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Inledning 
Olof Lagercrantz skrev och verkade inom många olika traditioner. För många är han idag 

ihågkommen som den stora publicisten och kulturradikalen som under två årtionden rörde om i det 

svenska politiska landskapet med sina artiklar och ledarsidor. Andra minns honom som en 

litteraturens välgörare, som alltjämt lyfte fram det skrivna ordets angelägenhet och betydelse. Med 

sina essäer om små och stora författarskap gjorde han sig ett namn också inom akademin och 

litteraturvetenskapen och hans böcker om så skilda författare som August Strindberg, Joseph 

Conrad, Stig Dagerman och Dante Alighieri läses vitt och flitigt även idag. 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en mycket personlig upplevelse av Lagercrantz många 

böcker och texter. Han hade en svårdefinierad och kanske motsägelsefull förmåga att skriva med 

största klarhet och transparens samtidigt som hans språk ofta klingade av poetisk högstämdhet och 

vittra anspelningar. Språket alltid medryckande och djupt personligt – att läsa Olof Lagercrantz är i 

någon mån att vara Olof Lagercrantz. Det kan verka främmande att utsätta hans verk för en sådan 

här närgående undersökning, där hans språk plockas isär och varje minsta detalj skärskådas, han 

som avskydde all form av närläsning och alltjämt lyfte fram vikten av den biografiska och 

historiska kontexten – totalitetstanken. Jag hoppas han förlåter mig. 

Föreliggande text hoppas på att nå klarhet i vad som gjorde Lagercrantz språk till hans eget. Vilka 

stilistiska egenheter döljer sig under hans strida ström av ord och är dessa oss till hjälp för att 

försöka fånga det språkliga väsen vi kallar stil? 

Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen avser söka genomföra en stilistisk analys av två olika verk av Olof Lagercrantz, 

hemmahörande i två olika genretyper. En vetenskaplig essä och en självbiografi. Syftet är att dels 

att försöka karaktärisera de stildrag som kännetecknar de två texterna och dels att titta på hur, och 

om, texterna skiljer sig från varandra. Jag vill med andra ord svara på frågan om Lagercrantz 

stilistiska drag förändras beroende på vilken typ av text han skriver, och i sådana fall hur de 

förändras. Undersökningen mynnar ut i en diskussion om huruvida en modell för stilanalys är 

tillräckligt för att kunna fånga en författares stil eller om mer komplicerade och svårfångade 

faktorer ligger bakom. Detta kan uttryckas i följande frågeställningar:  
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-   Vilka är de två texternas utmärkande stildrag? 

- Kan man fånga Lagercrantz stil utifrån stilanalytiska metoder? 

Forskningsöversikt 
Den forskning som bedrivits runt Olof Lagercrantz författarskap är begränsad och har framför allt 

uppehållit sig runt han skönlitterära gärning. Tre avhandlingar i ämnet har skrivits. Siv Storå har i 

sin Lyriker med förhinder: Studier i Olof Lagercrantz tidiga författarskap behandlat Lagercrantz 

diktverk i de diktsamlingar denne gav ut mellan åren 1935-1991. Samma ämne har behandlats i 

Teuvo Littunens Olof lagercrantzin lyriikan kehityslinjat: Runoanalyyseja där jag på grund av 

obefintliga kunskaper i det finska språket endast kunna ta till mig en svenskspråkig 

sammanfattning. Dessa båda texter skriver utförligt om lyrikern Olof Lagercrantz, om hans 

bildspråk och tematik, men då jag är intresserad av dennes facklitterära verk har de ett begränsat 

värde i min undersökning. 

En tredje avhandling, med större relevans för mitt forskningssyfte, är Stina Otterbergs Klädd i sitt 

språk: Kritikern Olof Lagercrantz. Otterberg behandlar där Lagercrantz år vid Dagens Nyheter, 

först som ansvarig för kultursidan och därefter som chefredaktör. Fokus ligger på Lagercrantz 

journalistiska och kritiska verksamhet men Otterberg utgår ifrån en en mängd verk ur dennes 

författarskap, inklusive hans essäer och självbiografier, och gör djupgående analyser i Lagercrantz 

språkliga stil och uttryckssätt. Otterbergs stilanalyser fäster sig i synnerhet runt det textjag som 

Lagercrantz i olika former kom att nyttja i sina ledarsidetexter och som kom att utgöra hans kanske 

främsta kännetecken. Men hon talar också ingående om hans mycket konkreta språk, där 

substantiven ofta får ta en stor plats på bekostnad av de av Lagercrantz illa omtyckta adjektiven. 

Två antologier om Lagercrantz person bör här också nämnas. Den ena, Röster om Olof Lagercrantz, 

är en sammanställning och transkribering av ett antal föreläsningar om Lagercrantz som hölls vid ett 

seminarium 2005. Föreläsningarna behandlar vitt skilda ämnen och är av varierande värde för en 

stilistisk analys men bland annat Horace Engdahls anförande om Lagercrantz essäer och, i mindre 

utsträckning, Åke Lundqvist föreläsning om Lagercrantz som publicist bjuder på några intressanta 

inblickar i Lagercrantz sätt att skriva. Den andra antologin heter Vårt behov av Olof med undertiteln 

En vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag. Titeln avslöjar ett källkritisk problem då boken i mycket 

är tänkt som en hyllning till den då ålderstigne författaren snarare än en kritisk undersökning av 
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hans författarroll. Och mycket riktigt är de flesta kapitlen mycket personliga hållna texter om 

kapitelförfattarnas förhållande till Lagercrantz och saknar relevans för undersökningen. Ändock kan 

man hitta några avsnitt som i viss utsträckning behandlar Lagercrantz skrivargärning och som 

följaktligen måste tas i beaktning. 

Av viss vikt är även Olof Lagercrantz egna bok verk om det skrivna ordet, Om konsten att läsa och 

skriva, som utgavs 1985. Lagercrantz text är inte tänkt som en handbok, vilket han uttryckligen 

konstaterar redan i förordet, utan består av hans egna reflektioner och tankar från ett helt liv med 

pennan i hand. I boken presenteras följaktligen Lagercrantz egna tankar om skrivandets konst, hans 

syn på författaryrket, på språkets makt och litteraturens betydelse. De rent stilistiska aspekterna 

skriver dock Lagercrantz sparsamt om, vilket begränsar bokens användbarhet i föreliggande studie. 

Om stilistik och stilbegreppet finns desto mer forskning att tillgå, inte minst internationellt. 

Stilistiken blir relevant på två olika vis i denna uppsats: den stilanalytiska praktiska tillämpningen 

som beskrivs i avsnittet nedan och den kritiska diskussionen runt stilistiken och stilbegreppet. Kritik 

av stilistiken som vetenskap, i litteraturvetenskapliga såväl som lingvistiska sammanhang finns det 

gott om. Den mest inflytelserika kritiken hittar man i Stanley Fish Is there a text in this class? där 

Fish går till hårt angrepp mot stilistiken och dess förment godtyckliga tolkningsprocesser. På svensk 

mark hittar vi Horace Engdahls Stilen och lyckan och Anders Johanssons Nonfiction, båda 

litteraturvetenskapliga essäsamlingar med enskilda kapitel om stil. Engdahl och Johansson är likt 

Fish avvisande gentemot stilistiken men kritiserar snarare än stilistikens brist på vetenskaplig 

rigiditet själva tanken på att stil är någonting som enkelt kan beskrivas genom stilanalytiska 

metoder. 

Metod och teori 
Peter Cassirer och Per Lagerholm är inom den svenska stilistiska forskningen betydande namn och 

dessa bådas metoder för stilanalys kommer utnyttjas flitigt i denna uppsats. Cassirer och Lagerholm 

diskuterar också ingående det komplicerade stilbegreppet; detta dels genom att redogöra för sina 

egna tolkningar av begreppet men också genom referat av andra forskares slutsatser och 

interpretationer. Cassirers Stil, stilistisk & stilanalys och Lagerholms Stilistik är med andra ord två 

värdefulla bidrag till den diskussion om stilbegreppet jag hoppas kunna föra i min undersökning 

och utgör grunden för uppsatsens metodik. 
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Dessa båda forskare tillhandahåller båda färdiga mallar vars syfte är att kunna genomföra en 

stilistisk analys. Båda framhåller att mallarna inte nödvändigtvis är tillräckliga utan ofta kräver att 

man är kreativ och hittar stiltendenser som är unika för den text man undersöker. Båda 

analysvarianterna har sina brister och förtjänster, men Lagerholms mall är betydligt mer utförlig och 

detaljrik när det kommer till att ange olika stilmarkörer på olika språkliga nivåer (med undantag för 

stilfigurerna, där Cassirer räknar upp många fler exempel). Man kan förstås diskutera om en mer 

detaljstyrd modell är en fördel i sammanhanget; man bör vara försiktig med att låta mallen styra 

undersökningen istället för tvärtom. Men både Lagerholm och Cassirer betonar att mallarna inte bör 

följas slaviskt, utan att man intuitivt måste se till vad som är de mest väsentliga delarna. Vidare så 

lägger Lagerholm också större vikt vid de statistiska undersökningar som är en betydande del av 

stilistiken. Båda Lagerholm och Cassirer lyfter fram markörer och förhållanden som den andra 

utesluter och jag landar därför i en syntes av dessa båda varianter, där det mest förtjänstfulla i båda 

mallarna sammanställs. 

Mallen blir en utgångspunkt för denna studie, men kommer av läsaren förmodligen gå obemärkt 

förbi, då textmassan endast undantagsvis struktureras i den ordning som Cassirer och Lagerholm 

föreslår. Istället följer analysen en mer associativ disposition där analysens olika delar får stå ihop 

där deras förklaringsvärde är liknande, oberoende av deras stilistiska nivå. Detta för att så långt som 

möjligt förhindra en tradig och uppstyltad text som ständigt upprepar sig själv. 

Ovanstående metod kommer också bli ett studieobjekt i sig, då uppsatsens sista del frågar huruvida 

en stilistisk analysmall av den typ som föreslås av Cassirer och Lagerholm är tillräcklig för att 

kunna säga någonting av värde om en texts stildrag. 

Undersökning 
Undersökningsdelen är tvådelad. Först de stilanalytiska undersökningarna av Lagercrantz två texter 

och därefter den kritiska diskussionen rörande stilbegreppet och stilistikens metoder. De två 

stilanalyserna består båda av en första del där själva analysen sker, det vill säga, Lagercrantz texter 

dissekeras och dess komponenter undersöks. Dessa följs av en stilbeskrivning (jag använder här 

Cassirers term, en mer gängse rubrik hade kanske varit syntes), där jag kortfattat utifrån analysens 

resultat försöker beskriva textens övergripande stildrag. 
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En kort notis om fotnoter: Eftersom det stora antalet citeringar från källtexterna skulle störa flytet i 

texten och då dessa texter är så pass korta har fotnoter till Lagercrantz valts bort i följande kapitel. 

Smärtan som skulptör 
Smärtan som skulptör utgör det fjortonde kapitlet i Olof Lagercrantz självbiografi Ett år på 

sextiotalet.  Kapitlet är, som så många andra i boken, inte upplagt i ett kronologiskt berättande 1

format utan associerar fritt runt sitt tema. Smärta och sorg, dess mytologiska och litterära skepnader 

och hur smärtan gestaltar sig hos Lagercrantz själv och hos andra, är föremål för avsnittet. 

Stilanalys 

De grafiska meningarnas längd varierar genomgående i texten, där kortare och syntaktiskt enkla 

meningar varvas med längre. De kortare meningarna dominerar dock, vilket ger väg för en naturlig 

brist på skiljetecken annat än punkt. Långa partier är helt utan kommatecken och genom hela texten 

utnyttjas de sparsamt. Ett flitigt användande av punkt kan vara ett sätt att förstärka det dramatiska 

anslaget då man tvingar läsaren till paus mellan meningarna, ett sätt att skapa en spänningseffekt. 

Ett flitigt användande av kommatecken kan ofta istället ha effekten av att skapa känslan av ett högre 

tempo.  I vissa stycken använder Lagercrantz tydligt interpunktion för att skapa en dramatisk effekt, 2

inte minst i textens näst sista paragraf: 

Ogärningen kan aldrig utplånas. Sjukdomen kan aldrig botas. Kärleken kommer aldrig att besvaras. 

Domen aldrig att upphävas. Skammen blir för evigt.  

De korta satserna som alla består av fyra eller i ett fall fem ord bryter markant med de tidigare, och 

efterkommande, variationsrika meningslängderna och gör läsaren uppmärksam på att någonting 

särskilt pågår. Tempo kan också bildas med hjälp av konjunktioner, vanligen och. Lagercrantz text 

innehåller vissa inslag av polysyndes (”först bröt han tre revben och vatten och blod samlades”) 

men också många exempel på asyndes (”men mördarna, förrädarna, förfalskarna, bödlarna, 

soldaterna som flydde”). Stilmarkörerna är dock föga utmärkande och det är svårt att dra några 

vidare slutsatser utifrån dessa. 

 Lagercrantz, Olof, Ett år på sextiotalet, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1991.1

 Lagerholm, Per, Stilistik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 75-76.2
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Flertalet ord som kan upplevas som lite ålderdomliga (ty, blott) återfinns i texten. För Lagercrantz, 

född 1911, var dessa former mindre ovanliga men de tjänar likväl till att ge texten, skriven under 

tidigt 90-tal, karaktären att vara äldre än vad den faktiskt är. Ännu äldre ordformer som de plurala 

verbformerna (äro, foro, funno etc.) nyttjas dock ej. Stavningen är i övrigt knappast utmärkande, 

utan följer vad Per Lagerholm kallar standardspråket, ett tänkt normaliserat språk med vilken 

stilistikern jämför sin källtext med.  3

Texten har en genomgående hög stilnivå. Det finns inga exempel på slang, modeord eller dialektalt 

språkbruk. Det enda undantaget tycks vara en förekomst av ordet dar i meningen ”För några dar 

sen” som är en vardaglig variant av dagar. Ord som ”jämmerskrin”, ”sorgmodig”, ”kanhända”, 

”själskval” och ”vittnesbörd” ger texten en nästintill biblisk framtoning. Ordens höga skriftspråkliga 

karaktär ger läsaren känslan av att det är något av största allvar som nu behandlas. Kombinerat med 

ord med arkaisk prägel som ”ty” och ”blott” ges texten en mycket formell karaktär. 

I fråga om stilvalör väljer Lagercrantz ofta ord av mycket hög intensitetsgrad: ”ångest”, ”sorg”, 

”smärta”, ”lidande”, ”avgrund”, ”plågoskrin”, ”outhärdligt”, ”utplånas”, ”förkrossade”, 

”förtvivlan”. När Lagercrantz skriver om sin upplevelse om en grävmaskin som raserar en tegelmur 

talar han om att maskinen förintar muren. Ordvalen, som kanske är förväntade i ett kapitel med 

rubriken Smärtan som skulptör, bidrar ytterligare till den känsla av allvar och högstämdhet som 

präglar texten. Texten utstrålar det tungsinne som det tema det behandlar. 

Lagercrantz undviker genomgående i texten att använda sig av svårare ord, utan de ligger i 

allmänhet på en lättförstådd nivå. Även facktermer är uteslutna. Orden ligger på en sådan nivå och 

specifikationsgrad att den kan förstås av alla läsare, det finns inga krav på någon mer ingående 

tidigare kunskap om ämnet. Enstaka tillfälliga konstruktioner som ”smärtevariant” och 

”lidandeslandet” förekommer, annars håller sig ordvalen vid ett allmänt språkbruk. Värdet för 

läsbarhetsindex är 34, vilket skulle klassificera texten som lättläst.  4

 Se diskussion om denna praktiks brister på sidan 23.3

 Läsbarhetsindex, eller LIX, är en metod skapad av den svenske pedagogen Carl-Hugo Björnsson 4

för att mäta en texts grad av komplexitet. LIX räknas ut med hjälp av följande parametrar: antalet 
ord, antalet långa ord (ord med över sex bokstäver) och antalet meningar. Se Stil, stilistik och 
stilanalys av Cassirer, Peter, s. 69 eller Stilistik av Lagerholm, Per, s. 218-220 för en beskrivning 
och problematisering av metoden.
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Substantiven är mycket frekvent förekommande texten igenom, vilket kan illustreras statistiskt 

genom en hög nominalkvot på 1,81.  Denna siffra är för den här typen av text väldigt hög, närmast 5

att jämföra med läroböcker och broschyrer som enligt en undersökning av språkforskaren Margareta 

Westman i genomsnitt hamnar på 1,9 respektive 1,7. De abstrakta substantiven är mycket 

framträdande och består ofta av olika denotationer av ordet smärta: ”plåga”, ”lidande”, ”själskval”, 

”fasan”, ”sorg”. Det stora antalet substantiv pekar på en så kallad nominal stil, det vill säga en stil 

där skriftspråkliga uttryck dominerar. Detta understöds också av tidigare nämnda stilmarkörer, som 

avsaknaden av slang- och dialektala ord. Verben är istället fåtaliga, vilket är att vänta eftersom verb 

och substantiv står i ett komplementärt förhållande till varandra, det vill säga om det finns en stor 

mängd av det ena så är det andra ofta mindre vanligt.  6

Adjektiven är likt verben sparsamt använda. De förekommer sällan varken i sin fristående eller 

tematiskt nödvändiga variant. Lagercrantz låter istället substantiven tala för sig själv, utan att ta 

hjälp av adjektivens värderande och beskrivande funktion. Den ordklass som vi ofta stöter på i 

vetenskapliga och informationstäta texter, adverben, är även dessa relativt sällsynta. Satsadverbialen 

är ovanliga och de konjunktionella adverben, vars syfte det är att relatera satser till varandra, är 

anmärkningsvärt få. Istället ges satserna en sorts självständighet, tematisk sammanbundna men 

syntaktiskt frikopplade. Detta fenomen återkommer i det så kallade referensbindningen som 

redogörs för nedan. 

Texten är skriven i första person och jaget är mycket framträdande. Första person singular 

förekommer trettionio gånger medan första person plural nyttjas vid två tillfällen. Andra persons 

pronomen förekommer inte. Med andra ord är kopplingen sändare-mottagare svagt hållen, 

Lagercrantz talar om personliga erfarenheter och konverserar inte med läsaren. Detta kan man också 

se i textens språkhandlingar, där påståendet nästan uteslutande är den språkhandling som används. 

Tredje persons pronomen används desto flitigare, då berättelser om olika gestalter, verkliga som 

fiktiva, utgör en stor del av texten. 

 Nominalkvot, ibland också kallad N/V-kvot, är ett sätt att mäta en texts informationstäthet. Så 5

kallad enkel nominalkvot, som är den variant som jag använt mig av ovan, beräknas genom att 
mängden substantiv divideras med mängden verb. Se Stil, stilistik och stilanalys av Cassirer, Peter, 
s. 60-61.

 Lagerholm, Stilistik, s. 108-109.6
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Texten är starkt parataktisk, det vill säga den domineras av korta huvudsatser snarare än längre 

syntaktiska meningar med många bisatser. Med andra ord kan man hävda att texten har en låg grad 

av komplexitet, tendensen är korta meningar utan inskott. Man brukar tala om att paratax är typiskt 

förekommande i talspråk och mindre formell prosa, medan hypotax är vanligare i skriftspråklig stil. 

I den tolkningen utgör textens parataktiska tendenser ett brott mot Lagercrantz annars mycket 

formella, nominala stil. Man ska dock kanske akta sig för att dra allt för långtgående slutsatser på 

området, Per Lagerholm skriver nämligen att det finns forskare som vill mena tvärtom, det vill säga 

att bisatser är mer frekvent förekommande i talspråk.  7

Texten karaktäriseras av vad Lagerholm kallar associativ disposition, där Lagercrantz undviker den 

tidsbetonade dispositionen där texten läggs ut kronologiskt.  Istället hoppar texten mellan olika 8

teman och ämnen, emellanåt ganska löst knutna till vad han antyder kapitlet ska behandla med titeln 

Smärtan som skulptör. Exempelvis avbryter han abrupt sin diskussion om skillnaden mellan smärta 

och sorg och en skildring av sin egna smärta för att berätta om hans vän Rolf, som ligger på 

sjukhus, och hur en tegelmur vid hans bostad raserats med grävmaskin. Det finns några kortare 

undantag där texten ges en kronologisk karaktär, exempelvis just då han skriver om Rolf, men i 

övrigt så är texten inte alls betonad på det berättande utan en mer statisk och tidsoberoende 

diskussion. Dispositionen i övrigt varvar friskt mellan personliga utläggningar grundade i 

Lagercrantz egna upplevelser och mer allmänna betraktelser. 

Referensbindning används sparsamt, Lagercrantz är förtjust i att låta satser och meningar stå för 

själv och hoppar snabbt vidare från ett ämne till ett annat. I de fall de ändå används så är de 

huvudsakligen av pronominell karaktär. Med andra ord så saknas så kallade konnektiver, dvs. ord 

som signalerar det logiska sambandet mellan meningar och satser, oftast i form av konjunktioner, 

subjunktioner och adverb.  Då konnektiverna är fåtaliga ställs högre krav på att inferenserna är 9

lättbegripliga, vilket är fallet i Lagercrantz text. Ingen djupare kunskap krävs för att förstå den 

logiska kopplingen mellan satserna. 

 Lagerholm, Stilistik, s. 128.7

 Ibid, 146.8

 Ibid, 149.9
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Metaforer och liknelser ges stort utrymme i texten. De båda stilfigurerna nyttjas framför allt för att 

ytterligare betona kapitlets genomgående tema: smärta, sorg och död. Döden beskrivs bland annat 

som ”den zon där tungan förlamas” och om de döda sägs det att ”deras tungor rör sig inte längre 

och deras pendel har stannat”. Lagercrantz egna sorg liknas vid ett fågelbo, ett ”rede med flätade 

grässtrån, snörstumpar, dun, fibrer” och det stadium hans smärtor lämnar honom i som ”den 

uppspärrade näbben på den döda truten på rygg i strandkanten”. Metaforerna och liknelserna fyller 

flera funktioner. Dels har de en förstärkande effekt på det som tidigare i texten berörts, Lagercrantz 

omnämner de döda som stumma och menar att om de hade förmåga att efter döden vittna om sina 

plågor så skulle det ”förändra allt”. Det återkommer i dödsmetaforerna där det han uppehåller sig 

mest med är de dödas tungor och deras oförmåga att tala. Men de båda stilfigurerna ger också väg 

för en poetisk och högtidlig framtoning och då metaforerna inte tar formen av slitna klichéartade 

uttryck eller tomma fraser ger det inte minst texten en mycket personlig prägel. 

Även synestesi, eller sinnesanalogi, också det en form av liknelse, förekommer frekvent i texten: 

”smärtan däremot liknar ett skrik”, ”sorg och smärta slingrar sig in i varandra”, ”sorgen talar”, 

”smärtan är en skulptör”. Dessa fördjupar likt metaforen och liknelsen ordens styrka och intensitet; 

ett ord som smärta blir mycket mer fasansfullt när det liknas vid ett skrik. Intensiteten och det 

dramatiska anslaget ökar också med de överdrifter, som stilfigur kallad hyperbol, som Lagercrantz 

nyttjar. Minotaurus är den olyckligaste av alla varelser, Ahasverus är evigt densamme. Och när han 

beskriver ett konstverk av Torsten Renqvists så heter det om den liggande mannen att han är i 

yttersta förtvivlan. Med varje liknelse, metafor, sinnesanalogi eller hyperbol djupnar läsarens 

förnimmelse av textens vemod och melankoli. Det är en dyster bild Lagercrantz målar upp. 

De ljuspunkter som bjuds fungerar som antiteser och tjänar till att kontrastera det ljusa med det 

mörka för att betona det senare. ”Det himmelska ljuset” jämförs direkt efter med ”ormens slem” och 

”paradisets ljus” bryts av mot ”helvetets vidriga lukter”. Ytterligare några stilfigurer förekommer i 

texten, som kiasmer, parallellismer och hopningar, men dessa kan svårligen tillskrivas någon större 

funktion som bidrar till textens övergripande stildrag. 

Stilbeskrivning 

Det kanske mest utmärkande med Lagercrantz text är hans ekonomiska, lediga språk. Detta följer av 

flera olika aspekter i texten. De korta, grafiska meningarna, ofta endast bestående av en ensam 

huvudsats och utan inskott eller andra syntaktiska konstruktioner som försvårar läsbarheten, har en 
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väsentlig del i detta. Likaså de enkla ordvalen. Men det största bidraget till textens okomplicerade 

och enkla natur kommer från Lagercrantz sparsamma användande av olika former av 

referensbindning. Det vill säga, han låter sina satser stå för sig själva och utesluter de konnektiver 

som utgör förbindelsen satser emellan. Det här får en parataktisk effekt på texten och man upplever 

den som lätt och luftig. ”Onödiga ord tynger som sten”, skriver Lagercrantz själv i sin essä Om 

konsten att läsa och skriva.  10

Den i texten genomgående enkla och lättlästa tonen följs åt av ett mycket utsmyckat språk, 

sprängfullt av metaforer, liknelser, naturbesjälningar och sinnesanalogier. Detta målande språk, 

denna ”poetiska utstrålning” som Horace Engdahl kallar den, är ett av textens mer utmärkande 

stildrag och ger också ett anslag av dramatik.  Dramatiken åstadkoms även genom ett flitigt 11

användande av hyperboler, medvetna överdrifter, där ingenting tillåts vara enkelt, torftigt eller 

obetydligt utan Lagercrantz vill alltjämt tydliggöra tyngden i det avhandlande ämnet. 

Ett viktigt stildrag är Lagercrantz förmåga till värdering. Texten är som konstaterats mycket 

substantivtung, medan adjektiven har fått stå tillbaka. Stina Otterberg beskriver i sin avhandling om 

Lagercrantz hans begivenhet för substantivtunga texter som ”den princip som styr Lagercrantz 

litterära skapande, hans poetik om man så vill.”  Förhållandet mellan substantiv och adjektiv är 12

också mycket intressant i Lagercrantz texter. Smärtan som skulptör är en starkt värderande text, 

men ändå fattig på den ordklass, adjektiven, vars primära funktion är just värdering. Detta är för att 

Lagercrantz snarare än att kasta superlativ kring sig väljer att mer konkret manifestera sina 

värderande omdömen. Otterberg skriver att Lagercrantz gestaltar snarare än värderar. Hans 

inställning blir tydlig i en anmälan av Sven Stolpes memoarer: ”Adjektiven och särskilt superlativen 

spelar i hans framställning central roll och gör tjänst i stället för tankar. Man slipper karaktärisera en 

människa om man överöser henne med beröm.”  13

 Lagercrantz, Olof, Om konsten att läsa och skriva, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2011, s. 10

41.

 Engdahl, Horace, Olof Lagercrantz och konsten att läsa, I Röster om Olof Lagercrantz: ABF-11

seminarium november 2005, ABF Stockholm, Stockholm, 2006, s. 55.

 Otterberg, Stina, Klädd i sitt språk: kritikern Olof Lagercrantz, Ellerström, Lund, 2010, s. 93.12

 Ibid, s. 211.13
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Slutligen kan man konstatera att texten är mycket personligt hållen, vilket naturligtvis är att 

förvänta sig av en självbiografi. Den stora mängden första persons singular och uteslutandet av 

andra persons pronomen stänger ute all läsardelaktighet och reserverar texten endast åt Lagercrantz 

idévärld. 

Konsten att vara i helvetet 
Konsten att vara i helvetet är det andra kapitlet i Olof Lagercrantz Från helvetet till paradiset: En 

bok om Dante och hans komedi.  Boken är resultatet av författarens livslånga intresse och 14

fascination inför Dante och dennes komedi, ett bokverk som ständigt återkommer i Lagercrantz 

texter. Kapitlet ifråga är centrerat kring pilgrimen Dantes första upplevelser när han träder in genom 

helvetesporten och det förbarmande och tillrättavisande han visar mot helvetets förlorade själar. 

Stilanalys 

De fonetiska, det vill säga ljudskapande, stilmarkörerna i texten är av begränsat omfång. 

Alliterationer förekommer, kanske tydligast i den allra första meningen: ”Pilgrimen Dante tränger 

tillsammans med sin med sin vän och vägvisare Vergilius”. Ifall detta är en medveten effekt vald av 

Lagercrantz eller enbart en slump är svårt att säga, men spelar heller egentligen ingen roll. Det 

viktiga är inte avsikten utan huruvida det finns en framträdande effekt.  Enbart de fåtaliga 15

allitterationerna räcker dock inte långt för att inge känslan av rytm i texten, men finns det då några 

andra stilmarkörer som kan bidra till detta? Meningslängderna är av varierande längd, kortare fraser 

varvas med längre, och medan dessa gör texten behaglig att läsa är detta knappast ett iögonfallande 

drag. Däremot kan man i vissa av textens delar skönja en tendens till asyndes. Dessa förekommer då 

framförallt i de mer dramatiska av textens avsnitt, där Lagercrantz bryter sin annars mer sakliga 

hållning för ett mer poetiskt språk. Exempel på några av textens asyndetiska passager är: ”Deras 

kroppar är betäckta av bölder, uppsvällda, utmagrade, sönderslitna av rasande hundar” och ”Han 

bjuder därigenom den enda bot som finns för den meningslösa smärtan – ord, medvetenhet, minne”. 

Det kan vara svårt att dra några slutsatser om den effekt asyndes och polysyndes kan ha i en text, 

men i regel brukar man tillskriva polysyndes en mer talspråklig funktion, vanligt i mer ledig prosa 

 Lagercrantz, Olof, Från helvetet till paradiset: en bok om Dante och hans komedi, Wahlström & 14

Widstrand, Stockholm, 1998.

 Lagerholm, Stilistik, s. 303.15
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och skrifter som bygger på en muntlig tradition, medan asyndes kan sägas höja det dramatiska 

anslaget och tempot.  16

Språket är sakligt och grammatiskt korrekt och stavningen är sällan utmärkande. Lagercrantz 

undviker slang- och dialektala ord och håller sig nära standardspråket. Ordvalen, som jag strax 

återkommer till, är ofta av en lätt arkaisk karaktär men stavningvarianterna är ofta moderna med ett 

framträdande undantag i meningen: ”I annat fall stode vi kanske inte ut”. Där nyttjas med ordet 

”stode” det grammatiska moduset preteritum konjunktiv som numera sällan används i svenskan. 

Denna ensamma avvikelse säger dock ingenting om textens stildrag och i övrigt är texten inte 

uppseendeväckande på det morfologiska planet. 

Ämnet är litteraturvetenskapligt men den mer personligt hållna essäformen vänder sig, får man 

tänka sig, mot en bredare krets än den akademiska. Orden är följaktligen sällan fackmässiga och 

inga begrepp okända för den litteraturvetenskapligt ointresserade presenterar sig i texten. Ordvalen 

är således av en allmän natur, men stilen är knappast vardaglig. Tvärtom så är stilnivån 

genomgående mycket hög och signalerar en känsla av allvar och det behandlade ämnets 

angelägenhet. Texten upplevs som ledig och lättläst, vilket också en undersökning av 

läsbarhetsindex styrker; den ligger här på 39, vilket är något mer än ovanstående Smärtan som 

skulptör men klassificeras ändå som en lättläst text. 

Ordvalen är, kan man säga, på en nivå man förväntar sig i ett kapitel som behandlar Dantes helvete: 

”brännande öknar”, ”mörka dödsfloder”, ”ödsliga platåer”, ”idel fördömda”, ”tusen dödar”, 

”vanskapta offren”. Orden ger texten en känsla av gravallvar, sorg och smärta. Lagercrantz skräder 

inte inte orden, eufemismerna lyser med sin frånvaro. I ordexemplen ovan framstår också tydligt 

adjektivens funktion; dessa har en mycket mer framträdande uppgift i den här texten än i den 

ovanstående Smärtan som skulptör. Här finns de i stort antal och tjänar till att fördjupa de 

kontrastrika substantivens blandning av högt och lågt: det ”helvetiska koncentrationslägret”, den 

”gudomliga rättvisan”, ett ”evigt lidande”, den ”högsta sanningen”. Vissa av adjektiven är av en 

tematiskt nödvändig natur men de flesta är fristående. Ett högt antal adjektiv brukar känneteckna en 

av två saker: en hög grad av precision eller en mer målande, uttrycksfull text.  Trots den 17

 Cassirer, Peter, Stil, stilistik & stilanalys, 3., [omarb.] uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2003, s.16

72.

 Lagerholm, Stilistik, s. 114.17
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behandlade textens genre, den vetenskapliga essän, får man nog hävda att valen av adjektiv snarare 

fungerar som en stämningshöjare, en regulator av textens atmosfär och ton. Någonting vi snarare 

skulle vänta oss att finna i en skönlitterär text. 

Texten kan lätt uppfattas som högstämd med ordval som rör sig kring stora frågor: ”evighet”, 

”rättfärdigheten”, ”lidande”, ”ont och gott”, ”förlorat”, ”kärleken”, ”rättvisan”. Det står klart att det 

ingalunda är någonting trivialt som behandlas. Orden är valda med en stark stilvalör och ofta väljs 

de ord som signalerar både en ålderdomlig och högtidlig, emellanåt nästan sakral stil: 

”konfunderad” istället för ”förvirrad”, ”blamant” istället för ”genant”, ”luttras” istället för ”renas”, 

”ty” istället för ”därför”, ”skall” istället för ”ska”. Också ordet ”ej” som som får betraktas som en 

mer formell variant av ordet ”inte” förekommer flitigt.  Ett undantag här är ordet ”robot” som 18

sticker av mot den resterande texten. Få nybildningar, det vill säga av författaren uppfunna ord och 

sammansättningar, finns och de som ändå används finns i form av tillfälliga sammansättningar som 

fungerar i det specifika sammanhanget: ”helvetesvandringen”. 

Texten är substantivtung och nominal. Detta är ju också att förvänta sig i en informationstät text 

som en vetenskaplig essä ofta är. Substantiven utgör 21% av texten och N/V-kvoten ligger på 1.68, 

vilket motsvarar strax under genomsnittet för texter skrivna för broschyrer, enligt Margareta 

Westmans forskning, det vill säga ett medium som har till uppgift att vara mycket 

informationstung.  Många av substantiven tjänar till att beskriva platser, inte minst ”helvetet” som 19

är det mängdrikaste substantivet med 16 förekomster. Andra exempel är: ”isplatåer”, ”öknar”, 

”London”, ”drömrike”, ”landskap”, ”koncentrationslägret”. De konkreta substantiven dominerar, de 

abstrakta är mer fåtaliga, vilket är att vänta i en undersökande typ av text. Verben används mer 

sparsamt och är framför allt statiska. De dynamiska verb som används tjänar ofta till att beskriva 

den vandring som Dante genomgår i helvetet: ”Dante tränger”, ”han vandrar, ”han far”. Berättandet 

tar form av historisk presens, vilket inte är ovanligt i informativ skrift.  20

 I Lars Grahns stilistiska undersökning av texter i Dagens Nyheter finner han att av olika varianter 18

av negationer så står ordet inte i klar majoritet, och de enda förekomsterna av ordet ej kan i 
samtliga fall härledas till Olof Lagercrantz artiklar. Se Klädd i sitt språk av Otterberg, Stina, s. 87.

 Lagerholm, Stilistik, s. 250.19

 Ibid, s. 110.20
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Första person singular lyser med sin frånvaro, med ett enda undantag, men pluralformen är desto 

mer framträdande. ”Vi” används frekvent, dels som en retorisk effekt där läsaren bjuds in att delta i 

det vetenskapliga samtalet: ”Vi kan naturligtvis inte utesluta […]”, men än vanligare söker 

Lagercrantz övertyga läsaren om sina teser genom att sätta denne i centrum av ett händelseförlopp: 

”Vad gjorde vi själva om vi i helvetet mötte Himmler […]” eller ”Och hur skulle vi förhålla oss till 

dem som i livet hotande andra med helvetesstraff […]”. Pronomenvalen distanserar texten från 

sändaren, det vill säga författarjaget är här mindre framträdande, medan läsaren tvärt om uppmanas 

ett närmande av texten. 

Stilfigurerna är betydligt färre här än i föregående text. Förutom några exempel på synestesi 

(”skadeglädjen skulle säkerligen sticka upp huvudet”) och ett fall av antites och parallellism (”den 

onde triumferar och den gode får lida”) undviker texten dessa stilmarkörer. Man kan tolka detta som 

ett uttryck av sin genre, den vetenskapliga essän, där en klar och begriplig text prioriteras över en 

mer stilistiskt utsmyckad sådan.  

Stilbeskrivning 

Det är intressant att beakta hur tydligt det personliga anslaget skiljer sig från texten vi stötte på i 

Smärtan som skulptör. Förhållandet mellan sändare och mottagare ser här helt annorlunda ut. Till 

skillnad från Smärtan… lyser här textjaget med sin frånvaro, de personliga reflektionerna får stå 

tillbaka mot en mer granskande utformning. Horace Engdahl kontrasterar Lagercrantz essäform mot 

det personliga, ibland nästan koleriskt styrda textjag som drev fram argumenten som ledarskribent. 

”I essäerna är ingenting tillfälligt”, skriver han.  Istället får man här intrycket av noggranna 21

förberedelser och genomarbetade idéer. Men när författaren Lagercrantz får stå tillbaka bjuds 

istället läsaren närmare texten. Lagercrantz lockar med tankeexperiment där läsaren får stå i 

centrum, texten vill fråga ”hur hade du handlat ställd inför allt detta?”. Denna delaktighet och 

intimitet är ett nyckeldrag i texten. 

Samtalet text och läsare emellan är centralt för Lagercrantz. Och kanske är just samtalet en viktig 

faktor för att förstå den prövande, granskande sidan av Lagercrantz. Det är lätt att förbise den med 

en axelryckning, hans texter saknar trots allt i mycket den vetenskapliga rigiditet som är gängse i 

den analytiska typen av texter, även om essän är en mer tillåtande form. Här lyser akribin med sin 

 Engdahl, Olof Lagercrantz och konsten att läsa, s. 46.21
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frånvaro. Men kanske beror detta till mycket på, som Engdahl skriver, att han ”på ett sätt som blivit 

ovanligt bland essäister undviker att imponera på läsaren, inte försöker injaga respekt med 

teoretiska referenser”.  Det har vi också sett ovan, avsaknaden av facktermer, den lediga stilen, 22

bristen på diskussion med andra forskare. Det finns naturligtvis nackdelar med detta; vissa läsare 

efterfrågar säkerligen en större exakthet. Likväl är denna språkliga lätthet och avsaknad av tyngande 

hänvisningar karaktäristiskt.  

Ändå finns det något paradoxalt med frånvaron av textjaget. Det som annars skulle kunna uppfattas 

som opersonligt, kallt, resonerande, får liv genom Lagercrantz poetiska anslag. Åke Lundqvist 

skriver om Lagercrantz sätt att skriva: ”Inte sällan tycker jag mig höra två röster samtidigt i det han 

skriver. En som förhåller sig intellektuellt till sitt stoff, kritiskt prövande. En som rinner ur en 

djupare källa och vars strävan är – att hålla hjärtat levande.”  Så också här. Målande skildringar, 23

expressiva uttryck och färgrika porträtt samsas med det värderande och granskande. På så sätt 

skapar Lagercrantz en känsla av intimitet; trots avsaknaden av ett jag i texten, så lyser hans närvaro 

klart genom en högst personlig och säregen stil. 

Slutligen så är textens formalitetsgrad värd att beakta. Nästan alla aspekter av texten pekar mot 

samma sak: allvar, värdighet, språklig tyngd. Detta intryck skapas genom bristen på personliga 

pronomen, den höga mängden konkreta substantiv och inte minst den höga stilnivån, där ord med 

mycket stark stilvalör väljs för att ge intrycket av högtidlighet. 

Stildiskussion 
I detta sista avsnitt av undersökningen skall värdet av ovanstående stilistiska analys diskuteras. Det 

har varit min avsikt att med stilistiken som teori och som verktyg försöka beskriva Olov 

Lagercrantz stil. I vilken mån har detta lyckats? Avsnittet består av fem delar. Jag inleder med att 

diskutera begreppet stil, dess många varianter och problematiken runt dem. Från stil går vi till 

stilistik och resonerar kring disciplinens vetenskapliga värde och den kritik som riktats mot denna. 

Den tredje delen söker utröna om en författares stil överhuvudtaget är möjlig att tydligt definiera 

och isåfall huruvida stilanalysen är ett adekvat hjälpmedel. Den fjärde delen diskuterar Per 

Lagerholms och Peter Cassirers analysmetod och hur väl denna fungerar i praktiken. Slutligen riktas 

 Engdahl, Olof Lagercrantz och konsten att läsa, s. 48.22

 Lundqvist, Åke, Publicisten Olof Lagercrantz, I Röster om Olof Lagercrantz: ABF-seminarium 23

november 2005, ABF Stockholm, Stockholm, 2006, s. 28.
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i sista delen blicken mot min egna analys av Lagercrantz, där jag resonerar kring misslyckanden och 

framgång och huruvida undersökningen har fört oss närmare ett svar på frågan om vad som utgör 

Lagercrantz stil. 

Stilbegreppet har vållat otaliga forskare bekymmer genom åren och någon enhetlig definition av 

begreppet finns inte. Ordet är gammalt, fött ur det latinska stylus, vars ungefärliga betydelse är 

pinne eller skrivsätt.  Stilen var en viktig del av retoriken och utgjordes under antiken och 24

medeltiden av tre delar som alla representerade olika stilnivåer: gravitas stylus, humilis stylus och 

mediocrus stylus (den höga, låga och mellanstilen). Författare och retoriker förväntades anpassa 

stilen efter sin genre; den personliga stilen var ännu inte född.  I dag har stil en bredare innebörd 25

och kan användas i allt från att kommentera en persons beteende och uttryckssätt: den där tjejen har 

stil, till att ge synpunkter på en popstjärna: hennes tidigare album hade en mer sprudlande stil. 

Inom den stilistiska vetenskapen kan begreppsdefinitionerna stå långt ifrån varandra. Även om stil 

tolkas mycket enkelt som växlingar och variationer i ett givet språk uppstår det direkt ett problem: 

variation från vad? Det finns tyvärr inget standardspråk från vilken alla stilistiska undersökningar 

kan mäta avvikelser ifrån. Likväl är avvikelsen en stor del av stilistiken och kräver en referensram, 

så stilistikern blir ändå tvungen att föreställa sig ett sådant normaliserat språk. 

En vanlig tolkning, en som lyfts fram av både Per Lagerholm och Peter Cassirer är att stil är 

förhållandet mellan innehåll, form och effekt.  Just effekten är en viktig del och är vad som skiljer 26

stil från det närliggande begreppet struktur. Strukturen räknar med alla textens komponenter, små 

som stora, och ger dem alla lika stor betydelse. Stil däremot måste ta effekten i bemärkelse och ger 

därför olika markörer olika stor vikt beroende på läsarens reaktioner.  Relationen mellan dessa tre 27

element – form, innehåll, effekt – är komplicerad. En vanlig fråga inom stilistiken är huruvida form 

och innehåll kan skiljas åt. Säger jag tar en promenad, jag tar en gångtur eller jag tar en promenix 

samma sak eller är de innehållsmässigt olika? Grundantagandet hos Lagerholm och Cassirer är att 

 Johansson, Anders, Nonfiction, Glänta produktion, Göteborg, 2008, s 75.24

 Johansson, Nonfiction, s. 75f och Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 17.25

 Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 32.26

 Ibid.27
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dessa två enheter är oskiljaktiga, ”en given form [har alltid] också ett givet innehåll”, du kan inte 

förändra stilen utan att förändra innehållet, och vice versa.  28

En annan tolkning kommer från lektorn i nordiska språk Fritz Askeberg som definierar stil som ”det 

sätt varpå man i en given språksituation löser problemet att ge sina ord en avsedd effekt”.  29

Definitionen inkluderar både en sändare och en mottagare men utesluter den innehållsliga aspekten. 

Dessutom är det inte uppenbart vad avsedd effekt åsyftar. Cassirer kritiserar Askebergs definition 

som endast tillämpar till texter där vi kan förutsäga sändarens avsikt, vilket skulle utesluta 

skönlitterära verk. 

En annan variant är att se stil som en följd av olika val som en sändare gör. Problemet här blir att 

alla språkliga uttryck är en form av val – att skriva är att välja, men alla val är inte stilistiskt 

relevanta.  Likaså är det problematiskt, som gjordes försök på 60-talet, att definiera stil som 30

”statistiskt signifikanta (språkliga) avvikelser”.  Som nämnts kräver ju detta ett normskapande 31

standardspråk att utgå ifrån, vilket det finns flertalet svårigheter med. Detta bekymmer är likväl 

något som stilistiken måste brottas med, vilket kommer diskuteras nedan. Enklast är kanske att ta 

till sig Bennison Grays ord om att stil inte överhuvudtaget existerar ”och att alla som arbetat med 

stilistik i själva verket har arbetat med ett fantombegrepp”.  32

Stil är, som förhoppningsvis framgått ovan, ett svårfångat begrepp och den disciplin som har till 

uppgift att studera dess form och effekt, stilistiken, har ofta kritiserats för dess påstått grundlösa 

vetenskapliga utgångspunkt. Den stilistiska analysen som verktyg utnyttjas inom flera olika 

discipliner. Lingvistikern använder exempelvis stilistiken för att utforska språkets möjligheter 

genom litteraturen, medan förhållandet för litteraturvetaren är det motsatta: litteraturen studeras 

genom språket.  Oavsett användningsområde så har stilistiken på flera håll fördömts och den 33

kanske mest inflytelserika kritiken kommer från den amerikanske litteraturvetaren Stanley Fish som 

 Lagerholm, Stilistik, s. 28.28

 Cassirer, Stil, stilistik & stilanalys, s. 32.29

 Ibid, s. 33.30

 Ibid.31

 Lagerholm, Stilistik, s. 27.32

 Stockwell, Peter & Whiteley, Sara (red.), The Cambridge handbook of stylistics, Cambridge 33

University Press, Cambridge, 2014, s. 748.
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i hans artikel What is stylistics and why are they saying such terrible things about it? häftigt 

anklagar stilistiken för att bedriva cirkelresonemang och kritiserar de tolkningar den producerar för 

att vara godtyckliga. Fish menar att stilistiken är meningslös som en interpretativ vetenskap. 

Eftersom stilistiken uppehåller sig med att ingående skärskåda och etikettera textens minst 

beståndsdelar tjänar den inte mycket mer till än att beskriva de kategorier som redan finns klart 

utlagda i texten. Stilistiker, skriver Fish, bygger minutiöst upp komplicerade grammatiska system 

där de sen systematiskt sorterar in textens byggstenar. När stilistikerna sedan söker tolka sina data 

och försöka applicera mening på de grammatiska, formella aspekterna i texten kan resultaten inte 

bli mer än högst godtyckliga. Fish menar att stilistiken gör anspråk på vetenskaplighet men är i 

själva verket mer subjektiv än den traditionella kritiken. Medan en texts form och innehåll är 

objektiva faktum kommer alltid steget över till den effekt dessa har vara arbiträrt.  34

Jag har framför allt två invändningar mot ovanstående argument. För det första är stilistiken inte, 

som Fish vill mena, alltid godtyckliga i sina tolkningsprocesser. Tvärtom så har stilistiken som 

vetenskap flera fördelar mot en mer traditionell kritik då de stora statistiska undersökningar som 

gjorts på området klart kan på visa samband mellan vissa språkliga fenomen och deras 

interpretationer. Dessutom finns det, som Per Lagerholm betonar i sitt avsnitt om tolkning av stil, 

vissa textuella markörer som helt enkelt är självklara. Exempelvis så pekar en facklitterär text med 

stora mängder första persons pronomen på en personligt hållen text.   35

Vidare begränsas tolkningsmöjligheterna av kontextuella faktorer. Alla tolkningar är inte, som Fish 

tycks tro, lika trovärdiga. Genom att göra sig medveten om de omständigheter som kan påverka en 

stilmarkörs effekt, så begränsar man kraftigt mängden möjliga tolkningar. Stilistikern Dan Shen 

kallar dessa för conventions och framhåller att dessa utgör den teoretiska grunden för stilistisk 

argumentation.  De möjliga tolkningarna av en given stilmarkör blir mycket olika om det rör sig 36

om en talspråklig konversation i en internetchatt eller om det handlar om ett informationsblad 

skrivet på kanslisvenska. 

 Fish, Stanley Eugene, Is there a text in this class?: the authority of interpretive communities, 34
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Min andra invändning är att stilistikens godtycklighet skulle skilja sig åt från annan kritisk aktivitet. 

All kritisk verksamhet har åtminstone två referensramar. Den litteraturvetenskapliga tolkningen av 

texter inrymmer alltid (1) måltexten och (2) tolkningen producerad via texten. Stilistiken är inte 

annorlunda. Den enda skillnaden är att stilistiken har större möjligheter att vara exakt när det 

kommer till att precisera målet för tolkningen.  Fish har rätt när han påstår att stilanalysens rent 37

beskrivande funktion inte har något annat ändamål än att kategorisera och systematisera. All den 

tidskrävande processen att reda ut syntaktiska egenheter, räkna ut förhållanden mellan ordklasser, 

leta efter återkommande stilfigurer och mycket annat ger i slutändan ingenting annat än samma text 

man sökte analysera, om än prydligt etiketterad. Synbarligen har man ingenstans kommit. Men 

tvärtom har den stilistiska metoden nu avtäckt en ny referensram för tolkningsprocessen. En tidigare 

dold textuell nivå har blottats och forskaren har nu större möjligheter att med exakthet referera till 

specifika beståndsdelar i sitt undersökningsobjekt. Den stilistiska analysen har öppnat en tidigare 

stängd väg och däri ligger dess värde.  

Men oavsett värdet i den stilistiska vetenskapen som verktyg för litteraturvetenskaplig tolkning 

måste vi härnäst fråga oss huruvida den har möjlighet att genomföra det som är avsikten med 

uppsatsens första del: att fånga en författares stil. I vilken utsträckning är detta överhuvudtaget 

möjligt genom en stilistisk analys, eller genom vilken annan metod som helst? Är det vi kallar stil 

summan av de syntaktiska, fonetiska och morfologiska byggstenar texten består av? Och kan vi 

genom att dissekera texten och blottställa dess grammatiska element finna vad som får en stil att 

fungera, eller ännu hellre, vad som gör stilen till författarens egen? Eller är det snarare så att stilen 

är något som ligger bortom språk och syntax, något mer odefinierbart vars kärna vi kan närma oss 

men aldrig riktigt nå? 

Horace Engdahl diskuterar just detta i sin essäsamling Stilen och lyckan, där han gör en ingående 

analys av Stendhals En egocentrikers minnen. Engdahl kallar Stendhals stil antistilistisk och 

alitterär och ger exempel på en mening (”Mellan 1826 och 1832 har jag inte haft några sorger”) som 

är till synes fri från alla utmärkande stildrag men som ändå har en tydlig effekt.  Med detta vill 38

Engdahl visa på att stilen ofta ”hänger samman med storheter som inte omedelbart är språkliga.”  39

 Shen, In Defence of Stylistics’ Characteristic Mode of Argumentation, s. 241.37

 Engdahl, Horace, Stilen och lyckan: essäer om litteratur, Bonnier, Stockholm, 1992, s. 27.38

 Ibid, s, 29.39
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Stilen, menar Engdahl, täcker ett mycket större område än vad stilistiken uppehåller sig med och 

går utanför själva texten, det vill säga man måste också se till den yttervärldsliga kontexten, något 

som Engdahl kallar den ”metodiska katastrofen” för stilistiken.   40

”Stilen är det plan där språket rör vid livet”, skriver Anders Johansson i sin essäsamling 

Nonfiction.  Horace Endahl vill uttrycka samma sak när han skriver att stilen ”binder texten till 41

verkligheten”.  Stilen förankrar texten i en yttervärdslig kontext och ett samspel råder dem 42

emellan. Av detta följer att stilen inte enkelt kan bestämmas genom en begränsat intratextuellt 

perspektiv, detta leder i bästa fall fram till halvsanningar. Stilen är istället beroende av faktorer som 

åtminstone inte enbart står att finna i syntaktiska konstruktioner. Jacques Derrida talar om en av 

dessa faktorer som textens ton och skriver att den aldrig kan nås genom en semantisk analys av 

texten, men som däremot kan uppfattas intuitivt. Och det är just det intuitiva som lyfts fram av 

Engdahl som den föredragna formen av stilistisk analys.  43

Det vilar ett romantiskt skimmer över ovanstående tankar. Att stil är något svårfångat och att 

lingvistiska och semantiska metoder är otillräckliga för att nå hela vägen är tydligt nog. Men att 

placera det intuitiva kontra det metodiska, bifalla det ena och förkasta det andra är att bygga sig en 

falsk dikotomi. Stil är det språkliga fenomen som föds i skärningspunkten av både språkliga såväl 

som ytterspråkliga faktorer och förhållanden. Det är naivt att tro att man endast medelst det intuitiva  

kan avtäcka en texts inneboende stil. Jag har ingenting att invända när Engdahl skriver att Stendhals 

stil skulle bli en helt annan om dess ”snabbhet och träffsäkerhet i omdömena” avlägsnades, även om 

allt vad rör syntax, tempo och vokabulär behölls.  Men att avskriva det verktyg som stilanalysen 44

ger är att missa värdet i de språkliga mönster som otvivelaktigt är en central del av förståelsen av 

stil. 

Per Lagerholm och Peter Cassirers båda metoder för stilanalys är väl underbyggda och deras  

motivationer förtroendeingivande. Men räcker det? Är mallanalysen ett användbart verktyg i 
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 Engdahl, Stilen och lyckan, s. 30.42

 Ibid.43

 Ibid.44

�22



stilistikerns händer eller tillför det ingenting som inte intuitionen skulle kunna förklara lika väl? Det 

står klart att stilistiken som vetenskap har många användningsområden. Exempelvis kan det hjälpa 

till att förklara varför olika mottagare uppfattar en text på olika vis, det kan vara ett redskap i 

stiltransponering, det vill säga omskrivandet av en text från en stil till en annan, och inte minst kan 

det ge dess utövare en större förståelse och insikt i de språkliga mekanismer som skapar det vi 

kallar stil. Men har stilanalysen också förmågan till interpretation? 

Att följa Lagerholms och Cassirers analysmetoder är att ständigt göra jämförelser med det som kan 

kallas standardspråket. För att kunna beskriva ett ord som dialektalt, arkaiskt, slangspråk, modernt, 

vulgärt, slentrianmässigt eller fackspråkligt måste vi jämföra med något neutralt, ett språk utan stil. 

Problemet är att någonting sådant inte existerar. Språkforskaren Olle Josephson radar upp fyra olika 

försök till definitioner av ett standardspråk: (1) det lexikala språket, det som vi finner nedskrivet i 

exempelvis ordböcker, (2) majoritetens språk, det språk som används i det största antalet 

kommunikativa sammanhang, (3) nationalspråket, ett lands officiellt fastslagna språk och (4) 

högprestigespråket, en tänkt motsats till det dialektala och lokala språken.  Vilken av dessa 45

uppräknade varianter man väljer att kalla standardspråk får en omedelbar effekt på ens resultat, då 

referensramen ser annorlunda ut. Det kan exempelvis vara stora skillnader på det språk som vi hittar 

i lexikon och grammatikböcker och det som ovan kallas majoritetens språk. Detta leder till en 

diskrepans mellan undersökningar som utgår från olika definitioner och skadar stilanalysens strävan 

efter en objektiv analys. 

Som nämnts ovan framhåller både Lagerholm och Cassirer en definition av stilbegreppet som 

förhållandet mellan form, innehåll och effekt. Utifrån denna tolkning kan man formulera 

stilanalysens utgångspunkt som ”hur har språket formats utifrån en given funktion och vilken 

verkan har denna form?”  Om man ser denna definition av stilbegreppet som träffande så är den 46

stilanalysmall som Lagerholm och Cassirer presenterar ett utmärkt verktyg för analys av en given 

texts stil. Men mer troligen är även denna mycket vida tolkning av stilbegreppet otillräcklig, som 

nämnts ovan. I analysen försvinner de viktiga utomtextuella faktorer som alla har ett avgörande 

inflytande på stilen. Dessa inkluderar sändarens personlighet, dennes kunskaper, erfarenhet och 

attityd till ämnet; mottagaren, som alltid kommer ha ett eget referenssystem att utgå ifrån; mediet 
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och inte minst ämnet, vars genre ibland kan vara så tätt sammankopplad med särskilda stildrag att 

det blir omöjligt för författaren att undfly dessa.  Anspråk görs, i synnerhet från Lagerholms sida, 47

att komma till rätta med dessa brister i stilanalysen, men de faller platt, ställda mot den stora 

komplexitet som dessa icke-språkliga faktorer utgör. 

Till sist då, fångade min egna stilanalys av Olof Lagercrantz någonting av värde? Lagercrantz två 

texter, en självbiografi och en vetenskaplig essä, har dissekerats, analyserats och satts samman igen 

i förhoppningen om att hitta någonting av vikt. Av de stildrag som ändå framkom visade sig många 

vara desamma för både texterna: en ledig, lättläst och rytmisk stil, med många personliga, intima 

drag. De största avvikelserna utgjordes av ett mer expressivt bildspråk i den ena och en högre grad 

av formalitet i den andra. 

Några frågor måste ställas. För det första, fångades det specifika för Lagercrantz, hade resultatet 

sett annorlunda ut om någon annan författare varit föremål för undersökning? Jag vill hävda att de 

stildrag som framkommit är av en relativt specifik karaktär; det ekonomiska språket, det dramatiska 

anslaget, de många stilfigurerna, är inte nödvändigtvis någonting vi skulle ha hittat hade en annan 

hand funnits bakom pennan. För det andra, är resultatet bundet till sin genretyp snarare än till 

personen Lagercrantz? Vissa aspekter är definitivt det. En självbiografi är mer personligt hållen, en 

vetenskaplig text har större krav på formalitet. Likaså håller sig stildragen till sitt ämne; man bör 

knappast förvånas över att en text som behandlar Dantes helvete har stilmarkörer som pekar mot 

allvarsamhet och språklig tyngd. Men vi ser också tendenser till att stilen bryter sig ut ur sitt 

mönster: Konsten att vara i helvetet rymmer definitivt ett mer uttrycksfullt språk än vad som är 

vanligt i den sortens granskande text och en starkt värderande text som Smärtan som skulptör 

överraskar med sin brist på adjektiv och superlativ, ett drag som måste anses vara karaktäristiskt för 

Lagercrantz stil. 

Slutligen, har dessa slutsatser varit möjliga att dra på grund av stilistisk kunskap och med hjälp den 

metodik som utarbetats av Per Lagerholm och Peter Cassirer? Här måste svaret bli nej. Många av 

stildragen upplevs som intuitiva och självklara. Att texterna har en personlig stil och en poetisk ton 

är inga svårtillgängliga slutsatser. Det stilanalysen har bidragit med är snarare hur dessa stildrag har 

uppstått, vilket inte alltid är lika uppenbart men kan vara nog så värdefull kunskap. Stilistiken är en 
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maskin som funktionerar i varierande grad beroende på vad man matar den med. Vilka faktorer har 

gett upphov till en given stil? Hur kan man bäst förklara förekomsten av ett givet stildrag? Vad i en 

given användning har format språket? Hur kan man bäst förändra en text för att nå en given effekt? 

Dessa är alla frågor där stilistiken som verktyg och som vetenskap är ett utmärkt hjälpmedel. Det är 

min övertygelse att stilistiken har mycket att ge det litteraturvetenskapliga forskningsfältet, som en 

länk mellan den litterära kritiken och lingvistiken. 

Sammanfattning 
Den här undersökningen har försökt svara på två övergripande frågor. Den första har uppehållit sig 

med att reda ut vilka de utmärkande stildragen för Olof Lagercrantz är, med utgångspunkt i två av 

hans texter. Den andra har frågat om detta är möjligt. På så sätt har det här uppsatsen varit av ett lite 

annorlunda slag. Jag hoppas ändå att någonting nytt har kunna komma till ljuset. 

I den första texten, kallad Smärtan som skulptör fann jag ett ledigt, ekonomiskt och lättläst språk. 

En följd av korta meningar, enkla syntaktiska konstruktioner och en sparsam användning av så 

kallade konnektiver. Vidare kan texten karaktäriseras som dramatisk, med ett poetisk anslag, till stor 

del på grund av ett generöst bildspråk, med suggestiva stilfigurer och en hög stilnivå. Det kanske 

mest iögonfallande stildraget är Lagercrantz förmåga till värdering med en mycket återhållsam 

användning av adjektiv. Detta genom vad Stina Otterberg kallar ett mer konkret gestaltande av 

texten istället för ett rent värderande sådant. Slutligen kan konstateras att texten är mycket 

personlig, med en svag koppling text-mottagare emellan. 

I den andra texten, Konsten att vara i helvetet, avtäcktes ett annat förhållande mellan text och 

läsare. Här tar Lagercrantz textjag en mer svagt hållen position och bjuder istället läsaren att närma 

sig texten. Detta skapar i texten en känsla av delaktighet och intimitet. Men textjagets frånvaro till 

trots lyckas Lagercrantz ändå skapa en starkt personlig text, detta genom en mycket färgstark och 

uttrycksfull skildring av Dantes helvete. Även i denna text finner vi en språklig lätthet, inte minst på 

grund av avsaknaden av de teoretiska referenser och facktermer man ofta hittar i den här sortens 

text. Texten andas också av högtidlighet och allvar, en effekt inte minst beroende på ordens höga 

stilnivå. 
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Den andra delen av undersökningen inleds med att redogöra för det komplicerande stilbegreppet. 

Det konstateras att Per Lagerholm och Peter Cassirer, vars metod för stilanalys den här uppsatsen 

stött sig på, utgår från en syn på stil som förhållandet mellan form, innehåll och effekt. Andra 

definitioner tas också upp och diskuteras kortfattat. Stilistiken, ett område som häftigt kritiserats 

från många håll, avhandlas härnäst. Stanley Fish kritik av stilistiken som en godtycklig, arbiträr 

vetenskap bemöts här med två huvudsakliga motargument. För det första är inte stilistiken 

godtycklig, då den är baserad på stora mängder statistiska data, till viss del bygger på självklarheter 

och grundas på olika konventioner som begränsar antalet troliga tolkningar. För det andra är 

stilistikens påstådda godtycklighet inte annorlunda än alla annan tolkande vetenskaper, som alla 

bygger på åtminstone två referensramar. 

Huruvida det överhuvudtaget är möjligt att fånga en författares stil tas också upp. Här står framför 

allt Horace Engdahl för synpunkten att stil är någonting som står utanför det enbart språkliga och 

syntaktiska. För att söka stilens kärna måste man gå utanför texten, därför är stilanalysen ett 

otillräckligt hjälpmedel. Han exemplifierar med en text av Stendhal som till synes saknar 

stilmarkörer men som ändå har en definitiv effekt. Istället hålls det intuitiva fram som det verktyg 

som kan nå fram till en texts stil. Min invändning är att Engdahls argument bygger på en förenklad 

premiss, där det intuitiva ställs mot det metodiska. 

Per Lagerholm och Peter Cassirers metoder för stilanalys granskas härnäst. Det är lätt att konstatera 

att stilanalysen har många förtjänster, men har den förmågan till mer djupgående, tolkande analys? 

Min huvudsakliga kritik är att stilanalysen gör sig beroende av det så kallade standardspråket. Ett 

tänkt språk vars egenskaper, eller brist på sådana, gör det till ett perfekt objekt för jämförande 

analys. Bekymret är att inget sådant språk existerar, vilket öppnar upp för olika tolkningar beroende 

på vilken referensram man nyttjar. 

I undersökningens slutskede riktas blicken mot min egna stilanalys av Olof Lagercrantz texter. Jag 

konstaterar att många av stildragen delas mellan texterna, men att det finns avvikelser. Dessa 

avvikelser ser inte ut att härröra främst från de olika genretyperna eller avhandlade ämnena; inte 

heller tror jag de vara så pass allmänna att en annan författare som studieobjekt hade rönt samma 

resultat. Däremot uttrycker jag mitt tvivel mot att stilanalysens metoder varit nödvändiga verktyg 

för att nå mina slutsatser. 

�26



Källor och litteratur 
Cassirer, Peter, Stil, stilistik & stilanalys, 3., [omarb.] uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2003. 

Engdahl, Horace, Stilen och lyckan: essäer om litteratur, Bonnier, Stockholm, 1992. 

Fish, Stanley Eugene, Is there a text in this class?: the authority of interpretive communities, 

Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1980. 

Fludernik, Monika & Jacob, Daniel, Linguistics and Literary Studies / Linguistik und 

Literaturwissenschaft [Elektronisk resurs], De Gruyter, Berlin, 2014. 

Johansson, Anders, Nonfiction, Glänta produktion, Göteborg, 2008. 

Lagercrantz, Olof, Ett år på sextiotalet, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1991. 

Lagercrantz, Olof, Från helvetet till paradiset: en bok om Dante och hans komedi, Wahlström & 

Widstrand, Stockholm, 1998. 

Lagercrantz, Olof, Om konsten att läsa och skriva, [Ny utg.], Bonnier pocket, Stockholm, 2011. 

Lagerholm, Per, Stilistik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 

Otterberg, Stina, Klädd i sitt språk: kritikern Olof Lagercrantz, Ellerström, Lund, 2010. 

Röster om Olof Lagercrantz: ABF-seminarium november 2005, ABF Stockholm, Stockholm, 2006.

Stockwell, Peter & Whiteley, Sara (red.), The Cambridge handbook of stylistics, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2014.

�27


