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1. Inledning 

 

Det lär inte vara ovanligt att höra påståendet ”det finns en tydlig röst här” när egenskaperna i 

en text diskuteras. Första gången kanske det sker i en kommentar från ens lärare: ”Det finns en 

tydlig röst i din text”. ”Finns det?” kanske man i så fall frågar sig. Kanhända var det inget man 

reflekterade över när man skrev, ingenting man medvetet tillfogade. Läser man om sin text är 

det möjligt att man inte alls instämmer med kommentaren; och skulle man därutöver uppmana 

läraren att utpeka varifrån rösten uppstår vore det säkert problematiskt. Rösten kanske bara 

föreställs i samband med att man avkodar skrivtecknen, som ur ett partitur i texten: en potential 

som kan realiseras av läsarens språkkänsla och föreställningsförmåga i läsakten. 

Så efter ett tag kanske den finns där när man själv läser litteratur: rösten. Plötsligt finns det 

ett inre ljudande när man läser kurskamraternas texter, när man läser fiktionsprosa och poesi. 

Den finns, men går det att säga varifrån den uppstår eller hur den realiseras i ens läsning? Man 

kan väl knappast peka på några enskilda rader i texten och påstå: här känner jag den. Röstens 

potential och dess grundläggande element verkar vara inarbetade lite grand överallt i texten. 

Eller så är rösten detsamma som något redan känt. John Durham Peters skriver att ”’[v]oice’ 

has become the characteristic term for a distinct literary or artistic style”.1 Samtidigt är detta en 

otillräcklig beskrivning. Peters motsäger själv denna sammanblandning och menar att röst i text 

egentligen är en outsäglig (ineffable) egenskap.2 Stilen må vara en aspekt man tillvaratar i 

föreställningen av rösten, men föreställningen grundas troligen av fler element än stilen. 

Läser man litteratur verkar det hur som helst finnas en möjlighet att föreställa sig en röst i 

läsakten. När jag själv läste Mare Kandres (1962-2005) novell ”Is” (1988) blev jag för första 

gången medveten om att jag läste med en främmande, inre ljudande, röst: där var den plötsligt, 

fascinerande och egendomlig men vag och svårbestämbar. Huruvida det var några speciella 

moment i novellen som främjade föreställningen var svårt att omedelbart klargöra. 

I den här uppsatsen avser jag med det sagt att försöka göra det outsägliga sägbart genom att 

utreda om det finns komponenter i Mare Kandres novell ”Is” som främjar en föreställning av 

röst i läsakten. Då röst i text är ett begrepp med mycket vag referent, närmast en potential som 

lär gynnas av textspecifika egenskaper och frammanas av läsarens föreställningsförmåga, borde 

min undersökning anses motiverad. Dessutom saknas det undersökningar av Mare Kandres 

verk med samma infallsvinkel. I synnerhet saknas det helt och hållet studier av ”Is”. 

                                                           
1 John Durham Peters, “The Voice and Modern Media” (Iowa, 2004), s. 1. 
2 Peters, s. 2. 
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Undersökningen avgränsas också till just rösten i ”Is”. De teoretiska fälten (se avsnitt 1.4) 

som inlemmas i arbetet syftar till att möjliggöra begreppsläggningen av språkliga och 

berättarrelaterade fenomen som jag anser relevanta för att kunna diskutera rösten. Allt som inte 

direkt kan relateras till rösten i ”Is” – det gäller exempelvis innehållsmässiga aspekter, 

novellens språk i stort och andra litteraturteoretiska synsätt på novellen – förbises därför. 

 

 

 1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här undersökningen är alltså att klargöra om det finns inomtextliga moment som 

främjar en föreställning av röst i läsakten av ”Is”. Eftersom röstens vara är en premiss för 

undersökningen måste frågan om huruvida det alls är möjligt att föreställa sig en röst i läsakten 

först besvaras. För egen del svarar jag jakande på den frågan. Om det godtas att det är möjligt 

att föreställa sig en röst i ”Is” blir den grundläggande frågan i stället vad röstens potential 

baseras på. Den frågan gör jag anspråk på att försöka besvara genom att i undersökningen 

besvara ett antal delfrågor och därigenom klargöra vilka element i novellen som kan betinga en 

föreställning av röst i läsakten. Frågorna rör för det första rösten i berättarakten, för det andra 

berättelsens stil (språkmönster) och för det tredje om rösten (delvis) kan anses vara en effekt av 

berättarmässiga och språkliga tolkningar gjorda i läsakten.  

 

1. Finns det moment i berättarakten som främjar en föreställning av röst? 

2. Finns det stilistiska moment som underlättar en föreställning av röst i läsakten? 

3. Kan rösten i läsakten betraktas som en effekt av berättarsättet och novellens stil? 

 

 

 1.2 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen syftar följaktligen till att utreda om det finns moment i novellen ”Is” som kan sägas 

konstituera en röst i läsakten. För att åstadkomma ett resultat behövs både metodiska och 

teoretiska verktyg och implementeringen av dem i läsningar av novellen. I nästa avsnitt (1.3) 

presenteras mitt primärmaterial, vald sekundärlitteratur och de metoder, d.v.s. de arbetssätt, jag 

har tillämpat i undersökningen. Det därpå följande avsnittet (1.4) innehåller en presentation av 

de teoretiska utgångspunkter, d.v.s. definitioner av de begrepp och redogörelser för de 

förhållningssätt och förklaringsmodeller, som har antagits i studien. Ett underavsnitt (1.4.1) 

behandlar några litteraturvetenskapliga påståenden om röst i text. I följande avsnitt (2) 

summeras dels forskningsläget kring Mare Kandre, dels några relevanta studier om röst i text. 
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I kapitlet som innehåller resultatredovisningen (3) presenteras begreppsläggningen av 

berättarmässigt (narratologiskt) prominenta moment i novellen (3.1), och sedan den 

röstbaserade stilanalysen av novellen (3.2). Avsnittet därpå (3.3) innehåller en utredning och 

diskussion om rösten som implikation i läsakten. Resultaten av undersökningen blir underlag 

för den slutdiskussion som äger rum därefter (4). Slutligen sammanfattas uppsatsen (5). 

 

 

 1.3 Material och metod 

 

Uppsatsens primärmaterial utgörs alltså av Mare Kandres novell ”Is” som publicerades i det 

femte numret av BLM, Bonniers litterära magasin, 1988. Novellen avhandlar på fem sidor en 

berättelse om två barn – en pojke och en flicka – som trots att de har förbjudits går in i en skog 

för att nå en frusen sjö de fascineras av. De förirrar sig i skogen, kliver av nyfikenhet ut på den 

frusna sjön och efter en stund spricker isen så att flickan hamnar i vattnet. När pojken försöker 

dra upp flickan hamnar båda i vattnet och sjunker under isen, bortom räddning.3 

En första noterbar anmärkning är att ”Is” inte finns publicerad någon annanstans än i BLM 

medan den överväldigande majoriteten av Mare Kandres övriga verk finns i bokform. Här 

kommer jag inte att spekulera om novellens undanskymda roll, men jag konstaterar att 

uppsatsen ändå ägnas åt en perifer novell som inte tidigare varit föremål för vare sig recensioner 

eller litteraturvetenskapliga undersökningar. Anledningen till att ett så koncist primärmaterial 

har valts är att undersökningen är kvalitativt inriktad och genomförs utifrån olika teoretiska 

perspektiv och tillvägagångssätt (se avsnitt 1.4 och kapitel 3). Röst i text är som nämnts även 

ett begrepp med vag referent, vilket rimligen kräver en nogsammare och mer djuplodande 

undersökning än ett väldefinierat fenomen. En omsorgsfull och mångfacetterad analys har 

sammantaget bedömts som mer fördelaktig än en bredare undersökning med presumtivt mer 

allmängiltiga resultat.  

Ett annat villkor som bör nämnas är att jag som uppsatsförfattare har valt ett litterärt material 

där jag själv har kunnat föreställa mig en röst i läsningen, vilket kan anses ge undersökningen 

en godtycklig prägel. Samtidigt baseras undersökningen på ett ställningstagande utifrån en 

subjektiv upplevelse, som därigenom blir ett nödvändigt villkor. Premisserna för 

undersökningen bör ändå kunna betraktas som godtagbara då jag metodiskt följer narratologisk 

terminologi samt en typisk modell inom stilistiken (se nedan) genom att göra anspråk på att 

                                                           
3 Mare Kandre, ”Is”, i BLM 1988: 5, s. 328-333. Novellen finns i bilaga 1 i uppsatsen. 
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belägga en upplevelse av primärmaterialet med språkliga markörer ur primärmaterialet, vilket 

i slutändan ska påvisa moment som grundlägger röstens potential. 

Samma år som ”Is” publicerades i BLM utgav Mare Kandre även romanen Det brinnande 

trädet (1988), vars motiv påminner om motiven i ”Is”. Den handlar nämligen om en familj som 

ska begrava två barn. I en recension av romanen skriver Horace Engdahl att den är skriven med 

”en lyrisk suggestionsteknik” som åstadkoms genom att Kandre ”envetet upprepa[r] ett litet 

antal adjektiv, så att deras beskrivande betydelse försvagas och […] blir delar av en långsamt 

uttalad, monoton besvärjelse inuti berättandet”.4   

Under det här arbetet har ”Is” studerats genom flera noggranna omläsningar – d.v.s. 

närläsningar – vid olika skeden i uppsatsprocessen. Metodiskt har närläsningarna å ena sidan 

varit narratologiskt orienterade och syftat till en begreppsläggning av berättarmässigt 

prominenta moment i novellen, å andra sidan har de utgjort ett steg i en stilanalys för att 

framhäva språkliga mönster som underlättar en föreställning av röst i läsakten. I samtliga 

delundersökningar har begreppsläggningen varit den grundläggande metoden. Utifrån den 

narratologiska analysen respektive stilanalysen diskuteras den potentiella rösten i ”Is”. 

Narratologi är för det första en samlingsterm för teorier om berättandet och dess natur, 

funktion och form.5 I narratologiska undersökningar granskas bland annat vilka villkor 

berättandet har, vilka strategier och tekniker en berättare använder för att framföra sin 

berättelse, hur berättaren förhåller sig till sin berättelse och vilka effekter berättarsättet har för 

framställningen av berättelsen. Narratologin tillhandahåller kort sagt en begreppsapparat för att 

analysera, utvärdera och förstå berättelser och deras funktion i litteraturen och samhället.6 

I de narratologiska avsnitten (3.1 och 3.3) av den här undersökningen används konsekvent 

begrepp som återfinns hos narratologen Gérard Genette. I första hand hämtas de ur hans 

Narrative Discourse: an essay in method (1980) som samtidigt är en deskriptiv 

begreppsgenomgång och en narratologisk analys av Marcel Prousts romanverk På spaning efter 

den tid som flytt (1913-1927). Materialet i boken är översatt från Genettes franskspråkiga 

Discours du récit (1972) som är en sammanställning av delar ur hans Figures III (1972). I andra 

hand hämtas vissa förtydliganden ur Genettes Narrative Discourse: Revisited (1988), en 

översättning av hans franskspråkiga Nouveau discours du récit (1983), som enligt honom själv 

fungerar som en efterskrift till förstnämnda verk.7 Som vidare stöd har definitionerna stämts av 

                                                           
4 Horace Engdahl, ”Mare Kandres nya roman: I det uppslukande nuet”, Dagens nyheter 1988-08-12 
5 Greger Andersson & Lars-Åke Skalin (red.), Berättaren: en gäckande röst i texten (Örebro, 2003), s. 7. 
6 Mieke Bal, Narratology: introduction to the theory of narrative, 2:a uppl. (Toronto, 1997), s. 3. 
7 Gérard Genette, Narrative Discourse: Revisited (Ithaca, New York, 1988), s. 7. 
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mot Gerald Princes A Dictionary of Narratology (1988). För att ytterligare nyansera den 

begreppsapparat jag använder har även vissa tillägg från Mieke Bals Narratology: introduction 

to the theory of narrative (1997) och James Woods How fiction works (2008) inarbetats. 

Stilistik är för det andra ett studieområde som ägnas åt förhållandet mellan form, innehåll 

och effekter i texter. Att utföra en stilanalys innebär att man försöker besvara frågor om på 

vilket sätt någonting framställs och med vilken verkan.8 Ett vanligt tillvägagångssätt är att 

stilanalytikern tillvaratar en upplevelse av en viss text och försöker motivera upplevelsen med 

relevanta språkliga belägg – s.k. stilmarkörer – som ger upphov till framträdande egenskaper – 

s.k. stildrag – i texten, vilka sammantaget används som belägg för upplevelsen. Stildragen 

anses, tillsammans med övriga textelement, skapa textens stil.9 Med andra ord är det ett 

arbetssätt som syftar till att upptäcka och beskriva språkliga mönster i en viss text för att ge mer 

trovärdighet åt påståenden om texten. För att öka tillförlitligheten kvantifieras ibland resultaten 

(exempelvis kan förekomsten av vissa ord eller stilmedel beräknas och redovisas med exakta 

sifferuppgifter) men eftersom materialet i den här undersökningen är relativt kortfattat och jag 

inte ämnar bedöma exempelvis textens läsbarhet – som är möjligt att göra med s.k. LIX, 

läsbarhetsindex – så avstår jag i regel från att presentera exakta kvantitativa resultat. 

Anledningen till att stilistik får supplera en huvudsakligen narratologisk undersökning är att 

stilistiken tillhandahåller en begreppsapparat som är användbar för att beteckna de stilmarkörer 

och stildrag som kan vara särskilt betydelsefulla för föreställningen av röst i läsakten. Det som 

motiverar just min stilistiska undersökning är alltså att jag upplever att ”Is” innehåller ett 

stildrag, röst, vars potential sannolikt grundläggs av bland annat stilmarkörer i novellen. Mitt 

arbetssätt har varit att eftersöka och beteckna relevanta språkliga element – stilmarkörer – som 

belägg för min upplevelse. Relevanta stilmarkörer har återfunnits på tre nivåer: ordval, 

stilmedel och mönster i syntax (meningsbyggnad). Nivåerna med tillhörande begrepp förklaras 

i nästa avsnitt (1.4) och relevanta stilmarkörer i ”Is” presenteras i redovisningskapitlet (3.2). 

För stilanalysen används i den här uppsatsen primärt Peter Cassirers Stilistiken (2015) och 

sekundärt Peter Hallbergs Litterär teori och stilistik (2014) som sekundärlitteratur. Det är två 

uthålliga verk som har reviderats, utökats och nytryckts i flera omgångar sedan 1970-talet. 

Närläsningarna har även skett mot bakgrund av förhållningssätt som finns inom 

receptionsteorin, även kallad reader-response criticism, och framför allt inställningen att 

berättelsen – inklusive alla föreställningar vid läsningen, t.ex. av röst – är någonting som 

konstrueras i läsakten. Den teorin presenteras kort i slutet av nästa avsnitt (1.4). 

                                                           
8 Peter Cassirer, Stilistiken, 6:e (rev. och uppd.) uppl. (Ödåkra, 2015), s. 16. 
9 Cassirer, s. 17, 23, 25-26. 
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 1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Frågorna som ställs i den här uppsatsen handlar om huruvida det finns inomtextliga moment 

som främjar en föreställning av röster i läsakten – här specifikt min läsning av novellen ”Is”. 

För att utreda frågorna anställs i den här uppsatsen alltså teoribildningarna narratologi och 

stilistik som teoretiska utgångspunkter. Inom narratologin studerar och lär man om berättandet 

medan man inom stilistiken ägnar sig åt språkliga mönster i texter. I det här avsnittet presenteras 

den begreppsapparat som används i resultatredovisningen (3). I praktiken fungerar det här 

avsnittet alltså som en förlängning av min metodiska presentation, även om begreppen i sig 

utgör delar – bland annat i egenskap av analytiska verktyg – inom den teoretiska helhet som 

återfinns hos de narratologer och stilanalytiker som konsulteras här. De teoretiska villkor som 

antas i undersökningen är att narratologin för det första tillhandahåller begrepp som förklarar 

olika relationer i berättandet vilket ger förutsättningar att diskutera föreställningar i läsakten 

och att stilistiken för det andra ger begrepp för att analysera språket, som har effekter för hur 

man som läsare tolkar texten och vidare konstruerar (sin version av) berättelsen, inklusive olika 

föreställningar av abstrakta företeelser (som rösten), i läsakten. 

I Genettes narratologiska universum åtskils på en grundläggande nivå för det första 

berättelsen (storyn, berättelsens innehåll; berättelsens värld kallas ibland dieges) och den 

narrativa diskursen, eller narrativet (texten, framställningen av innehållet) och berättandet 

(akten som producerar framställningen av berättelsen), för det andra menar han att narratologin 

bör studera relationen mellan berättelsen och narrativet samt mellan narrativet och 

berättandet.10 Begreppen i Genettes narratologi syftar sammantaget till att begreppsliggöra 

fenomen i narrativet vilka totalt sett konstituerar narrativet som ett narrativ. Begreppen tjänar 

även som analytiska redskap som i narratologiska undersökningar ska underlätta förståelsen av 

hur en berättelse framställs (berättas) i ett visst narrativ. 

Genette extraherar först begreppen följd (order) och varaktighet (duration) ur sina narrativa 

analyser. När man studerar följden inom narratologin handlar det om den temporala följden: 

man ställer mer specifikt den kronologiska händelseordningen i berättelsen och dess värld emot 

den sekventiella händelseföljd som återfinns i narrativet (framställningen av berättelsen).11 På 

svenska skiljer man mellan dessa fenomen genom, bland annat, begreppen story (berättelsen) 

och intrig (händelseföljden i framställningen).12 Berättelsens varaktighet (tid i berättelsen: 

                                                           
10 Gérard Genette, Narrative Discourse: an essay in method (Ithaca, New York, 1980), s. 27, 29. 
11 Genette, 1980, s. 35. 
12 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: en introduktion (Lund, 1999), s. 12, 29, 104. 
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timmar, dagar, år) ställer Genette emot narrativets längd (textens utrymme: stycken eller sidor). 

Förhållandet mellan varaktighet och längd ger upphov till narrativets hastighet. Dessa två 

aspekter kan ha ett förhållande – relativt bedömt, eftersom upplevelsen av hastighet också beror 

på den specifika läsakten – som antingen präglas av isokroni (en stadig, identisk relation) eller 

anisokroni (narrativets längd avviker från berättelsens varaktighet).13  

Ett annat vitalt begrepp i Genettes teoribildning är narrativt modus.14 Enligt Genette 

betecknar modus olika åtgärder som den som för ordet vidtar för att reglera informationsflödet 

i narrativet. Genette fokuserar i det här hänseendet på berättaren och menar att berättaren kan 

modulera mängden information i narrativet, exempelvis genom att harmoniera informationen 

med kunskapen som kan förväntas finnas hos ett visst perspektiv (t.ex. en karaktär).15 

Genette talar också om att en berättare kan anta en mindre eller större distans till narrativet. 

Med två begrepp som härleds ända till Platon kan man beteckna två diametrala förhållningssätt: 

mimesis (imitering, ett dramatiskt modus) som har sin tydligaste manifestering i den yttre 

dialogen och diégésis (rent narrativ, ett narrativt modus) där berättaren på egen hand delger ett 

händelseförlopp, inklusive dialog (då som referat). Genette menar att imitering är mindre 

distanserat än rent narrativ i och med att det skapar en illusorisk trovärdighets- och 

närvarokänsla, även om han också poängterar att imitering – liksom rent narrativ – skapas av 

en språklig berättarakt där en (antas det) icke-språklig berättelse har omvandlats till ett språkligt 

narrativ. Det närmaste man kommer imitering är sålunda att skapa en illusion av imitering. Vad 

som åstadkommer de båda förhållningssätten är kvantiteten av information och graden av 

berättarnärvaro/-frånvaro, d.v.s. hur detaljerat och utförligt narrativet är, i hur hög eller låg grad 

berättaren fungerar som informationskälla och kommentator.16 

Ett annat sätt som informationen regleras genom är valet av perspektiv (även kallat synvinkel, 

point of view). Genette menar att man kan avgöra perspektivet genom att besvara frågan: Vem 

används som källa för sinnesförnimmelser? Traditionellt har man talat om allvetande berättare 

(berättaren uttalar mer än vad karaktärerna vet), begränsad allvetare (berättaren uttalar bara det 

som en given karaktär vet) och objektiv eller behavioristisk stil (berättaren uttalar mindre än 

vad karaktärerna vet). Genette introducerar i stället för perspektiv termen fokalisering 

(narrativets fokus, som fortfarande fungerar som en begränsning av information) och ersätter 

termen allvetande berättare med noll-fokalisering, termen begränsad allvetare med intern 

                                                           
13 Genette, 1980, s. 86-88. 
14 Gérard Genette, ”Mood”, i Narrative Discourse: an essay in method (Ithaca, New York, 1980), s. 161-211. 
15 Genette, 1980, s. 161-162. 
16 Genette, 1980, s. 162-168. 
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fokalisering och termen objektiv stil med extern fokalisering. Intern fokalisering kan i sin tur 

variera: det kan gälla en given karaktärs perspektiv; det kan gälla varierade karaktärers 

perspektiv; och det kan gälla multipla perspektiv (som när samma händelse berättas ur olika 

perspektiv).17 En av Mieke Bals ståndpunkter, vilken antas här, är att berättaren är den enda 

som berättar och att fokalisering bara är en teknik (aspekt) som berättaren kan använda, vilket 

gör att narrativet ”färgas” med sinnesförnimmelser från en bestämd position i narrativet.18 

Vad gäller språkliga uttryck kan de förhållandevis konkret manifestera berättarmässiga 

moment i narrativet. Genette skriver bland annat att modala uttryck indikerar berättarens eller 

en karaktärs synvinkel och inställning till händelserna i berättelsen.19 Cassirer betecknar dessa 

som perspektiv- och sannolikhetsmarkörer, vilka består av talarattitydsadverbial (som 

”förhoppningsvis”, ”tyvärr”, ”kanske” och ”sannolikt”). Sådana sorters ordval röjer i regel en 

attityd till det omtalade och visar i förlängningen att det handlar om ett visst perspektiv.20 Även 

andra sorters adverb och adjektiv har en liknande effekt i och med att de beskriver eller 

modifierar – försvagar eller förstärker – ett påstående (utifrån ett visst perspektiv).21 Stilmedel 

består av troper (som metaforer, liknelser, naturbesjälningar) och figurer (som parallellismer, 

anaforer) vilka normalt ska stimulera associationer eller förstärka en känsla.22 Metafor innebär 

att ett bildligt abstrakt uttryck har ersatt ett sakligt konkret uttryck i ett påstående (som om man 

skulle kalla ”molnen” för ”himlens mur”) medan liknelsen har ett utsatt jämförelseord mellan 

uttrycken (”molnen var som himlens mur”). Naturbesjälning åsyftar språk som tilldelar 

naturobjekt levande, aktiva egenskaper. Parallellism innebär att samma betydelsemässiga 

innehåll uttrycks med olika ord medan anafor syftar på konstruktioner där flera meningar i nära 

anslutning inleds med samma ord.23 Stilmedlen manifesterar sammantaget med vilka medel 

berättandet sker och kan tillskrivas en instans i narrativet, vilket ger möjlighet att etablera en 

relation mellan en föreställning av röst och en i – lika hög grad konstruerad – instans i narrativet. 

Horace Engdahl skriver också om stilens vikt för rösten i texten och påstår att ”[n]ågonting 

av det som uttrycks genom dessa fina skiftningar i talrösten låter sig uppenbarligen överföras 

till språkliga formuleringar, det vill säga till stilen”.24 I det hänseendet spelar sannolikt syntaxen 

                                                           
17 Genette, 1980, s. 185-191; Genette, 1988, s. 64-66, 72-75. 
18 Bal, s. 19, 142-144. 
19 Genette 1980, s. 203. 
20 Cassirer, s. 125-128. 
21 Cassirer, s. 85; Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik, 5:e uppl. (Lund, 2014), s. 114. Se även Horace Engdahls 
citerade kommentar till Kandres Det brinnande trädet på s. 4 ovan. 
22 Cassirer, s. 145-147.  
23 Cassirer, s. 152, 157-160; Hallberg, s. 82. 
24 Horace Engdahl, Beröringens ABC: en essä om rösten i litteraturen (Stockholm, 1994), s. 14. 
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(meningsbyggnaden) en avgörande roll. Mönster i texten så som regelbundna syntaktiska 

konstruktioner, placeringen av skiljetecken och förbindelsen mellan ord och meningar kan ju 

antas ersätta talets satsmelodi, betoningar och pauser i texten. Cassirer skiljer bland annat på 

polysyndes och asyndes, där det förra åsyftar bindning mellan ord och meningar med bindeord 

(som ”och”) och där det senare åsyftar konstruktioner som saknar bindning med bindeord och 

där skiljetecken (exempelvis kommatering) i stället används. Han påpekar också att ordföljden 

påverkar uppfattningen av vad som är av betydelsemässig vikt. Bland annat anses ofta ord i 

fundamentet (meningens början, ord före satsens finita verb) ha särskilt stor betydelse.25 

Det receptionsteoretiska förhållningssätt jag antar i undersökningen är att rösten å ena sidan 

betraktas som en föreställning hos läsaren (d.v.s. hos mig) i läsakten, å andra sidan antas baseras 

på en potential i novellen ”Is”. För att rösten ska kunna föreställas måste potentialen realiseras 

i läsakten. Inom receptionsteorin finns bland annat påståenden om att skönlitterära texter i hög 

grad definieras av tomrum och obestämdhet (öppenhet), vilka konstituerar texternas estetiska 

funktion och ger läsaren – som befinner sig i ett meningsskapande sammanhang vid läsningen 

– en vital roll som medskapare av betydelseinnehållet.26 I en renodlad receptionsteoretisk studie 

hade sannolikt interaktionen narrativ-läsare närstuderats men här nöjer jag mig med att 

formulera min egen aktivitet som medskapare av rösten som en medveten grundhållning. 

 

 

  1.4.1 Röst i text 
 

I Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys inleds kapitel 11 om berättare och 

berättelsenivåer med en utläggning om röster i texter:27 

 
Som läsare av romaner och noveller kan man ibland få en känsla av att lyssna 

till en röst som talar till en, som i följande exempel ur upptakten till Honoré de 

Balzacs roman Pappa Goriot (1835) [---] Denna i Balzacs roman tydligt 

förnimbara röst har något oegentligt kommit att tillskrivas berättaren. Detta 

metaforiska språkbruk går självfallet tillbaka på de villkor som gäller vid 

muntligt berättande, på det som kallats den episka urscenen: någon – en 

berättare eller i äldre tider en rapsod – framför en berättelse inför en skara 

åhörare.28 

 

De moment som Holmberg och Ohlsson menar avslöjar denna illusoriska röst är att den tillför 

själva berättelsen – rapporteringen av sakförhållanden i berättelsen – signaler som personliga 

                                                           
25 Cassirer, s. 86-87, 94-95. 
26 Bengt-Göran Martinsson, ”Läsare”, i Grundbok i litteraturvetenskap: historia, praktik och teori, red. Carin 
Franzén (Lund, 2015), s. 80-81, 88-89. 
27 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, ”Berättare och berättelsenivåer”, i Epikanalys: en introduktion (Lund, 
1999), s. 70-82. 
28 Holmberg & Ohlsson, s. 70. 
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kommentarer och värderingar, som kan härledas till en bestämd synvinkel och som samtidigt 

påminner läsaren om att narrativet är en (fiktiv) (re-)presentation av en berättelse.29 

Jimmy Vulovic definierar olika instanser i berättarakten för att ge redskap till att utreda röst 

i text. Han nämner också att det förutsättningsvis tycks finnas en benägenhet att föreställa sig 

en röst när man läser litteratur, vilket kan falla tillbaka på vår vana (och historia) av muntliga 

berättelser. I det system som ett narrativ utgör menar han även att det finns komponenter som 

underlättar föreställningen: det finns en berättarinstans (berättare) som berättar någonting 

(berättelsen) för någon (läsare/lyssnare).30 Han kopplar således den typiska rösten till 

berättaren, alternativt till en karaktär som för ordet. Närvaron eller frånvaron av rösten – 

berättaren om denna för ordet – märks bland annat på förekomsten av värderande omdömen, 

ideologiska ställningstaganden, tydligt subjektiva beskrivningar, kommentarer och 

reflektioner.31 Motsatsen sker om ”figurerna [karaktärerna, min anm.] själva … härskar: [om] 

orden är deras egna, talade eller tänkta, och berättarens roll inskränker sig till att nedteckna 

dialogen eller det inre talet och inflicka nödvändiga stumpar av relation eller beskrivning”.32 

Gérard Genette menar i sitt kapitel om röst i Narrative Discourse: an essay in method att 

rösten huvudsakligen har tre förutsättningar: temporalitet, nivå och person. Han diskuterar 

därutöver narratens roll i läsakten och vilka funktioner en berättare (och röst) kan ha.33 Att 

härleda röst i Genettes mening är detsamma som att besvara frågan: Vem talar? Instansen som 

yttrar sig likställer han med berättaren varför rösten blir detsamma som berättarrösten.34 

Grunden till rösten menar Genette utgörs av subjektets relation till verbet (handlingen): 

subjektet som dels den som utför eller råkar ut för handlingen, dels den som rapporterar och 

yttrar sig om handlingen. Det sistnämnda subjektet definierar Genette som en produktiv 

(genererande) instans i narrativet, d.v.s. berättaren. Berättarinstansen, som känner till 

berättelsens värld, skiljs från författaren som föreställer sig och skapar berättelsens värld. Den 

första viktiga aspekten – temporaliteten – avgörs av förhållandet mellan berättelsens tid och 

narrativets tid. Genette poängterar med anledning av detta att man bör notera det tempus verben 

i narrativet har. Det kan även finnas intervall – en temporal avvikelse – i narrativet jämfört med 

berättelsen. Han extraherar fyra berättatyper som kan sammanföras med olika tempus varav 

typen simultant (simultaneous) berättande i presens (samtida med händelserna) har varit 

                                                           
29 Holmberg & Ohlsson, s. 70-71. 
30 Jimmy Vulovic, Narrativanalys (Lund, 203), s. 95-96. 
31 Vulovic, s. 99-105. 
32 Staffan Björck, Romanens formvärld: studier i prosaberättandets teknik, 5:e uppl. (Stockholm, 1963), s. 10. 
33 Gérard Genette, “Voice”, i Narrative Discourse: an essay in method (Ithaca, New York, 1980), s. 212-268. 
34 Genette, 1980, s. 186, 212-213. 
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relevant i den här undersökningen. I simultant berättande så antas berättelsen temporalt 

sammanfalla med narrativet, utan större temporala avbrott, vilket Genette menar kan få som 

följd att berättaren antingen blir osynliggjord i förhållande till berättelsen, eller tvärtom att 

berättaren framträder tydligare än berättelsen (prototypiskt i inre monolog).35 

Vad gäller nivå (narrative levels) åsyftar Genette förhållandet mellan händelser och 

berättarposition i berättarsituationen. Genette definierar nivåskillnader med påståendet: ”any 

event a narrative recounts is at a diegetic level immediately higher than the level at which the 

narrating act producing this narrative is placed.”36 Den första nivån, som inte inkluderas i något 

narrativ, kallar Genette extradiegetisk och den andra nivån, som befinner sig inuti det narrativ 

som den första nivån producerar, kallar han diegetisk eller intradiegetisk.37 

Den sista viktiga komponenten hos Genette, person, åsyftar traditionellt sett val av 

pronomen: förstaperson (jag-vi) eller tredjeperson (han/hon-de). Genette anser dem inadekvata 

och använder i stället begreppen heterodiegetisk berättare, en berättare som är frånvarande från 

berättelsens värld, och homodiegetisk berättare, en berättare som är närvarande (som karaktär) 

i berättelsens värld. Han konstaterar också att en heterodiegetisk berättare är absolut 

frånvarande, medan en homodiegetisk berättare kan vara närvarande i olika grader.38 

Genette diskuterar i slutet av kapitlet berättarens funktion och narratens roll. Berättarens 

funktion är alltid delvis narrativ, genom att berättaren markerar förbindelser och relationer 

mellan olika händelser, organiserar berättelsen, använder sceniska direktiv eller tilltal och ger 

omdömen om informationen. Funktionen kan emellertid också vara emotiv eller vittnande 

(berättaren avslöjar sin relation till berättelsen) alternativt didaktisk eller ideologisk (berättaren 

vill ge moralisk vägledning).39 Narraten är avslutningsvis den instans som fungerar som 

konstruerad adressat för berättaren: är berättaren extradiegetisk antas narraten befinna sig på 

samma nivå. Funktionen som narraten har är att vara en instans som läsaren gärna identifierar 

sig med. Genette menar att ju mer transparent men tyst narraten är i narrativet, desto enklare 

har läsaren att identifiera sig med instansen.40 

  

                                                           
35 Genette, 1980, s. 212-219. 
36 Genette, 1980, s. 228. 
37 Genette, 1980, s. 227-228; Genette, 1988, s. 84-85. 
38 Genette, 1980, s. 243-245. 
39 Genette, 1980, s. 255-259 
40 Genette, 1980, s. 259-261. 
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2. Forskningsläge 

 

Vad gäller tidigare forskning har Mare Kandres verk traditionellt sett ofta förekommit i 

genusteoretiska karaktärsanalyser. Det gäller exempelvis två texter av Ebba Witt-Brattström 

där den första heter ”Det ler så mörkt i skogen: Mare Kandre, Ann Jäderlund, Katarina 

Frostensson” (2003) och den andra heter ”Maternal Abject, Fascist Apocalypse, and Daughter 

Separation in contemporary Swedish Novels” (1997). I den förstnämnda texten analyserar Witt-

Brattström Kandres romaner Bübins unge (1987) och Aliide, Aliide (1991) och drar slutsatsen 

att romanerna framställer kvinnokroppslighet på ett annorlunda sätt för att förskjuta synen på 

kvinnokroppar, från att traditionsenligt ha betraktats som passiva entiteter till att nu framställas 

som handlingskraftiga och självständiga subjekt: ”När könet, allt mer ursinnigt och desperat, 

talar kan det förflytta berg eller åtminstone förskjuta verklighetsuppfattningen hos läsaren.”41 

Särskilt i Aliide, Aliide poängterar Witt-Brattström att karaktären Aliides medvetenhet väcks 

med språkliga medel.42 

Även Maria Margareta Österholms doktorsavhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar: 

skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2012) använder Aliide, Aliide och 

Bübins unge som underlag för analys. Österholm menar bland annat att det finns ett flickideal 

(”Riktig Flicka”) som Kandre både formulerar och låter sina karaktärer konsekvent värja sig 

emot genom att inta eller placeras i en motsatsposition, genom att vara ”skeva” i förhållande 

till idealet. Konsekvensen är ett utanförskap som besvaras med självvald (muntlig) tystnad men 

språklig aktivitet i skriften, där idealet ”Riktig Flicka” är verkningslöst.43 Skriftspråket beskrivs 

därmed som ett redskap för att förstå och hantera sin plats i världen. 

Anna Williams skriver delvis om Mare Kandres Aliide, Aliide i ”Våldets bilder i den svenska 

samtidslitteraturen” (1995) och menar också att Aliide motarbetar traumatiska upplevelser 

genom att erövra ett språkligt uttryck vilket gör henne förmögen att definiera sin verklighet.44 

En annan men tydlig infallsvinkel antar Mattias Fyhr i sin doktorsavhandling De mörka 

labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003) där han menar att Aliide, Aliide 

präglas av socialrealistiska miljöer som genom att filtreras av Aliides subjektiva perspektiv 

                                                           
41 Ebba Witt-Brattström, ”Det ler så mörkt i skogen: Mare Kandre, Ann Jäderlund, Katarina Frostensson”, i Ur 
könets mörker etc.: litteraturanalyser 1983-1993; Ur könets mörker etc.: litteraturanalyser 1993-2003 
(Stockholm, 2003), s. 182. 
42 Witt-Brattström, 2003, s. 183. 
43 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 
till 2005, diss. (Uppsala, 2012), s. 112, 124, 150-151, 247-248, 294. 
44 Anna Williams, ”Våldets bilder i den svenska samtidskulturen”, i Myter och motiv: essäer om litteratur, red. 
Susanne Larsson-Krieg (Stockholm, 2005), s. 193-194. 
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konnoterar en gotisk stämning – d.v.s. en känsla av mörkt kaos och upplösning.45 Jenny 

Holmqvist avhandlar liknande motiv i sin artikel ”’Idag kan jag inte se mig själv’: om Mare 

Kandre, dubbelgångare och läckande jag” (2014) och läser in en skräckstämning i Bübins unge 

som en effekt av att romanens motiv påminner om ett dubbelgångarmotiv.46 

1993 skrev dessutom Nina Solomin ett kort inlägg om Kandres författarskap i tidskriften 

Montage och samma år publicerade även Annelie Bränström Öhman en artikel i tidskriften 

Horisont om relationen mellan Kandres litterära verk och sextiotalet. 2006 ägnade tidskriften 

00-tal (numera: 10-tal) ett temanummer åt Mare Kandre där vissa författare resonerade om 

Kandres författarskap i essäer och andra författare i intervjuer resonerade om vilken betydelse 

Kandres författarskap haft för dem själva.  

Bland de studentuppsatser som har skrivits om Mare Kandre finns Mårten Sundholms 

narratologiska analys av Aliide, Aliide. Tonvikten där ligger på berättandet i romanen och 

framför allt på relationen mellan berättaren Aliide och den (fram)berättade Aliide. 

Även om ämnet röst är ett outforskat område i Mare Kandres litterära verk så finns det andra 

studier eller bidrag som har sammankopplat röster med litteratur. I Berättaren: en gäckande 

röst i texten (2003) finns ett flertal bidrag som resonerar om berättarrösten i litteraturen utifrån 

olika infallsvinklar. Mladen Dolar diskuterar i A Voice and nothing more (2006) rösten utifrån 

flera perspektiv. Han definierar röst som ett extralingvistiskt medium som förknippas med, men 

inte innebär, meningsbärande yttranden, men han menar också att ett uttalande, vilket som helst, 

lämnar spår – som en markerad närvaro vid en viss (omtalad) situation – vilka kan påminna om 

en individuell röst och, när en verklig röst saknas, ge incitament att skapa en illusion av röst.47  

Tidigare än så försökte Peter Elbow (1994) differentiera den metaforiska betydelsen av röst 

i avseendet: röst i text. Han urskiljer bland annat en dramatisk röst – berättarens eller en 

karaktärs – som dels skiljer sig från en faktisk röst genom att vara begränsad – och exempelvis 

sakna yttre ljudegenskaper som volym, tonhöjd, hastighet och intensitet – och dels gärna 

föreställs på grundval av hur läsaren bedömer dennas persona, d.v.s. dennas egenskaper som, 

konstruerad, människa (t.ex. vad gäller trovärdighet, moral eller livaktighet). Elbow menar även 

att vi gärna hör röster i text så länge inte texten i fråga försvårar illusionen genom, exempelvis, 

omständlig meningsbyggnad eller svåruttalade ord som är främmande för sedvanligt talspråk.48 

                                                           
45 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, diss. (Stockholm, 2003), s. 
63-64, 179-185. 
46 Jenny Holmqvist, ”’Idag kan jag inte se mig själv’: om Mare Kandre, dubbelgångare och läckande jag”, i 
Kritiker: nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik 2014: 31/32, s. 8-18. 
47 Mladen Dolar, A Voice and nothing more, (Massachusetts 2006), s. 14-15, 22-23, 35-39. 
48 Peter Elbow, “What Do We Mean When We Talk about Voice in Texts?”, i Voices on Voice: Perspectives, 
Definitions, Inquiry, red. Kathleen Blake Yancey, The National Council of Teachers of English, 1994, s. 1-6, 10-13. 
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3. Röst i ”Is” 

 

I det här kapitlet presenteras resultaten av den genomförda undersökningen. För det första gäller 

det en narratologisk begreppsläggning av temporalitet, position samt modus med perspektiv 

och fokalisering i ”Is” (3.1). För det andra gäller det stilanalysen av novellens ordval, stilmedel 

och syntax (3.2). För det tredje presenteras en diskussion om huruvida rösten är en implikation 

av narrativa och stilistiska moment (3.3). 

”Is” finns som tidigare nämnt enbart publicerad i tidskriften BLM:s femte nummer från 1988. 

Den återfinns där på sidorna 328-333, varav sidan 331 endast innehåller en illustration. I 

undersökningen anges sidhänvisningar till novellen inom parentes. Samtliga ord som är fetstilta 

eller kursiverade i utdragen är markerade av mig och syftar till att framhäva språkliga belägg. 

 

 

 3.1 Berättarens röst 
 

En av de karakteristiska egenskaperna i ”Is” är att den helt saknar dialoger. Eftersom det 

tillsynes bidrar till att en mångstämmighet uteblir – då karaktärerna saknar repliker – kallas 

rösten som kan föreställas i läsakten från och med nu berättarröst. Vidare är novellen uppdelad 

i sju textpartier som är åtskilda av sex blankrader. Denna egenskap återkommer senare i 

resultatredovisningen, men först presenteras novellens temporala egenskaper. 

 

 

 3.1.1 Temporalitet 
 

Den första aspekten av narrativets temporalitet som är nämnvärd är att narrativet är skrivet i 

presens med ett simultant berättande. Tempuset presens är varaktigt genom hela novellen, från 

inledningen till avslutningen, och narrativets följd (intrigen) följer relativt konsekvent 

berättelsens (storyns) kronologi. De enda avbrotten mot tempuset presens är konstruktioner i 

tempus perfekt (hjälpverb i presens och huvudverb i supinum) som syftar på händelser i dåtiden 

som kopplas till den nutid tempuset presens anslår – samt någon enstaka konstruktion i ett annat 

tempus. Vissa verbkedjor med modal funktion (som insinuerar inställning till sannolikhet eller 

önskvärdhet) avviker också genom sin betydelse. Verbkedjor som inte utgör ett eget tempus 

eller har modal funktion men som innehåller ett verb i presens och vanligtvis ett annat i infinitiv 

– som i ”[d]e fortsätter att gå” (330), ”börjar singla ner mot botten” (332) – räknas inte som 

avvikelser i den här undersökningen eftersom de inte förändrar den temporala relationen mellan 

berättelse och narrativ eller i nämnvärd grad påverkar berättarens sätt att berätta.  
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Novellens första verb är i supinumform (huvudverb i perfektkonstruktionen) men presens 

övertar därefter som huvudsakligt verb (verben återges fetstilt; verbet i supinum även i kursivt): 

 
Så fort de skymtat den igenfrusna sjön nere mellan granarna blir de plötsligt oroliga 

och har ingen större lust att stanna kvar i den trånga, snöhöljda trädgården (328) 

 

Supinumverbet ”skymtat” syftar alltså på en handling som har ägt rum alldeles före nutiden. 

Detsamma gäller övriga verbkonstruktioner i perfekt, som ”[s]nön bland träden har svällt upp 

i värmen från solen” (328) eller ”[d]e små molnen på himlen har torkat bort” (330). 

Vad gäller de modala verbkedjorna förekommer de regelbundet. På första sidan (328) finns 

”kan inte riktigt släppa […] kan inte stå emot”, ”snömassorna tycks välla” och på andra sidan 

(329) ”de skulle ändå aldrig hitta tillbaka” och ”kan de se ner på stenarna […] kan de också 

se” och på femte sidan (332)”som för att kunna se henne bättre” och ”han försöker slita sig 

loss” samt på sista sidan (333) ”tycks skaka till”, ”det vill pressa sig in i honom” och ”han 

kan känna det”. En hel del verb står också i passiv form, vilket tillsammans med de modala 

verben kommer att omnämnas och utredas i avsnittet om modus (3.1.3). Värt att anmärka är att 

verben i meningen ”de skulle ändå aldrig hitta tillbaka” står i ett nytt tempus (futurum 

preteritum), vilket indikerar ett annorlunda perspektiv (se 3.1.3.1). 

Längden tycks i övrigt harmoniera relativt väl med varaktigheten. Narrativets textutrymme 

är drygt fem sidor och handlingen verkar inte utspela sig mer än några timmar, från att barnen 

har skymtat sjön (328) till att båda drunknar (333) efter vandringen genom skogen till sjön. Det 

ger sammantaget narrativet en förhållandevis jämn hastighet, en sorts isokroni. Visst intervall 

finns emellertid i de sex blankrader narrativet har. Narrativets sju delar inleds i regel med miljö- 

eller handlingsbeskrivning, ”Inne i skogen är det stilla och vitt” (328), ”De går långsamt” och 

”Så kliver de ut på isen” (329), ”De går ner på knä” (330) samt ”Det svarta vattnet slukar honom 

genast” (332). Här anges inte att någon särskild tid har förflutit sedan den föregående delen och 

man kan dra slutsatsen att narrativets uppdelning snarast inverkar på läsarens uppfattning av 

längden, som om berättaren vill åstadkomma dramatiska pauser. 

Ett undantag utgör narrativets inledning ”Så fort de skymtat” och narrativets tredje dels 

inledning ”Efter en lång stund kliver de ut ur skogen” (328) som båda anger en temporal 

omständighet. Dessa inledningar segmenterar narrativet, i första fallet genom att föra narrativet 

rakt in i handlingen – in medias res – och i andra fallet för att meddela att viss tid har gått. I det 

andra fallet anvisas också att viss varaktighet från berättelsen (händelserna under den långa 

stunden) inte återfinns i narrativet, vilket ger en kortare längd och åstadkommer viss anisokroni 

som ger högre hastighet. 
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Vissa andra tidsadverb spelar dessutom en roll för att stärka nutidskänslan. Framför allt 

förekommer många ”nu”: på sidan 328 fyra stycken, på sidan 329 ett, på sidan 330 två, på sidan 

332 fyra och på sidan 333 fyra. Det är företrädesvis narrativets slutskede – framställningen av 

när barnen drunknar – som har försetts med dessa markörer, vilket förstärker upplevelsen av 

narrativet som simultant. När flickan faller i vattnet framställs det dock med adverbet ”då”, i 

”och det är då, när flickan […]”, vilket skapar viss distans genom att avbryta illusionen av att 

befinna sig i nuet – ”då” kan rent av ses som en markör berättaren signalerar förändring med. 

Att intervallen rent temporalt är små och att narrativets tempus är presens och följer ett 

händelseförlopp kronologiskt och samtida ger sammantaget intrycket att narrativet framförs av 

en starkt simultan berättare. Effekterna av det diskuteras i det här kapitlets sista avsnitt (3.3). 

 

 

 3.1.2. Position 
 

Vad gäller position är det alltså berättarens position – eller närmare bestämt berättarröstens 

position – som åsyftas här; eller, med Genettes terminologi: nivå och person, fast här 

sammanförda i en kategori. Narrativet framförs konsekvent i tredjeperson utan att berättaren 

vare sig bryter in handlingen i egen person eller med kommentarer. Med andra ord framträder 

inte berättaren med ett eget pronomen, utan det är enbart karaktärerna som tilldelas ett sådant. 

Däremot växlar narrativets pronomen från pluralis till singularis i den sjätte delen: 

 
De går ner på knä, och kryper långsamt fram till kanten och tittar ner i vattnet, 

lägger sig båda två ner på mage, och det är då, när flickan sträcker sig fram och vid-

rör vattnet lätt, som isen mycket tyst ger vika under hennes kropp, bara ljudlöst töjs 

sönder och glider upp, som uppblött papp. 

Han ser henne snabbt sjunka ner, hur vattnet fräser till och ger ifrån sig en strimma 

doftlös rök, som om hon brunnit upp. (330) 

 

Dessförinnan har narrativets subjekt – pojken och flickan – konsekvent hänvisats till med 

tredjepersonpronomen i pluralis (de/dem) och efter övergången är det pojken som konsekvent 

övertar rollen som handlande och kännande subjekt, som novellens fokus.  

Att narrativet berättas i tredjeperson skapar en viss distans mellan berättare och berättelse. 

Detta förstärks ytterligare av att berättaren inte är en deltagare i det narrativa innehåll – d.v.s. 

berättelsen – som denna producerar. Berättaren är således extradiegetisk genom att befinna sig 

på narrativets första nivå, d.v.s. den som grundlägger narrativet, som är orsaken till att narrativet 

över huvud taget produceras. Vidare är berättaren heterodiegetisk eftersom denna aldrig i 

person ingriper i handlingen och står utanför själva berättelsen som produceras (i narrativet). 
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För att exemplifiera detta ges tre stycken ur ”Is” – det första, ett i mitten av novellen och det 

sista. 

 
Så fort de skymtat den igenfrusna sjön nere mellan granarna blir de plötsligt oroliga 

och har ingen större lust att stanna kvar i den trånga, snöhöljda trädgården längre. 

(328) 

 
De går ner på knä, och kryper långsamt fram till kanten och tittar ner i vattnet, lägger 

sig båda två ner på mage, och det är då, när flickan sträcker sig fram och vid-rör vattnet 

lätt, som isen mycket tyst ger vika under hennes kropp, bara ljudlöst töjs sönder och 

glider upp, som uppblött papp. (330) 

 
Han släpper ur sig luften, och bubblorna skummar fram ur hans mun, de är hårda och 

små som omogna ärtor och rullar upp över hans vita ansikte, han hör namnet ovanifrån 

igen, sitt eget, dovt, innan vattnet rinner ända ner i lungorna och han lösgörs från isen, 

handlöst faller han ner mot den svarta, tysta botten och släcks. släcks. (333) 

 

Sammantaget innebär allt detta att berättaren kan placeras i en position utanför berättelsen och 

att denna berättare inte heller är direkt synlig som kommentator i narrativet.  

 

 

 3.1.3 Modus 
 

Vad gäller narrativets generella informationsreglering – modus – har det redan konstaterats att 

”Is” saknar direkta repliker. Med Genettes terminologi rör det sig, åtminstone till det yttre, 

huvudsakligen om ett rent narrativ, eller med Platons beteckning: diégésis. Motsatsen imitering 

(mimesis) saknar ju sitt tydligaste uttryck i dialogen. De fakta narrativet ger tillgång till är att 

berättelsen berättas i presens med en simultan berättarmetod. Om man godtar Mieke Bals 

påstående att den som berättar – d.v.s. den som yttrar det språk som representerar berättelsen – 

alltid är berättaren och att denna kan vidta olika tekniker i sitt berättarsätt så kan man också 

påstå att det i narrativet ”Is” enbart är berättaren som uttrycker sig. I så fall är följande exempel 

ur ”Is” helt och hållet berättarens gärning: 

 
De skymtar sjön igen, kan inte riktigt släppa tanken på detta mörka, tillslutna vatten 

därnere, kan inte stå emot det längre, utan tränger sig upphetsat in bland träden så 

snötäcket tyst spricker sönder under deras kroppar. (328) 

 

I stycket finns det två separata typer av språkhandlingar, först beskrivningar av handlingar i 

berättelsen (”De skymtar sjön igen”, ”utan tränger sig upphetsat in bland träden …”) och så två 

utvärderande meningar (”kan inte riktigt släppa tanken …”, ”kan inte stå emot det längre”). De 

sistnämnda språkhandlingarna omnämndes tidigare i underavsnittet om temporalitet (se 3.1.1) 

som modala (hjälp)verb och beträffande dem så antyder de ett annorlunda perspektiv, en ny 

kunskapshorisont. De utgör ju i själva verket insikter hämtade från karaktärernas inre 
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tankevärld. Detsamma gäller de övriga modala verben, alltså ”kan inte riktigt släppa […] kan 

inte stå emot”, ”snömassorna tycks välla” (328), ”kan de se ner på stenarna […] kan de också 

se” (329), ”för att kunna se henne bättre”, ”han försöker slita sig loss”, (332) samt ”tycks 

skaka till”, ”det vill pressa sig in i honom” och ”han kan känna det” (333).  

I kontrast till dessa språkhandlingar som ligger karaktärernas inre nära finns det dock vissa 

passiva verb som ger narrativet en mer saklig prägel, som visar händelser snarare än handlingar. 

Utöver händelser som är kausalt kopplade till handlingar – som ”[d]e tycker sig se hur den 

tjocka snön långsamt slätas ut där de gått” (329) – finns några anmärkningsvärda exempel i 

framför allt slutet av narrativet: ”men bländas så svårt”, ”de känner hur den skalas loss 

inombords” (329), ”[h]an lösgörs plötsligt ur sin förlamning”, ”[e]fter ett tag slätas hennes 

ansikte ut”, ”mörka vattnet, det har snörts åt runt henne”, ”hon långsamt börjar sugas ner mot 

djupet”, ”[h]an vaknar upp och ser att han sugits in under den tjocka isen” (332) samt ”en liten 

luftbubbla lösgörs från hans näsa […] och han pressas fast igen”, ”han lösgörs från isen […] 

och släcks. släcks” (333). De passiva verben i narrativet verkar korrelera med berättelsens 

innehåll och barnens hjälplöshet för att förstärka deras handlingsförlamning emot naturen och 

åskådliggör även – subtilt – hur berättaren modulerar framställningen. 

En sista aspekt värd att omtala från utdraget ovan är adverbet ”upphetsat” som antyder ett 

perspektiv: någon fäller ett omdöme om hur karaktärerna tränger sig in bland träden. Eftersom 

ordet tillhör en beskrivande mening som uttrycker en händelse tillhör yttrandet rimligtvis 

berättaren och utmärker då en berättarnärvaro. Fler ordval med liknande effekter presenteras i 

det första underavsnittet till nästa avsnitt (3.2.1). 

Avslutningsvis är det alltså möjligt att dra slutsatsen att det är berättaren som producerar 

narrativet och uttrycker innehållet, men att denna också bemänger det med karaktärernas 

sinnesförnimmelser. Det är liknande exempel som huvudsakligen diskuteras nedan.  

 

 

3.1.3.1 Perspektiv/fokalisering 
 

Det har redan konstaterats att narrativet berättas i tredjeperson – först pluralis, sedan singularis 

– av en extra- och heterodiegetisk berättare. I ett flertal fall förefaller det dock, vilket nämndes 

ovan, som om beskrivande partier av händelseförloppet beblandas med sinnesförnimmelser och 

reflektioner från karaktärernas inre tankevärld i narrativet. När pronomenet är i pluralis 

(de/dem) verkar det dock som om karaktärernas tankevärld framställs som gemensam, 

kollektiv. Eftersom tankevärldarna inte differentieras när pronomenet står i pluralis och 

eftersom pronomenet senare övergår till singularis är det alltså möjligt att tala om att det sker 
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en intern fokalisering i narrativet, närmast av en given karaktär (trots att de inledningsvis är två 

karaktärer som utgör referenter till pronomenet). Intern fokalisering innebär alltså att narrativets 

fokus vad gäller sinnesförnimmelser sammanfaller med en given karaktär.49 

Det finns emellertid partier som förefaller vara helt beskrivande och som skulle ha kunnat 

emanera från enbart berättaren och dennas sinnesförnimmelser, som: 

 
Solen dallrar lätt högt uppe på himlen – 

Huset ligger djupt begravet, nästan helt täckt av en slät, tjock snötunga som hänger 

ner över taket och skymmer fönstrena. (328) 

 

Snön över stranden är mycket ren och fin, som frusen, torkad sand klibbar den ihop 

det spröda gräset mellan stenarna. 

De sätter sig ner på huk vid strandkanten. (329) 

 

Mitt ute på isen har ett stort, svart hål slagits upp, och vid åsynen av detta ryggar de 

tillbaka, förhäxade, de blir stående, tätt ihop, och vågar sig nästan inte dit. (330) 

 

 

Eller så har partier i narrativet en tydlig prägel av karaktärernas tankeliv, känslor, reflektioner 

och sinnesförnimmelser, som: 

 
[…] men bländas så svårt att de nästan segnar ihop. 

Allting löses upp, brinner svagt, men ändå mycket smärtsamt, som en glasklar bild 

[…] (329) 

 

Han vaknar upp och ser att han sugits in under den tjocka isen, att vattnet här inunder 

inte är becksvart och tyst som han trott, utan gulbrunt, grynigt bestrålat, att ljuset 

tränger ner i vaken och sprider sig, färgar vattnet gult, grönt, blått, och den väldiga 

isen är även den underbart gult bestrålad, solen tränger ner genom alla dessa olika 

gulgröna lager och skikt, bryts ner och fördelar sig i suddiga, långa strålar. (332) 

 

I typfallet bemängs dock yttre sinnesförnimmelser med inre tankeliv inom samma (grafiska) 

meningar, som i följande exempel (beskrivningar i fetstilt, karaktärernas tankeliv i kursivt): 

 
Snön bland träden har svällt upp i värmen från solen, de mjuka snömassorna 

tycks välla in mot dem nu, de känner hur det sakta rör sig runtomkring dem, som om 

snön långsamt bryter fram ur den frusna marken inunder granarna och uppslukar 

landskapet tyst. (328) 

 

De andas häftigt och den tjocka ångan lämnar deras kroppar tyst, de känner hur 

den skalas loss inombords, och för vart andetag de tar blir de lite mindre, lättare, 

befrias från något slags olidligt, invändigt tryck. (329) 

 

Träden runtomkring sjön sjunker långsamt undan, ner, till dess allt de har kvar 

runtomkring sig så långt de kan se är isens stora döda, tysta snövidd. 

Så kommer en tveksamhet över dem, en tyngd. (330) 

 

Medan vattnet långsamt klarnar, svartnar och han ligger stilla intill kanten och 

väntar känner han hennes varma skugga ligga fastnaglad under isen. (332) 

 

                                                           
49 Genette, 1988, s. 74. 
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Han släpper ur sig luften, och bubblorna skummar fram ur hans mun, de är 

hårda och små som omogna ärtor och rullar upp över hans vita ansikte, han hör 

namnet ovanifrån igen, sitt eget, dovt, innan vattnet rinner ända ner i lungorna och 

han lösgörs från isen, handlöst faller han ner mot den svarta, tysta botten och 

släcks. släcks. (333) 

 

Liksom meningen ”[d]e skulle ändå aldrig hitta tillbaka” (329) genom tempuskonstruktionen 

anvisar att det är karaktärerna som utvärderar händelserna, så anvisar variationen mellan yttre 

beskrivningar av handlingar-händelser och redogörelser av inre tankar, känslor samt 

sinnesförnimmelser från karaktärerna att berättaren – den som yttrar språket i narrativet – ofta 

tillgriper intern fokalisering. Det skapar en närhet till karaktärerna och deras upplevelser, i 

kontrast mot det distanserade sättet berättaren förhåller sig till sina karaktärer genom 

(pronomen; distanserad position; få affektiva kommentarer). Däremot är det möjligt att 

beteckna de helt beskrivande sinnesförnimmelserna (se ovan, s. 19) som extern fokalisering (att 

berättaren uttalar mindre än vad karaktärerna vet) vilket kanske försvagar närhetskänslan. 

Enligt Genette så underordnas (tillsynes) berättaren berättelsen när det rör sig om mimesis, 

medan det omvända gäller rent narrativ.50 Rent narrativ innefattar dock många sorters 

berättarsätt där den inre monologen är ett prototypiskt exempel på när berättaren överordnas 

berättelsen, i synnerhet vid simultant berättande med en homodiegetisk berättare. Eftersom det 

i narrativet ”Is” finns en extra- och heterodiegetisk berättare som omtalar karaktärerna 

distanserat (med tredjepersonspronomen) och varken inbryter i eller kommenterar handlingen 

särskilt tydligt tycks det dock som att berättelsen överordnas berättaren här. Huruvida det 

påverkar berättarens hegemoni diskuteras i uppsatsens avslutande diskussion (se kapitel 4). 

Slutligen finns det med allt detta sagt potential att föreställa sig en berättarröst i läsakten 

genom ett antal egenskaper i narrativet. För det första narrativets tempus och simultana 

berättande, för det andra textpartier där beskrivningar av sinnesförnimmelser bemängs med 

karaktärernas inre tankeliv och för det tredje den närhetsrelation som denna interna fokalisering 

och detta berättarsätt skapar. Det som skulle kunna förminska närhetsrelationen är berättarens 

frånvaro i berättelsen, avsaknaden av affektiva kommentarer och de textpartier där berättaren 

tillgriper extern fokalisering. 

 

 

 3.2 Berättelsens stil 
 

”Is” är skriven på ett sätt som James Wood kanske delvis skulle likna vid fri indirekt stil (free 

indirect style). Wood exemplifierar med meningen ”Ted watched the orchestra through stupid 

                                                           
50 Genette, 1980, s. 166. 
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tears” och menar att det är ordvalet “stupid” som ger upphov till en blandning av röst: det rör 

sig både om en beskrivning från en faktisk berättare (”Ted watched”) och ett omdöme (”stupid) 

från en annan instans, enligt Wood karaktären Ted.51 En effekt av dylika stilval menar Wood 

är att läsaren samtidigt möter händelserna genom berättarens och karaktärernas sinnen och 

språk, att de båda sammanblandas i stilen som blir en kod som läsaren mentalt ska kunna 

omvandla till direkta repliker – röster – från den ena eller andra instansen.52  

I det här avsnittet presenteras först ordval som antingen indikerar ett perspektiv (perspektiv- 

och sannolikhetsmarkörer) eller tydliggör berättelsens tid. Det rör sig oftast om olika typer av 

adverb. Sedan presenteras stilmedel som också indikerar ett perspektiv (eftersom någon måste 

ha gett upphov till uttrycken) men som även åskådliggör på vilka sätt händelserna beskrivs, 

med vilka medel berättarrösten går tillväga. Slutligen presenteras syntaktiskt framträdande drag 

som har en liknande effekt: som konstituerar mönster vilka – bland annat – kan få som verkan 

att rösten stabiliseras och blir igenkännbar.  

 

 

 3.2.1 Ordval 
 

Som direkt replik till Woods utsaga om fri indirekt stil – och min egen parallell mellan hans 

utsaga och stilen i ”Is” – vill jag förtydliga att ”Is” mestadels präglas av enbart indirekt stil, 

eftersom det ofta finns anföringskonstruktioner innan berättaren återger sinnesförnimmelser 

från karaktärerna (som ”de/han känner/ser/hör”).53 Däremot finns det ordval som trots att de 

inte är lika starkt markerade som ”stupid” är anmärkningsvärda, väcker frågor om vem som 

uttalar dem och visar en attityd, inställning och ett perspektiv. 

I underavsnittet om temporalitet (3.1.1) nämndes den framträdande roll som tidsadverbet 

”nu” får, i synnerhet i narrativets slutskede. Delvis stärker dessa kopplingen till nuet (i läsakten) 

och kanske ger de även upphov till en realistisk upplevelse, men de fungerar också som signaler 

i narrativet för att anvisa läsaren om relationen mellan de olika sekvenserna. Även andra 

tidsmarkörer har samma läsarvägledande effekt, som ”[s]å fort de skymtat”, ”så de leker matt 

en stund […] blir sedan stående”, ”[d]e står en lång stund”, ”[n]är de sedan vänder sig om”, 

”[e]fter en lång stund kliver de ut” (328) och ”står kvar och väntar en stund, och börjar 

sedan” (329) och ”efter den gångna tidens ymniga snöfall”, ”[d]e håller sig på avstånd först” 

(330) och ”[f]örst efter en lång stund”, ”[m]edan vattnet långsamt klarnar”, ”hon är 

                                                           
51 James Wood, How Fiction Works, 1:a uppl. (New York, 2008), s. 10. 
52 Wood, s. 11, 15-16. Jämför med ordvalet “upphetsat” i tidigare diskussion av ”Is” (3.1.3). 
53 Wood, s. 8. 
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försvunnen en stund […] glider sedan långsamt fram igen”, ”han ser henne ännu en stund”, 

”[e]fter ett tag slätas hennes ansikte ut”, ”vattnet slukar honom genast”, ”blir kvar uppe vid 

ytan en stund” (332) och”[s]å fort en liten luftbubbla lösgörs”, ”[s]å stillnar isen med ens” 

(333). Den absoluta majoriteten av dessa ordval härleds rimligtvis till berättaren, som 

segmenterar och arrangerar narrativet, vilket tyder på en berättarnärvaro och blir en påminnelse 

om att berättelsen är arrangerad (som narrativ). 

Andra adverb som kan förknippas med tiden är ”långsamt” som förekommer tolv gånger i 

materialet och ”plötsligt” som förekommer åtta gånger, varav ”plötsligt” har sex förekomster 

på de två sista sidorna (332-333). Dessa ger både en (skenbar) uppfattning av varaktigheten i 

berättelsen, men medan ”långsamt” även fungerar som en beskrivande del i narrativet fungerar 

”plötsligt” som en förstärkande signal för att öka dramatiken. Det förekommer också adverb 

som klart förstärker en utsaga, både talarattitydsadverbial (modala satsadverbial) som 

”äntligen” (en förekomst), och flera sättsadverb och adjektiv med liknande funktion: 

  
tumlar äntligen fram ur den djupa sugande snön (328) 

utan tränger sig upphetsat in bland träden (328) 

brinner svagt men ändå mycket smärtsamt (329) 

[d]e går långsamt, andlöst (329) 

[d]et är en underlig, skrämmande känsla (330) 

[d]e börjar sömnsjukt gå ut mot isens mitt (330) 

vid åsynen av detta ryggar de tillbaka, förhäxade (330) 

som isen mycket tyst ger vika under hennes kropp (330) 

[i]sen knakar till och han flyttar sig sömnigt åt sidan (330) 

[h]ennes ansikte ligger alldeles stilla inunder ytan nu (332) 

blottar hennes vita, förbryllade ansikte (332) 

han blir alltmer förtvivlad (332) 

hon är fruktansvärt tung och slapp nu (332) 

[h]ennes ansikte är glanslöst och matt under vattnet, blicken sömnig nu (332) 

känner sig obevekligen ryckas med ner (332) 

[h]an glider ut ur tystnaden och ner i ett fruktansvärt, öronbedövande dån (332) 

isen är även den underbart gult bestrålad (332) 

håller andan, håller emot, instinktivt, häpet (333) 

[d]et tillrar smärtsamt i bröstet (333) 

det börjar krypa allt längre upp i näsan, iskallt svidande (333) 

vattnet ger ett sådant fruktansvärt oljud ifrån sig nu (333) 

han hör namnet ovanifrån igen, sitt eget, dovt (333) 

handlöst faller han (333) 

 

 

Dessa har kort sagt två tydliga funktioner, för det första att markera och förstärka berättarens 

roll som informationskälla och (medkännande) kommentator eller bedömare (”upphetsat”, 

”andlöst”, ”sömnsjukt”, ”förhäxade”, ”handlöst” m.fl.), för det andra att sätta ord på det inre liv 

som förnims eller förutsätts försiggå i karaktärerna (”äntligen”, ”smärtsamt”, ”underlig”, 

”skrämmande”, ”fruktansvärt” m.fl.) vilket kan tänkas ge läsaren en någorlunda realistisk 

känsla i läsakten. 
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 3.2.2 Stilmedel 
 

Narrativet ”Is” är även rikligt fyllt med stilmedel, framför allt liknelser. Vad gäller just 

liknelserna (och metaforerna) så förutsätter de att någon har skapat en analogi – d.v.s. en 

likhetsrelation – mellan två obesläktade men jämförbara objekt och/eller fenomen (vanligtvis 

ett abstrakt och ett konkret). Liknelserna i ”Is” bör kunna härledas till berättaren men många av 

dem har samtidigt en nästan barnslig prägel, som om de är stämda mot karaktärernas egna 

kunskapshorisonter. Exempelvis finns: 

 
[s]om i en gammal dammig kammare: tryckande tyst (328) 

[s]nön hänger ner från trädens grenar i tjocka, blomkålsliknande klasar, liksom 

blomstrande, vattrade sjok (328) 

skymt av en gran, som om skogen och alla träden flyttar sig runt dem (328) 

de känner hur det sakta rör sig runtomkring dem, som om snön långsamt bryter 

fram ur den frusna marken inunder granarna och uppslukar landskapet tyst 

(328) 

[r]untomkring står träden liksom i andakt djupt böjda (328) 

som en glasklar bild, inuti deras huvuden (329) 

grenar och små grönskimrande stenar och löv sitter fastgjutna, som om de flutit upp 

ur det mörka vattnet och fäst sig där […] där isen är som tjockast frusen, ligger den 

som en väldigt [sic!] nätmönstrad vävnad, genombruten av små fina, tunna trådar 

och fibrer, som en väldig duk av skimrande kallt silke (329) 

som om en slags dövhet gripit dem (330) 

sprider sig snabbt som bläck (330) 

vattnet är friskt, som smälta stenar: läskande (330) 

bara ljudlöst töjs sönder och glider upp, som uppblött papp (330) 

ger ifrån sig en strimma doftlös rök, som om hon brunnit upp (330) 

ett hjälplöst rop […] som om någon är på väg ner genom skogen nu (330) 

hon har munnen öppen, som om hon försöker säga honom något under vattnet 

(332) 

[d]et känns som om hela armen plötsligt frusit bort (332) 

hör hur det med en hård smäll faller ner i snön som en kall plåtskiva (332) 

[h]ennes ena hand flyter långsamt upp till ytan och öppnar sig tyst som en blomma i 

vattnet (332) 

[d]et är som om hon vinkar honom till sig (332) 

hon sitter liksom fastsurrad djupt nere i det iskalla, mörka vattnet (332) 

tungan fladdrar slappt mellan läpparna som ett blekt litet blad (332) 

som om någon kommer springande mot vaken nu (333) 

han blir tung som bly (333) 

bubblorna skummar fram ur hans mun, de är hårda och små som omogna ärtor (333) 

 

 

Beträffande metaforerna i narrativet är tillståndet där tämligen likt tillståndet för liknelserna, 

flera av dem präglas av en sorts barnslighet, medan andra tycks tillhöra en annan förståelse-

horisont (rimligtvis berättarens), som i: 

 
[h]uset ligger djupt begravet, nästan helt täckt av en slät, tjock snötunga (328) 

en kvävande, tung berusning (328) 

är huset plötsligt försvunnet (328) 

sticker en hög liten stelnad fena av snö upp (329) 

några genomskinliga moln, några tunna, hopvridna slöjor (329) 

där snön nu ligger så tunt och fint pudrad (329) 
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 [d]e står kvar en stund innanför det höga stängslet av vass (329) 

känner han hennes varma skugga ligga fastnaglad under isen (332) 

han lösgörs plötsligt ur sin förlamning (332) 

[e]tt suddigt ansikte blir synligt, dunkelblått, mycket svagt (333) 

 

Somliga liknelser och metaforer tycks som nämnt ha emanerat från ett barns 

föreställningsförmåga genom antingen sitt innehåll (”som en blomma i vattnet”, ”som omogna 

ärtor”, ”snötunga”, ”stelnad fena av snö”, ”varma skugga”) eller genom att vara mycket enkla, 

närmast lexikaliserade, stelnade bilder (”snabbt som bläck”, ”tung som bly”, ”som en kall 

plåtskiva”, ”som ett blekt litet blad”) medan andra tycks vara mer kommenterande, allvarliga 

(”som om en slags dövhet”, ”liksom fastsurrad”, ”en kvävande, tung berusning”, ”förlamning”). 

Vad gäller den första typen av bildspråk måste också de yttras (uttalas) från berättarinstansen – 

eftersom det är den enda som yttrar sig – men samtidigt vara hämtade från karaktärernas inre 

tal (tankar), vilket i narrativet skapar en närhetsrelation till karaktärerna samtidigt som 

berättelsen i framställningen (narrativet) framträder mer förnimbart, levande. 

I kontrast till verb i passiv form (se 3.1.3) finns det även en viss mängd naturbesjälningar i 

”Is”. Vad gäller naturbesjälningar (återges fetstilt) levandegör de döda ting (naturobjekt/-

fenomen) och tilldelar dessa aktiva egenskaper (som makt) medan parallellismer (återges 

kursivt) i regel förtätar framställningen av berättelsen (narrativet), exempelvis i: 

 
skymt av en gran, som om skogen och alla träden flyttar sig runt dem (328) 

de känner hur det sakta rör sig runtomkring dem, som om snön långsamt bryter fram 

ur den frusna marken […] och uppslukar landskapet tyst (328) 

den djupa sugande snön inne bland träden som hotat att suga in dem (328) 

ser ut över sjön som är stilla nu, tyst, förseglad med ett tjockt lager nyfrusen is (329) 

fåran som ringlar sig […] sluter sig ljudlöst, jäser igen (329) 

[e]n bit ut sticker vassen upp, färglös och död (329) 

som en väldigt [sic!] nätmönstrad vävnad […] som en väldig duk av skimrande kallt 

silke (329) 

så kliver de ut på isen, båda två, samtidigt (329) 

som om isen sjunkit in […] bågnar, sviktar, knakar och knäpper inunder dem […] det 

svarta vattnet sväller, vrider sig långsamt skälvande i en trög, tyst virvel som får 

stenarna på botten att slungas upp mot isens undersida (330) 

[d]e små molnen på himlen har torkat bort (330) 

[s]olen är försvunnen men den lyser ändå upp allting där den ligger gömd, nerkrupen 

någonstans bakom de böjda granarna (330) 

 [s]å kommer en tveksamhet över dem, en tyngd (330) 

 [d]et skvimpar, kluckar och daskar mot isens undersida […] och fläckar snön som 

tyst smälter sönder, perforeras (330) 

som smälta stenar: läskande (330) 

[d]e går ner på knä […] lägger sig båda två ner på mage […] isen mycket tyst ger 

vika under hennes kropp, bara ljudlöst töjs sönder och glider upp (330) 

[h]året fladdrar ut från huvudet och sluter sig sedan mjukt över hennes kinder, flaxar 

bort igen, och blottar hennes vita, förbryllade ansikte (332) 

hon sitter liksom fastsurrad djupt nere i det iskalla, mörka vattnet, det har snörts åt 

henne, och bubblorna väller plötsligt fram ur hennes mun, skymmer hennes ansikte 

(332) 

[h]ennes ansikte är glanslöst och matt under vattnet, blicken sömnig nu (332) 

slukar honom genast, fullständigt: ingenting blir kvar (332) 
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håller andan, håller emot, instinktivt, häpet (333) 

mörkt ovanför hans ansikte, en skugga skymmer det (333) 

vattnet ger ett sådant fruktansvärt oljud ifrån sig nu, det dånar, mullrar (333) 

[d]et bänder upp hans mun och bryter sig in i kroppen, tränger ner, becksvart, 

släcker honom (333) 

han lösgörs från isen, handlöst faller han (333) 

 

Parallellismerna utgör med andra ord en inte försumbar del av mönstret i narrativets 

meningsbyggnad, men det finns också fler, andra egenheter beträffande syntaxen som resulterar 

i möjligheter att föreställa sig en berättarröst i läsakten. 

 

 

 3.2.3 Syntax 
 

Den förtätade effekten i narrativet åstadkoms alltså inte enbart av parallellismerna. I visade 

utdrag har det också framkommit att narrativet – i synnerhet just parallellismerna – binds (eller 

snarare icke-binds) med kommatering. Det rör sig med andra ord om en asyndetisk bindning. 

Därmed inte sagt att narrativet saknar polysyndes (bindning med konjunktioner), för det finns 

också i hög utsträckning, men det är i synnerhet asyndesen som är karakteristisk för narrativet, 

ibland i växelverkan med polysyndetiska markörer som konjunktionen ”och”. Typexempel är: 

 
[s]nön bland träden har svällt upp i värmen från solen, de mjuka snömassorna tycks 

välla in mot dem nu, de känner hur det sakta rör sig runtomkring dem, som om snön 

långsamt bryter fram ur den frusna marken inunder granarna och uppslukar landskapet 

tyst. (328) 

 

[d]e tycker sig se hur den tjocka snön långsamt slätas ut där de gått, och de känner 

med lättnad att det inte är någon mening med att vända om, de skulle ända aldrig hitta 

tillbaka, och fåran som ringlar sig fram mellan granarna sluter sig ljudlöst, jäser igen. 

(329) 

 

[h]an tvekar länge innan han fattar tag om handen och börjar dra henne till sig, men 

hon är fruktansvärt tung och slapp nu, hon sitter liksom fastsurrad djupt nere i det 

iskalla, mörka vattnet, det har snörts åt runt henne, och bubblorna väller plötsligt fram 

ur hennes mun, skymmer hennes ansikte, så hon blir ännu lite tyngre, och tungan 

fladdrar slappt mellan läpparna som ett blekt litet blad. (332) 

 

Asyndes förknippas vanligtvis med en kraftfullare rytm, ett högre tempo.54 Effekten av den här 

sortens bindning kan därmed bli att dels lästempot ökar och att det känns som att händelserna 

ligger väldigt nära varandra i tid, dels att man som läsare påminns om att berättelsen faktiskt är 

modulerad och arrangerad som ett (stilistiskt) narrativ. Variationen mellan asyndes och viss 

polysyndes stärker även intrycket av att det finns en modulerande berättare som uttrycker 

narrativet, särskilt som det finns några kombinationer med ett kommatecken och en konjunktion 

som signalerar en övergång antingen mellan en sinnesförnimmelse och inre tanke eller känsla 

                                                           
54 Cassirer, s. 94-95. 
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hos karaktärerna eller mellan observation och redogörelse, som i: ”han fattar tag om handen 

och börjar dra henne till sig, men hon är fruktansvärt tung och slapp nu” (332) och ”tittar ner i 

vattnet, lägger sig båda två ner på mage, och det är då, när flickan sträcker sig fram och vidrör 

vattnet lätt, som isen mycket tyst ger vika under hennes kropp” (330). 

Därutöver finns det flera korta (grafiska) meningar som utgör egna stycken. Eftersom de är 

korta och både rymmer ett begränsat innehåll och drar uppmärksamhet till sig grafiskt får de 

rimligen mer fokus i läsakten, vilket förstärker den innehållsliga betydelsen och möjligen även 

sänker lästempot. Exempelvis finns: 

 
Inne i skogen är det stilla och vitt. (328) 

Det är ofantligt djupt och tyst där de går. (328) 

 

Ingen har saknat dem än. 

Det är en underlig, skrämmande känsla. 

De börjar sömnsjuk gå ut mot isens mitt. 

Det är som en slags dövhet gripit dem. 

Här och var har vattnet trängt upp genom isen (330) 

 

Och han ser henne ännu en stund. 

Hon ligger stilla i det mörka vattnet nu. (332) 

 

De kontrasteras mot de längre styckena som finns i redan redovisade utdrag. Flera av de längre 

styckena har även ett flertal fundament som uppvisar anaforiska styckeinledningar, särskilt 

pronomenen ”de” eller ”han” som inledningsord, som i: 

 
De känner båda […] 

De står […] 

De ser […] (328) 

 

De ser […] 

De står kvar […] 

[…] 

De går långsamt […] 

De andas […] (329) 

 

Han lösgörs […] 

[…] 

Han böjer sig […] 

Han skopar […] 

[…] 

Han blir […] 

Han hör […] (332) 

 

Sammantaget vill jag hävda att många av de stilmarkörer som har presenterats här underlättar 

för läsaren att föreställa sig stildraget berättarröst i läsakten. För det första tyder ordvalen vad 

gäller adverb och adjektiv samt valda stilmedel på att det finns en instans som yttrar dessa 

subjektiva språkhandlingar, en yttrandeinstans som man kan föreställa sig som berättaren. För 
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det andra visar både tidsmarkörerna och bindningen (eller icke-bindningen när det gäller 

asyndes) att berättelsens arrangemang, narrativet, är organiserat av en instans, föreställningsvis 

av samma berättare. Vidare skapar både mönstren vad gäller asyndesen, variationen mellan 

korta stycken och längre stycken och i synnerhet de anaforiska fundamenten, incitament att 

föreställa sig en regelmässig och konsekvent berättarröst. För det tredje skapar innehållet i 

bildspråket och i de anaforiska styckeinledningarna med ”de”/”han” en närhetsrelation till 

karaktärerna, vilket – med tanke på att de själva saknar repliker – underlättar en föreställning 

av att någon – berättaren – skapar och upprätthåller den närhetsrelationen. 

 

 

 3.3 Implikation: rösten 

 

De narratologiska och stilistiska egenskaper som har redovisats från ”Is” har presenterats som 

belägg för att en berättarröst kan framträda i läsningar av novellen. I det här avsnittet 

sammanfattas tidigare resultat som även kompletteras med några ytterligare iakttagelser för att 

diskutera berättarrösten. I det första underavsnittet tydliggörs berättarens (den berättandes) 

relation till berättelsen (det berättade) och till narrativet (framställningen), i det andra 

underavsnittet diskuteras vilken funktion en – föreställning av – berättarröst kan ha i läsakten 

och i det tredje underavsnittet resoneras om huruvida det finns incitament för läsaren att anta 

narratens roll, att föreställa sig själv som mottagare av den framförda berättelsen. 

 

 

 3.3.1 Relation 
 

För att besvara frågan som Genette ställer i anslutning till perspektiv: ”Vem används som källa 

för sinnesförnimmelser?” är det mot bakgrund av anförda resultat rimligt att hävda: först ”de” 

och sedan ”han”, alltså karaktärerna; eller i vissa fall en osynlig instans, berättaren. Gränsen är 

ibland svår att urskilja eftersom sinnesförnimmelser och beskrivningar som (tillsynes) kommer 

från någon annan än karaktärerna blandas med sinnesförnimmelser och tankar eller känslor som 

med anföring anges härstamma från karaktärerna, som i: ”[d]e andas häftigt och den tjocka 

ångan lämnar deras kroppar tyst, de känner hur den skalas loss inombords, och för vart andetag 

de tar blir de lite mindre, lättare, befrias från något slags olidligt, invändigt tryck.” (329)55 

Sammanblandningen förstärks dessutom av den närhet som finns mellan narrativets 

berättande instans – d.v.s. föreställningen av berättaren – och det berättade, främst karaktärerna. 

Det gäller både det simultana berättandet som sker i presens och förstärks med nutidsmarkören 

                                                           
55 Se 3.1.3.1 för utförligare redovisning. 
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”nu” (se 3.1.1) samt det bildspråk som påminner om ett barns föreställningsförmåga (se 3.2.2). 

Utöver redovisat bildspråk finns även vissa andra förstärkande eller vaga uttryck som ”[e]fter 

ett tag slätas hennes ansikte på ett konstigt vis ut, och en jättelik luftbubbla växer fram mellan 

hennes läppar” (332) vilka har liknande funktion. Å andra sidan finns det mer orienterande 

rumsmarkörer som ”runtomkring” och ”runt (dem)” eller ”inne (bland träden/skogen)”, ”inuti” 

eller ”här och var” som tyder på en mer överskådlig berättarposition, varifrån berättaren kan 

överblicka miljön och liksom organisera narrativet utifrån dessa förnimmelser.56 

För att besvara den fråga Genette ställer i anslutning till röst: ”Vem talar?” ligger det däremot 

nära till hands att svara narrativets producerande instans, d.v.s. berättaren. Tidigare har 

berättarens position bestämts som hetero- och extradiegetisk (3.1.2) samtidigt som vissa ordval 

(3.2.1) och vissa stilmedel (3.2.2) har bedömts härröra från berättaren och de kan sammantaget 

anses röja berättarens inblandning i narrativet. Dessutom visar flera tidsmarkörer (se 3.2.1) och 

rumsmarkörer (se ovan) att berättaren arrangerar och organiserar narrativet utifrån tidsliga och 

rumsliga aspekter i berättelsens miljö. Ytterligare markörer som röjer berättarens närvaro i 

narrativet är språkliga signaler som anger relation, sammanhang, i narrativet, som exempelvis:57 

 
utan tränger sig upphetsat in bland träden så snötäcket tyst spricker (328) 

vänder sig om och ser in i skogen igen men bländas så svårt (329) 

[a]llting löses upp, brinner svagt men ändå mycket smärtsamt (329) 

[o]m de skrapar bort en näve snö lite längre ut kan de också se (329) 

[s]å kliver de ut på isen (329) 

för det är som om isen sjunkit in (330) 

[s]olen är försvunnen men den lyser ändå upp allting (330) 

[s]å kommer en tveksamhet över dem, en tyngd (330) 

som för att kunna se henne bättre (332) 

för hon ser ut att vara alldeles nära, ändå når han henne inte (332) 

skymmer hennes ansikte, så hon blir ännu lite tyngre (332) 

den väldiga isen är även den underbart gult bestrålad (332) 

han sjunker ännu lite djupare ner, men glider långsamt upp (333) 

[s]å stillnar isen med ens (333) 

[m]en vattnet ger ett sådant fruktansvärt oljud ifrån sig nu, det dånar, mullrar, så han 

hör det bara mycket svagt (333) 

 

Detsamma gäller när berättaren anger icke-förnimmelser: 

 
in i den ljudlösa skogen (328) 

men ingenting hörs (328) 

[d]e ser bara sig själva nu, fullkomligt ljudlösa (328) 

fåran som ringlar sig fram […] sluter sig ljudlöst (329) 

vattnet fräser till och ger ifrån sig en strimma doftlös rök (330) 58 

 

                                                           
56 Angivna rumsmarkörer har totalt arton förekomster i materialet 
57 Relation definieras vanligtvis som berättande framställning (se Cassirer, s. 162). Eftersom detta narrativ har 
bedömts som mestadels rent narrativ (se 3.1.3), eller relation, används termen relation här för förhållningssätt. 
58 Vidare förekommer orden ”tyst/tysta” sjutton gånger i materialet.  
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Det är möjligt att påstå att berättarens relation till narrativet åskådliggörs med dessa markörer. 

Sammanfattningsvis finns det skäl att påstå att det är berättaren som talar men att ett flertal 

uttryck (konkreta sinnesförnimmelser, inre tanke- och känsloliv och abstrakt bildspråk) hämtas 

från karaktärerna och deras inre liv. Berättarrösten tillgriper med andra ord ofta den teknik som 

Genette kallar intern fokalisering och som traditionellt har kallats begränsad allvetare. 

Att berättaren genom olika, subtila, signaler tillkännager sin närvaro, samtidigt som 

berättaren trots sin distanserade position markerar närhet till karaktärerna, gör det möjligt att 

tilldela berättaren en identitet i narrativet. Identiteten skulle i så fall kanske främst karakteriseras 

av å ena sidan en distans i position och å andra sidan en stark närhetsrelation, eller rent av 

empati, i förhållningssättet till dels karaktärerna (baserat på fokaliseringen och stilmedlen, 

särskilt bildspråket), dels till berättelsen så som den framställs som narrativ (simultant 

berättande i presens) och dels till narraten (relation i tid, rum och sammanhang anges). Dessa 

språkliga och narrativa mönster liknar med andra ord de spår som Mladen Dolar menar kan 

påminna om en röst och ge incitament att föreställa sig en röst när en sådan tillsynes saknas.59 

 

 

 3.3.2 Funktion 
 

Berättaren är i högsta grad en föreställning i läsakten. Detsamma gäller berättarrösten, men i 

det här specifika narrativet går det trots allt att anse att rösten finns närmare till hands. Uttrycken 

– d.v.s. de språkyttringar som utgör narrativet och representerar berättelsen – finns ju skriftligt, 

och därmed finns även en potential att föreställa sig dem muntligt, vilket det verkar finnas en 

benägenhet att göra.60 Berättaren framträder däremot aldrig som uttryckt referent i narrativet 

eller som person i berättelsen. Som redovisat finns det dock incitament att utifrån språkliga 

signaler, narrativa egenskaper i narrativet och med sin egen föreställningsförmåga läsa ”Is” med 

en, konstruerad, berättarröst. En sådan föreställning kan dessutom fylla flera funktioner. 

Den klaraste funktionen, som även Genette anger (se 1.4.1), är att berättarrösten organiserar 

narrativet, som visat (3.3.1) genom att ange relationer i tid, rum och vad gäller sammanhang i 

narrativet. Det gäller också den närhetsrelation berättarrösten skapar till karaktärerna (se 3.2.2 

och 3.3.1) och de syntaktiska egenskaperna (3.2.3), framför allt variationen i styckelängd, som 

indikerar att narrativet är arrangerat, och de anaforiska fundamenten som skapar ett repetitivt 

mönster som kan associeras till en berättande och konsekvent röst. 

                                                           
59 Dolar, s. 14-15, 22-23, 35-39. 
60 Vulovic, s. 95-96; Holmberg & Ohlsson, s. 70. Se även avsnitt 1.4.1. 
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Berättarrösten förblir dessutom suverän, överordnad i förhållande till karaktärerna. 

Karaktärerna erövrar aldrig ett eget språk eftersom de saknar repliker.61 Alla deras 

sinnesförnimmelser och tanke- och känslointryck omvandlas i stället till berättande genom 

berättarrösten. Witt-Brattström, Österholm och Williams poängterar alla att Aliide i Aliide, 

Aliide kan omdefiniera sin självbild och formulera sin egen verklighet genom ett aktivt 

språkbruk.62 Den möjligheten saknar karaktärerna i narrativet ”Is”. I stället kan man hävda att 

de präglas av en sårbarhet, som i narrativet även manifesteras av verben i passiv form (3.1.3), 

d.v.s. att karaktärernas handlingar passiviseras, och de många naturbesjälningarna (3.2.2), d.v.s. 

att naturen ges aktiv makt. Det medför alltså att karaktärerna blir förhållandevis passiva – eller 

rättare sagt chanslösa – mot naturen. Däremot kan man vidhålla att berättarrösten ändå försöker 

harmoniera framställningen med karaktärernas förståelsehorisont (ofta intern fokalisering, se 

3.1.3.1; stilmedlen, särskilt bildspråket, se 3.2.2). Utifrån Elbows påstående att man gärna 

föreställer sig en röst på grundval av hur man föreställer sig rösten – berättaren eller 

karaktärerna – som människa finns det därmed ytterligare skäl att föreställa sig berättarrösten 

som empatiskt stämd mot karaktärerna.63 

Att ett narrativ framförs i presens medför enligt Genette – även om berättaren antar en 

heterodiegetisk person – också ett visst mått av homodiegetisk prägel: berättaren blir som ett 

samtida vittne.64 I samband med avsnitten om temporalitet (3.1.1) och ordval (3.2.1) nämndes 

att nutidskänslan och vissa beskrivande ord kan ge narrativet en realistisk känsla. Det gäller 

även delvis stilmedlen som trots att de ofta består av abstrakta ord med bildlig innebörd ändå 

levandegör innehållet, gör miljön mer förnimbar. Dessa detaljer som målar narrativet och 

åtminstone delvis ger narrativet en realistisk prägel kan möjligtvis ge incitament till att 

föreställa sig en berättarröst. Narrativet framställer en hemsk situation med två barn som 

drunknar, men om man föreställer sig en berättarröst (och berättare) i läsakten skapar man ändå 

en viss distans till händelserna. Det är berättarrösten som i så fall föreställs som vittne till de 

dramatiska händelserna, medan läsaren – i skenbar nutid – tar del av uppgifterna i andrahand.  

Jämfört med Aliide, Aliide, som enligt Sundholm innehåller både den berättande Aliide och 

den (fram)berättade Aliide, är det den förhållandevis anonyma berättarrösten som härskar i 

”Is”.65 Man kan jämförelsevis alltså påstå att, den konstruerade, berättarrösten i ”Is” blir 

                                                           
61 De saknar rent av namn. 
62 Witt-Brattström 2003, s. 182-183; Österholm, s. 112, 124, 150-151, 247-248, 294; Williams, s. 193-194. 
63 Elbow, s. 1-6, 10-13. 
64 Genette, 1988, s. 80-83. 
65 65 Mårten Sundholm, Aliide och Aliide: en narratologisk undersökning av Mare Kandres roman Aliide, Aliide, 
kandidatuppsats (Uppsala, 2011). 



31 
 

hegemonisk. Berättarröstens funktion kan då sammantaget sägas vara organisatorisk, empatisk 

och vittnande.  

 

 

 3.3.3 Att anta narratens roll 
 

Som tidigare nämnt (1.4.1) anger Genette att en extradiegetisk berättare motsvaras av en 

extradiegetisk narrat. Berättarrösten befinner sig utanför berättelsen, och det gör således 

narraten också. Att det saknas en synlig mottagare – likväl som det saknas en synlig avsändare, 

berättarröst – som referent i narrativet och som person i berättelsen torde underlätta för en 

läsare, vilken som helst, att föreställa sig att narrativet riktar sig till en själv i och med att det 

inte riktar sig till någon specifik. I ”Is” kan narratens position och roll dock ha diametrala 

effekter. Å ena sidan står narraten utanför både berättelsen och narrativet och har därmed en 

viss distans till båda, å andra sidan finns det ingen faktisk mottagare som försvårar för en läsare 

att anta narratpositionen och föreställa sig att narrativet riktar sig till en själv, vilket kan skapa 

en illusorisk närhetskänsla till både narrativet och berättelsen. 

Dessutom finns det – som förhoppningsvis har framgått – flera moment som skulle kunna 

underlätta för en läsare att föreställa sig själv som en narrat (mottagare) som lyssnar till en 

berättarröst. Vad gäller både narrativa och stilistiska moment kan den närhetsrelation, den 

empati, som upprättas även skapa ett (skenbart) förtroligt förhållande mellan berättarröst och 

narrat. Berättarröstens kontinuerliga och konsekventa närvaro i narrativet kan därutöver skänka 

den trovärdighet och kanske underlätta illusionen av att man lyssnar till en röst. Närvaron 

tillsammans med faktumet att berättaren är den enda som yttrar sig (även om narrativet genom 

intern fokalisering ”färgas” av karaktärernas sinnesförnimmelser) i en skenbar nutid kan ge skäl 

att föreställa sig att man lyssnar till en vittnesskildring som i brist på andra mottagare kan tänkas 

rikta sig till en själv, vilket ytterligare kan förstärka trovärdigheten, förtroligheten och illusionen 

av att man som läsare lyssnar till en berättarröst.  
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4. Avslutande diskussion 

  

Ordet röst i allmän betydelse innefattar många kvaliteter som röst i metaforisk betydelse – som 

röst i skönlitteratur – inte kan ersätta, så som faktisk ljudlighet, prosodiska egenskaper och 

tempo i kombination med dialekt, sociolekt och idiolekt. Talar man om fenomenet att föreställa 

sig att någon berättar när man läser en text är röst helt enkelt den närmaste associationen som 

finns att tillgå. Vad är röst i text egentligen? Det kan säkert upplevas som ett inre ljudande, eller 

syfta på skriftligt språk som passar högläsning, eller rent av bara vara en åtgärd man som läsare 

vidtar för att särskilja olika instanser – så som olika karaktärer och olika berättare – när det rör 

sig om ett komplicerat narrativ. I varje fall förblir röst i text en svag kopia av röst i sinnevärlden. 

Varför verkar det då finnas en benägenhet att föreställa sig röster i läsakter? Det kanske är 

en helt subjektiv företeelse, men om man får tro handböcker i narratologi (se 1.4.1 och 3.3.2) 

verkar fenomenet vara relativt allmängiltigt. Fenomenet kanske beror på en vilja hos läsaren, 

en vilja att realisera narrativet som en förnimbar berättelse. Kanske påverkas benägenheten och 

viljan av samhället i övrigt, av hur stark förbindelsen mellan exempelvis litteratur och tal är, 

d.v.s. av vilka medier litteratur normalt framförs igenom: om det är böcker, röster via talböcker 

eller röster genom uppläsningar. Även den personliga preferensen och vanan lär påverka. 

Sannolikt inverkar samtliga faktorer, precis som den traditionella muntliga berättartraditionen 

fortfarande lär påverka. Själva skriftspråket kan ju även betraktas som en kod bestående av 

grafiska skrivtecken för talspråket, så det kanske inte är ett orimligt antagande att en text delvis 

är ett partitur för en eller flera potentiella röster. 

Enligt den nu presenterade undersökningen finns det åtminstone skäl att påstå att 

inomtextliga faktorer kan understödja en föreställning av röst vid läsning av skönlitteratur. I 

novellen ”Is” har jag först och främst upplevt en vag sorts röst i mina läsningar. Utifrån den 

upplevelsen har jag försökt klargöra om det finns inomtextliga moment som konstituerar en 

röstens potential i novellen. Premissen har varit att rösten är en föreställning i läsakten – i det 

här fallet min föreställning – men undersökningen har ändå syftat till att genom narratologisk 

och stilistisk metodik tydliggöra om föreställningen gynnas av inomtextliga moment.  

När det gäller narrativa moment har det simultana berättandet i presens med angivna 

tidsmarkörer och konsekvent fokalisering lyfts som egenskaper som underlättar en föreställning 

av röst. De ger upphov till en närhetsrelation mellan berättare och berättelse. När det gäller 

stilistiska moment har syntaktiska regelbundenheter så som konsekvent asyndetisk bindning 

och anaforiska fundament, bruket av stilmedel som parallellismer (d.v.s. en upprepningsteknik) 

och bildspråk tillsammans ordval som indikerar ett berättarperspektiv, anger relationer och 
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segmenterar narrativet, presenterats som faktorer som kan underlätta föreställningen. De skapar 

framför allt en regelbundenhet, konsekvens och relation som dels stärker närhetsrelationen, dels 

insinuerar att narrativet berättas av en vittnande – och således trovärdig – berättare som, enligt 

illusionen, har omvandlat en (icke-språklig) berättelse till ett narrativ. Det stärker inte enbart 

kopplingen mellan berättare och berättelse, utan också mellan berättare och narrativ. 

Dessa moment kan sammantaget alltså ge skäl att härleda de yttringar som narrativet består 

av och som representerar berättelsen till en konstruerad instans i narrativet, d.v.s. berättaren. 

Lyckas man föreställa sig en berättare utifrån de språkliga yttringarna borde det även ligga nära 

tillhands att föreställa sig en berättarröst i narrativet, att föreställa sig processen i läsakten som 

ett inre ljudande eller som om någon – ett trovärdigt, empatiskt vittne – delger den dramatiska 

berättelsen. Man kanske därför inte bara läser texten, utan även hör den.  

Eftersom karaktärerna är förhållandevis anonyma och både saknar uttalade namn och 

repliker går det även att påstå att berättaren är en hegemonisk instans. Med det inte sagt att 

berättaren överordnas berättelsen, d.v.s. är mer synlig än berättelsen, för berättaren är i hög grad 

osynlig och berättelsen framträder i hög grad tydligare i narrativet än berättaren. Berättaren ger 

sig varken tillkänna med affektiva eller moraliska kommentarer, inte heller egna reflektioner 

eller ideologiska ställningstaganden. I stället tillåts karaktärerna att framträda. Premissen är 

emellertid att de bara tillåts framträda genom berättaren, även om yttringarna i narrativet (som 

alltså tillhör berättaren) är påverkade av karaktärerna, ofta genom intern fokalisering. 

Att berättarrösten är empatisk och trovärdig kan anses vara ett skäl att föreställa sig 

berättaren. Att narrativet är lättfattligt – upptar litet utrymme, består av simultant kronologiskt 

berättande, uppbärs av varierad men inte komplicerad syntax – och förnimbart genom 

mångfaldiga detaljer och sinnesförnimmelser ger skäl att föreställa sig en berättarröst. Det 

kanske är så att om man kan föreställa sig berättaren kan man också föreställa sig berättarrösten, 

och tvärtom: kan man föreställa sig en berättarröst kan man också föreställa sig berättaren. 

I den här uppsatsens inledningskapitel eftersöks uttryckligen en röst medan det i 

resultatredovisningen talas om en berättarröst. Man kan säga att premissen var rösten i texten 

och att slutsatsen formuleras som berättarrösten i narrativet. I uppsatsens inledningsskede var 

ansatsen öppen. Vad gäller slutsatsen blir den mer sluten: undersökningen påvisar nämligen att 

om man föreställer sig en röst i läsakten av ”Is” så finns det skäl att tillskriva berättaren den 

rösten, åtminstone om man ska begreppsliggöra fenomenet. 

Andra texter kan emellertid uppvisa en annan potential. I större narrativ med mer 

komplicerade narrativa system och en större stilistisk differentiering finns det säkerligen 

möjligheter att föreställa sig flera röster. Då kanske det är mer relevant att omtala narrativet 
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som en kod för en mångstämmighet vars potential tycks finnas i narrativet och i ens egen 

föreställningsförmåga. Skulle man undersöka ett sådant material, med en mångfald olika sorters 

språkhandlingar – beskrivningar, utvärderingar, ställningstaganden, omdömen, repliker och 

extralingvistiska signaler (kroppsspråk) – och med en mångfald agenter – olika berättare, ett 

rikt karaktärsgalleri, karaktärer med distinkta stiluttryck – tror jag ändå att det fortfarande vore 

relevant att använda narratologiska och stilistiska metoder för att utreda rösten eller rent av 

differentiera röstintrycket till röstinstanser i texten. 

I undersökningar med liknande infallsvinkel vore det samtidigt intressant att välja och 

renodla andra litteraturvetenskapliga perspektiv. Man skulle exempelvis kunna göra en ren 

receptionsteoretisk studie för att kasta mer ljus över den meningsskapande processen i läsakten 

– inklusive läsaktens föreställning av röst. Det vore även möjligt med kvantitativa studier som 

jämför olika läsakter för att klargöra om det finns texter som i större utsträckning än andra läses 

med en konstruerad röst. Likaså vore det nyttigt att fördjupa studiet av själva texten och i högre 

grad undersöka om det finns stilistiska moment som kan gynna föreställningen av röst i läsakter. 

Särskilt skulle man kunna ge uppmärksamhet åt ord som representerar ljudintryck, för att 

”mäta” textens hörbarhet. En mer lingvistisk infallsvinkel skulle även ge skäl att jämföra 

”hörbarheten” i litteratur med resultat ur talspråksforskning för att hitta likheter och skillnader. 

Vad gäller den här undersökningens validitet finns det vissa villkor som bör kommenteras 

igen. Valet av primärmaterial baseras som tidigare nämnts på mina subjektiva upplevelser, 

vilket jag ansåg vara en nödvändig premiss. Alternativen var att antingen välja ett material som 

jag läste utan en föreställning av röst och då undersöka varför inte föreställningen tillkom, eller 

att välja ett material som jag inte hade någon inställning alls till. Jag valde det enklaste 

alternativet, väl medveten om att det har gett undersökningen viss godtycklig prägel.  Materialet 

är även begränsat sett till längd, varaktighet och motiv. Eftersom undersökningen i sig var 

mycket omfattande då röst i text har en vag referent kändes begränsningen riktig. För mer 

allmängiltiga och användbara resultat hade dock mer omfattande material krävts. 

Vad gäller metodiken innebär en begreppsläggning av fenomen i läsakten ofrånkomligen att 

man tvingas förminska fenomenet när det ska assimileras in i ett definierat begrepp. Narratologi 

och stilistik är särskilt två begreppsbaserade teoretiska fält som säkert kan beskyllas för att ge 

mer preskriptiva än deskriptiva redskap, vilket kan ge sken av att fenomenet läsning står tillbaka 

för objektet texten. Min receptionsteoretiska grundhållning var ett sätt att försöka undvika detta. 

Avslutningsvis tycks föreställningen av röst i text vara någonting som grundläggs av å ena 

sidan läsarens föreställningsförmåga, och å andra sidan inomtextliga moment. I ”Is” finns såväl 

narrativa som stilistiska moment som understödjer en föreställning av röst i läsakten.  
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5. Sammanfattning 

 
Illusionen av en röst i läsningar av skönlitteratur verkar på samma gång vara en allmängiltig 

tendens och ett abstrakt fenomen med vag referent. Syftet med den här undersökningen har varit 

att klargöra om det finns inomtextliga moment i Mare Kandres (1962-2005) novell ”Is” (1988) 

som gynnar en föreställning av röst i läsakten. Frågeställningarna som har besvarats gäller om 

det finns narrativa moment i berättarakten som främjar en sådan föreställning, om det finns 

stilistiska moment som främjar en sådan föreställning och om man kan omtala rösten som 

(delvis) en effekt av narrativa och stilistiska moment i novellen. 

För att utreda detta används teoribildningarna narratologi och stilistik. Vad 

sekundärlitteraturen anbelangar konsulterades primärt Gérard Genette och Peter Cassirer. 

Metodiskt närlästes novellen, d.v.s. med omsorgsfulla omläsningar. Å ena sidan syftade 

närläsningarna till en analys av novellens narrativa egenskaper för att kunna diskutera rösten. 

Å andra sidan genomfördes i närläsningarna en stilanalys där rösten antogs som ett stildrag som 

belades med stilmarkörer.  

Bland den forskning som tidigare har genomförts av Kandres verk är påfallande många 

genusteoretiska och ett flertal forskare lyfter fram det aktiva språkbruket som en avgörande 

faktor för karaktärsutveckling. Vad gäller tidigare studier av röst i text finns det påståenden om 

att ett yttranden alltid lämnar vissa spår som kan ge incitament att föreställa sig en röst när en 

sådan tillsynes saknas. Det finns också forskare som hävdar att det oftast finns en dramatisk 

röst i (läsningen av) texter och att rösten gärna föreställs på basis av hur läsaren uppfattar 

karaktärsdragen hos den som yttrar sig. 

I den narratologiska undersökningen formuleras berättarsättet av ”Is” som simultant 

berättande i presens, framfört av en extra- och heterodiegetisk berättare som ofta tillgriper intern 

fokalisering. Stilanalysen innehåller vidare belägg för en, om än diskret, berättarnärvaro i 

narrativet (framställningen av berättelsen) genom ordval, stilmedel och regelbundna mönster i 

meningsbyggnaden. Därmed var det rimligt att tillskriva berättaren rösten. Berättaren 

bedömdes även skapa en närhetsrelation till det omtalade (berättelsen och karaktärerna) och 

fungera som ett vittne till berättelsen i narrativet, vilket antogs stärka föreställningen av att 

rösten i läsakten kunde tilldelas berättaren. Berättarrösten är i så fall åtminstone delvis ett 

resultat av inomtextliga – narrativa drag och stildrag – moment i ”Is”. 
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Bilaga 1 – ”Is” 

 

 

Så fort de skymtat den igenfrusna sjön nere mellan granarna blir de plötsligt oroliga och har 

ingen större lust att stanna kvar i den trånga, snöhöljda trädgården längre. 

Solen dallrar lätt högt uppe på himlen – 

Huset ligger djupt begravet, nästan helt täckt av en slät, tjock snötunga som hänger ner över 

taket och skymmer fönstrena. 

De är lite dåsiga av maten de ätit – gröten, äggen, mjölken, brödet – så de leker matt en 

stund, tumlar runt, sticker händerna djupt ner i snön, blir sedan stående och tittar in i den 

ljudlösa skogen, dit de inte får gå – 

De skymtar sjön igen, kan inte riktigt släppa tanken på detta mörka, tillslutna vatten därnere, 

kan inte stå emot det längre, utan tränger sig upphetsat in bland träden så snötäcket tyst spricker 

sönder under deras kroppar. 

 

Inne i skogen är det stilla och vitt. 

Som i en gammal dammig kammare: tryckande tyst, och trots den torra kylan mycket kvavt 

och nästan instängt, ombonat. 

Det klämmer över deras ansikten nu – 

Snön hänger ner från trädens grenar i tjocka blomkålsliknande klasar, liksom blomstrande, 

vattrade sjok. 

De känner båda en nästintill kväljande upphetsning vid åsynen av de mjuka snömassorna 

som tornar upp sig runtomkring dem, och av djupet av snön inunder dem: en kvävande, tung 

berusning – 

De står en lång stund inne bland granarna och skriker sina namn, men ingenting hörs. 

De ser bara sig själva nu, fullkomligt ljudlösa, som i en olidligt stilla dröm, hur den tjocka 

ångan bolmar fram ur deras munnar och ringlar uppåt i den torra luften och skingrar sig. 

När de sedan vänder sig om är huset plötsligt försvunnet, skymt av en gran, som om skogen 

och alla träden flyttar sig runt dem under det att de skrikit sina namn och de kommit ännu lite 

djupare in i skogen. 

Det är ofantligt djupt och tyst där de går. 

Snön bland träden har svällt upp i värmen från solen, de mjuka snömassorna tycks välla in 

mot dem nu, de känner hur det sakta rör sig runtomkring dem, som om snön långsamt bryter 

fram ur den frusna marken inunder granarna och uppslukar landskapet tyst. 
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Efter en lång stund kliver de ut ur skogen och tumlar äntligen fram ur den djupa sugande 

snön inne bland träden som hotat att suga in dom under sig. 

De ser ut över sjön som är stilla nu, tyst, förseglad med ett tjockt lager nyfrusen is. 

Runtomkring står träden liksom i andakt djupt böjda ner mot marken under tyngden av den 

fuktiga snön, och alldeles nere vid strandkanten sticker en hög liten stelnad fena av snö upp. 

De ser konturerna av några stora, släta stenar inunder, en stock eller två. 

De står kvar strax nedanför skogsbrynet och väntar en stund, hämtar sig efter den tunga 

marschen ner genom skogen. 

Himlen flimrar svagt och några genomskinliga moln, några tunna, hopvridna slöjor ligger 

stilla däruppe. 

Det gnistrar i den tysta snön. 

De grova iskornen glöder. 

De vänder sig om och ser in i skogen igen men bländas så svårt att de nästan segnar ihop. 

Allting löses upp, brinner svagt men ändå mycket smärtsamt, som en glasklar bild, inuti 

deras huvuden en stund, och börjar sedan, långsamt, sjunka undan, in. 

De tycker sig se hur den tjocka snön långsamt slätas ut där de gått, och de känner med lättnad 

att det inte är någon mening med att vända om, de skulle ändå aldrig hitta tillbaka, och fåran 

som ringlar sig fram mellan granarna sluter sig ljudlöst, jäser igen. 

 

De går långsamt, andlöst, ner över stranden där snön nu ligger så tunt och fint pudrad över 

de runda stenarna inunder. 

De andas häftigt och den tjocka ångan lämnar deras kroppar tyst, de känner hur den skalas 

loss inombords, och för vart andetag de tar blir de lite mindre, lättare, befrias från något slags 

olidligt, invändigt tryck. 

Snön över stranden är mycket ren och fin, som frusen, torkad sand klibbar den ihop det 

spröda gräset mellan stenarna. 

De sätter sig ner på huk vid strandkanten. 

En bit ut sticker vassen upp, färglös och död. 

Isen sluter inte tätt, den är uppblött och mjuk längs med strandkanten och skiftar i grönt, 

blått, gult, förtunnad och söndernött av det kluckande vattnet inunder. 

Genom en liten springa kan de se ner på stenarna som glänser matt på botten. 
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Om de skrapar bort en näve snö lite längre ut kan de också se att grenar och små 

grönskimrande stenar och löv sitter fastgjutna som om de flutit upp ur det mörka vattnet och 

fäst sig där. 

Och här och var, där isen är som tjockast frusen, ligger den som en väldigt nätmönstrad 

vävnad, genombruten av små fina, tunna trådar och fibrer, som en väldig duk av skimrande kallt 

silke fastspunnen över det svarta vattnet inunder. 

 

Så kliver de ut på isen, båda två, samtidigt – 

Den känns fast och torr inunder deras fötter. 

De står kvar en stund innanför det höga stängslet av vass innan de försiktigt tränger sig 

igenom, kommer ut på andra sidan och ser ut över sjön som tycks dem ren och ofantlig nu, 

oigenkännlig efter den gångna tidens ymniga snöfall. 

Ingen har saknat dem än. 

Det är en underlig, skrämmande känsla. 

De börjar sömnsjukt gå ut mot isens mitt. 

Det är som om en slags dövhet gripit dem. 

Här och var har vattnet trängt upp genom isen. 

Det är mörkblått, mycket starkt, och sprider sig snabbt som bläck i den lätta, mjuka snön 

ovanpå. 

De går långa omvägar runt de mörka fläckarna, för det är som om isen sjunkit in där det är 

blött. 

Den bågnar, sviktar, knakar och knäpper inunder dem och när de kommit ännu längre ut 

kränger den jättelika isskivan till så de nästan slungas omkull, det svarta vattnet sväller, vrider 

sig långsamt skälvande i en trög, tyst virvel som får stenarna på botten att slungas upp mot isens 

undersida. 

De springer ett stycke till och allting blir stilla igen. 

De små molnen på himlen har torkat bort. 

Solen är försvunnen men den lyser ändå upp allting där den ligger gömd, nerkrupen 

någonstans bakom de böjda granarna. 

De fortsätter att gå. 

Träden runtomkring sjön sjunker långsamt undan, ner, till dess allt de har kvar runtomkring 

sig så långt de kan se är isens stora döda, tysta snövidd. 

Så kommer en tveksamhet över dem, en tyngd. 
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Mitt ute på isen har ett stort, svart hål slagits upp, och vid åsynen av detta ryggar de tillbaka, 

förhäxade, de blir stående, tätt ihop, och vågar sig nästan inte dit. 

Någon har trampat upp snön runt vaken och spåren ringlar bort över isen, in bland träden, 

upp i den snötäppta skogen. 

De håller sig på avstånd först. 

De står en bit ifrån den, lutar sig fram och tittar ner i vaken där vattnet uppe vid ytan är 

gulnat och svagt, men djupare ner, mot botten, alldeles svart och ogenomskinligt, stilla. 

Det skvimpar, kluckar och daskar mot isens undersida, skvätter upp över kanten, splittras 

och fläckar snön som tyst smälter sönder, perforeras. 

En liten fisk med grova, gröna fjäll och ett underligt mönster tecknat över hela kroppen ligger 

nersjunken i den släta snön, alldeles platt. 

Några färska droppar blod fläckar snön intill den. 

De står stilla och tänker på detta djupa, kalla mörker som skrubbar sig så tyst inunder isen, 

och den starka doften ur vattnet är friskt, som smälta stenar: läskande. 

 

De går ner på knä, och kryper långsamt fram till kanten och tittar ner i vattnet, lägger sig 

båda två ner på mage, och det är då, när flickan sträcker sig fram och vidrör vattnet lätt, som 

isen mycket tyst ger vika under hennes kropp, bara ljudlöst töjs sönder och glider upp, som 

uppblött papp. 

Han ser henne snabbt sjunka ner, hur vattnet fräser till och ger ifrån sig en strimma doftlös 

rök, som om hon brunnit upp. 

Isen knakar till och han flyttar sig sömnigt åt sidan. 

Små gröna isbitar flyter omkring i det skimrande vattnet. 

Han hör henne röra sig djupt därnere, hur hon fäktar och slår, och samtidigt, i bakgrunden, 

långt uppe bland träden, ett hjälplöst rop, dämpat av snön därinne, som om någon är på väg ner 

genom skogen nu. 

Först efter en lång stund får han av sig vanten och drar handen snabbt genom det iskalla 

vattnet, som för att kunna se henne bättre. 

Men flickan har glidit inunder isen, hon är försvunnen en stund – 

Medan vattnet långsamt klarnar, svartnar och han ligger stilla intill kanten och väntar känner 

han hennes varma skugga ligga fastnaglad under isen. 

Hon glider sedan långsamt fram igen. 

Hennes ansikte ligger alldeles stilla inunder ytan nu. 
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Håret fladdrar ut från huvudet och sluter sig sedan mjukt över hennes kinder, flaxar bort 

igen, och blottar hennes vita, förbryllade ansikte. 

Hon stirrar upp på honom genom issörjan, alldeles klart, med en häpen blick, och hon har 

munnen öppen, som om hon försöker säga honom något under vattnet. 

Han lösgörs plötsligt ur sin förlamning och sticker ner hela handen i vaken så känseln 

försvinner bort ur skinnet med ett litet stick. 

Det känns som om hela armen plötsligt frusit bort, och han blir alltmer förtvivlad, för hon 

ser ut att vara alldeles nära, ändå når han henne inte. 

Han böjer sig långt fram och gräver med båda händerna i vattnet. 

Han skopar upp det över iskanten och slänger det åt sidan, hör hur det med en hård smäll 

faller ner i snön som en kall plåtskiva. 

Och han ser henne ännu en stund. 

Hon ligger stilla i det mörka vattnet nu. 

Efter ett tag slätas hennes ansikte på ett konstigt vis ut, och en jättelik luftbubbla växer fram 

mellan hennes läppar. 

Hennes ena hand flyter långsamt upp till ytan och öppnar sig tyst som en blomma i vattnet 

precis inunder hans ansikte. 

Han ligger en lång stund stilla och stirrar på de mjuka, fladdrande fingrarna. 

Det är som om hon vinkar honom till sig. 

Han tvekar länge innan han fattar tag om handen och börjar dra henne till sig, men hon är 

fruktansvärt tung och slapp nu, hon sitter liksom fastsurrad djupt nere i det iskalla, mörka 

vattnet, det har snörts åt runt henne, och bubblorna väller plötsligt fram ur hennes mun, 

skymmer hennes ansikte, så hon blir ännu lite tyngre, och tungan fladdrar slappt mellan 

läpparna som ett blekt litet blad. 

Hennes ansikte är glanslöst och matt under vattnet, blicken sömnig nu. 

Och när han lutar sig ännu längre ner kniper hennes mjuka fingrar plötsligt tag om hans hand 

samtidigt som hon långsamt börjar sugas ner mot djupet. 

Han blir rädd, han försöker slita sig loss, känner sig själv obevekligen ryckas med ner. 

Han hör någon ropa oroligt långt uppe bland träden i skogen igen innan han trillar 

framlänges, slår pannan i isen och sjunker ner i vattnet med huvudet före.  

 

Det svarta vattnet slukar honom genast, fullständigt: ingenting blir kvar. 

Han glider ut ur tystnaden och ner i ett fruktansvärt, öronbedövande dån. 
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Flickan släpper taget om hans hand, svävar stilla inunder honom först innan kroppen tyst 

vrider sig och sedan sakta börjar singla ner mot botten. 

Han själv blir kvar uppe vid ytan en stund. 

Han vaknar upp och ser att han sugits in under den tjocka isen, att vattnet här inunder inte är 

becksvart och tyst som han trott, utan gulbrunt, grynigt bestrålat, att ljuset tränger ner i vaken 

och sprider sig, färgar vattnet gult, grönt, blått, och den väldiga isen är även den underbart gult 

bestrålad, solen tränger ner genom alla dess olika gulgröna lager och skikt, bryts ner och 

fördelar sig i suddiga, långa strålar. 

Han ligger fastklämd med ansiktet pressat platt mot dess buckliga, sträva undersida, håller 

andan, håller emot, instinktivt, häpet, med litegrand luft kvar inom sig som nu sakta håller på 

att brännas upp. 

Så fort en liten luftbubbla lösgörs ur hans näsa brakar det till inuti huvudet och han sjunker 

ännu lite djupare ner, men glider långsamt upp och pressas fast igen. 

Och genom det höga starka vattendånet känner han hur isen med jämna mellanrum tycks 

skaka till, som om någon kommer springande ut mot vaken nu. 

Det tillrar smärtsamt i bröstet, de kalla vattenmassorna trycker på underifrån och stegen 

kommer närmare. 

Det är svårt att hålla emot det starka vattnet nu, det vill pressa sig in i honom, han känner 

hur det börjar krypa allt längre upp i näsan, iskallt svidande. 

Så stillnar isen med ens och det blir mörkt ovanför hans ansikte, en skugga skymmer det. 

En människa står stilla precis ovanför stället där han ligger fastpressad orörlig under isen, 

och det är tyst en stund, han kan känna det: hur mänskan däruppe vänder sig om, och ännu en 

liten luftbubbla med en knall tränger fram ur hans näsa. 

Och plötsligt borstas snön bort från isen ovanför och ett bländande vitt ljussken strömmar 

ner i vattnet runtomkring honom. 

Ett suddigt ansikte blir synligt, dunkelblått, mycket svagt, han stirrar rätt upp i det, och en 

dämpad röst tränger ner ur världen ovanför genom det mäktiga islagret som skiljer dem åt. 

Men vattnet ger ett sådant fruktansvärt oljud ifrån sig nu, det dånar, mullrar, så han hör det 

bara mycket svagt, att det är hans namn, och plötsligt går vattnet igenom alla kläderna. Det 

bänder upp hans mun och bryter sig in i kroppen, tränger ner, becksvart, släcker ner honom, 

och han blir tung som bly, orkar inte hålla emot det längre – 

Han släpper ur sig luften, och bubblorna skummar fram ur hans mun, de är hårda och små 

som omogna ärtor och rullar upp över hans vita ansikte, han hör namnet ovanifrån igen, sitt 
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eget, dovt, innan vattnet rinner ända ner i lungorna och han lösgörs från isen, handlöst faller 

han ner mot den svarta, tysta botten och släcks. släcks. 


