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Stilen i Li Qingzhaos ci-poesi: en ny modell för analys av stil i ci-
poesi 
 
I mitt pågående forskningsprojekt “Stilen i Li Qingzhaos ci-poesi-en ny modell för 
stilanalys i ci-poesi” analyserar jag stilen i Li Qingzhaos  ci-poesi och utvecklar samtidigt 
en ny modell för stilanalys och stilbeskrivning i ci-poesi. Denna modell är baserad på: en 
dualistisk syn på stilbegreppet; ett bredare stilbegrepp som inkluderar semantiska och 
lingvistiska kriterier för stil; västerländska stilstudiers teoretiska grunder och 
vetenskapliga metoder (statistisk lingvistik, korpuslingvistik etc.); och som är anpassad 
till ci-poesigenrens specifika drag så som den beskrivs i min doktorsavhandling In Search 
of the Generic Identiy of Ci Poetry samt det kinesiska språkets uppbyggnad under Song 
dynastin.  
 

Publikationer om klassisk poesi och  Li Qingzhaos ci-poesi 

Monografier 
 
1. In Search of the Generic Identity of Ci Poetry, (Stockholms universitet,1998). ISBN 

91-7153-729-5.  
 
2.  Li Qingzhao och Ci-poesin. Examensarbete på Östasienlinjen (20 poäng) 

(Stockholms universitet, 1989). Opublicerat.  

Artiklar 
 
1. “Poesins guldålder”, i Kinarapport No 4, 2003, s. 24-31.  
 
2. ”Den sångbara lyriken”, i Kinarapport No 4, 2003, s. 34-39. 
 
3. “Skrönorna i gathörnen: Den kinesiska populära romanens möte med finkulturen”, 

Karavan No 1, 2003, pp 52-57.  Recension i Uppsala nya tidning. 
 
4. Kapitlet "Li Qingzhao" av Ebba Witt-Brattström i antologin Hundra skrivande 

kvinnor, (Stockholm: Natur och kultur, 1995), sid 45-49, innehåller fem av mina 
diktöversättningar. Witt-Brattström använder mitt examensarbete Li Qingzhao och 
Ci-poesin samt min artikel, "Li Qingzhao- en mångsidig kvinnlig poet under 
Songdynastin" som källmaterial för biografiska data om poeten, samt diktanalys. 

 
5. ”Li Qingzhao- en mångsidig kvinnlig poet under Songdynastin. Hennes liv och 

författarskap”, i Svensk-kinesiska föreningens årsbok 1991: Getens år, s. 88-92. 
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