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Abstract. 

 

This essay examines through narratology how time and space are conveyed to the reader in 

the play Idlaflickorna by author Kristina Lugn. I seek answers in the text that has no stage 

directions and no description of characters or the space where the action takes place. The 

information given about time and space in the dialogue is contradictory. By using Mieke Bals 

Narratology – Introduction to the Theory of Narrative with focus on the chapters on time and 

space in story and fabula. I suggest that time is not only a tool to construct the text but the 

main theme that ties the story together. The contradictory information about where the 

characters are, create a new space in-between or parallel to the story being told.  

I have also used Gérard Genettes definition of narrative anachronism to further describe the 

construction of the story and what effects narrative anachrony has on the fabula.  
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1. Inledning. 
 

Kristina Lugn är en känd författare, dramatiker och kulturpersonlighet och har sedan debuten 

1972 skrivit tio diktsamlingar och mer än tjugo dramer. Hennes karaktäristiska sätt att skriva 

med metaforer och ironier, gör att hon ofta förknippas med sina verk. Ofta har hennes 

litteratur sorterats in i kategorin kvinnolitteratur och analyserats som om hon själv var 

berättarrösten i texterna.  

Kristina Lugn debuterade 1972 med diktsamlingen om jag inte. Genombrottet kom 

1983 då hon gav ut diktsamlingen Bekantskap önskas med äldre bildad herre.1 Som 

dramatiker debuterade Lugn 1984 med Gud vad jag är lycklig som hon skrev för 

Radioteatern. Sedan dess har hennes dramatik uppförts på otaliga scener runt om i Sverige. 

Flera av hennes pjäser har uruppförts på Dramaten, Stadsteatern i Stockholm och Teater 

Brunnsgatan 4 där Lugn även var konstnärlig ledare fram till 2011. Hon är en populär 

dramatiker och spelas regelbundet i hela landet. Lugn var länge en poet som även skrev 

dramatik, men har allt mer blivit en dramatiker som ibland skriver poesi. Sedan 2006 innehar 

Lugn stol 14 i svenska akademin.2  

  Idlaflickorna hade urpremiär på Dramaten 1993 i regi av Hans Klinga med 

Birgitta Valberg och Sif Ruud i rollerna som Lillemor och Barbro.3 Det var en stor succé som 

sedan även spelades in för Sveriges Television. Idlaflickorna sattes senast upp på 

Östgötateatern under våren 2016 med Kyri Sjöman och Liselott Lindeborg i de bägge rollerna 

och den kommer åter upp på repertoaren där under våren 2017.  

Jag har alltid tyckt om Kristina Lugns poesi och dramatik. Hennes förhållningssätt till 

språket och lek med ord har alltid fascinerat mig. Första gången jag läste Idlaflickorna 

upplevde jag att jag översköljdes av bilder från de olika platserna som omnämns i pjäsen. I 

mitt inre utspelade sig Idlaflickorna på flera platser samtidigt. Även tiden sattes ur spel och 

jag upplevde att handlingen utspelade sig som i ett temporalt och rumsligt vakuum. Det 

skapade en nästan absurd läsupplevelse där jag parallellt såg Lillemor vid Gardasjön på 

solsemester och samtidigt ligga död i ett badkar i Hagsätra. Snabbt inskjutna bilder av 

vattendroppar som faller från badkarskanten bröt sönder den idylliska bilden av 

husmorsemester och ledde fram till att jag började ifrågasätta Lillemors föreställning om var 

                                                      
1 http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/L/kristina-lugn/ (2016-12-20) 
2 http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton/stol-nr-14-kristina-lugn 

(2017-01-16) 
3 http://www.dramaten.se/medverkande/rollboken/Play/1447 (2017-01-16) 

http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/L/kristina-lugn/
http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/de-aderton/stol-nr-14-kristina-lugn
http://www.dramaten.se/medverkande/rollboken/Play/1447
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hon befann sig. Istället kom insikten om att Lillemor redan var död och att mötet med Barbro 

utspelade sig under den korta stunden innan medvetandet upphör. Bilderna tycktes dela upp 

berättelsen i skikt, där olika tider och platser samexisterade på en och samma gång. Tiden 

stämmer inte överens mellan berättelsens olika skikt utan det är som att tiden är utdragen på 

den plats där Lillemor möter Barbro jämfört med det där hon ligger död i ett badkar. 

I Idlaflickorna får läsaren motstridiga uppgifter både ifråga om vilka de båda 

karaktärerna Lillemor och Barbro är, var de är, vilken tid på dygnet det är och vilket väder det 

är. Det är en text där läsaren får vara detektiv och själv pussla ihop bitarna till en 

sammanhängande berättelse.  

Vad var det i Lugns text som fångade mig och gav den starka läsupplevelsen? Frågan 

inspirerade mig att studera Idlaflickorna utifrån ett narratologiskt perspektiv och med hjälp av 

dess uppdelning av berättelsen i text, story och fabula närmare undersöka hur texten är 

konstruerad. Framförallt väcktes mitt intresse att undersöka tid och miljö då jag tydligt 

upplevde att Idlaflickorna utspelar sig i mellanrummet mellan liv och död.  

Jag har ännu inte sett Idlaflickorna framförd på scen. Mitt arbete är helt baserat på 

texten.  

 

Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av narratologisk metod visa att Lillemor och Barbro är två 

delar av en och samma karaktär. Då Idlaflickorna är en text helt utan scenanvisningar och 

med mångtydig information både om var och i vilken temporal verklighet de befinner sig 

fokuserar jag min narratologiska undersökning till tid och rum. Genom fokuseringen på tid 

och rum problematiserar jag föreställningen att Lillemor och Barbro skulle vara två personer 

och att dramat utspelar sig på olika platser för att istället visa att de är två aspekter av en och 

samma person. 

Det finns flera återkommande teman i texten. Dessa är vatten, döden, barndomen, mor - 

dotter relationen, hemmafrun, tiden, sjömannen och hans trädgård och sexualitet. Dessa teman 

återkommer texten igenom och fungerar som metaforiska bilder för Lillemors liv. Jag 

kommer att analysera dessa teman närmare och undersöka deras förhållande till tid och plats. 
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Disposition 

Teoriavsnittet inleder jag med en kort introduktion till narratologi och till textens tre lager 

som narratologisk metod utgår ifrån. Här presenteras även vilka delar av dessa lager där 

information om tid och rum kan utvinnas. Terminologin för tid och rum presenteras samt en 

kortfattad sammanfattning om tid och miljö ur ett teaterteoretiskt perspektiv. Under rubriken 

metod redogör jag för hur har gått tillväga under arbetets gång. 

För att ge en större förståelse för Lugns text inleder jag analysen med en kort 

presentation av Lugns Idlaflickorna. Handlingen kommer kortfattat att presenteras samt en 

översiktlig beskrivning som fokuserar på hur texten är konstruerad. Jag kommer också med 

hjälp av ett lite längre exempel från de två inledande sidorna ur Idlaflickorna visa på textens 

kännetecken. Därefter kommer jag att presentera min analys av handlingen som ligger till 

grund för valet av narratologisk metod för denna uppsats. Här presenterar jag även exempel 

på vad i texten som fått mig att tolka Lillemor och Barbro som en person.  

Därpå inleder jag huvuddelen av min undersökning där mina resultat kommer att 

presenteras med exempel ur texten samt med en analys över vad de betyder. Jag inleder med 

att gå igenom tidsmarkörer och narrativa anakronier för att sedan undersöka texten utifrån 

miljö och plats. 

 

2. Teori - Narratologisk metod. 

Narratologi är en metod för att analysera hur olika berättelser är strukturerade eller 

uppbyggda. Narratologi ingår i en strukturalistisk tradition där målet var att finna en metod 

som förhåller sig till litteratur på samma sätt som lingvistik förhåller sig till språk. Narratologi 

söker inte svaren hos författaren till ett verk utan försöker klarlägga det system av figurer och 

konventioner som möjliggör att berättelser har den form och mening de har. Som en 

berättelsens grammatik.4 Med hjälp av narratologi kan vi som läsare bland annat undersöka 

hur vi förhåller oss till berättaren och vem berättaren är. Dessutom kan vi förstå hur 

berättelsens olika byggstenar kommunicerar med varandra. För att möjliggöra detta krävs en 

tydlig terminologi. Inom narratologi används många olika begreppsdefinitioner. Anledningen 

är att olika perspektiv ger olika tankegångar och därmed olika förhållningsätt till begreppen.  

Enligt Mieke Bal är en idealisk narrativ text en där: 

 

                                                      
4 Gerard Genette, Narrative Discourse. An essay in method, first edition, Cornell University 

Press, 1983 s. 8 
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1. Two types of ’speakers’ utter the signs that constitute a narrative text; one does 

not play a role in the fabula whereas the other does. This difference exists even 

when the narrator and the actor are one and the same person. The narrator is the 

same person, but at another moment and in another situation than when she 

originally experienced the events. 

2. We can distinguish three layers in a narrative text: the text, the story and the 

fabula. Each of these layers can be described. 

3. That with which the narrative text is concerned, the ’contents’ it conveys to its 

readers, is a series of connected events caused or experienced by actors presented 

in a specific manner.5 

 

Mieke Bal menar att narratologi går att applicera på all text som berättar en historia. 

”Narratology is the ensemble of theories of narratives, narrative texts, images, spectacles, 

analyse, and evaluate narratives”6. Narratologi är en metod för att förstå hur en text är 

strukturerad. Bal menar att det ofta är den analys som läsaren omedvetet eller medvetet gjort 

under läsningen som leder fram till valet av vilka delar av den narratologiska metoden hon 

eller han ska använda sig av. Narratologin utgår från texten som en helhet och söker svaren på 

hur den är strukturerad utifrån sina unika förutsättningar. Bal betonar att en berättelses 

karaktärer är pappersfigurer som endast kommer till liv genom läsaren. ”An actor in the 

fabula is a structural position, while a character is a complex semantic unit”.7 

 

Textens olika lager. 

En narratologisk analys delar in texten i tre lager för att åskådliggöra och särskilja hur en den 

är strukturerad. Dessa är text (text), story (berättelse) och fabula (historien) som av olika 

narratologer fått olika namn. Jag kommer att använda mig av Mieke Bals definitioner av 

dessa i denna uppsats.  

 

A narrative text is a text in which an agent, or subject conveys to an addressee 

(’tells  ́the reader) a story in a particular medium, such as language, imagery, 

sound, buildings, or a combination thereof. A story is the content of that text, and 

produces a particular manifestation, inflection and colouring of a fabula; the fabula 

is presented in a certain manner. A fabula is a series of logically and 

chronologically related events that are caused or experienced by actors.8 

 

                                                      
5 Mieke Bal, Narratology – Intodroction to the Theory of Narrative, Toronto, University of 

Toronto Press Incorporated, 2009, s 9 - 10. 
6 Bal 2009, s. 3. 
7 Ibid., s. 112 – 113. 
8 Ibid., s. 5. 
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Inom dessa lager kan vidare uppdelningar göras för att på så sätt ytterligare särskåda texten 

och se hur den är strukturerad. Vi kan även beskriva fabula som en produkt av 

uppfinningsförmåga och fantasi, text det medium som fantasin presenteras i och story hur 

denna fantasi organiseras.9 

 

Text 

”A narrative texts is a text in which a narrative agent tells a story”.10 

Under kategorin text placerar Bal in berättaren, icke berättande kommentarer, beskrivningar 

samt berättelsens olika nivåer. Narratologin skiljer distinkt på författaren och berättaren. 

”When […] I discuss the narrative agent, or narrator, I mean the (linguistic, visual, cinematic) 

subject, a function and not a person, which express itself in the language that constitutes the 

text”.11 En text kan ha en eller flera olika berättare. Framställningen av denne berättare skiljer 

sig åt från en roman i dagboksform eller till exempel i Tolkiens Sagan om ringen.  

 

Story 

Till textens andra lager Story räknar Bal in de kännetecken som särskiljer story från text och 

fabula. Dessa kallar hon aspects, (synvinkel eller infallsvinkel på svenska). Bal visar exempel 

på hur jag som läsare kan skilja story från fabula genom att ändra på ordningen som 

berättelsen berättas i, eller genom att jämföra hur olika berättelser som härrör från samma 

fabula kan te sig.12 Sagor som anpassats för barn är ett exempel på det senare. Storyns aspects 

handlar om hur berättelsen är organiserad, i vilken ordning den återberättas i och från vilket 

perspektiv. Här kommer tid in som en aspekt bland annat genom hur berättelsen kan röra sig 

fram och tillbaka i tiden. Även plats/rymd, utrymme, rum är en av aspekterna som tas upp 

här, space hos Bal. Allt sker någonstans och Bal beskriver funktion så här:  

 

Space function in a story in different ways. On the on hand, they are only a frame, 

a place of action. […] The space can also remain entirely in the background. In 

many cases however, space is thematised: it becomes an object of presentation 

itself, for its own sake. […] The fact that ’this is happening here’ is just as 

important as ’the way it is here’, which allow these events to happen.13 

 

                                                      
9 Bal 2009 s. 75. 
10 Ibid., s. 15. 
11 Ibid., s. 15. 
12 Bal 2009 s. 74 o 75. 
13 Ibid., s. 139. 
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Fabula 

Den narrativa textens tredje lager, fabula, definierar Bal:  

 

The Fabula, understood as material or content that is worked into a story, has been 

defined as a series of events. This series is constructed according to certain rules. 

We call this the logic of events.14 

 

Alla events eller händelser i en narrativ text inkluderar minst en karaktär. Händelserna tar upp 

tid i fabula och har en plats där dessa sker. Fabula är hela historien i kronologisk ordning. 

Den kronologiska ordningen, påpekar Bal, får jag som läsare tillgång till först efter att ha läst 

hela berättelsen. Först då har läsaren fått alla pusselbitar för att kunna se helheten.15 

Bal betonar att uppdelningen av texten i tre lager är en konstruktion. Det enda som finns 

framför läsaren att analysera är den sammansatta texten. Uppdelningen är en konstruktion för 

att se strukturen. 

 

Bredda perspektiven. 

Bal har en bred definition om vad som kan utgöra en narrativ text vilket öppnar upp för nya 

fält där narratologi går att använda. Hon betonar att målet med textanalys inte är att redogöra 

för skrivprocessen utan för förståelseprocessens villkor.16 Detta innebär att textens författare, 

Kristina Lugn, inte kommer inkluderas i denna uppsats utan att jag söker svaren endast i den 

skrivna texten.  

En svårighet är att olika narratologer använder samma begrepp för olika delar av 

metoden. Utöver Mieke Bals definitioner som hon presenterar i sin bok Narratology. 

Introduction to the Theory of Narrative, kommer jag även att ta hjälp av Ulf Olsson. I boken I 

det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta går han igenom Gérard 

Genettes olika tidsterminologier, något som också är av intresse för denna uppsats. Ulf Olsson 

använder i sin bok uteslutande Gérard Genettes narrativa begrepp. Då Bals bok är en 

introduktionsbok till narratologi hänvisar hon till många tidigare narratologer och deras 

arbeten, däribland Genette. Deras terminologi skiljer sig dock åt och Olsson översätter text 

som berättaren, story som berättelsen och fabula som historien. När deras terminologi skiljer 

sig åt kommer jag i den löpande texten att redovisa för Bals terminologi inom parantes när jag 

citerar eller hänvisar till Olsson.  

                                                      
14 Bal 2009 s. 7. 
15 Ibid., s. 10. 
16 Ibid., s. 75. 
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Terminologin för att undersöka tid med hjälp av textlagren story och fabula.  

Duration (varaktighet) hänvisar till berättelsens längd.17 En berättelse kan sträcka sig över allt 

från tusentals år som bibeln, över några decennier som i Mina drömmars stad av Per Anders 

Fogelström, eller över bara några timmar som i Rödluvan, mest känd i den nedtecknade 

version av bröderna Grimm. Bal påpekar även att det i olika tider funnits olika estetiska 

kriterier för hur tid ska gestaltas i text. Den klassiska tragedin hade till exempel regler för att 

tidsspannet i fabula inte skulle överskrida ett dygn.18  

Bal visar på två olika termer för duration, crisis och development. 

 

A first, general distinction might be that between crisis and development: The first 

term indicates a short span of time into which events have been compressed, the 

second a longer period of time which shows a development.19 

 

Olika fabula är mer lämpade för de olika typerna och kan vara mer eller mindre beroende av 

en form.”But a development, too, requires selection. It is not an entire lifetime which is 

presented, but parts from it; parts are skipped, abbreviated, summarized”.20  

Bal menar att det finns olika tekniker att variera tidens kronologi i en text genom att 

eliminera eller kondensera händelser.21 Ellipsen är ett uppehåll eller ett avbrott i berättelsen 

där information utelämnas. Den bortklippta delen kan vara några minuter eller år, men 

längden påverkar inte storyn även om den utgör en stor del av fabulan. Eftersom inget i texten 

indikerar på hur stor del av fabulatid som involveras i ellipsen kan vi enbart med hjälp av 

ledtrådar från andra delar av texten dra slutsatser om vad som har utelämnats.22 Den 

utelämnade delen av fabulan behöver inte vara betydelselös. ”Ellipsis – the omission of an 

element that belong in a series – gains it power of signification”.23 Genom att information 

utelämnas förstärks dess betydelse då läsaren endast kan ana sig till vad som skett. 

Det finns många olika sätt att frångå den kronologiska ordningen i en berättelse och 

Genette beskriver detta som narrativa anakronier ”de olika formerna för oöverensstämmelse 

                                                      
17 Bal 2009 s. 214. 
18 Ibid., s. 215. 
19 Ibid., s. 215. 
20 Ibid., s. 216. 
21 Ibid., s. 217. 
22 Ibid., s. 101. 
23 Ibid., s. 217. 
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mellan historiens respektive berättelsens ordning”. 24  Genom att undersöka dessa kan vi få se 

de glapp där storyn och fabulan skiljer sig åt. Genette nämner tre narrativa anakronier: 

proleps, analeps och sylleps.25  

 

• Proleps beskriver han som ”varje narrativ manöver att i förväg berätta eller frammana 

en senare händelse”.26 Läsaren får i förväg veta vad som ännu inte har hänt, vad som 

skall komma att ske. Ett grepp som kan skapa spänning när läsaren vet mer än 

berättelsens karaktärer. 

• Analeps är en rörelse i motsatt riktning mot prolepsen och är alltså en 

tillbakablickande rörelse som i efterhand frammanar ”en händelse tidigare än den 

punkt där man befinner sig”.27 Det kan vara att återberätta ett minne eller ett hopp 

tillbaka i tiden. 

• Sylleps är en ”narrativ anakroni vars temporala avgränsning i historiens ordningsföljd 

egentligen bestäms tematiskt, rumsligt, osv.28 En sylleps benämner något som faller 

utanför berättelsens slutna självrefererande system. 

 

Utöver dessa tre narrativa anakronier nämner Genette även den narrativa figuren  

• akroni som beskrivs som ”händelser berövade varje temporal referens, och som heller 

inte kan situeras i förhållande till de vilka omger dem”.29 Olsson påpekar att genom 

begreppet akroni närmar vi oss möjligheten att ”förstå berättelsen (story) som 

temporalt autonom i förhållande till historien (fabula).30 

 

Bal menar att nästan alla texter innehåller narrativa anakronier, även de historier som vill 

återge en historia kronologiskt gör smärre tidshopp fram och tillbaka i tiden. Större avvikelser 

från kronologin brukar vara mer drastiska med en mer komplex fabula.31  

 Narrativa anakronier bryter historiens presens, primära tid, med information om 

något som skett i storyns dåtid eller något som kommer att ske. Bal kallar det retroversion för 

                                                      
24 Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta. Kristianstad, 

Bonniers, 1988, s. 171. 
25 Anakronism är enligt SAOL en företeelse som hör hemma i en annan tid än den skildrade. 
26 Olsson 1988, s. 171. 
27 Olsson 1988 s. 175. 
28 Ibid., s. 178. 
29 Ibid., s. 177. 
30 Ibid., s. 178. 
31 Bal 2009 s. 82. 
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det som har skett och anticipation för det som ska ske.32 Anakronierna ger läsaren riktning 

och att veta i förväg vad som skall komma att ske, kan skapa spänning och ge en ökad rytm åt 

berättelsen.33 Bal menar att det inte är av vikt att definiera vilken tid som är den primära utan 

att placera dessa skilda tidsenheter i relation till varandra.34 Med hjälp av begreppen distance 

och span gör Bal denna åtskillnad. ”By ’distance’ I mean that an event presented in anachrony 

is separated by an interval, large or small, from the ’present’”.35 Span indikerar den tid som 

omfattas av anakronin och kan, precis som distance, variera mycket.36  

 

Terminologin för att undersöka miljö och plats med hjälp av textlagren story 

och fabula. 

Miljö och plats handlar inte bara om fysiska platser, faktiska eller påhittade, utan handlar även 

om inre och yttre rum. Bal påpekar att trots att miljön är en självklar del av den narrativa 

texten så är begreppen miljö och plats fortfarande vaga och att när boken skrev 2009 endast 

fanns ett fåtal narratologiska texter om miljö och plats.37 

 
In the world narrative conjures up – a world of make-believe – things can happen 

because that world is spatial. It gives space to events, so that events can, as the 

phrase goes, take place.38 

 

Genom den plats karaktären befinner sig i och hur denna upplever platsen, förmedlar även 

karaktären hur den mår. Är det en karaktär som är självständig och rör sig fritt, eller en 

karaktär med begränsat utrymme. Bal menar att en inre miljö ofta upplevs som osäker och 

begränsande medans en yttre miljö representerar frihet och säkerhet.39 Klass är en annan 

aspekt som outtalad kan förmedlas genom miljöbeskrivningar. Plats och miljö beskriver långt 

mer än den fysiska plats där en berättelse utspelar sig.  

 

The primary aspect of space is the way characters bring their senses to bear on 

space. Three senses are especially involved in the perceptual representation of 

                                                      
32 Bal 2009 s. 83. 
33 Ibid., s. 93. 
34 Ibid., s. 87. 
35 Ibid., s. 88. 
36 Ibid., s. 91. 
37 Ibid., s. 134. 
38 Ibid., s. 138. 
39 Ibid., s. 137. 
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space: sight, hearing and touch. All three participate in the presentation of the 

story.40  

 

Sinnesintryck som former, färger, ljud och känsel förmedlar inte bara karaktärers upplevelser 

utan kan även beskriva och förstärka upplevelsen av var de befinner sig och hur den platsen 

ter sig för dem. De kan skapa bilder av rumslighet, hur stort eller litet ett rum är, avstånd till 

andra karaktärer genom att beskriva att de talar, ropar eller viskar till varandra, en fysisk 

närhet genom att beskriva hur vinden känns mot huden eller en nyckelknippas kantighet i en 

handflata.  

With the help of this three senses, two kinds of relations pertain between characters 

and space. First, the space in which the character is situated, or is precisely not 

situated, is regarded as the frame. Second, the way in which that space is filled can 

also be indicated. A character can be situated in a space it experiences as secure, 

while earlier on, outside that space, it felt unsafe.41 

 

Upplevelsen av en plats påverkas även av objekten som fyller ett rum. ”Objects have spatial 

status. They determine the spatial effect of the room by their shape, measurements, and 

colours”.42 Ett rum fyllt med saker upplevs mindre och ett sparsmakat inrett rum större än vad 

det må vara. Hur saker är arrangerade och vilka saker som beskrivs påverkar uppfattningen av 

miljön och platsen.  

 Att kunna bestämma en plats baseras på läsarens referensram. Om platsen 

definieras som Berlin betyder det olika saker för en läsare som bor i Berlin mot den som vet 

att det är en stad i Europa. För den som inte är bekant med Berlin väcker ’köket’ eller 

’sovrummet’ tydligare bilder. Bal menar att det endast är genom generella kännetecken det är 

möjligt att skapa bilder. 43  

 Miljöns funktion skiljer sig åt mellan olika berättelser. Ibland är miljön endast 

en ram, en mer eller mindre konkret plats för händelser. Det är dock inte ovanligt att miljön är 

tematiserad och bär på en betydelse.  

 

Space becomes an object of presentation itself, for its own sake. Space thus 

becomes an acting place rather than the place of action. It influences the fabula, 

and the fabula becomes subordinated to the presentation of space.44 

 

                                                      
40 Bal 2009 s.136. 
41 Ibid., s. 136. 
42 Ibid., s. 138. 
43 Ibid., s. 139. 
44 Ibid., s. 139. 



 13 

Miljö och plats är nödvändig för varje aktion som en karaktär gör och där informationen om 

denna är begränsad hjälper läsarens förförståelse till att bygga ut miljöerna med fler detaljer.  

 

Tid och miljö ur ett teaterteoretiskt perspektiv. 

Inom teaterteori har tid och plats i dramatik analyserats sedan Aristoteles. Länge var det 

påbjudet dramatiker att följa de tre enheternas regel om handlingens- rummets- och tidens 

enhet. De gick ut på att varje drama skulle ha en huvudhandling med en tydlig konflikt, 

utspela sig på en eller så få platser som möjligt och allt skulle inträffa under ett och samma 

dygn. Den sceniska tiden skulle vara ett dygn, dramats fabula dock kunde vara längre.  

Mats Ödeen menar att tiden i ett drama alltid rör sig i tre dimensioner samtidigt. Den 

första är ”närvarande tid, presens. Det är berättelsens primära dimension […] Allt händer 

nu”.45 Den andra dimensionen är dåvarande tid. ”Dramat föds inte på scenen, det återföds”.46 

Ödeen menar att allt berättande är en form av återberättande. Den tredje dimensionen är 

kommande tid, futurum, vilket är det som ännu inte skett och som ger dramat en riktning.47 

Plats och miljö har haft en skiftande betydelse i dramatik under olika perioder. Under 

antiken målades platser och händelser långt borta upp med hjälp av metaforer som skapade 

tydliga bilder av det som skedde utanför scenen hos publiken. Under antiken visades inte våld 

på scen utan återberättades istället av andra karaktärer. Ödeen menar att det inte behövs 

mycket för att etablera en miljö på en teaterscen. ”Det mest effektiva och omedelbara sättet att 

förmedla miljö från scenen är via repliker och situationer, […] ur möten, samtal och 

åtbörder”.48  

 

Dramat som text och dramat som föreställning.  

Brandell delar upp dramatik i tre lager, dramat, texten och föreställningen. Han påpekar att 

det är viktigt att klargöra att det finns skillnader mellan en dramatisk text och andra narrativa 

texter. Den tydligaste skillnaden är textens syfte. Där ett drama är skrivet för att sättas upp på 

en scen och iscensättas framför en publik läses till exempel en prosatext oftast i ensamhet. 

Brandell menar att ”dramats uttrycksmedel är delvis litterära, delvis utomlitterära” men att 

                                                      
45 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande. Om konsten att strukturera ett drama. Carlsson 

Bokförlag, Stockholm, 1995, s.116. 
46 Ibid.,1995 s.117. 
47 Ibid., s.117. 
48 Ibid., s. 95. 
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förbindelselinjerna mellan dramatiken och de rent litterära genrerna är de allra tätaste.49 

Brandell delar upp en traditionell dramatext i olika beståndsdelar. ”Huvuddelen av texten 

omfattar de repliker som skådespelaren skall framsäga: dialogen”.50 Dessa anser Brandell är 

av intresse för att undersöka med litterära hjälpmedel. Men det finns delar av texten som 

saknar litterärt intresse, även i dialogen, men som finns där för att den har en funktion för den 

dramatiska situationen. Till denna del av texten räknar Brandell scenanvisningar och repliker 

som har till uppgift att underrätta lyssnaren om något som sker som ’Kom in, dörren är 

öppen’.51 Denna informativa text riktar sig oftast till en scenograf eller en regissör för att 

klargöra vad som sker och hur det ser ut där. Denna text är även behjälplig för en läsare av 

dramatik. 

Lugns dramatik har ofta jämförts med Samuel Beckett och framför allt jämförs 

Nattorienterarna som uruppfördes 1998 med Becketts debutpjäs I väntan på Godot från 1952. 

Becketts metod låg helt i tiden med dess existentiella och absurda rörelser. ”Berättelsen vilar 

helt i berättarnas medvetanden, och berättarna är reducerade gestalter, vars monologer mal i 

en förvirrad tomgång, med upprepningar och fragmentiserade yttranden. Det är en overklig, 

absurd värld vi möter i dessa verk, där reduktionen framför allt drabbar intrigen”52. Lugns 

dramatik har stora likheter med den absurda teatern men med en skillnad. Lugns karaktärer 

har en historia och en bakgrund som introduceras allt eftersom i texten.  

 

3. Metod  

Uppsatsens metod är att med narratologiska verktyg undersöka hur texten förmedlar 

information till läsaren om när och var den utspelar sig. Narratologi ger möjlighet att studera 

texten på en mängd sätt. Då mitt syfte är att undersöka hur tid och miljö framställs i 

Idlaflickorna kommer jag att fokusera på textens lager där dessa ämnen behandlas, det vill 

säga story och fabula. Det är en snäv avgränsning av båda dessa textuella lager men en 

avgränsning jag valt att göra för att tydligt markera mitt fokus på tid och miljö. Det finns inte 

bara ett sätt att läsa Idlaflickorna och mitt arbeta utgår från den innehållsanalys jag gjorde av 

texten.  

                                                      
49 Gunnar Brandell, Drama i tre avsnitt, Wahlström och Widstrand, Kristianstad, 1971, s. 80 
50 Ibid., s. 86. 
51 Ibid., s. 86. 
52 Litteraturens Historia i Världen, Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Studentlitteratur, Lund, 

2014, s. 563. 
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Jag inledde mitt arbete med att ha läsa Idlaflickorna ett antal gånger och markerade 

avsnitt i texten där tid och miljö framställs. Under arbetets gång fördjupades förståelsen av de 

olika möjligheter som tid och miljö kan framställas på i en text och mina markeringar fick fler 

underkategorier. Från att se och markera fysiska platsers namn och tydliga beskrivningar av 

dessa markerade jag även intryck, upplevelser och känslor som indirekt beskriver miljö och 

plats.  

Jag har haft samma tillvägagångssätt för att studera hur tiden behandlas i texten. 

Inledningsvis sökte jag fabulans kronologi och svar på fabulans duration. Med ökad kunskap 

om narratologi fann jag även tidshopp, minnesbilder och fick användning av Genettes 

begrepp narrativa anakronier. Att utelämnande av tid laddade dess innehåll och att Lugn med 

ordlekar lyckades skapa tidshopp eller glapp, i mellanrummet mellan två ord. 

Den narrativa undersökningen av texten inkluderade flera återkommande teman och det 

blev tydligt att de förstärkte berättelsens handling på ett mer konkret sätt än vad jag anat 

under mina första genomläsningar.  

 

4. Tidigare forskning 

 

Det finns en mängd artiklar och lite mer än en handfull uppsatser skrivna om Kristina Lugns 

författarskap och jag har här valt att fokusera på de där Idlaflickorna förekommer. 

 2015 kom avhandlingen Jag är baserad på verkliga personer av Ann- Helén 

Andersson vars syfte var att undersöka ironin i Kristina Lugns författarskap samt att analysera 

den mediala person som Kristina Lugn varit sedan 80-talet.53 Andersson tittar även närmare 

på Idlaflickorna utifrån instängda kvinnoroller samt ur barnets jagpositioner.  

I Jag själv ett hus av ljus. Tio kvinnliga poeter från 2002 undersöker Åsa Beckman 

moder/ dotter relationen i Lugns poesi och dramatik däribland Idlaflickorna. 54 En relation 

Beckman menar är av större betydelse i Lugns texter än relationen till de män som 

förekommer. Beckman menar dock att tidigare analysers fokus ofta undersöker just de 

porträtterade kvinnornas relationer till män än relationen till deras barn och mödrar.55  

                                                      
53 Ann-Helén Andersson, ”Jag är baserad på verkliga personer”. Ironi och röstgivande i 

Kristina Lugns författarskap, Umeå, Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, 2010 
54 Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter. Uddevalla, ALBERT  
55 se kapitlet ’Döden har satt på sej sina snyggaste skor. - De eviga döttrarna hos Kristina 

Lugn’. Beckman 2002. 
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Björn Sundberg undersöker Kristina lugns dramatik i Nedslag i svensk dramatik från 

2005. 56  I kapitlet ’Kristina Lugn – att gå hem till sin längtan’ undersöker Sundberg 

framförallt Idlaflickorna, Nattorienterarna, Tant Blomma, Kvinnorna vid Svansjön, Rut och 

Ragnar samt Silverstar. Sundberg gör nedslag i dessa texter och undersöker det som skaver 

och de destruktiva situationer och relationer som han anser att Lugn gång efter annan 

återkommer till i sina texter.  

I Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja från 2008 skriver Birgitta Johansson 

om Lugns Idlaflickorna i ett kapitel som hon kallar ’Absurdistiskt språkspel och psykologiska 

bråddjup i Kristina Lugns Idlaflickorna’.57 Här jämför Johansson Idlaflickorna med Samuel 

Beckets absurdistiska dramer och finner både likheter och skillnader. Framförallt menar 

Johansson att Lugns karaktärer har en egen historia och minnen som berättar en större 

berättelse om vilka de är än hos Becket.  

I Hemmet, Rummet och Revolten. Studier i litterärt gränsöverskridande utgiven 1996 

skriver Maria Österlund artikeln ’”Det måste finnas en reservutgång”- Om rumsligheten i 

Kristina Lugns Lyrik’. Österlund fokuserar här på lyriken utifrån ett rumsligt perspektiv och 

finner att de rumsliga markeringarna hos Lugn är mer än en stödkonstruktion för tematiken. 

Österlund tar inte upp Lugns dramatik i artikeln men är den enda texten jag funnit som 

undersökt Lugns texter utifrån miljö. Maria Österlund hävdar att rummet i Lugns lyrik är 

”lömskt och bedrägligt där det inför den läsandes blick glider mellan konkreta rum i 

yttervärlden och inre mentala rum”.58 Hon hävdar vidare att hos Lugn ”omkodas vissa rum, de 

fråntas sin kulturellt givna mening. ”Platsen som inte är” kan rummet kallas, ett rum som i 

klassisk mening inte är kulturellt kodat, ett ”det andra rummet” som tydligt är ett tidstypiskt 

rum”.59 

Utöver dessa texter finns det även flera c-uppsatser samt några magisteruppsatser om 

Kristina Lugns poesi och dramatik där Idlaflickorna omnämns i ”Denna dödliga ensamhet: 

Existentiell utsatthet i Kristina Lugns poesi och dramatik” från 2004 av Annika Jansdotter. 

Den syftar främst till att undersöka existentiell ensamhet i Lugns lyrik men nämner även 

kortfattat Idlaflickorna och Nattorienterarna. 

                                                      
56 Sundberg, Björn, Nedslag i nutida svensk dramatik, Visby, Books on Demand, 2005 
57 Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg, (RED), Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja. 

Värnamo, KABUSA BÖCKER, 2008 
58 Pia Ingström, Kristina Malmio, Maria Österlund, Hemmet, Rummet och Revolten. Studier i 

litterärt gränsöverskridande. Åbo. Utgiven av Litteraturvetenskapliga institutionen Åbo 

Akademi,1996, s. 102. 
59 Ingström, Malmio, Österlund 1996. s 121 
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5. Analys 

 

Kristina Lugns Idlaflickorna. 

Innan jag undersöker Idlaflickorna ur ett narratologiskt perspektiv kommer jag här att ge en 

kortfattad sammanfattning av handlingen i Idlaflickorna, en beskrivning av hur texten är 

konstruerad samt den innehållsanalys jag gjorde av texten och som ligger till grund för denna 

uppsats.  

 

Kort sammanfattning av handlingen i Idlaflickorna: 

Idlaflickorna handlar om Lillemor och Barbro som träffas vid Gardasjön på semester. De 

börjar tala med varandra och det uppenbaras att de har flera gemensamma erfarenheter. De 

har bland annat båda varit med i Idlaflickorna och har en man som heter Herrman. Lillemor 

försöker flera gånger avsluta samtalet men Barbro är ihärdig och fortsätter. De talar med, om- 

och förbi varandra, men når på slutet ett slags samförstånd och talar allt mer i symbios och 

ibland som med en röst.  

 

Textens konstruktion 

En kortfattad återberättelse av handlingen kan låta händelselös men det är som i många av 

Lugns texter i replikerna som djupen och de större rörelserna finns. Istället för att beskriva 

olika händelser ligger fokus på deras minnen. Lillemor och Barbro minns och reflekterar över 

sina liv och det är i replikväxlingarna som berättelsen träder fram. Hela dramat är på 38 sidor 

och de enda scenanvisningarna som finns i texten är markeringen (sjunger) vid tre tillfällen. 

Det finns inte heller några scenindelningar i texten eller repliker som har till uppgift att delge 

information om vad som sker. Ingen som kommer och ingen som går. 

Platsen som Lillemor först definierar som ”här vid Gardasjön”, ifrågasätts direkt av 

Barbro som säger ”Kalla det vad du vill. Kalla det Gardasjön om du vill”. 60 61 Senare 

definieras platsen av Barbro som ”vid Vänern. I Värmland”, och ”Jag är i Los Angeles nu”, 

                                                      
60 Kristina Lugn, Samlat Lugn - Dikter och Dramatik, Stockholm, Bonnier Alba,1997, s. 321. 
61 Ibid., s. 322. 
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utan att någon egentlig förflyttning beskrivs eller någon förändring sker i deras samtal. 62 63  

Det är mer som i barns lek där platsen kan ändras efter behov och lust.  

Det finns inga tidsmarkörer i Idlaflickorna som bestämmer vilken tid på dygnet, vilken 

årstid, eller när i tiden som mötet mellan Lillemor och Barbro utspelar sig. Vid flera tillfällen 

börjar de om, presenterar sig för varandra på nytt och vid varje sådant tillfälle presenterar sig 

Barbro med ett nytt namn.  

Första gången presenterar sig Barbro som: ”Jag heter Disa. Eller Yrsa eller Tove! Eller 

något i den stilen”.64 Några sidor senare i texten säger hon istället: ”Jag heter Karro, eller 

Karo. Eller något i den stilen. Jag vet inte riktigt var jag har fått mig ifrån”.65 Och så fortsätter 

Barbro att presentera sig med olika namn. ”Jag heter Gullefjun. Eller Sessa-Lätt. Eller något i 

den stilen. Jag är en Idlaflicka. Från ett strängt förbjudet vattendrag.66 Sista gången Barbro 

presenterar sig är hon Lillemor Åhl. ”Jag är Lillemor Åhl”.67 Det är även den enda gången 

som hon presenterar sig utan andra namnalternativ. Lillemor protesterar till en början men de 

återtar aldrig presentationerna igen efter detta tillfälle. Denna replik anser jag markerar 

dramats vändpunkt. Barbro är en del av Lillemor, och Lillemor kommer till fler och fler 

insikter både om sitt liv och om vart hon befinner sig.  

Som läsare av texten blir det uppenbart för mig att Barbros namn inte är det som är 

viktigt. Barbro står som rollnamn innan hennes repliker men hon uttalar själv aldrig det 

namnet. För mig som läsare av texten blir det ett tydligt grepp där namnet Barbro använder 

sig av inte har så stor betydelse. För en teaterpublik skapar denna osäkerhet kring Barbros 

namn lätt en komisk funktion då de flesta vet vad man själv heter.  

 Det finns flera återkommande teman i texten. Dessa är vatten, döden, 

barndomen, modersrollen, hemmafrun, tiden, sjömannen och hans trädgård och sexualitet. 

Dessa återkommer texten igenom och fungerar som metaforiska bilder för deras liv.  

 

Min analys av handlingen i Idlaflickorna. 

Jag ser på Lillemor och Barbro som två delar av samma karaktär. Barbro är en del av 

Lillemor. Hon är den del av Lillemor som Lillemor förträngt och ”klippt bort” för att passa in 

                                                      
62 Lugn 1997 s. 336. 
63 Ibid., s. 336. 
64 Ibid., s. 325. 
65 Ibid., s. 329. 
66 Ibid., s. 343. 
67 Ibid., s. 346. 
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i rollen som den traditionella hemmafrun och modern och för att platsa i sitt äktenskap med 

Herrman. Lillemor och Barbros möte utspelar sig i Lillemors huvud precis innan i 

dödsögonblicket. Den sista stunden av medvetande upplever hon sig vara vid Gardasjön på 

semester där hon träffar den något påstridiga Barbro. Med Barbro pratar hon till en början 

motvilligt om sitt liv. Mötet blir ett slags bokslut, en uppgörelse för Lillemor med sitt liv. 

Lillemor ligger egentligen död i ett badkar i Hagsätra. 

 

En narratologisk analys av Idlaflickorna.   

Med hjälp av Bal kommer jag att redogöra för hur Kristina Lugns Idlaflickorna uppfyller 

kriterierna för en narrativ text.68 

1. Two types of ’speakers’/ Två typer av röster. 

 I Idlaflickorna finns de två karaktärerna Lillemor och Barbro. Även i en text där karaktärerna 

är två delar av samma person, uppfyller det Bals första kriterium för narrativ text. Lillemor i 

textens nu, befinner sig i en annan tid och situation än när hon upplevde de händelser som hon 

berättar om. Lillemor upplever att hon befinner sig på semester och att hon för Barbro 

återberättar om sitt liv. 

2. Text, story, fabula. 

I Idlaflickorna går det att urskilja tre olika lager, och det går att beskriva dem. Texten, i det 

här fallet ett drama, där repliker som följande på varandra berättar en historia. Story, den 

ordning som händelserna återberättas i. Storyn i Idlaflickorna kan beskrivas som att två 

kvinnor möts på semester vid Gardasjön. De börjar tala med varandra och inser att de har 

många gemensamma erfarenheter och båda är gifta med en man som heter Herrman. Fabulan 

i Idlaflickorna sträcker sig ifrån när Lillemor var ung och var med i Idlaflickorna till mötet 

med Herrman genom äktenskap och barn fram till att Lillemor idag bor i en lägenhet i 

Hagsätra. 

3. En serie sammanlänkande händelser.  

Texten förmedlar en serie av sammanlänkande händelser som är orsakade eller upplevda av 

aktörer som presenteras på ett specifikt sätt. Genom minnesbilder berättar Lillemor och 

Barbro om sitt liv för varandra. Berättelsen återberättas inte kronologiskt utan hoppar fram 

och tillbaka i tiden. Vi förstår att Lillemor och Barbro har upplevt de händelser som de 

berättar om.  

                                                      
68 Bal 2009 s. 3. 
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Idlaflickorna uppfyller därmed Bals definition av en narrativ text. Det finns skillnader 

mellan olika sorters narrativ text som gör dessa mer eller mindre kompatibla att applicera 

denna metod på. Dramatik är en av dessa kategorier som kan vara svårare att undersöka med 

narratologisk metod då frågan om vem som är berättaren i texten, när den är skriven att 

framföras av skådespelare på en scen framför en publik, är svårare att fastställa.  Då jag i 

denna uppsats inte inkluderar berättaren undgår jag detta problem. 

 

Idlaflickorna, en motsägelsefull text. 

Det finns som jag nämnt tidigare, inga scenanvisningar i Idlaflickorna, vilket innebär att det 

inte finns några andra ledtrådar om var och när Lillemor och Barbro möts mer än vad som 

nämns i texten och många gånger är den informationen motsägelsefull. Jag kommer här att 

inledningsvis ge ett exempel på hur texten ser ut i Idlaflickorna för att sedan precisera mina 

eftersökningar av tid- och plats markörer. Här följer ett längre exempel ifrån de första två 

sidorna i Idlaflickorna.  

BARBRO Regntiden har redan börjat. 

LILLEMOR Jag bor inte här 

BARBRO Regntiden har redan börjat. Och de gamla flickorna kan inte sova. 

LILLEMOR Goddag! Goddag! Jag heter Lillemor Åhl. 

BARBRO De stackars urvuxna flickorna. De kan inte sova. Vi måste vara väldigt 

försiktiga. 

LILLEMOR Jag ska stanna här en vecka. 

BARBRO Vi måste sannerligen vara på vår vakt. Mot de senila småflickorna. I våra 

hjärtan. 

LILLEMOR  Det är verkligen vackert väder här. Jag tror att jag ska ta mig en tupplur. I 

det vederkvickande solskenet. Jag heter Lillemor. Jag är på semester. 

BARBRO Jag är på semester ifrån mig själv. 

LILLEMOR Jag är på husmorssemester. 

BARBRO  God dag. Giv akt. Var försiktig. De stackars urvuxna flickorna. De kan inte 

sova. Vi måste sannerligen vara på vår vakt. Mot de senila småflickorna. I 

vårt hjärta. 

LILLEMOR Adjö. Givakt. Jag är på utflykt. Jag är på avkoppling. 

BARBRO  Don’t move. Hands up. Du är på avveckling. Du är på urspårning. 

LILLEMOR Fuck you. Shut up. Jag är på bröllopsresa. I sjömannens trädgård.” 

BARBRO Det ska jag berätta för Herrman. 

LILLEMOR Heter din man också Herrman? 

BARBRO De stackars vackra små gamla tappra. 

LILLEMOR De stackars vackra små gamla tappra flickorna. 

BARBRO Vi får på inga villkor släppa dem lösa. För då blir de könsmogna igen.69 

 

                                                      
69 Lugn 1997 s. 317 – 318. 
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Informationen är motstridig. De många och skilda föreställningarna om vart de är, vad de gör 

där, vilket väder det är och vilken tid det är på dygnet, skapar en bild av att plats och tid är av 

underordnad vikt för berättelsen. Tidsmarkörerna i det här partiet innehåller markörer för 

både dag (God dag, solskenet), natt (De kan inte sova), en sammanblandning av åldrar (senila 

småflickor), samt att Lillemors tid snart är slut (Du är på avveckling). Dessutom skapar 

blandningen av engelska och svenska en oväntad bild av en person på husmorssemester som 

använder sig av uttrycken ’Hands up’ och ’Fuck up’.  

Det går även att göra en åtskillnad på Lillemor och Barbro där Lillemor vidhåller att 

hon är på semester och utflykt, mål med avkopplande syfte eller att få upptäcka nya saker. 

Barbro är den som kommer med motsatta påståenden om att ’vara på semester från sig själv’ 

och som säger att ’du är på avveckling. Du är på urspårning’, till Lillemor. Barbro talar även 

om att de ’måste sannerligen vara på vår vakt. Mot de senila småflickorna. I vårt hjärta’. Här 

talar Barbro som om de delade hjärta, det sker en sammanblandning av Lillemor och Barbro 

som om de vore en person.  

 

Lillemor och Barbro = Lillemor. 

Innan jag fortsätter min undersökning av tids- och miljömarkörer kommer jag här att redogöra 

för vad det är i texten som fått mig att komma till insikt om att Lillemor och Barbro är samma 

person. Det finns flera ledtrådar i texten där det sker en sammanblandning mellan de bägge 

karaktärerna, eller en mer korrekt beskrivning kanske borde vara de båda rösterna i 

Idlaflickorna. Det finns partier där de bygger vidare på varandras meningar, partier där de 

talar som med en röst och repliker där du och jag blandas samman. När Barbro dessutom 

presenterar sig som Lillemors Inre Skönhet och tillslut med Lillemors fullständiga namn blir 

det klart att de är en och samma person.  

 

LILLEMOR Jag vet att jag har träffat dig någonstans förut. Det måste ha varit i 

Idlaflickorna. 

BARBRO Jag vill veta sanningen. 

LILLEMOR Om sanningen ska fram så har jag ingen lust att fortsätta det här samtalet. 

BARBRO Om sanningen ska fram så är jag din Inre Skönhet. 

LILLEMOR Goddag på dig du. 

BARBRO Du är Herrmans Hasande Bylte. 

LILLEMOR Jag ska skicka ett telegram till min dotter. 

BARBRO Du är Herrmans Hasande Bylte. Jag är din Inre Skönhet. Det där som han 

mördade. Det var ju bara fläsket. Det var ju bara fläsket som slafsade 

omkring. I tofflorna. Men drömmen. Värnar. Människans skatt.70 

                                                      
70 Lugn 1997 s. 331. 
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I det här stycket är Barbro den drivande. Hon försöker få Lillemor att inse vem hon är genom 

provokation och Lillemor försöker både avbryta samtalet och byta ämne men Barbro 

framhärdar och fortsätter provocera med att säga att Lillemor endast var fläsket i tofflorna. 

 

BARBRO Uppriktigt sagt tycker jag inte att man kan förebrå dig för att jag har en 

skruv lös.71 

 

Här har vi ett exempel på den sammanblandning av du och jag som förekommer flera gånger i 

texten. Det är länge Barbro som driver på för att Lillemor ska se vem hon är men bara några 

sidor senare säger Lillemor till Barbro, som hon påstår sig aldrig ha träffat förr: 

 

LILLEMOR Tyst nu! Du vet mycket väl att du inte skulle ha kommit ihåg den där sången 

om Gullefjun om du haft en lycklig barndom. Du skulle ha förträngt den. 

(Sång) 

BARBRO Du lilla gullefjun 

med mjuka silkesdun 

och alla hönsen sa kacka kacka 

LILLEMOR Ja! Tänk att du fortfarande kommer ihåg den! Det var din älsklingssång!72 

 

I det sista exemplet nedan, berättar Lillemor och Barbro gemensamt sin historia. ’Vi’ handlar 

omväxlande om Lillemor och Barbro och om Lillemor och Herrmans liv.  

 

LILLEMOR Jag var en Idlaflicka. 

BARBRO Jag var en Idlaflicka. 

LILLEMOR Vi flyttade till Tierp. 

BARBRO Vi flyttade till Månkarbo. 

LILLEMOR Vi flyttade till Barknåre. Det är ett litet municipalsamhälle. Som det kallades 

på den tiden. Inte så långt ifrån Uppsala. I Uppland. Herrman skrev en 

doktorsavhandling om Semikolon i Olle Hedbergs dramatik. Vi hade en 

radiogrammofon. 

BARBRO Vi hade ett svårmod. Det bodde inga Idlaflickor i municipalsamhället. Jag 

hade fyra ensamma himmelsblå bollar. I lönndom. Jag brukade stå vid 

bollplanket. I träningskläderna. Och min mjuka kropp som rörde sig i takt 

till musiken. Och jag fångade bollarna. Som föll liksom från himlen ner i 

mina händer. 

LILLEMOR Jag brukade undra om jag verkligen älskade Herrman. Vi var som klippta 

och skurna för varandra. 

BARBRO Vi klippte och skar i varandra.73 

 

                                                      
71 Lugn 1997 s. 339. 
72 Ibid., s. 334 - 335. 
73 Ibid., s. 335 - 336. 
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Vad finns det för tidsmarkörer i Idlaflickorna? 

Tid i text är ett mångbottnat begrepp. Det kan vara tiden det tar att läsa en text, tidsperioden 

som en text utspelar sig i och den tid som handlingen utspelar sig under. En berättelse kan 

hoppa fram och tillbaka i tiden, mellan parallella handlingar och mellan helt olika tider. Tid 

kan även omfatta upplevelsen av att tiden i texten står still eller rusar fram.  

Jag har ovan visat de motstridiga tids- och miljömarkörer som finns angivna på de två 

första sidorna i Idlaflickorna och kommer nu att redogöra för de tids- och miljömarkörer som 

finns i dramat i sin helhet. Jag inleder med tidsmarkörer. 

Berättelsens duration i Idlaflickorna sträcker sig ifrån ungdomen till ålderdomen.74 Hur 

ung Lillemor är i de tidigare minnena som Idlaflicka vet vi inte och inte heller kan vi veta 

exakt hur många år som gått fram till bilden av Lillemor i badkaret. Det vi vet är att hon har 

gift sig, har fått barn och att detta barn nu är vuxet. Så duration i Idlaflickorna sträcker sig 

över ca 30 år eller mer. Idlaflickorna som återberättar korta delar ur ett långt liv passar in i 

den andra termen av duration, development.75  

 

LILLEMOR Det var en gång när jag var på träningsläger i Strängnäs. Då hyrde jag rum 

hos en gammal prostinna. Vägg i vägg med mig bodde en ung man som 

hette Herrman. Han var mörklockig. 

BARBRO Han var smörsångare 

LILLEMOR Han sjöng i kyrkokören. Hur kan du veta det? 

BARBRO Det finns en hel del små illegala gymnastiksalar. I nattens utkanter. I hjärtats 

hemtrakter. Där sitter smörsångarna och kvittrar. I sina träd. 

LILLEMOR Han sjöng på orgelläktaren. I Strängnäs domkyrka. 

BARBRO Och så fick vi en liten dotter. Och vi döpte henne till Gåsa-Flåsa. 

LILLEMOR Nej Gåsa-Flåsa. Det var något helt annat, det. 

BARBRO Men vi fick i alla fall en liten dotter. Nu är jag trött på den här sagan. Jag 

minns redan allt för väl.76 

 

Det här stycket visar hur tiden går. Det går fort i texten mellan det att Lillemor träffar 

Herrman till det att de får en dotter tillsammans, men läsaren förstår att det har passerat mer 

tid än vad som har omnämnts i texten. En dotter är inget man bara får utan att det kräver några 

månaders väntan. Kan hända att de lärde känna varandra lite bättre innan barnet kom? Kanske 

hann de gifta sig? Det är saker som vi inte får veta något om, men vi vet att tid har gått. 

                                                      
74 Bal 2009 s. 214. 
75 Ibid., s. 215. 
76 Lugn 1997 s. 333 – 334. 
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Minnet tillbaka i tiden är en analeps och tidshoppet inuti minnet fram till att de fick en dotter 

är en ellips.77 78 

I det här stycket finns det även två typiska meningar som förmedlar tid. ’Det var en 

gång’ samt ’Och så fick vi en liten dotter’. Båda refererar till tid som gått och visar på en 

riktning i berättelsen.  

 

BARBRO I min ungdom var jag Idlaflicka. Men under de senaste åren har jag mest 

suttit hemma i Hagsätra och sömmat. Jag har sömmat på ett äktenskap. Snart 

kommer jag att bli dräktig. Det kommer att ske i vilket ögonblick som helst 

nu. Var har du stulit den där solhatten?79 

 

De abrupta hoppen i texten är ett återkommande fenomen. Här minns Barbro tillbaka till sin 

ungdom, en analeps. Hoppar rask fram till ett minne som ligger närmare berättelsens presens, 

vilket blir en ellips till ytterligare en analeps. Dessa tidshopp är ett sätt att frångå den 

kronologiska ordningen och visar på hur storyn skiljer sig ifrån fabulan.80 ’Snart kommer jag 

bli dräktig’ hade kunnat vara en proleps men genom att säga dräktig, som är mer vanligt att 

använda för djur, istället för att bli gravid, som är mer vanligt för människor, i kombination 

med att det kan ske ’i vilket ögonblick som helst nu’ gör att jag inte tar påståendet på allvar 

utan ser det som ett utryck för något annat.  

 

BARBRO Du trodde att du skulle få se ett leende gå genom ditt liv. 

LILLEMOR Jag trodde att jag skulle få se ett leende gå genom mitt liv. 

BARBRO Snart vilar du trygg. 

LILLEMOR Snart vilar jag trygg. 

BARBRO Snart vilar du trygg i den hemska kistan81 

 

I det här exemplet ur Idlaflickorna är det mesta utelämnat och berättar ändå effektivt en 

berättelse om ofullbordade livsdrömmar. Lillemor hade en positiv förväntan på livet som 

ordet ’trodde’ visar inte har införlivats. Utelämnandet av tiden från förväntningarna till att 

snart vila trygg i kistan är en ellips. Genom att utelämna tiden ges den en starkare betydelse.82 

Läsaren fyller här själv i mellanrummen och har fått ledtrådar om att livet inte blev som 

Lillemor önskade. ’Snart vilar hon trygg i den hemska kistan’. Ordet snart ger oss en 

                                                      
77 Olsson 1988 s. 175. 
78 Bal 2009 s. 217. 
79 Lugn 1997 s. 327. 
80 Bal 2009 s. 75. 
81 Lugn 1997 s. 323. 
82 Bal 2009 s. 217. 
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tidsangivelse om att Lillemor inom en snar framtid kommer att begravas. Det indikerar även 

en proleps där vi får information om något som ännu inte skett.83 Denna anticipation ger en 

riktning och skapar en känsla av att händelserna redan är förutbestämda.84 

Kistan är ett ord som återkommande flera gånger i texten både som brudkista och kista. 

Barbro refererar till att ’vila tryggt i den hemska kistan’ och att hon ’tycker att de ska ta en 

roddtur. I brudkistan’.85 Kistan för tanken till döden och marker livets slut. Tidens slut för den 

som dött. Här blir brudkistan som traditionellt markerat början på ett nytt liv även markören 

för livets slut. 

Det här textavsnittet ser jag även som ett avsnitt där Lillemor och Barbro talar 

tillsammans och gemensamt kommer till insikt om sitt liv och öde. Och som Bal uttrycker 

det: ”The vagueness of the chronology is, at times, just as significant as its painstaking 

representation”.86  

Logical Sequence kallar Bal det logiska koncept att någon som anländer måste först ha 

lämnat platsen, att hög ålder följer efter ungdom och att man vaknar efter sömn.87 I 

Idlaflickorna finns ingen information om någon förflyttning. Lillemor och Barbro befinner sig 

på platsen Lillemor kallar Gardasjön från start och fast än Barbro flera gånger nämner andra 

orter som hon befinner sig på äger ingen förflyttning rum. Logiken frångås vilket förstärker 

upplevelsen av att de befinner sig i ett mellanrum.  

Det är även intressant att se hur Lugns parar ihop ord som inte brukar stå tillsammans 

som ”urvuxna flickorna” och ”senila småflickorna”.88Det finns exempel på detta i det längre 

textpartiet (s.317 – 318) som jag återgav ovan. Lite senare i texten paras de ”små gamla 

tappra flickorna” ihop med en varning om att inte släppa dem lösa då de kan ”bli könsmogna 

igen”.89 Varken flickor eller senila brukar paras ihop med könsmognad då flickor är barn och 

att vara senil förknippas med ålderdom. Det är som att tiden dras ihop inom samma mening 

och ibland enbart med hjälp av två ord. 

 

                                                      
83 Olsson 1988 s. 171. 
84 Bal 2009 s. 93. 
85 Lugn 1997 s. 328. 
86 Ibid., s. 218. 
87 Bal 2009 s. 218. 
88 Lugn 1997 s. 317. 
89 Ibid., s. 318. 
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LILLEMOR Jag ligger ju utbredd framför honom. Som en grönskande betesmark. Bördig 

och daggvåt. Jag är fortfarande helt ung. Eftersom jag inte levde alls i min 

ungdom har jag den kvar. Jag har sparat den åt Herrman.90 

 

Här kommer ett annat förhållningssätt till livet och tiden som gått fram. Att ha sparat på sin 

ungdom för att Lillemor inte anser att hon levde som hon borde ha gjort när den var. Det blir 

en stark bild som förstärker bilden av att Lillemor haft en åsidosatt position i sitt äktenskap 

med Herrman då hon sparat ungdomen, inte till sig själv, utan till Herrman. En annan replik 

som rymmer hela livet i en och samma mening är: 

 

BARBRO Varje gång du föder ett barn avkunnar du också en dödsdom.91 

 

Det här är en replik som alluderar en känd replik ur Samuel Becketts I väntan på Godot. 

”Kvinnan föder grensle över en grav, dagen glänser till ett ögonblick, och sen är det natt 

igen.” 92 Genom att föra samman födelse och dödsdom i samma replik sätts en tidsram till 

livet. Genom att födas döms du till döden.    

 

Miljö och platsmarkörer i Idlaflickorna. 

När det kommer till var Idlaflickorna utspelar sig handlar begreppen miljö och plats inte bara 

om en fysisk plats med ett namn och geografiska koordinater utan här ryms även inre rum och 

tillflyktsorter som karaktärerna har sökt sig till.93 Bal menar att i berättelsens andra lager 

story, ger berättarperspektivet oss många ledtrådar om plats och miljö genom sinnesintryck 

och fysiska upplevelser som förmedlas till läsaren genom att karaktären bland annat upplever 

beröring, ljud och olika platsers storlek.94 En plats storlek kan förmedlas genom att beskriva 

hur litet ett rum är eller en slätts oändlighet. I texten förekommer flera olika ortsnamn där de 

bott som förankrar dessa fiktiva personer i de verkliga trakterna kring Gävle och Uppsala. 

Senare i texten får vi veta att Lillemor nu bor i förorten Hagsätra, utanför Stockholm. Andra 

platser som nämns är Gardasjön, Vänern och Los Angeles.  

 

LILLEMOR Ser du den där Madonnan uppe i bergen? Det är Gardabornas eget 

skyddshelgon. Om nätterna är hon fasadbelyst. Men det var hon inte på 

Catullus tid. Som du säkert vet så skrev Catullus många av sina berömda 

dikter här. Och om man tar en av de där ångbåtarna nere i hamnen kommer 

                                                      
90 Lugn 1997 s. 347. 
91 Ibid., s. 341. 
92 Samuel Beckett. I väntan på Godot, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2002, s. 109. 
93 Bal 2009 s. 134. 
94 Ibid., s. 136. 
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man till den lilla byn Sirmione på andra sidan sjön. Där finns en 

dövstumsanstalt.”95 

 

Jag har redan nämnt de motstridande platsmarkörer som framkommer i Idlaflickornas 

inledande två sidor och den osäkerhet det skapas kring den plats de befinner sig. Lillemor 

hänvisar flera gånger till Gardasjön och till hotellet där hon bor men trots dessa åter-

kommande påståenden förblir platsen ett mysterium då Barbro kontrar varje platsmarkering 

med en annan möjlighet.  

 

LILLEMOR Jag tycker nog att det här samtalet börjar spåra ur nu. Jag tycker nog att det 

enda jag behöver nu är lugn och ro. Såhär är det: jag har åkt på en 

charterresa. 

BARBRO Du har tagit dig en liten roddtur. På smekningarnas sjö. I sjömannens 

trädgård. Nu ligger du i brudkistan. Och ser dum ut.96 

 

Rekvisita kan användas för att placera in en karaktär i en viss plats. Föremål som hör till ett 

hem placerar karaktären där och en säng eller ett köksbord ger ett än mer precist rum i 

hemmet som karaktären befinner sig i.97 Det finns det flera exempel på detta i Idlaflickorna 

där Lillemors värld har bestått av hemmet.  

 

LILLEMOR Trasmatta. Pelargonia. Kriminell gick jag genom natten i vår lägenhet. 

Förklädet fortfarande på. Mammaklänningen fortfarande närmast kroppen. 

Alltid en stekspade i fickan. Alltid på jakt efter en lämplig gravsten. Men jag 

ville inte dö. Jag måste berätta det för min dotter. Jag ville inte lämna henne 

ensam. Jag ville absolut inte dö. Jag ville bara bli av med mig själv. Jag 

förstod inte hur egoistisk jag var. Det måste finnas en kvarterspolis här. 

Eller hur? Det måste finnas en kontaktkommitté här någonstans. Jag vill att 

mitt telefonnummer ska stå på gravstenen. Så att min dotter alltid kan ringa 

mig. 

BARBRO Vad ska du med din dotter till? Du har ju mig? Din dotter behöver inte dig. 

Du är en dålig förebild för din dotter. Din Inre Skönhet fattas dig. 

LILLEMOR Vem är du egentligen? 

BARBRO Jag är Lillemor Åhl.98 

 

Lillemors värld målas upp med hjälp av föremål som finns i hemmet. Att mammaklänningen 

alltid är närmast kroppen målar upp en bild av att mammarollen är en roll som hon aldrig kan 

klä av sig. Det snäva hoppet från stekspade till gravplats förmedlar en längtan bort som 

förläggs till döden. Det är en sorglig insikt om det nya avstånd som skapats till dottern och 

                                                      
95 Lugn 1997 s. 322. 
96 Ibid., s. 337 – 338. 
97 Bal 2009 s. 138. 
98 Lugn 1997 s. 345 – 346. 
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önskan om ett telefonnummer på gravstenen en önskan om att minska det avståndet och en 

chans för Lillemor att förklara sig. Det här avsnittet är även det som jag anser vara dramats 

vändpunkt. Lillemor inser att hon är död och Barbro presenterar sig med sitt riktiga namn.  

En annan aspekt av plats som framkommer genom platsbeskrivningar i Idlaflickorna är 

den plats och det utrymme som karaktären får ta, eller upplever sig kunna ta.99 Lillemor 

placeras i hemmet där hon stekt åtskilliga lår och tränat i trädgården. Herrman har studerat, 

forskat vidare och har haft ett socialt liv utanför hemmet.  

 

LILLEMOR Herrman och jag blev så lättade när vi förstod att jag inte hade någon 

studiebegåvning.100 

 

Lillemors liv har kretsat kring maken och barnet. Inga vänner omnämns i texten och det finns 

åtskilliga repliker som visar på att Lillemor har fått stå tillbaka inom många områden i sitt liv. 

 

LILLEMOR Jag stod vid bollplanket i kvällningen. Och hoppades att Herrman skulle 

komma hem och ge mig nådaskottet. 

BARBRO Jag hade allt jag kunde önska mig. Men jag ville inte ha allt jag kunde önska 

mig. Jag ville ha något som jag inte kunde drömma om ens. 

LILLEMOR Jag ville ha nycklarna till Sjömannens trädgård. 

BARBRO Jag har nycklarna till Sjömannens trädgård.101 

 

BARBRO Visst har jag en man. Jag har ett ursinne också. Jag har ett sexuellt 

raserianfall. Jag fick det medan jag stekte en rödspätta. Och det har inte 

hunnit lägga sig riktigt än. Jag stod där och stekte precis som jag brukade. 

Fiskar och grisar. Oxar och kycklinglår. Käre Jesus. Alla dessa lår och 

skinkor som jag har stekt i mina dar!102 

 

För att bredda sin verklighet framkommer det att Lillemor har skapat sig en rik inre 

fantasivärld.103 Hos sjömannen och hans trädgård har hon skapat sig en alternativ verklighet 

som hon tar sig till genom att gömma ansiktet bakom sitt långa hår och blunda. 

 

BARBRO Jag har ett hundhuvud. 

LILLEMOR Jag har ett hundhuvud. Ibland hänger jag en störtflod av hår över 

hundhuvudet. 

BARBRO Jag hänger en störtflod av stjärnbestrött hår över hundhuvudet. Och tänder 

fönsterbelysningen bakom mina ögonlock. Och går in i sjömannens 

trädgård. 

                                                      
99 Bal 2009 s. 136. 
100 Lugn 1997 s.335. 
101Ibid., s. 339. 
102Ibid., s. 344. 
103 Bal 2009 s. 134. 
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LILLEMOR Med döden i hjärtat går jag in i sjömannens trädgård. Då bär jag 

hundhuvudet under armen.104 

 

Här skapar en ’störtflod av hår’ en skyddad plats där Lillemor kan träda in i sitt inre rum. Att 

Lillemor valt att söka sig in i sig själv istället för ut i världen visar på den begränsade 

rörelsefrihet hon upplever att hon har. Sjömannen och hans trädgård är ett återkommande 

tema i texten vilket förstärker uppfattningen av att hon ofta vistats där.  

  

BARBRO Jag har hängt upp mina drömmar på tork på hans tankestreck. 

LILLEMOR Jaså. 

BARBRO På det tungsinta tankestrecket i Sjömannens trädgård. Där hänger min 

blomstrande dröm. Min brudklänning.105 

 

Vatten som platsmarkör. 

Redan i dramats första replik introduceras vatten i Idlaflickorna i form av regn. Det är efter 

det ett ständigt återkommande tema i olika former som sjöar, badkarsvatten, en kroppslig 

upplevelse av vatten, vattenbryn, väta, dagg och störtfloder. 

 

BARBRO  Regntiden har redan börjat.106 

 

Den tydliga närvaron av vatten ger det en särskild plats i texten. Upplevelsen av vatten, 

närheten till vatten, känslan av vatten befäster denna plats i texten.  

LILLEMOR Jag sover i vattnet. Jag vandrar i vinden.107 

 

LILLEMOR Mammorna vandrar så vilda i kyrkor och sjöar. Min ensamhet seglar så stolt 

över vattnet.”108 

 

BARBRO Jag minns det varma badvattnet som rann genom min kropp.109 

 

Det fysiska minnet av det varma badvattnet placerar Lillemor i badkaret.110 Orden ’rann 

genom min kropp’ visar på en avvikelse mot hur badvatten brukar rinna. Vatten kan omsluta 

kroppen, eller rinna längs med en kropp, men genom en kropp fyller kroppen, det vill säga 

lungorna, med vatten och får mig att associera till en drunknad kropp. 

 

                                                      
104Lugn 1997 s. 325. 
105Ibid., s. 322. 
106Ibid., s. 317. 
107Ibid., s. 349. 
108Ibid., s. 351. 
109Ibid., s. 347. 
110 Bal 2009 s. 136. 
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BARBRO Nu är barnen vakna och vi ska slippa vara rädda. Ser du mamman som i 

vredesmod väntar i vattnet? 

LILLEMOR Hon syns säkert inte ända till Hagsätra. Kvinnan i badkaret är jag.111 

 

Lillemors replik ’Kvinnan i badkaret är jag’ skjuter in en helt ny bild som bryter tvärt emot de 

tidigare platsreferenserna och minnesbilderna. Bilden skapar den narrativa figuren akroni.  

 

Akronins förhållande till historien (fabula) som berättas kan inte avgöras 

genom någon rekonstruktion av dess plats i historiens (fabula) tidsräcka, utan 

som genom en förståelse av dess funktion som bild för den berättade 

historien.112  

 

Kvinnan i badkarets enda förankring i den övriga texten är de återkommande referenserna till 

vatten vilket skapar en bild av en alternativ möjlighet för vart Lillemor egentligen är. För att 

helt uppfylla Genettes kriterier för akroni låter sig bilden inte inplaceras i fabulans kronologi. 

Kvinnan i badkaret blir som en bild av en parallell handling. I en annan nivå av verklighet 

eller medvetande ligger Lillemor i badkaret.  

 

LILLEMOR Jag tror att jag ska gå upp till hotellet en stund. Och ringa till Herrman. Det 

här är första gången som jag är så här bortrest. Så han är förstås orolig att 

jag inte kommit fram ordentligt.113 

 

Det är skillnad på ’första gången som jag är bortrest’, ’första gången jag är här’ och första 

gången som jag är så här bortrest’. Ordleken indikerar att Lillemor är mer bortrest än tidigare. 

Avståndet till Herrman kanske aldrig har varit så stort som det är nu. 

  

                                                      
111 Lugn 1997 s. 351. 
112 Olsson 1988, s 177. 
113 Lugn 1997 s. 329. 
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6. Sammanfattning.  

 

Jag har i denna uppsats sökt svar på hur Kristina Lugn förmedlar information om tid och 

miljö i dramat Idlaflickorna. Jag fann att hon genom att låta tiden och miljön i dramats 

presens vara odefinierade öppnar upp för nya alternativa rum där både fysiska lagar och de 

temporala sattes ur spel. Denna osäkra plats öppnar upp för en mängd möjliga analyser över 

vad Idlaflickorna handlar om, var de är och vad det betyder. Den narratologiska undersökning 

förstärkte dock min analys av texten att Idlaflickorna utspelar sig helt i karaktären Lillemors 

huvud och att Barbro är den del av henne som hon förträngt och som hon nu möter igen precis 

innan hon dör.  

Genom att använda en narratologisk metod blev jag varse att tiden inte bara varit ett 

medel för att strukturera Idlaflickorna utan även är ett genomgripande tema i dramat. Tiden 

som ett sätt att reflektera över det levda livet vid dess slut anser jag är pjäsens huvudtema. 

Lillemor bearbetar upplevelser och minnen och låter de ofullbordade förväntningarna stå 

bredvid det levda livet. Det är en sorglig livsberättelse skriven med mycket humor. Hela 

dramat ter sig nästan som en lek med tiden, som en akroni berövad temporala referenser och 

som inte heller situeras i förhållande till de vilka omger dem.114  

Det är inte svårt att följa kronologin i Idlaflickorna de återkommande ellipserna till 

trots. Berättelsens odefinierade presens öppnar upp för en parallell tid, eller en utskuren tid, 

efter livet. Genom att inte definiera var de är får andra delar av texten en större betydelse för 

att klarlägga var de är. Den ständiga närheten och återkopplingen till vatten blir den ledtråd 

som till slut visar var Lillemor är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
114 Olsson 1988 s. 177 
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