaraktären och berättarens 

röstuttryck påverkas av Kandres etablering av begreppet Riktig Flicka i romanen. Jag ser även 

närmre på hur den frekventa förekomsten av bibelcitat påverkar romanens stilistiska uttryck 

och vidare vilken inverkan dessa citat har på Aliides röstuttryck. 

 

5.1 Anföringsformer 

5.1.2 Direkt diskurs och Fri indirekt diskurs i relationen 

I romanens första kapitel finner läsaren Aliide ute på balkongen till en lägenhet i ett svenskt 

höghusområde, nyinflyttad efter en längre vistelse med sin familj i Nordamerika. Här får 

läsaren en inledande orientering i romanvärldens tid och rum genom Aliides tankar och 

förnimmelser av omgivningen. Aliides inre tankar gestaltas parallellt med miljöskildringen, 

som återspeglar Aliides negativa attityder till omgivningen: 

 

 Nej, nej, nej och åter igen nej; trefaldigt, fyrfaldigt och niofaldigt nej, konstaterade Aliide numera när 

 hon tidigt om morgnarna klädd i enbart nattlinne och med ansiktet ännu uppsvullet av sömnen stod för 

 sig själv ute på balkongen, lutad över räcket, och spanade ut över den öde passagen som sträckte sig ner 
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 mellan de båda nyuppförda ännu inte helt färdigställda höghuslängorna – 

      Nej, nej och återigen nej; det här landet, den här stan, kalla det vad man ville, den här rent ut sagt 

 gudsförgätna delen av jorden hade inte mycket att erbjuda henne i jämförelse med den paradisiska   

 tillvaro hon just lämnat bakom sig och mot sin vilja drivits bort från, som hon stundtals ännu med sorg i 

 hjärtat, när saknade blev henne övermäktig, tänkte tillbaka på –  

     Där hade allting varit mer tilltaget, oändligt mycket rikare och storslagnare. Ta till exempel årstiderna! 

Varenda en av dessa måste, på grund av landets vidsträckthet, vara ohyggligt lång och stark för att alla 

landets delar, även de allra dunklaste och mest kuperade, även de allra avlägsnaste och mest oländigt 

belägna, alla små hålor och obskyra orter med långa, outtalbara namn, skulle få sin beskärda del av snö, 

sol, regn och ljus (Kandre, 1991:5). 

 

Generellt sett brukar berättelser som skildras med fri indirekt diskurs ge en mer objektiv 

orientering av romanvärlden innan läsaren får tillgång till karaktärernas inre (Cohn, 

1978:116). I Aliide, Aliide bryter Kandre mot denna norm för att i stället inleda med en replik 

i direkt diskurs – upprepningar av interjektionen "nej". Genom att inleda romanen med ett 

nekande svar går huvudkaraktären direkt i dialog med den narrativa kontexten. I andra stycket 

återkommer Aliides "nej", även här i form av direkt diskurs, men utan anföringssats. Istället 

använder Kandre ett semikolon efter den sista interjektionen, vilket framhäver parallellen 

mellan den negativa interjektionen och Aliides rumsliga situation: "nej; det här landet, den här 

stan […]". Då anföringssatsen inte utgör någon isolerad enhet i textbilden framstår berättaren 

och Aliides röst från början som tätt sammanvävda, men deras röster skiljer sig åt genom att 

berättaren först framträder i första replikens anföringssats: ”konstaterade Aliide numera […]”, 

och återger sedan Aliides tankar i tredje person: ”den här rent ut sagt gudsförgätna delen av 

jorden hade inte mycket att erbjuda henne i jämförelse med den paradisiska tillvaro hon just 

lämnat bakom sig och mot sin vilja drivits bort från, som hon stundtals ännu med sorg i 

hjärtat, när saknade blev henne övermäktig, tänkte tillbaka på […]" (min kurs.). Här pågår en 

växelverkan mellan inre och yttre perspektiv – berättarrösten går från extern redogörelse av 

tid och rum till att återge Aliides inre röst i förhållande till hennes position i rummet. 

Romanens tempusform och adverbial markerar en tidsskillnad som gör det möjligt för 

berättaren att hoppa framåt och bakåt i tiden i ett och samma stycke. Tempusformerna 

pluskvamperfekt och preteritum indikerar att berättaren har kunskap om förfluten tid utanför 

berättelsens nu: "Där hade allting varit mer tilltaget", "den paradisiska tillvaro hon just lämnat 

bakom sig och mot sin vilja drivits bort från, som hon stundtals ännu med sorg i hjärtat, när 

saknaden blev henne övermäktig, tänkte tillbaka på " (min kurs.). Tidsadverbialen "numera", 

"tidigt om morgnarna" och "stundtals ännu" placerar läsaren i berättelsens nu, och markerar 

Aliides situation. Även rumsadverbial som "där" och "här" markerar Aliides plats i 

berättelsens rum. Dessa hopp i fråga om tidsliga och rumsliga aspekter markerar de två 

rösternas olika positioner. Läsaren både distanseras och kommer nära Aliides inre röst genom 
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denna växelverkan som gör det möjligt att skildra ett skeende utifrån två perspektiv samtidigt.  

     Utöver anföringsformer, tempus och diektiska adverbial finns det ytterligare exempel på 

språkliga markörer som synliggör hur berättarrösten och Aliides röst framträder parallellt. 

Frågesatser och utropssatser förekommer ofta insprängda i relationen, liksom berättarens 

stundtals avancerade vokabulär: 

 

 Det hände allt mer sällan att hon tänkte tillbaka på landet och den tillvaro som hon lämnat bakom sig där. 

 Bergen där, vintrarna, somrarna och syrsorna som med sin envetna sång stundtals tycktes perforera de 

 våta stenarna överallt i natten. För vad skulle det över huvud taget tjäna till nu? Det gick ju ändå aldrig 

 att återfå. Det var borta, slut, förbi, och hon kunde knappt ens tro att det existerat som något annat än ett 

 idealtillstånd hon själv, i sin saknad, fantiserat ihop (Kandre, 1991:97). 
 

Frågesatsen "För vad skulle det över huvud taget tjäna till nu?" markerar Aliides inre röst, 

medan ord som "tillvaro", "perforera" och "idealtillstånd" markerar berättarens närvaro, då 

dessa verb och substantiv knappast går att tillskriva en åttaåring. Även utropssatser 

förekommer konsekvent för att markera Aliides röst i fri indirekt diskurs genom romanen: 

 

 En röst hade hon ju trots allt kunnat säga emot. Och om någon slagit henne, men detta? Denna tystnad? 

 Ingenting hade ju egentligen hänt! Det var bara tyst och i tystnaden vändes allting tillbaka mot henne 

 själv och det var återigen bara hon; hon, och alla hennes konstiga tankar, hennes eget fel – (Kandre,  

 1991:175f) 

 

 Och dessutom hade hon inte gjort sig förtjänt av någon kärlek alls! (Ibid.:157) 

 

 Och konstig kände hon sig; så svag, så tom, så död, så kall! (Ibid.:78) 

 

Kombination av utropssatser och frågesatser med en tät och variationsrik interpunktion kan 

ses som ett exempel på hur skriftens struktur speglar rytmen i Aliides tankar, men också 

hennes känslor. Frågesatser markerar ofta Aliides inre röst genom romanen när fri indirekt 

diskurs förekommer, t.ex: "För vad skulle det över huvud taget tjäna till nu? Det gick ju ändå 

aldrig att återfå. Det var borta, slut, förbi […]". I kombination med en tät kommatering 

uppstår en särpräglad rytm, vilket har en aktualiserande effekt. Denna konstruktion 

förekommer på fler ställen i romanen. Jag kommer undersöka romanens rytm och 

expressivitet närmare i kapitel 5.2.  

 

5.1.3 Direkt diskurs som isolerade repliker 

I kontrast till anföringsformen fri indirekt diskurs, där röstskiftena mellan berättaren och 

Aliide är vaga, är perspektivskiftet tydligare när Kandre återger Aliides röst genom direkt 

diskurs. När berättaren låter Aliides röst framträda direkt tar romanfiguren över skeendet och 
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det dubbla perspektivet försvinner tillfälligtvis. Även bytet av pronomen från "hon" till "mig" 

markerar detta röstskifte:  

 i Gittes kvarter […] hände det numera ofta att hon inom sig i tysthet hela tiden upprepade och bad –  

       GUD! 

       GUD! 

       Låt mig slippa känna och se! 

       Skona mig nu! (Kandre, 1991:138)  
 

I citatet kontrasteras anföringssatsens innehåll med replikernas form. Anföringsformen 

presenterar Aliides tal som en tyst, icke-verbal röst, men replikerna som konstrueras genom 

utropssatser och versaler ger ett visuellt motsatt intryck. Denna kontrast mellan form och 

innehåll skapar en stark aktualisering av Aliides inre monolog. Då citatet är taget från ett 

stycke i texten där Aliide är fylld av ångest som hon inte kan formulera, förstärker det visuella 

uttrycket denna känsla av isolering. Röststyrkan förstärks även av de expressiva ordvalen som 

"Skona mig nu" och "GUD". Även här, liksom i inledningen, representerar Aliides tysta 

tankar ett starkt känslouttryck som förmedlas genom en aktualisering på textytans nivå. 

Liksom i romanens inledande replik förankras Aliides direkta tal i tid och rum med följande 

adverbial: "i Gittes kvarter" och "numera ofta", "hela tiden". Den tydliga förankringen i tid 

och rum konkretiserar Aliides situation, vilket för läsaren närmre Aliides upplevelser, tankar 

och känslor (Östman, 2015:191). Adverbialen skapar även en intensitet i texten, då läsaren 

hamnar i det direkta talögonblicket – tid och plats förankras i ett direkt nu: "skona mig nu!".  

     Kandres frekventa användning av versaler är, utöver anföringssatsen där berättaren 

framträder, den tydligaste perspektivmarkören för direkt diskurs romanen igenom. Ofta 

används versaler i kombination med utropssatser, radbyten och tankstreck. I följande citat, där 

Aliide har drömt mardrömmar efter att hon i skolan har blivit undersökt av en manlig läkare, 

framträder Aliides röst i fragmentariska fraser: 

 

 
 Allt som blev kvar var några lösryckta ord som hon tydligen sagt till sig själv i drömmen och sedan, vid 

 uppvaknandet upprepade –  

  DET VAR – 

  DET VAR – 

  DET VAR – 

  Men vad? 

  Och vem? 

  Och varför? (Kandre, 1991:111) 

 

Det expressiva uttrycket på textytan blir mer framträdande än själva innehållet i replikerna. 

Genom att skildra Aliides fragmentariska repliker som en reaktion på en händelse som hon 

inte fullt ut kan formulera med ord sker en tydlig läsaraktivering. Själva budskapet framgår 
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inte helt, istället träder berättarrösten fram på en metafiktiv nivå och kommenterar innehållet 

genom de tre frågesatserna. Här distanseras läsaren en aning från Aliides inre röst, men även 

från berättelsen som helhet. Det framstår som att de tre frågorna är riktade till läsaren lika 

mycket som till Aliide själv, vilket skulle kunna tolkas som en aktualisering av det implicita 

innehåll som romanen i sin helhet kretsar kring.  

     En sista gemensam språklig faktor för en majoritet av Kandres återgivna citat är 

upprepningen av kortare repliker. Upprepningen kan även den betraktas som en aktualisering 

av innehållet, då den förändrar rytmen och tonen i texten:  

 […] och hon tänkte, att – 

 En dag skulle hon få se, mamman! 

 En dag, en dag, vänta bara, då jävlar! (Kandre, 1991:143) 

 

 

 UNDERLIGA BOTTENLÖSA KROPP, tänkte hon då – 

         UNDERLIGA BOTTENLÖSA KROPP […] (Ibid.:154) 

 
 Och Aliide hade orden JAG MENADE DET INTE! JAG MENADE DET INTE! färdiga på tungan, men 

 kunde ändå inte förmå sig själv till att yttra dem, för det var ändå inte riktigt sant – (Ibid.:167f)  

 

 Hon skrek HALLÅ! HALLÅ! men fick inget svar (Ibid.:174). 
 

 

 […] hon bad samtidigt tyst förtvivlat inom sig, som om det hela var på liv och död – 

  SVARA DÅ! 

  ÖPPNA DÅ! 

  SVARA DÅ! (Ibid.:174) 

Som citaten visar blir värderande uttryck, som svordomar och invokationer, också faktorer 

som påverkar styrkan och intensitet i texten. En annan anmärkningsvärd konstruktion i 

romanen är upprepningen av Aliides namn, som förekommer på flera ställen:  

 

 hon äcklades något alldeles ofantligt av vad hon nu såg –  

      Nämligen ett vidrigt barn, ett äckligt barn, Aliide, Aliide, hon som hon allt intensivare börjat hata och 

 förakta, önska livet ur, ett äckel (Kandre, 1991:96). 
 

 […] Och så, ensam, uppflugen på avsatsen med glasburken i knäet, skulle hon vänta tills mamman  

 äntligen upptäckte att hon var borta och började ropa hennes namn på  andra sidan berget […] 

 ALIIDE – 

 ALIIDE – […] 

 

 ALIIDE! 

 ALIIDE! (Ibid.:144) 
  

Upprepningen skapar ett visuellt rim till romantiteln, vilket skulle kunna indikera det dubbla 

röstperspektivet som är närvarande romanen igenom. Här spelar alltså de formella dragen i 

texten en viktig roll för att antyda en viktig innehållslig aspekt – att det är två versioner av 

karaktären Aliide som återger berättelsen. Berättaren är egentligen inte anonym, utan en äldre 
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version av huvudkaraktären själv.  

     Sammanfattningsvis går det att konstatera att direkt diskurs skapar avbrott i relationen och 

varierar textytan. Som citaten visar förekommer repliker i direkt diskurs oftast separerade från 

den omgivande meningen, som isolerade enheter i textbilden, vilket skapar tvära skiften 

mellan de två perspektiven. Det uppstår således en större distans mellan berättaren och Aliides 

röster. Den systematiska återgivningen av Aliides tal i form av versaler skapar ett visuellt rim 

i romanen och ger uttryck för aktualisering av innehållet på citatets nivå. Versalerna skapar en 

ikonisk referens till Aliides röst i texten vilket påverkar skriftbilden – läsaren vet att det är ett 

barns röst som återges innan det har erövrat språket till fullo. Konstruktionen av direkt diskurs 

i romanen markerar alltså skillnaden mellan röstuttrycken hos den vuxna Aliide och barnet 

Aliide. Barnets röst framställs som fragmentarisk och intensiv, förankrad i ett tydligt nu, 

medan berättarrösten är mer distanserad.  

     Aliides isolerade tillvaro är också en innehållslig faktor som genererar framställningen av 

Aliides inre röst, vilket blir som tydligast i romanens sista kapitel. Här framställs rösten i form 

av Aliides egen trevande skrift, ett första steg mot att erövra språket och omvandla det till sitt 

egna. Även här kommenteras hennes röst av berättaren, den vuxna Aliide, på en metatextlig 

nivå, vilket visar på skillnaden mellan de olika rösterna: "KANSKE, skrev hon. JAG VET 

INTE; skev hon, GE MIG DET OCH DET. NEJ, skrev hon också, och skrivandet av dessa 

och andra ord blev med tiden till den allra underligaste och mest utdragna av alla de 

underliga, utdragna handlingar hon, genom åren, i sin förvirring och maktlöshet tog till" 

(Kandre, 1991:272). 

 

5.2 Prosodi och expressivitet i Aliides inre röst 

Som vi har sett involverar Kandre läsaren i Aliides inre värld genom att aktualisera 

textinnehållet med stilistiska element. Aliides röst är inte hörbar i den fiktiva yttre världen, 

men hörbar för läsaren som har tillgång till hennes inre. Då Aliides inre röst kommer till 

uttryck i form av fri indirekt diskurs och direkt diskurs vill jag i detta avsnitt vidare undersöka 

hur prosodi och expressivitet konstrueras i dessa två anföringsformer. Jag gör i följande 

kapitel en hierarkisk uppdelning av analysen, där jag börjar att undersöka texten på ett mer 

övergripande plan: hur själva styckeindelningen är uppdelad och hur det påverkar rösternas 

tempo, rytm och expressivitet. Jag går sedan vidare till stycke och meningsnivå och 

undersöker hur meningsstrukturen samverkar med interpunktionen och stilistiska element som 

metaforer och liknelser, samt asyndes och polysyndes, och hur undersöker dessa bidrar till att 
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skapa expressivitet i Aliides inre röst. 

 

5.2.1 Styckehierarki och interpunktion 

Romanens inre styckehierarki består av enkla stycken (markerade med indrag), storstycken 

(markerade med blankrad) och kapitel (markerade med sidbrytning). Dahl påpekar hur 

styckebrytningen kan ha en rytmisk och expressiv funktion (Dahl, 2015:175), och i Aliide, 

Aliide märks det tydligt i hur enkla stycken markeras med indrag för att ofta avslutas med ett 

tankstreck som följs av att efterföljande stycke inleds med konjunktioner som "och" eller 

"men", eller adverb som "När", Ändå" och "Kanske" (se t.ex Kandre, 1991:88f). Flera enkla 

stycken som följer efter varandra på detta vis blir syntaktiskt beroende av varandra. Det är 

inte ovanligt att denna form upptar hela sidor, vilket medför ett mycket högt tempo i de 

skeenden som beskrivs. En faktor som påverkar framställningen av Aliides inre röst är de 

interpunktionslätta styckena som stärker sambandet mellan textens längre avsnitt. Dessa 

meningar stannar upp tidsförloppet och samlar tankeförloppet i ett nu, vilket ökar intensiteten 

hos Aliides tankar, känslor och perception (Dahl, 2015:208). Flera stycken efter varandra kan 

på så vis förekomma utan punkt, vilket gör att tankeflödet framstår som oavslutat och 

fragmentariskt:  

 

 Nu, redan några dagar efter det inträffade, hade hon hunnit mycket långt, mycket djupt kändes det som, 

 och hon var ur stånd att hejda det, för det var det enda hon kunde göra och något måste hon ju göra – 

           Och någonstans därinne i psykets irrgångar fanns det fruktansvärda kvar, och hon kunde när som helst 

 råka på det igen – 

      Vilken oansenlig händelse som helst kunde plötsligt ge upphov till associationer som ledde henne ända 

 ner till… till… något så hemskt att det inte gick att tänka på över huvudtaget, så att även denna tanke 

 blixtsnabbt måste undanträngas, så hon måste springa ännu lite fortare och samtidigt djupare ner i det. 

 […] (Kandre, 1991:87) 
 

I citatet markeras meningens början med versalen "Nu" och avslutas med punkt i sista raden 

efter pronomenet "det". De tre punkterna i tredje stycket markerar ett plötsligt avbrott i den 

fria indirekta diskursen som tyder på en dröjsamhet och tvekan i Aliides tanke. Här uppstår en 

kontrast mot den glesa interpunktionen, vilket bidrar till att skapa rytmisk variation i 

relationen. I förhållande till den kringliggande kontexten blir det också ett sätt att markera och 

aktualisera det hemska som Aliide inte vågar tänka på. Tankstrecket bidrar till att Aliides 

tankeflöde i den fria indirekta diskursen upplevs som intensivare då det visar på en 

fortsättning i Aliides tankeström och skapar en mjukare paus än vad punkt hade gjort. 

Förutom att markera styckeindelning, perspektiv och framhäva textens rytm, fyller även 

tankstrecket en aktualiserande funktioner i relationen. Nedan används tankstrecket för 
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framhäva vänskapsbandet mellan Aliide och hennes vän K: 

 

 Nu var även det mycket gåtfulla sköra, den bräcklighet och tystnad som varit deras vänskaps  

 kännemärke, som de sina olikheter till trots ändå lyckats odla fram mellan sig – hon och K, K och hon – 

 nu var även detta slut. Och Aliide kände det verkligen som om hon drivits ut i en öken där hon i all  

 evighet, naken och sönderbränd under en stinkande het sol, skulle få gå i en cirkel runt ett dött träd i vars 

 förbrända stam en enda vit mask slumrade, ja; sådan var hennes känsla nu, exakt så – (Kandre, 1991:171) 

 

Tillsammans med kommatecknen och konjunktionen "och" uppstår ett rytmiskt avvikande 

mönster i läsningen, men även ett visuellt avvikande uttryck på textytan: "– hon och K, K och 

hon – ".  Konstruktionen skulle kunna tolkas som ett sätt att uppmärksamma läsaren på hur 

viktig relationen till K är för Aliide, då tankstrecket framhäver och tydliggör deras namn 

tillsammans. Kompositionen går även att betrakta som perspektivmarkör då den förstärker det 

interna perspektivet då det avviker från standardskriftspråket i romanen. Följande citat är 

hämtat från samma avsnitt som ovanstående citat, där Aliide förlorar sin vänskap med K: 

"Och vart allting tagit vägen på så kort tid var omöjligt att säga, men borta var det, därom 

rådde inget tvivel; borta! utplånat! ödelagt!" (Kandre, 1991:170). I meningen används i 

kontrast en tät interpunktion, där semikolon följt av tre korta utropssatser skapar ett starkt 

expressivt uttryck vilket aktualiserar händelsen genom konstruktionen som förstärker Aliides 

plötsliga och brutala känsla av förlust. 

 

5.2.2 Polysyndes och asyndes 

Polysyndes är ett vanligt förekommande stilgrepp i Aliide, Aliide, och får här en 

aktualiserande effekt. I romanen förekommer rikligt med polysyndes när Aliides inre 

medvetande skildras, i citaten nedan genom konjunktionen "och": 

 

 Och de gick nu här, och de tyckte sig verkligen känna hur hela gatan liksom knastrade och knakade och 

 höjde och sänkte sig som en gammal gisten brygga under fötterna på dem. 

           Och husfasaderna, nu när de fick tillfälle att granska dem ordentligt, såg verkligen också ut som om 

 en eld en gång i tiden dragit fram här och lämnat ett lager av sot efter sig, särskilt runt fönsterkarmarna 

 och portarna. 

           Och här! 

           Och här! (Kandre, 1991:15) 

 

 

 

Polysyndesen skapar en rytm som varieras av de kontrasterande radbytena med korta 

expressiva utropssatser. Perspektivet blir starkt koncentrerat till här och nu. Nuet blir en 

kontrast mot berättarens dåtida perspektiv då läsaren plötsligt förflyttas in i samma skeende 

som Aliide. Skeendet som beskrivs framstår genom samverkan av de många och-en som att 
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intrycken av omgivningen kommer på en och samma gång. Som vi har sett tidigare påverkar 

också de diektiska adverben närvaron och intensitet i texten, dels genom att markera 

tidsaspekten med adverbet "nu", men också rumsaspekten " "här" och adverbialet "verkligen" 

som för att förstärka skeendet. Rytmen i relationen varieras både i läsakten men också visuellt 

på textytan, en teknik som analysen visat förekommer på ett flertal ställen i romanen.     

     Olika deiktiska uttryck i kombination med polysyndes är alltså ett vanligt sätt att markera 

ökad hastighet och styrka på meningsnivå i texten, ofta i kombination med utropssatser. 

Denna effekt uppstår även när Kandre använder asyndes, då bindeord utelämnas och istället 

ersätts av kommatecken. I följande citat upprepas substantivet ”känslan” och prepositionen 

”mot”, bindeorden har uteblivit och istället använder Kandre en upprepning av kommatecken. 

Här blir tempot lite högre i texten i jämförelse med polysyndesen:  

 
 

 Och fläckarna, det outgrundligt, blodliknande röda som plötsligt slagit ut ovanpå händerna, försökte hon 

 bli av med genom att gnugga händerna ihärdigt mot det kyliga, vita gräset, mot trädstammarna, mot  

 marken, mot allt hon kom åt (Kandre, 1991:237, min kurs.).  
 

 Och så tillkom även – 

      Känslan av äckel och skam, känslan av att hon inte gick säker nu, känslan av att hon var förföljd,  

 ensam i hela världen, bedövad. Känslan av att hon nuddat vid något odefinierbart hemskt som levde kvar 

 inom henne men som hon ändå inte, just därför, kunde se; känslan av att gränserna var upplösta –  

 (Ibid.::87) 

 

5.2.3 Liknelser och metaforer  

Vad som är påfallande i Aliide, Aliide är Kandres rika bildspråk, där liknelser och metaforer 

ofta används för att skildra Aliides iakttagelser eller känslor. Ett exempel från romanens andra 

kapitel, när Aliide och hennes klasskompis "L" beger sig genom staden för att lämna 

läxböcker till den sjuka klasskompisen Suna, visar att även dessa stilfigurer har en 

aktualiserande effekt: 

 
 Gatan de gick på var plötsligt sönderfrätt och rå. Ljuset försvann. Husfasaderna skymde solen. Och i 

 mitten, där bilarna tyngt ner gatan, var asfalten på väg att spricka upp, där hade den nötts ner, på sina 

 ställen gapade stora, vidöppna hål i vilka den verkliga, sura, becksvarta jorden kunde skönjas. Och längs 

 med trottoarerna löpte ett slags konstiga svarta ränder som uppkommit när en svart, stinkande saft, som 

 blod från husen, trängt upp ur den sedan urminnes tider förseglade jorden" (Kandre, 1991:14f). 
 

Kandre använder en liknelse: "som blod från husen", och besjälning: ”där bilarna tyngt ner 

gatan, "på sina ställen gapade stora, vidöppna hål", samt en metafor: "en svart, stinkande 

saft”. Stilgreppen skapar kognitiva avvikelser i beskrivningen av stadsmiljön vilket gör att 

texten får en grotesk och surrealistisk prägel, men även textens tempo påverkas, som här blir 
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blir långsammare (Dahl, 2015:64). I ovanstående citat förekommer även deiktiska uttryck 

som pekar ut karaktärernas plats i tid och rum. Adjektivet "plötsligt" markerar synintrycket 

hos Aliide och L, och på så vis kommer läsaren närmare karaktärernas erfarenhet vilket 

samtidigt gör berättarrösten mindre synlig i texten.  

     Ytterligare ett exempel på en språklig konstruktion som påverkar perspektivskiftet är det 

värdeladdade adjektivet "konstiga" i frasen "ett slags konstiga svarta ränder”. Adjektivet 

fungerar som perspektivmarkör och framhåller att det groteska och surrealistiska bildspråket 

tillhör Aliides inre uppfattning – vilket kan ses som ett sätt att förstärka det obehag och den 

känsla av utsatthet som barnen upplever. Bildspråket skulle också kunna förstås tematiskt, 

som att varje gång det starka, målande bildspråket framkommer i relationen blir läsaren 

medveten om att perspektivet tillhör den yngre Aliide.  

     I följande citat skildras Aliides möte med Sunas föräldrar, som på grund av våldsutövning 

och förtryck över dottern framstår som mycket obehagliga och hotfulla. Aliides intryck av 

föräldrarna gestaltas bland annat i skildringen av Sunas mamma, en modersgestalt som liksom 

resten av de mödrar som skildras genom romanen inte är särskilt tilltalande – moderns ansikte 

liknas här med en "glänsande tom metallmask": 

 

 Men när de efter några minuter vant sig vid stämningen i rummet fick [ansiktet] snabbt allt skarpare  

 konturer och blev tillslut urskiljbart i mörkret mellan fönstren – blekt, uppsvällt och slappt leende    

       - som en glänsande, tom metallmask upphängd på väggen (Kandre, 1991:20). 

 

5.3 Röster utifrån 

I detta avsnitt undersöks de begrepp och citat – de främmande röster – som förs in i 

romanvärlden utifrån, och hur de går i dialog med berättaren och huvudkaraktären och vidare 

hur denna dialog påverkar tonen i berättaren och huvudkaraktärens yttranden. Denna 

förändring av tonfall som sker när främmande röster förs i romanvärlden kallar jag, i likhet 

med Dahl, för rekontextualisering. Vidare noterar jag vilken roll dessa tonfallskiften spelar för 

tolkningen av det semantiska innehållet.  

 

5.3.1 Att etablera begrepp som motståndsstrategi 

 I Aliide, Aliide är den återkommande nominalfrasen "Riktig Flicka" ett exempel på hur 

versalgemener kan användas för att etablera ett fast begrepp, vilket påverkar tonen i relationen 

då det ger uttryck för en subtil men viktig nyansskillnad: 

 
 Stackars hon! Ett sådant där obstinat uppförande var ju inte precis vad man i första taget väntade sig av 
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 en Riktig Flicka som ju i alla lägen tvärtom borde foga sig, tygla sig och underkasta sig andras viljor 

 (Kandre, 1991: 91). 

 
 Och så som tidigare påpekats var ju K en Riktig Flicka, och därför var vissa sidor, vissa egenskaper hos 

 henne särskilt utmärkande. Hon var ytterst behärskad av sig, och detta gjorde att det ofta var svårt att få 

 leken just så intensiv och djup att det tillfredsställde Aliide (Kandre, 1991:165). 

 

De två grafemen R och F synliggör en förändring på den visuella textytan – frasen sticker ut 

och markerar något främmande, något som skiljer sig från berättarröstens normala tonfall. 

Versalgemenerna kan betraktas som mikrosignaler som markerar att berättarrösten skiftar 

attityd till det den säger. Då Kandre utesluter kontextuell information kring vem som ligger 

bakom yttrandet av frasen "Riktig Flicka" uppstår en osäkerhet i förhållande till avsändaren. 

Versalgemenerna i frasen "Riktig Flicka", ger intrycket av att syfta på ett generaliserat 

fenomen; en etablerad norm om flickskap, då frasen förekommer utan tydlig referent. 

Begreppet fungerar som en rekontextualiserad enhet i relationen då versalgemenerna markerar 

"berättarröstens tillfälliga ompositionering – ett nyansskifte i förhållningssättet till ett 

yttrande" (Dahl, 2015:197). Berättarens ironiska förhållningssätt till begreppet framkommer 

exempelvis när Aliide repeterar för sig själv som i ett mantra vad hon ska göra för att uppträda 

som en "Riktig Flicka":  

 
 Och hon skulle gå ordentligt, sätta ena foten framför den andra, och ingenting mer, vara rak i ryggen och 

 hålla huvudet högt! 

      Hon skulle i alla lägen, hur hon än egentligen kände sig inombords, uppföra sig så oklanderligt, rent 

 och behärskat som det bara var möjligt. Hon skulle le behagfullt gåtfullt ur djupet av sin stora  

 förtvivlan och på så vis med detta leende, betvinga sin förtvivlan. 

      Ty detta, framför allt, var ens plikt, vad man hade att rätta sig  

 efter, i egenskap av Riktig Flicka –  

      Renhet, sötma, oklanderlighet, undergivenhet; om och om och om igen (Kandre, 1991:92). 
     

Aliides förhållningssätt till den egna identiteten och till sin omgivning påverkas här av de 

normskapande värderingar och attityder som begreppet "Riktig Flicka" för med sig in i 

romanen. Införandet av begreppet resulterar i en svarande handling från Aliides sida, som 

skulle kunna förstås som en demonstrativ överdrift, ett performativt agerande som berättaren 

använder för att polemisera mot begreppets innebörder, vilket även Österholm noterar i sin 

avhandling: "Här överdrivs riktigheten i flickskapet, måttfullheten och duktigheten dras till 

sin spets och blir så hyperextrasupernormal att det blir skevt" (Österholm, 2013:115). 

När frasen "Riktig Flicka" förs in i texten blir tonen hos berättaren korthuggen och hård, en 

nästan militärisk ton som den täta interpunktionen, utropssatsen och de hastiga radbytena med 

indrag konstruerar. Med hjälp av ett variationsrikt interpunktionsbruk och stilistiska element 

förstärks prosodins expressivitet i Aliides upprepande mantra om den Riktiga Flickans 

"plikter”. Anaforen "hon skulle" upprepas i varje fras, polysyndes och asyndes samverkar i 
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den sista raden med ett semikolon: "Renhet, sötma, oklanderlighet, undergivenhet; om och om 

och om igen". Här uppstår en distans i berättarens fförhållningssätt till begreppet, en teknik 

Dahl nämner i sin avhandling: "typvariationen aktualiserar formen på ett sätt som kan 

markera emfas men också distansering till den egna formuleringen […]" (Dahl, 2015:198). 

Framställningen framstår som överdriven, och överdrifterna antyder ett kritiskt och ironiskt 

förhållningssätt i till begreppet "Riktig Flicka".  

 

5.3.2 Bibelcitatens dialogisitet  

En annan språklig faktor som förändrar tonen och den visuella textytan i romanen är 

förekomsten av bibelcitat. Dessa yttras av Aliides lärare under religionskunskapen i skolan 

och återges i direkt diskurs, markerade med versaler: 

 
 Lärarinnan, den brunhåriga med det lite lystna ansiktet, stod längst framme vid katedern. Med den  

 saftiga lilla röda bibeln uppslagen i ena handen tog hon nu till orda och började gå, och vad hon sade då 

 var –  

           MEN ISRAEL HADE JOSEF KÄRARE ÄN ALLA SINA SÖNER… OCH DÅ HANS BRÖDER 

 SÅGO ATT DERAS FADER HADE HONOM KÄRARE ÄN ALLA HANS BRÖDER BLEVO DE  

 HÄTSKA EMOT HONOM OCH KUNDE INTE TALA VÄNLIGT MED HONOM. […] 

 

 NÄR DE NU PÅ AVSTÅND FICK SE HONOM INNAN BRODERN ÄNNU HADE KOMMIT FRAM 

 TILL DEM, LADE DE ORD OM ATT DÖDA HONOM – […] 

 

 

 Lärarinnan närmade sig med sin uppslagna röda bibel och sina ord obönhörligen Aliides bänk, och  

 ingenting hade hon ritat ännu! Svett bröt fram i Aliides ansikte, på kroppen, inuti, och överallt, men  

 handen gick inte att rubba – 

          Och nu var hon plötsligt här, lärarinnan – 

      Hon stannade till vid Aliides bänk men fortsatte läsa, och 

           mörk och menande var hennes röst –  

      Hon lutade sig försiktigt ner över den förstelnade Aliide, 

           sneglade över hennes ena axel rakt ner i det tomma pappersarket, 

           och hennes röst var ohyggligt nära nu, den strök över Aliides vänstra öra, som om de följande orden  

 egentligen inte var menade för någon annan än Aliide – 

      YTTERLIGARE SADE RUBEN TILL DEM – 

      UTGJUTEN ICKE BLOD, 

      KASTEN HONOM I BRUNNEN I ÖKNEN, 

      MEN BÄREN ICKE HAND PÅ HONOM (Kandre, 1991:161f). 

 

Genom att föra in ett yttrande hämtad från en annan talgenre påverkas romanens 

genremässiga expressivitet i dessa passager. Även här för berättaren in ett auktoritativt 

yttrande utanför romanvärlden – denna gång en kristen diskurs som liksom begreppet "Riktig 

Flicka" ger uttryck för en värderande position. Enligt Bachtin för ett främmande yttrande med 

sig sin egen expressivitet och sin egen värderande ton från andra kontexter, de reella 

situationer i vilket yttrandet tidigare har verkat ( Bachtin, 1997:229). Således får det 

främmande talet som förs in i andra yttranden en dubbel expressivitet, särskilt när det 
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främmande talet markeras på ett särskilt sätt i yttrandet (Bachtin, 1997:233). Bibelcitatet kan 

därför förstås som ett komplext och mångskiktat inslag i romanen, som medför en stark 

expressiv ton då det bär med sig en återklang av den kristna världsåskådningen. 

Expressiviteten förstärks ytterligare av att citatet yttras av ett annat talsubjekt än berättaren 

och Aliide. Läraren intar, genom att citera bibeln, en dubbel auktoritär ställning i 

sammanhanget. Citatet består med andra ord av dubbla lager expressivitet.  

     Citatens återklang av en annan genres helhet, är något vi enligt Bachtin "tillägnar oss, 

omarbetar och omaccentuerar" (Bachtin, 1997:228f). En automatisk konsekvens av att föra in 

ett yttrande utanför romanvärlden från en annan kontext blir som tidigare visats att Aliide 

placeras i en svarande position gentemot det införda yttrandet. Detta svarande mot en kristen 

tradition förekommer regelbundet på flera ställen i romanen, och jag har valt ut några tydliga 

exempel som demonstrerar hur den kristna traditionen och dess världsåskådning kommer till 

uttryck i Aliides tal, hur hon förhåller sig till och påverkas av denna: 

 

 Och för att skydda sig tänkte hon då något fullständigt idiotiskt, i stil med –  

           FRÄLS MIG FRÅN ONDO! 

           Fräls mig från ondo – (Kandre, 1991:74f) 

 

I citatet omaccenturerar Kandre kristendomens mest centrala bön, Fader vår, genom att 

kommentera en replik med den värdeladdade adjektivfrasen "fullständigt idiotiskt". Aliides 

svarande på textens främmande yttranden påverkar expressiviteten i hennes röstuttryck, och 

således den litterära stilens uttryck. Som Bachtin påpekar är intonationen särskilt viktig i ett 

yttrandes svarande, då den alltid visar bortom kontexten: "svarandet visar sig i 

expressivitetens och stilens övertoner, i kompositionens finaste nyanser” (Bachtin, 1997:232). 

I nedstående citat ser vi en kamp och ett samspel mellan Aliides yttrande och en kristen 

diskurs som förs in som främmande yttranden in i romanvärlden av berättaren. Aliides 

repliker skulle vidare kunna tolkas som ett sätt av Kandre att framföra en slags maktkritik, 

inte bara mot en kristen världsbild, utan mot samhälleliga könsstrategier och 

dominansförhållanden:  

 

 Så bönade och bad hon inom sig, men det tjänade ingenting till alls, för Gud (den djävulen!) lyssnade 

 inte, tydligen; ingen annan lyssnade, ingen annan såg, så varför skulle då han se? Gud var ju bara ännu en 

 äcklig gammal gubbe som osynlig och allsmäktig satt dold ovan molnen och betraktade en med kall blick 

 och fördömde allt man gjorde – (Kandre, 1991:138f)  
 
 Och Aliide fick där inne, som alltid, en underlig men samtidigt mycket tydlig känsla av att någon satt 

 hukad ute i gräset, redo att övermanna och antasta henne när hon äntligen var färdig och var på väg längs 

 stigen, mot grusvägen, huset och sjön – 

      JESUS, GODE GUD! 

 tänkte hon alltid då (Ibid.:240). 
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 Och de sjöng en psalm, någon sorts lovsång antagligen, men Aliide kunde ändå inte riktigt känna det så, 

 kunde inte beröras av orden, som föreföll henne urgröpta, tomma, utan egentlig mening – (Ibid.:219) 

 

 

6 Sammanfattning 

Denna uppsats har haft för avsikt att undersöka vilka språkliga konstruktioner som berättaren 

i Mare Kandres roman Aliide, Aliide använder för att låta huvudkaraktären Aliide komma till 

tals. Här har begreppet röst använts i vid bemärkelse för att beskriva Aliides röstuttryck, och 

innefattar inte bara Aliides verbala tal, utan även hennes inre tankar och känslouttryck. 

     På grund av uppsatsens omfång hade jag kanske kunnat föra ett mer djupgående och 

koncentrerat resonemang om Kandres stil om jag hade begränsat min underökning till ett 

mindre urval stilistiska funktioner. Å andra sidan hade jag inte fått överblick över vilka 

språkliga konstruktioner som tillsammans konstruerar Aliides röstuttryck. Nu kan min 

undersökning t.ex. förklara vad det är mer specifikt som t.ex. Cristine Sarrimo menar när hon 

noterar det intensiva språket och den surrealistiska bildvärlden i Aliide, Aliide (Sarrimo, 1997: 

520–534). Min undersökning av anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt diskurs 

visar även hur Aliides extrema inifrånperspektiv är konstruerat, vilket svarar på vad Helena 

Forsås-Scott tidigare har noterat att det intensiva uttrycket i Aliide, Aliide har att göra med att 

läsaren kommer så nära Aliides eget perspektiv (Forsås-Scott, 1997:249). 

 
6.1 Fri indirekt diskurs och direkt diskurs 

I avsnitt 5.1 och 5.2 undersöktes hur berättaren och huvudkaraktärens röster framträder i 

anföringsformerna fri indirekt diskurs och direkt diskurs, samt den växelverkan mellan inre 

och yttre perspektiv som dessa anföringsformer genererar. I fri indirekt diskurs framträder 

berättaren och huvudkaraktärens röster parallellt. Här framstår berättarrösten som mer 

distanserad till berättelsen nu, vilket markeras av olika deiktiska markörer för tid och rum. 

Berättelsens tempus i dåtid och framställningen av Aliide i tredje person markerar berättarens 

distans till framställningen.  

     Direkt diskurs förekommer både med och utan anföringssatser inflätad i relationen, men 

också i form av repliker, ofta i versaler, markerade med radbyte och indrag. När replikerna i 

direkt diskurs avviker från relationen som isolerade enheter på textytan blir perspektivskiftena 

tydligare och skapar tillfälligtvis en större distans mellan Aliide och berättarens röst. Ofta 

samspelar utropssatser, frågesatser, textindrag och versaler för att framställa Aliides röst i 

direkt diskurs. Anföringsformen avbryter textflödet i romanen och skapar en plötslig 
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expressivitet som ofta förstärks av upprepningar. De repliker som förekommer i form av 

versaler skapar ett visuellt motsatt intryck i förhållande till innehållet då Aliides röst 

egentligen är tyst och icke-verbal. 

      Genom fri indirekt diskurs och direkt diskurs blir det alltså möjligt för Kandre att både 

separera och sammanblanda berättaren och huvudkaraktärens röster. Anföringsformerna har 

även en aktualiserande effekt då kontrast mellan form och innehåll gör Aliides inre röst stark 

och intensiv.  

 

6.2 Expressivitet 

Undersökningen visar hur interpunktionen tillsammans med olika deiktiska markörer 

separerar och väver samman berättaren och huvudkaraktärens röster vilket påverkar rytmen i 

texten och bidrar till att skapa Aliides starka och intensiva röst. Interpunktionen skapar 

tillsammans med textinnehållet ett uttryck som återspeglar Aliides inre röst och känsla, och 

markerar perspektivskiften mellan berättaren och hvudkaraktären i anföringsformerna. När 

Aliides röst framträder i fri indirekt diskurs är interpunktionen ofta tät och varierad. 

Tankstreck och en variation av tät och gles kommatering bidrar till att framställa en stark och 

plötslig expressivitet som bryter av som en rytmisk variation mot längre textflöden. Förutom 

att skapa rytmiskt variation i läsningen, bidrar även interpunktionen till att skapa ett 

avvikande mönster på textytan som en aktualisering av innehållet. I romanen används även 

stilgreppen polysyndes, asyndes, liknelser och metaforer för att skapa avvikelser i språket, 

och som en medveten estetisk strategi hos Kandre för att göra läsaren mer känslomässigt 

engagerad i läsningen, då stilgreppen aktualiserar textinnehållet och saktar ner läsningen. 

Interpunktionen bidrar även till att forma Aliides inre känslouttryck till en konkret reaktion på 

hennes yttre verklighet.  

 

6.3 Rekontextualisering 

Undersökningen visar att Aliides starka röst även påverkas av bibelcitat och etableringen av 

begreppet ”Riktig Flicka”. Då dessa främmande röster går i dialog med Aliides röst genereras 

en dubbel expressivitet i texten. Då Aliide intar en svarande position som möjliggör en 

maktkritik i romanen blir det, utifrån ett dialogiskt perspektiv, möjligt att problematisera den 

inre alienation och isolering som har präglat den generella tolkningen av romaninnehållets 

centrala tematik. En vidare undersökning skulle t.ex. kunna fokusera på romanens olika typer 

av rekontextualiseringar och förekomsten av främmande röster. 
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