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1. Inledning   

1.1 Horisont och bakgrund  

  

a) Varför denna uppsats?  

Vem är det som röstar på kvinnoförnedrande politiker? Varför blir människor arga när 

klädkedjor väljer en mörkhyad modell till Lucia i sin reklam? Och hur kommer det sig att vi 

människor tänker så olika kring samma sak?  

Frågor som på olika sätt rör människosyn är inte något avlägset projekt som inte  

rör dig och mig. Människosyn är aktuellt, överallt och hela tiden i vår vardag. Ämnet 

aktualiseras inom politiken och skolan, men också när någon väljer att släppa dörren i ansiktet 

på oss istället för att hålla upp den. Ämnet intresserar vuxna människor, men också barn och 

unga. Det märks inte minst inom populärkulturen, där frågor kring etik och moral genomsyrar 

allt från Pippi Långstrump till vampyrernas värld. Det tycks mig som om människan har en 

inneboende önskan att förstå sig själv och andra. Även om vi talar om det sekulariserade 

Sverige, så har frågor kring människan stannat kvar. Och tydligast ser vi det kanske inom 

litteraturens och konstens värld.  

  I denna uppsats kommer jag att röra mig inom litteraturens värld. Jag ska undersöka vilken 

människosyn som finns representerad i en svensk poets dikter, mer specifikt Tomas 

Tranströmers diktsamling Sorgegondolen (1996)1.  

  

b) Frågeställning och syfte  

Syftet med denna uppsats är att studera människosyn inom skönlitteraturen. Specifikt är jag 

intresserad av att ta reda på vilken, eller vilka, perspektiv på människan som finns 

representerade i Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen (1996). Mitt mål är inte att 

ge en absolut, fixerad bild som inte får ifrågasättas. Tvärtom vill jag läsa och analysera verket 

utifrån ett hermeneutiskt- och läsarorienterat perspektiv, och därefter föreslå möjliga 

tolkningar. Denna uppsats sker inom ramen för tros- och livsåskådningsvetenskapen, och inte 

utifrån litteraturvetenskapen. Min huvudfrågeställning är som följer; Vilka perspektiv på 

människan kan skönjas i Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen (1996)? 

                                                 
1 Tranströmer, Tomas, Sorgegondolen: dikter, Bonnier, Stockholm, 1996  
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Ur ett breddat perspektiv kan mitt syfte dessutom beskrivas som ett undersökande av vad 

som går att utröna vid en läsning av sorgegondolen utifrån ett människosynsperspektiv, dels 

på vilket sätt denna läsning kan bidra till att utveckla teorin om människosyns-begreppet. Jag 

är med andra ord intresserad av att göra en analys som blickar åt två håll samtidigt, där de 

båda riktningarna påverkar varandra i en samspelande rörelse. 

 

c) Lyrikgenren  

I det följande presenterar jag kort lyrikgenren med dess specifika drag, för att underlätta 

förståelsen av det arbete med Tranströmers poesi som denna uppsats behandlar.   

Lyrikgenren skiljer sig från sakprosan främst genom dess fragmentariska form och dess 

rika stilfigurer och bildspråk. ’Bildspråk’ refererar här och i fortsättningen till dess lexikaliska 

betydelse ”språkligt uttryckssätt som kännetecknas av rikedom på bilder och liknelser”23. 

Dessa karaktäristika avkräver läsarens tolkning i högre utsträckning än vad prosan gör.4 Den 

amerikanske litteraturforskaren Jonathan Culler har beskrivit hur människan, i hennes strävan 

efter mening, försöker foga samman diktraderna till en sammanhållen helhet. Genom att fylla 

ut strukturen, skapar läsaren mening.56  

Att tolka bildspråk innebär en visuell process där läsaren skapar inre bilder i sitt 

medvetande. Texten erbjuder bilderna, men de blir till först i en människas medvetande. 

Bilderna kommer därför att förstås i ljuset av den enskilde individens erfarenheter. På så vis är 

lyriktolkning samtidigt gemensam och personlig. Jag återkommer till detta dels i avsnittet om 

det hermeneutiska arbetet, dels i avsnittet om läsarorienterad tradition.7 Eftersom bildspråket 

har en framskjuten position i Tomas Tranströmers lyrik, är det viktigt att ha denna 

förförståelse för dess funktion, för att kunna förstå denna uppsats.   

  

                                                 
2 Uppslagsverket, Bildspråk (www). Hämtat från nationalencyklopedin, http://www.ne.se. Hämtat 5 december  
3 kl. 17:29. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bildspr%C3%A5k  
4 Nordlund, Anna, Varför litteraturvetenskap?: en ämnesintroduktion för nya studenter, 1. uppl.,  

Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 67  
5 Vikström, Björn, Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.  
6 
7 Nordlund, Varför litteraturvetenskap? s. 67: Elleström, Lars, Lyrikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, 

Lund, 1999, s. 80ff, 99: Vikström, Den skapande läsaren, s. 60  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bildspr%C3%A5k
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bildspr%C3%A5k


4  

  

d) Litteratur som material inom Tros- och livsåskådningsvetenskap  

Litterära texter är relevant material i arbeten kring religion eftersom de kan bidra med en egen 

dimension. Lyriken specifikt är öppen till sin karaktär tack vare sin fragmentariska form och 

sitt rika bildspråk, vilket kan hjälpa oss att fånga djupet i de filosofiska, existentiella frågorna.  

Paul Ricoeur har beskrivit detta gränssprängande inom konsten som ett ”perspektiv som 

ifrågasätter invanda synsätt och öppnar nya möjligheter”; ett uttryck som jag menar fångar 

litteraturens bidrag väl.8  

  Några som har skrivit om sambandet mellan litteratur och religion är Håkan Möller, Maria 

Essunger, Carl Reinhold Bråkenhielm och David Jasper. Deras övergripande förståelse av 

detta samband stämmer väl överens med den syn jag kommer att utgå ifrån i denna uppsats.  

  Bråkenhielm skriver om hur litteraturen förhåller sig till vad som är sanning. Han gör en 

distinktion mellan sanningar om livet och sanningar mot livet. De förra relaterar till 

vetenskapen med dess påståenden, medan de senare handlar om språkets förmåga att fånga 

det som abstrakta påståenden inte kan. Litteraturen, menar han, kan bidra med sanningar mot 

livet.9 Dikten specifikt, innebär en tolkning av verkligheten som den har upplevts av diktaren 

och fångar det allmänmänskliga genom beskrivande av enskilda händelser eller personer.10 

Det sistnämnda, uppdelningen mellan allmänmänskligt och enskilt (universellt och 

partikulärt) härrör från en Aristotelisk teori.11 Denna teori ansluter sig även Essunger till, då 

hon beskriver hur litteraturen skildrar ett allmänmänskligt innehåll genom specifikt beskrivna 

erfarenheter.12 Essunger framhäver dessutom hur gestalter inom litteraturen fungerar som 

representanter för mänskliga drag.11 Skillnaden i förståelsen mellan vetenskaplig sanning och 

den sanning som litteraturen erbjuder reflekterar även Möller och Jasper över. Möller talar om 

hur litteraturen istället för att skapa en trogen avbildning av verkligheten, erbjuder en ”möjlig 

värld”. Genom litteraturen kan vi uppleva världen på nytt.13 Jasper beskriver samma sak 

genom att tala om kopiering kontra fulländande. Litteraturen kopierar inte, men fulländar den 

                                                 
8 Vikström, Den skapande läsaren, s. 53   
9 Bråkenhielm, Carl-Reinhold ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och livsåskådning” 

I: Bråkenhielm, Carl-Reinhold & Pettersson, Torsten (red.), Att fånga världen i ord: litteratur och livsåskådning:  

teoretiska perspektiv, Norma, Skellefteå, 2003, s. 26  
10 Ibid s. 35, 45  
11 Ibid, s. 27  
12 Essunger, Maria, Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac 

och Lars Ahlin, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2005,Uppsala, 2005, s. 364 11 

Ibid, s. 27  
13 Möller, Håkan ”Litteratur och religion. En ämneshistorisk orientering”, I: Bråkenhielm, Carl-Reinhold &  

Pettersson, Torsten (red.), Att fånga världen i ord: litteratur och livsåskådning: teoretiska perspektiv, Norma, 

Skellefteå, 2003, s. 100  
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verklighet vi ser genom genialisk konst.14 Jag förstår denna tanke i enlighet med 

Bråkenhielms förklaring av språkets förmåga att fånga det som annars inte skulle kunna 

fångas.  

  Samtliga forskare är således överens om att det råder såväl diskrepans som 

överrensstämmelse mellan litteratur och verklighet. Det bidrag som Bråkenhielm menar att 

litteraturen kan tillföra är förmågan att se alternativ och att göra oss mer klarsynta i vårt 

betraktande av världen.15 Jasper uttrycker bidraget som ett skydd från fixerade tolkningar och 

en möjlighet att behålla trons och Guds mysteriösa karaktär, vilken inte är analyserbar med 

vetenskapliga termer, utan behöver uttryckas genom poesins metaforer.16  

  Mot bakgrund av dessa forskares tankar om mötet mellan litteratur och religion, kommer 

jag således att genomföra min analys. Jag kommer att utgå ifrån att litteraturen kan fånga en 

dimension som vetenskapen inte kan. Samtidigt är jag medveten om att de sanningar som 

litteraturen erbjuder, är av en annan sort än vetenskapens. Mina resultat kommer att vara 

tolkningar av tolkade verkligheter.   

  

e) Tidigare forskning  

Människosyn har studerats sedan 1700-talet.17 Men det tvärvetenskapliga intresset för religion 

och litteratur uppkom i 1900-talets USA. Särskilt stor genomslagskraft hade området under 

1960- och 1970-talen.17 Ambitionen var att undersöka hur man kan förstå tro med litteraturen 

som verktyg.18 Tro under denna tid innebar till en början enbart kristendomen, men har senare 

kommit att utvecklas till att gälla teologi i vid mening.19 Ämnesområdet har dock 

huvudsakligen tagit sin utgångspunkt i litteraturvetenskapen och det litteraturvetenskapliga 

perspektivet Nykritik, som intresserar sig för textens innehåll.20 I denna uppsats är 

utgångspunkten inte litteratur, utan livsåskådningsforskning. Under 1900-talets senare del har 

allt fler forskare såväl internationellt som nationellt intresserat sig för kombinationen religion 

                                                 
14 Jasper, David, The Study of Literature and Religion: an introduction, MACMILLIAN ACADEMIC AND 

PROFESSIONAL LTD, London, 1989, 2 uppl (1992), s. 138  
15 Bråkenhielm, ”Känslan av inre överblick”, s. 56  

16 Jasper, David, The Study of Literature and Religion: an introduction, MACMILLIAN ACADEMIC AND  

PROFESSIONAL LTD, London, 1989, 2 uppl (1992), s. 32, 36  
17 Jeffner, Anders, Att studera människosyn: en översiktlig problemanalys, Univ., Tema teknik och 

social förändring, Linköping, 1989, s. 28 17 Möller, ”Litteratur och religion”,, s. 89  
18 Ibid, s. 92  
19 Ibid, s. 100  
20 Jasper, The Study of Literature and Religion s. 6  
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och litteratur, och området växer fortfarande i västvärlden. Tidskriften Literature and 

Theology. An International Journal of Theory, Criticism and Culture har haft stor betydelse 

för forskning inom ämnesområdet.21  

  I Sverige utgjorde Gösta Wredes verk Livet, döden och meningen ett banbrytande arbete 

och ett försök att närma sig ett skönlitterärt material med teologisk motivation.22 Nationella 

avhandlingar är till exempel Helene Blomqvists Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven 

Delblancs Samuelsvit och Änkan, och Stefan Klints Romanen och evangeliet.23 Andra 

forskare som intresserat sig för litteratur inom Tros- och livsåskådningsvetenskapen i sina 

avhandlingar är Maria Essunger, Maud Eriksen, Helene Andersson och Elisabeth Hjort24.   

  Forskningen kring Tomas Tranströmers produktion följer en liknande utveckling som den 

internationella forskningen inom ämnesområdet. De flesta avhandlingar har lagts fram inom 

litteraturvetenskapen. Magdalena Slyk är ett sådant exempel med hennes avhandling Vem är 

jag?: Det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers författarskap 

(2010).24 Annan forskning, inom litteraturpsykologi, är tillexempel Emma Tornborgs 

avhandling What litterature can make us see: poetry, intermediality, mental imagery (2014)25.  

 Denna uppsats kommer att bidra med ett tros- och livsåskådningsperspektiv på Tomas 

Tranströmers poesi, där människosynen analyseras. Detta har så vitt jag vet inte tidigare 

gjorts.   

  

f) Avgränsningar och disposition  

Materialet för denna uppsats är dikter ur Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen  

                                                 
21 Essunger, Kärlekens möjlighet, s. 56-67  
22 Wrede, Gösta, Livet, döden och meningen: om livsåskådningar i skönlitteratur, Doxa, Lund, 1978  
23 Blomqvist, Helene, Vanmaktens makt: sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan,  

Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Göteborg, 1999; Klint, Stefan, Romanen och evangeliet: 

former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa, Norma, Diss. Uppsala : Univ., 2002,Skellefteå, 2001 24 

Eriksen, Maud Marion Laird, Moral voices and ethical dialogue: a study of literary character and moral 

authority, Diss. Oslo: Norwegian Lutheran School of Theology, 2005,[Oslo], 2005; Andersson, Helen, Det 

etiska projektet och det estetiska: tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap, B. Östlings 

bokförl. Symposion, Diss. Lund : Univ.,Eslöv, 1998; Hjort, Elisabeth, Förtvivlade läsningar: Litteratur som 

motstånd och läsning som etik, Diss. Göteborg: Uppsala universitet, 2015  

24 Slyk, Magdalena, "Vem är jag?": det lyriska subjektet och dess förklädnader i Tomas Tranströmers 

författarskap, Uppsala universitet, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2010,Uppsala, 2010 http://uu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324624  

25 Tornborg, Emma, What literature can make us see: poetry, intermediality, mental imagery, 1. ed., Bokbox, 

Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2014,Malmö, 2014  

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324624
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324624
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324624
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:324624
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(1996). Att studera denna diktsamling är intressant eftersom den har tilldelats Augustpriset 

(1996). Dess teman, så som de presenteras i motiveringen för Augustpriset verkar dessutom 

stämma bra överens med syftet för denna uppsats:  

  

Med Sorgegondolen ger oss Tomas Tranströmer en ny utsaga om det verkliga. I hans dikt 

äger en förvandling rum; existensens yttre tvång betvingas inifrån genom starkt lysande, 

ofta häpnadsväckande bilder som försätter läsaren i full inre frihet. Det mänskliga livets 

mörker skingras, det anade blir synligt; vi befinner oss på resa i den tranströmerska 

gondolen ”tungt lastad med liv” – över ”miraklernas skönhet”.26  

  

Att studera Tomas Tranströmers poesi är motiverat på grund av hans påverkan på sin samtid 

och med tanke på den geografiskt breda (internationella) läsekrets som intresserat sig för hans 

poesi, samt på grund av det erkännande som han fått genom Augustpriset och nobelpriset i 

litteratur.27  

Sorgegondolen är av särskilt intresse eftersom den har blivit uppmärksammad av Svenska 

Förläggareföreningens Augustpris.28 Ytterligare ett skäl att studera just denna diktsamling är 

med hänvisning till prismotiveringen, som i allra högsta grad relaterar till frågor inom ett 

Tros- och livsåskådningsperspektiv. Jag tänker då särskilt på de formuleringar som talar om 

existens, inre frihet, det mänskliga livet och miraklernas skönhet.  

Att jag har valt att enbart fokusera på en (1) diktsamling beror på att mitt syfte inte är att 

göra en författarorienterad analys, utan en läsarorienterad sådan. Hade mitt perspektiv varit 

det förstnämnda hade jag med fördel kunnat analysera dikter från olika diktsamlingar. Men nu 

är så inte fallet, varför jag intresserar mig för Sorgegondolen.  

Av utrymmessynpunkt har jag behövt göra ett urval av dikter ur denna diktsamling. Det har 

gjorts med hänsyn till vilka dikter som bäst låter sig svara på min frågeställning.  

                                                 
26 Svenska Förläggareföreningen, Sorgegondolen (www). Hämtat från Augustpriset, http:// www.augustpriset.se. 

Hämtat 10 november 2016 kl. 13:00. Information om vinnare av Augustpriset 1996.  

http://www.augustpriset.se/bidrag/sorgegondolen  
27 Algulin, Ingemar och Littberger Caisou-Rousseau, Inger, Tomas Tranströmer (www). Hämtat från 

nationalencyklopedin, http://www.ne.se. Hämtat 26 december 2016. Artikel om Tomas Transtömer. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tomas-transtr%C3%B6mer  
28 Svenska Förläggareföreningen, Sorgegondolen (www)  

  

http://www.augustpriset.se/
http://www.augustpriset.se/
http://www.augustpriset.se/bidrag/sorgegondolen
http://www.augustpriset.se/bidrag/sorgegondolen
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tomas-transtr%C3%B6mer
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tomas-transtr%C3%B6mer
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tomas-transtr%C3%B6mer
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tomas-transtr%C3%B6mer
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Metoden för denna uppsats är två förenliga perspektiv; ett hermeneutiskt och ett 

läsarorienterat. Detta eftersom dessa perspektiv stämmer överens med den syn på litteratur 

som jag menar är mest intressant. Litteratur är ett uttryck som blir meningsfullt i mötet med 

människor utanför texten.  

De analysfrågor för den övergripande diktanalysen som jag kommer att använda mig av 

(och som presenteras i metodavsnittet), är utvalda för syftet med uppsatsen. Jag är inte 

intresserad av att göra en författarorienterad analys, inte heller en mer textnära analys som 

berör diktens strukturella egenskaper. Denna typ av diktanalysfrågor har därför valts bort. 

Bildspråket analyserar jag däremot mer ingående, eftersom detta är karaktäristiskt för Tomas 

Tranströmers författarskap. Sammantaget kan sägas att de diktanalysfrågor som jag har valt, 

är de som stämmer överens med mitt ovannämnda perspektiv.  

  

Uppsatsen inleds med en Bakgrund, där jag presenterar mitt ämnesområde och syfte. Jag ger 

en beskrivning av lyrikgenren och litteraturens funktion och värde inom ett tros- och 

livsåskådningsvetenskapligt ämnesområde. Slutligen ger jag en kort överblick över 

forskningsläget, samt redogör för de avgränsningar som har gjorts i denna uppsats.  

Därefter presenterar jag fyra olika forskares teorimodeller för vad begreppet 

människosyn innebär, och redogör för ett hermeneutiskt förhållningssätt. I slutet av teoridelen 

klargör jag hur jag kommer att förhålla mig till de presenterade teorierna i min analys.  

  Jag presenterar sedan en läsarorienterad tradition som metodologiskt tillvägagångssätt och 

synliggör hur det analytiska arbetet realiseras genom analysfrågor.  

  Analysdelen är uppdelad i sex sektioner; en för varje dikt. I varje sektion analyserar jag 

dikten kronologiskt, någon eller några versrader i taget. Jag avslutar varje sektion med en 

sammanfattande diskussion, där jag återvänder till särskilt framträdande drag utifrån mina 

teoretiska fokuspunkter. Vid analysens slut söker jag slutligen ge en samlad bild av vad jag 

kommit fram till.  

  Jag avslutar uppsatsen med en sammanfattning av resultaten, förslag till framtida forskning 

och ett påpekande av uppsatsens begränsningar.  
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1.2 Teoretiska tolkningsperspektiv 

a) Teoriförståelse och funktion 

I det följande artikulerar jag mitt tolkningsperspektiv. Framställningen syftar inte till att ge ett 

fullständigt återgivande av, eller att göra en kritisk läsning av dessa teologers teorier. Istället 

lyfter jag fram det som är av relevans för denna uppsats. 

Kombinationen av Hans Hofs och Anders Jeffners analytiska teorimodeller, och Maria 

Essungers och Jan-Olav Henriksens öppnare teorier är fruktbart i relation till uppsatsens syfte. 

Detta eftersom de senares teorier möjliggör ett förhållningssätt mellan teori och text, som 

lämnar utrymme för textens egna uttryck. Samtidigt begränsas textens uttryck med hjälp av de 

förras teorier, som genom sina kategorier och begrepp, skapar tydliga ramar för analysen att 

hålla sig inom. Genom att kombinera dessa olika typer av teoriperspektiv, skapas riktlinjer som 

skärper uppsatsens syfte, men som gör detta utan att låsa resultatet. Ett användande av enbart 

teoriperspektiv från en analytisk tradition, hade skapat en krock mellan teori och text, vilket 

innebär en svårighet, om ej en omöjlighet, att uppnå syftet med denna uppsats. 

Genom att använda teoriperspektiven på detta sätt, kommer en hermeneutisk cirkel att 

operera på en övergripande nivå i hela denna uppsats, vilket krävs för att uppnå mitt bredare 

syfte att se hur teori och text samverkar och påverkar varandra. Rörelsen uppstår i mötet mellan 

teori och text, där människosyns-begreppet kommer att utvecklas. 

 

b) Hans Hof  

Hans Hof, teolog och professor i Religionsfilosofi, har strukturerat upp ett schema över fem 

centrala frågor i en människosyn. Frågorna 1-4 är de frågor som jag kommer att utgå ifrån i 

denna uppsats.   

1) Den deskriptiva frågan: Vad är en människa? Vad är människans plats i verkligheten?  

Vad är människans natur?  

2) Den normativa frågan: Vad bör man förstå med ett fullkomligt människoliv och ett 

fullkomligt samhälle?  

3) Brist-frågan: Vad är det mänskliga livets fundamentala brister?  

4) Vägen-till-målet-frågan: Var går vägen till förverkligande av det fullkomliga livets 

ideal?  
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5) Metod-frågan: Varifrån bör vi hämta svaren på fråga 1-4 och hur vet vi att svaren är 

rätta?29  

Metodfrågan kommer jag dock att behandla i min övriga teoridel.  

  

c) Anders Jeffner  

Anders Jeffner ser på människosyns-begreppet som en sammansättning av flera delar. Han 

presenterar termerna människosynskomponent och komponentområde. Ett komponentområde 

är ett tema/fokus. Exempel på ett komponentområde är ”viljans frihet”, som handlar om ifall 

människan har en fri vilja eller inte. Inom detta område kan olika ståndpunkter finnas, 

tillexempel att människan inte har en fri vilja. En sådan ståndpunkt inom ett 

komponentområde kallar Jeffner för en människosynskomponent. Flera 

människosynskomponenter bildar tillsammans en människosyn.30 Jeffner presenterar tjugo 

olika komponentområden, av vilka ett urval presenteras nedan. En människosyn behöver dock 

inte innehålla en komponent från varje område, eftersom en sådan definition av människosyn 

skulle bli alldeles för snäv. En fruktbar definition, enligt Jeffner, är istället att en människosyn 

är en ”teori som består av några människosynskomponenter i angiven mening mellan vilka 

det råder logiska eller psykologiska beroendeförhållanden”. Jeffner framhåller hur en sådan 

definition kan vara hjälpsam i det att den inte anger exakt hur många komponenter som måste 

finnas med, ej heller hur starka sambanden mellan komponenterna behöver vara. Med 

psykologiska samband menar Jeffner att utsagor på något vis hör samman, men inte 

nödvändigtvis genom logisk slutledning.32  

  Jeffner framhåller dessutom värdet av att betrakta bildspråk31. Han menar att bilder kan 

hjälpa oss att se drag i människonaturen, som annars är svåra att se. Bilderna kan göra det 

lättare att urskilja det centrala i en människosyn.32  

  Vid undersökning av människosyn kan spår av komponenter och centrum försöka 

återfinnas, samband klargöras och bilder betraktas.33  

                                                 
29 Hof, Hans, Gudsuppfattningar och människosyner: en problemhistorisk översikt. D. 1, [Ny uppl.], [H. Hof], 

Uppsala, 1989, s. 10  
30 Jeffner, Att studera människosyn, s. 2f.  
32 Ibid, s. 39  
31 Jeffner använder sig här av begreppet ”metafor”.  
32 Jeffner, Att studera människosyn, s. 40  
33 Jeffner, Att studera människosyn, s. 42  
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  De komponentområden som jag kommer att utgå ifrån i denna uppsats är: 

Ställningstagande till viljans frihet, teorier om människans ontologiska status,  

grundinställning till andra människor, läror om människans naturliga fördärv, samt läror om 

människans medverkan i frälsning.34 Till dessa komponentområden föreslår Jeffner låsta 

svarskategorier vilka jag valt att inte använda mig av, då jag enbart kommer att använda dessa 

områden som fokuspunkter.    

  

d) Maria Essunger  

Maria Essunger har i sin avhandling Kärlekens möjlighet, - Skönlitterär gestaltning och 

teologisk reflektion hos Francois Mauriac och Lars Ahlin (2005) diskuterat relationen mellan 

material och teoribegrepp. Hon förklarar där hur analysfrågorna behöver vara öppna i sin 

karaktär för att texten skall få figurera på sina egna villkor. Hon menar att texten behöver vara 

en del av tolkningsprocessen med dess analysfrågor, för att inte texten ska tvingas in i 

förutbestämda frågor.35 Detta eftersom det som efterfrågas kanske inte finns med i texten, och 

eftersom annat som finns med i texten riskerar att förbises. Därför, menar Essunger, kräver 

uppgiften ett flexibelt teoribegrepp. Hon förespråkar användandet av ett teoribegrepp som 

startpunkt för analysen, men med öppenhet inför vad detta begrepp möter i litteraturen.38 Hon 

framhåller att ett flexibelt teoribegrepp är av särskilt intresse inom ett skönlitterärt studium, då 

det annars skulle vara svårt att finna de allmänna föreställningarna som existerar i det 

partikulära.36 Här får alltså förståelsen av litteraturens relation till religionen en betydande roll 

för valet av teoribegrepp.  

   

e) Jan-Olav Henriksen  

Henriksen ansluter sig till en förståelse av människosyns-begreppet som liknar det Essunger 

föreslår. Han menar att det inte finns några givna kriterier för vilket innehåll som utgör 

grunden för en människosyn. Eftersom människosyn kan studeras utifrån vitt skilda 

discipliner, får studierna olika utfall, och människosyns-begreppet blir därmed öppet till sin 

karaktär. Ofta rör dock människosyn frågor som handlar om människans karaktär, hur hon är 

                                                 
34 Ibid, s. 18-37  
35 Essunger, Kärlekens möjlighet, s. 29 
38 Ibid, s. 29f.  
36 Ibid, s. 363  
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och vad som anses viktigt, varför etik och människosyn är tätt förbundna.37 Några frågor som 

Henriksen menar kan ingå i en människosyn är exempelvis vad som är meningen med 

människans liv, hur det är att vara människa i förhållande till andra människor och vad 

mänsklig frihet innebär, samt hur vi når den?38 Han framhåller däremot tydligt att en 

förenklad människosyn endast begränsar människans möjligheter att förstå sig själv och 

andra, och att pluralism hellre än att betraktas som ett problem bör förstås som en tillgång.39 

Sammanfattningsvis kommer jag att låta mitt material styra min analys, i enlighet med de 

teoriperspektiv som Essunger och Henriksen erbjuder. Detta kommer jag att göra med de 

konkreta frågor respektive (utvalda) komponentområden som Hof och Jeffner föreslår. De 

komponentområden som jag har valt har jag gjort dels i överensstämmelse med de områden 

som Hof och Henriksen lyfter fram, dels (och kanske främst) med hänsyn till de frågor som 

verkar låta svara på sig bäst i mötet med mitt material. 

 

1.3 Metod och material  

a) Läsarorienterad tradition   

Arbetet med lyrik i dess tidiga skede var ofta biografiskt orienterat med fokus på 

författarintention. Sedan skiftade fokus till texten i sig själv och idag dominerar istället en syn 

på arbetet med lyrik som tar fasta på läsarens roll i meningsskapandet.40 En sådan tradition 

kallas läsarorienterad. Denna tradition menar att textens mening skapas i mötet med läsaren 

och dennes personliga erfarenhetsvärld.44 En texts mening finns således i texten och hos 

läsaren.45 Tre olika forskare har distinkta bidrag som kan ge en fördjupad förståelse för 

traditionen.  

Den amerikanska professorn Louise Rosenblatt ser på läsning av skönlitteratur som ett 

levande i relation till texten. Med detta menar hon att läsaren reagerar på texten känslomässigt 

                                                 
37 Henriksen, Jan-Olav., Menneskesyn: - historisk arv og varig aktualitet, 1 utg., Gyldendal Akademisk, Oslo, 

2005, s. 9  
38 Ibid s. 10 
39 Ibid s. 171f  
40 Wolf, Lars, Läsaren som textskapare, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 14ff., Elleström, Lyrikanalys, s. 

118ff., Vikström, Den skapande läsaren, s. 87f., 99 44 Wolf, Läsaren som textskapare, s. 16ff. 45 Elleström, 

Lyrikanalys, s. 120  
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och kognitivt, associerar och för in sina egna erfarenheter om livet och litteratur i läsningen.41 

Läsningen kan alltså förstås som något privat, men samtidigt styrt av textens ramverk.  

Den tyske litteraturvetaren Wolfgang Iser, menar att texter är en form av bildbeskrivande 

utan övergångar. Det är läsarens uppgift att själv skapa övergångar genom att fylla ut 

tomrummen med hjälp av sin fantasi och kunskap.47 Denna tanke om litteratur blir visuellt 

tydlig inom lyrikgenren, där formen ofta är ord snarare än fullständiga meningar. Även 

beskrivandet av litteratur som bilder är tydlig inom lyriken med dess rika bildspråk.  

 Stanley Fish, en amerikansk litteraturteoretiker, framhåller att en text bli meningsfull i 

läsarens tolkningsprocess, genom de ständiga tolkningsbeslut som måste tas.42 Inför varje 

intryck utmanas läsarens förståelse av texten; hypoteser bekräftas eller förkastas.  

Vid arbete med lyrik sker alltså ett samspel mellan läsare och text, där läsarens erfarenheter 

och fantasi utmanas av textens ramar. I min analys kommer jag att kombinera denna 

läsarorienterade tradition med ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Hur denna kombination 

realiseras i min analys klargör jag under rubriken ”Metodrealisering”. 

  

b) Hermeneutik och cirkelmodellen  

’Hermeneutik’ kommer från grekiskans ord för tolkningskonst och hermeneutik är läran om 

tolkning.43 Hermeneutiken kan också beskrivas som ett tänkande och ett förhållningssätt som 

ifrågasätter absoluta sanningar.50 Denna lära, eller förhållningssätt om en så vill, tar fasta på 

att ingen tolkning kan ske helt förutsättningslöst. Eftersom människan är en del av den 

verklighet hon undersöker, kan en tolkning aldrig vara objektiv.44 Däremot kan en tolkning ha 

mer eller mindre stöd för sig i texten och en del tolkningar kan således te sig rimligare än 

andra.45  

Utifrån detta perspektiv kommer jag att förhålla mig till vad som kommit att kallas ”den 

hermeneutiska cirkeln”. Det är ett uttryck som försöker fånga relationen mellan förståelsen av 

                                                 
41 Wolf, Läsaren som textskapare, s. 22 47 
Ibid, s. 23 
42 Wolf, Läsaren som textskapare, s. 23: Vikström, Den skapande läsaren, s. 101  
43 Kieffer, René, Hermeneutik (www). Hämtat från nationalencyklopedin, http:// www.ne.se. Hämtat 11 

november 2016 kl. 13:50. Artikel om Hermeneutik.  

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik 
50 Vikström, Den skapande läsaren, s. 10  
44 Ibid, s. 13  
45 Ibid, s. 8  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hermeneutik
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en text i sin helhet och dess olika delar. Enkelt uttryckt påverkar en texts olika delar hur vi 

förstår dess helhet. Samtidigt påverkar textens helhet hur vi uppfattar dess olika delar. 

Förförståelsen för helheten kan ändras när vi granskar delarna. Då behöver vi justera vår 

förståelse av helheten, genom vår nya förståelse av delarna. Det sker alltså ett ständigt 

kompromissande mellan mikro- och makroperspektivet.46 Denna modell förstås kanske lättare 

med bilden av en spiral, då nya insikter faktiskt träder in i ”cirkeln”. Applicerat på  

lyrikanalys, kommer dikternas olika beståndsdelar såsom ordval och bildspråk att påverka min 

förståelse av dikten som helhet, till exempel dess budskap och tema och vise versa.  

För att göra en så rimlig tolkning av mitt material som möjligt kommer jag att utgå från 

den franske filosofen och hermeneutikern Paul Ricouers tankar om rimliga tolkningar. 

Ricouer menar att den tolkning som är mest trovärdig dels har en god överensstämmelse 

mellan delarna och helheten, dels har störst antal sakskäl i texten till stöd.47   

Jag vill i korthet poängtera trots dess eventuella självklarhet, att jag som läsare 

oundvikligen kommer att påverka resultatet av arbetet med dikterna. Det gäller flera 

parametrar, såsom exempelvis religiös bakgrund och kön. Egentligen rör det sig om hela min 

komplexa person och hela den sociala, historiska och ideologiska kontext jag lever i.55 Därför 

kan jag inte ge en uttömmande beskrivning av påverkansfaktorer, då inte jag själv och 

säkerligen inte heller andra människor kan fånga denna komplexitet.    

  

c) Frågor för diktanalys  

Det finns ingen enhetlig mall för vad som ska ingå i en diktanalys. Som nämndes i avsnittet 

om lyrikgenren, har synen på vad som är av intresse tvärtom förändrats över tid. I denna 

uppsats fokuserar jag på vilken läsning som kan göras utifrån ett läsarorienterat och 

hermeneutiskt perspektiv. Således bortser jag från frågor som behandlar exempelvis 

författarbiografi. Jag kommer inte heller att lägga någon stor vikt vid dikternas struktur, rytm 

och liknande aspekter. Särskilt fokus riktar jag däremot mot bildspråket, eftersom dessa för 

det första är karaktäristiska för Tranströmers lyrik, och för det andra eftersom de kräver ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, vilket är det perspektiv jag har valt för denna studie. De frågor 

som ligger till grund för mina övergripande analyser är som följer.  

 Vad handlar dikten om? Beskriver den en situation, tanke eller känsla?  

                                                 
46 Vikström, Den skapande läsaren, s. 26  
47 Ibid, s. 119 
55 Ibid, s. 21  
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 Sker någon sorts utveckling i dikten?  

 Vilka person(er) finns med i dikten? Finns det ett diktjag? Hur är berättarens attityd?48 

 Innehåller dikten bildspråk? Hur kan jag förstå dessa bilder?  

 Innehåller dikten kontraster eller några andra framträdande stilgrepp? Vilken funktion 

har de?  

 Har dikten något budskap eller en övergripande mening?49  

  

d) Metodrealisering 

För att genomföra min analys kommer jag således att kombinera en läsarorienterad tradition, 

med ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. De frågor som jag har presenterat ovan är tänkt att 

fungera som ett synliggörande av den komplexa process som uppstår i läsarens möte med 

text. Frågornas funktion ska ses som ett möjliggörande för detta möte, och de ingår i den 

hermeneutiska cirkelrörelse som jag tidigare beskrivit. För att ta reda på vilka perspektiv på 

människan som dikterna erbjuder mig behöver jag ställa dessa frågor till texten. Men frågorna 

fungerar inte som separata enheter, utan påverkar varandra i en spiralformad rörelse. Jag kan 

exempelvis inte undersöka vad dikten handlar om, utan att samtidigt reflektera över om det 

sker någon utveckling i dikten. På samma sätt kan jag inte heller svara på om det sker någon 

utveckling i dikten, utan att undersöka vad dikten handlar om. Med andra ord opererar 

diktfrågorna hela tiden och samtidigt i en föränderlig rörelse, så som cirkelmodellen beskriver 

det. Förståelsen av diktens delar kommer att påverka förståelsen av diktens helhet och vise 

versa. Det kommer alltså att finnas en till hermeneutisk cirkel, utöver den som beskrevs i 

teoriavsnittet, som opererar internt i dikten. De frågor som presenterats ämnar jag alltså inte 

behandla på ett metodanalytiskt sätt i min uppsats. Snarare utgör de den grund som krävs för 

att en analys över huvud taget ska vara möjlig. 

 

    
2. Analys  

2.1 Närläsning  

a) Som att vara barn   

  

                                                 
48 Nordlund, Varför litteraturvetenskap? s. 67f.  
49 Elleström, Lyrikanalys, s. 136ff.  



16  

  

Som att vara barn menar jag handlar om människans svaghet och passivitet. Dikten inleds 

med versraderna:  

  

Som att vara barn och en oerhörd förolämpning träs över ens huvud som en säck  

  

Att vara barn kan här, i relation till de efterföljande ordleden förstås som någon som är 

ovetandes, lite utanför den stora världen. Att få en säck trädd över huvudet är en ganska tydlig 

bild av denna förlust. Genom säcken isoleras individen från sin omvärld och det täckta 

ansiktet kan representera en förlorad identitet eller upplevelsen av sin egen existens. Att lägga 

märke till är att det inte är diktjaget som självmant trär säcken över huvudet. Tvärtom 

förhåller sig diktjaget passivt medan detta sker. Jag återkommer till detta. Isoleringen blir 

desto tydligare om en betraktar de påföljande versraderna:  

  
genom säckens maskor skymtar solen  

  och man hör körsbärsträden gnola  

  

En människa utan säck över huvudet skulle kunna njuta av solens strålar i ansiktet och 

betrakta den fritt. Diktjaget däremot kan endast skymta solen genom säckens maskor. Denna 

människa är begränsad i sitt möte med solen. Likaså kan personen endast (?) höra 

körsbärsträden gnola. Denna isolering som vi också har sett beskrivas som en oerhörd 

förolämpning blir tydlig i mötet med dessa två positivt laddade beskrivningar av 

musikproducerande körsbärsträd med - som en kan föreställa sig- god frukt på, och en 

värmande, skinande sol. Körsbärsträdet och solen fungerar här som två starka symboler för 

det goda i livet; det meningsfulla och det glädjerika. Möjligen är det gemenskapen med andra 

människor som dessa bilder symboliserar. De kontrasterar då den isolerande människan under 

säcken. Det går också att betrakta solen som en symbol för Gud. Poängen är dock den 

kontrast som bildas mellan den förolämpade, isolerade människan och världen utanför. De 

efterföljande versraderna lyder:  

  

Men det hjälper inte, den stora förolämpningen  

Täcker huvud och torso och knän  

  

I dessa versrader förstärks diktens känsla av meningslöshet och isolering. Trots att människan 

får en skymt av solen och hör körsbärsträden gnola, så får det ingen verkan på situationen 

eller tillståndet hos människan. Det hjälper inte eftersom förolämpningen är så stor att 

människan nästan drunknar i den. Säcken täcker närapå hela människan. I påföljande 
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versrader kommer den kärnpunkt som jag menar binder samman dikten och förklarar dess 

andra delar:  

  

Och man rör sig sporadiskt  

Men gläds inte åt våren  

  

Den passivitet som presenterades i diktens första del återkommer här. Människan rör sig 

visserligen självmant, men det är inte en målinriktad, energisk gång. Tvärtom rör sig 

människan framåt på måfå utan en tydlig riktning och utan engagemang. Känslan som dikten 

förmedlar är likgiltighet och meningslöshet. Någonting känns dött. Trots att våren har 

kommit, vilket innebär ljusare dagar och växter som får liv och återuppstår ur jorden, så 

förblir människan i samma apatiska tillstånd. Frågan uppstår om den människa som här 

presenteras är deprimerad? Det skulle förklara den inledande beskrivningen av säcken som 

träs över huvudet. Människan gör det inte självmant. Det framkommer inte vem som gör det. 

Det bara händer. Sedan är människan fast i detta isolerade tillstånd från omvärlden med sol 

och körsbärsträd någonstans på avstånd. Omvärlden är där som vanligt, men kan endast 

skymtas och framställs som otillgänglig. Säcken omgärdar hela människan, på samma sätt 

som en depression tar över kropp och sinne, och försätter människan i detta apatiska tillstånd.  

Glädjen är borta. Nästkommande versrader bidrar med intressanta tolkningsmöjligheter;  

  

Ja, skimrande mössa drag ner den över ansiktet  

Stirra genom maskorna  

  

Här har säcken bytts ut mot en mössa som inte dras ner över ansiktet. Människan drar själv 

ner mössan. Den positiva motpol till människans förolämpade, isolerade tillstånd som förr 

utgjordes av solen och körsbärsträdet, tar nu form av mössans skimrande karaktär. Detta 

innebär att det positiva i tillvaron har kommit närmare människan, men samtidigt längre ifrån. 

Här finns en kontradiktion då människan faktiskt bär det positiva istället för att skymta det, 

men ändå inte kan se det. Det positiva tjänar tvärtom som källan till isoleringen och mörkret. 

Att människan själv väljer att dra ner mössan är därför centralt. Om människan förr blev offer 

för det tillstånd som säcken skapade, väljer hon nu själv att ikläda sig samma tillstånd. Detta 

trots möjligheten att ta av mössan och istället betrakta det skimrande, positiva på nära håll och 

därmed förändra det tillstånd som annars uppstår.  

En annan reflektion är att mössan ter sig vacker på utsidan, men skapar mörker och 

isolering på insidan. Här kan många tolkningar göras. Vi skulle kunna se bilden av mössan 

som en förklaring av dikotomin mellan hur vi själva ser oss och hur andra ser oss; att dess två 
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perspektiv kan vara diametrala motsatser trots att vi betraktar samma sak. Det går också att 

tolka bilden som en beskrivning av hur människan består av en inre och en yttre verklighet, 

vilka inte alltid överensstämmer. En människa kan vid första anblick framstå som en 

sympatisk och godhjärtad människa, men dölja ett ondskefullt inre. På ett liknande sätt kan en 

människa framstå som glad och positiv, men bära på ett enormt mörker inom sig. Denna 

sistnämnda tolkning är kanske den mest troliga, eftersom den stämmer bra överens med 

diktens övriga innehåll. Bilden av mössan blir också, rent konkret, en beskrivning av hur det 

positiva kan vara rakt framför ögonen på människan, trots att hon inte alltid ser det. Det blir 

en fråga om perspektiv och hur vi väljer att tolka världen. Om en väljer att stirra som 

människan i denna dikt, eller om en väljer att se. Detta blir speciellt tydligt om en tolkar dessa 

versrader i relation diktens avslutande del:  

  
På fjärden myllrar vattenringarna ljudlöst  
Gröna blad förmörkar jorden  

  

Här skildras hur naturen fortsätter att leva och frodas. Fjärden vilar stilla och mönstras av 

regnet och grönskan sprider ut sig över jorden. Det är en vacker bild. Men genom människans 

ögon framstår verkligheten som död. De gröna bladen förmörkar jorden.  

  Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar inledningsvis om människan som ett 

hjälplöst och passivt offer för världen, genom bilden av en säck som träs över huvudet. Det 

framstår som att människan saknar fri vilja. Denna bild kontrasteras dock sedan av bilden av 

en människa som självförvållat skapar sitt mörker, genom att dra ner mössan. Det framstår 

därmed som att människan har en fri vilja. Något som skulle kunna förklara denna 

kontradiktion är att säcken täcker nästan hela kroppen, medan mössan endast täcker ansiktet. 

När människan är helt täckt, saknar hon egen vilja; när människan är delvis täckt äger hon fri 

vilja. Alltså har människan delvis fri vilja.  

  Människan är till sin natur beroende av sin omgivning och gemenskapen med den. Den 

isolerade människan gläds inte åt våren och ser på världen som förmörkad, och hon bär själv 

ett mörker inuti sig. För att må bra behöver människan vara delaktig i världen och ha kontakt 

med den gudomliga dimensionen, som i denna dikt symboliseras av solen. Hon framstår 

dessutom som att hon har förlorat sin identitet eller upplevelsen av sin egen existens.  

 Människolivets brister springer ur hennes bristande kontakt med omvärlden; naturen, Gud och 

andra människor. Det hjälper inte att människan skymtar Gud genom solen eftersom att 

förolämpningen har tagit över hela människan (heltäckande). Det tyder på att Guds räddning, 

som trots allt verkar finnas eftersom påpekandet görs att det inte hjälper (med en 
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underliggande förväntning på att det borde hjälpa), endast fungerar till en viss gräns. Även 

när människan endast har täckt sitt ansikte, hjälper inte Guds räddning. Detta skulle kunna 

betyda att människan själv måste välja att ta emot Gud för att få del av räddningen. Dikten har 

en mycket dyster ton.  

  

b) Landskap med solar  

  

Landskap med solar menar jag beskriver förhållandet mellan Gud och människa, där Gud 

symboliseras av solen. De första versraderna lyder:  

  

Solen glider fram bakom husväggen  

Ställer sig mitt i gatan  

  

Solen med sin värme och sitt ljus, egenskaper som ofta används för att beskriva det 

gudomliga, träder fram från att ha varit skymd. Solen var alltid där, men syntes inte och 

kändes inte förrän den trädde fram. Vi kan tolka dessa versrader som en beskrivning av en 

Gud som bidrar med värme och ljus, som alltid är nära men som ibland är svår att lägga 

märke till. Det är en lugn Gud, som glider fram istället för att exempelvis kasta sig fram. Och 

solen, eller Gud, ställer sig mitt ibland oss. Gud är alltså inte långt borta, någon annanstans 

avlägsen, utan här och nu; nära. Hur nära Gud verkligen är får vi reda på i de påföljande 

versraderna:  

  

Och andas på oss  

Med sin röda blåst  

  

Gud är så nära att vi får Guds andedräkt på oss. Detta är en väldigt tydlig bild av människans 

beroendeställning till, eller symbios med, Gud. Kemiskt så skulle Guds andedräkt inte kunna 

skänka oss liv, eftersom utandningen består av koldioxid och inte syre. Symboliskt däremot, är 

detta en väldigt stark och tydlig bild av livgivande. Det är en bild av närhet och intimitet, som 

kommer ur kärlek som i sin tur är nära förknippad med liv och skapande i alla dess former.  

Det är en bild som är tydlig inom kristen tradition genom en av de bibliska  

skapelseberättelserna om hur Gud “blåste in liv i människan genom hennes näsborrar”.50 Utan 

Gud skulle människan alltså i denna dikt upphöra att existera eftersom det är Gud som 

skänker henne liv genom att andas på henne. Gud bidrar med näringen som möjliggör en 

                                                 
50 Bibeln. Övrigt, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2000, 1 mos 2:7  
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fortsättning. Denna tolkning bekräftas av nästkommande versrad som beskriver blåsten som 

röd. Färgen röd kan här dels, som den så ofta gör, symbolisera kärlek, dels kött och blod. Gud 

älskar människan. Gud är också det som är liv; kött och blod. Denna färg representerar det 

intima förhållandet mellan Gud och människa genom dessa bilder. Blodet för tankarna till liv 

och död, det vill säga till det allvarliga. Guds omtanke om människan är på riktigt. De 

följande versraderna lyder:  

  

Innsbruck jag måste lämna dig  

Men imorgon  

Står en glödande sol  

I den halvdöda grå skogen  

Där vi skall arbeta och leva  

  

Här får vi reda på att diktjaget ska lämna den plats där hen befinner sig, men att solen kommer 

att finnas kvar även nästkommande dag. Gud är med; hela tiden närvarande. Nu talas det om 

en glödande sol. Detta ordval kan föra tankarna till lava och förgörande krafter, men bilden 

fungerar på ett annat sätt när den läses i ljuset av diktens övriga delar. Glödande ska förstås 

som engagerande, kraftfull, livgivande och uppvärmande i kontrast till den halvdöda grå 

skogen. Solen är livgivande, skogen är snart död. Solen är varm (glöd är både varm och röd), 

skogen är kall (grå är en kall färg). Extra tydlig blir kontrasten mellan de två sista versraderna 

där det beskrivs hur människan ska leva av den döda skogen. Här finns en tydlig 

frälsningstanke representerad. Gud räddar människan undan undergång genom att blåsa liv i 

henne och den skog hon ska leva av. Denna räddning verkar dock inte vara en gränslös, 

allsmäktig räddning. Gud framställs som svag genom att endast stå i skogen, utan att 

egentligen göra något. Därför skulle en något modifierad tolkning vara att Gud räddar 

människan genom att göra tillvaron dräglig, hellre än att magiskt förändra den. Skogen 

framställs fortfarande som halvdöd, och inte som återuppstådd eller spirande. Men möjligen 

hade skogen varit helt död om ingen Gud funnits?  

  Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar om människan som en gudomlig 

varelse, som lever genom Gud och har Guds ande(dräkt) i sig. Hon är del av en verklighet 

som består av en fysisk och en andlig dimension. Mellan dessa världar, finns dock inga 

tydliga gränser. Gud verkar vara del av den fysiska världen och den fysiska världen 

möjliggörs av den andliga, genom att den skänker liv åt människor och natur. Människan är 

således beroende av, eller annorlunda uttryckt, lever i symbios med Gud. Detta beroende 

framställs dock inte som negativt, utan som sprunget ur kärlek.  
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  Sammankopplad till människans beroende är trots detta hennes brist. Människan själv 

skulle inte klara livet, eftersom hon är dömd att leva av en halvdöd skog. De låsta versraderna 

som talar om att människan ”måste lämna dig” och ”skall arbeta och leva”, vittnar om en 

(möjligen) bristande fri vilja, men det är inte helt tydligt.  

  Att räddningen, och vägen till förverkligande av livet, sker genom Gud är dock tydligt.  

Gud räddar människan genom sitt livgivande. Räddningen är dock inte fullständig, eftersom 

Gud i så fall hade kunnat göra skogen helt livfull, istället för halvdöd. Men att skogen och 

människorna inte är helt döda, är ändå Guds förtjänst. Gud kan alltså förbättra människans 

livsvillkor, men inte göra underverk. Dikten har en positiv ton, som Gud står för, men 

innehåller också en dyster underton som talar om människans liv i en döende värld.  

  

c) Från juli 90  

  

Från juli 90 skildrar en begravning. Dikten inleds med versraderna:  

  

Det var en begravning  

Och jag kände att den döde  

Läste mina tankar  

Bättre än jag själv  

  

Att den döde skulle kunna läsa en levandes tankar ter sig absurt om en utgår ifrån att döden 

innebär slutet på en människas existens. Därför finns här två möjligheter till tolkning; 

antingen vill dikten förmedla något symboliskt, eller så kan den döde läsa en levandes tankar. 

Det senare indikerar en existens bortom döden, vilket i sin tur implicerar en värld utöver den 

jordliga. En symbolisk tolkning kunde istället vara att den absurditet som uppstår i läsningen 

av påståendet skildrar människans oerhörda sorg och sårbarhet då död inträffar. Människan 

tappar sina ord när hon mister sin gemenskap med sina nära och kära, och inte längre blir 

speglad av dem. Det ena alternativet utesluter nödvändigtvis inte det andra. De påföljande 

versraderna lyder:  

  

Orgeln teg, fåglarna sjöng  

Gropen ute i solgasset  

  

Här möter vi djupa kontraster. Orgeln är tyst, fåglarna låter. Gropen är mörk och kall, Solen är 

ljus och varm. En annan skillnad mellan orgeln och fåglarna är att orgeln är ett mänskligt 

påfund, medan fåglarna tillhör naturen. Orgeln är en sak, fåglarna äger liv. Begravningen 
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skildrar alltså hur den mänskliga aktiviteten upphör, och naturen tar vid. En skulle kunna se 

orgeln som en symbol för det mänskliga jordelivet som någon gång upphör och lämnar efter 

sig en dödens tystnad. Den döde hörs inte mer. Intressant är dock hur fåglarna sjunger. De 

symboliserar hur livet fortsätter. En kan också fundera över huruvida det finns ett samspel 

mellan det mänskliga och naturen. Det förefaller nästan så i diktens uppbyggnad. Mellan 

fraserna ”orgeln teg” och “fåglarna sjöng” finns ett kommatecken och inte en punkt. På något 

sätt hänger alltså fraserna ihop. En tolkning skulle kunna vara att den döde, som ju kunde läsa 

den levandes tankar har övergått från jordelivet till en ny existensform. Människan skulle 

kunna ha blivit en fågel. Eller så kan fåglarna på något vis se att människan har gått över till 

ett annat varande, och i sin glädje över detta kvittrar de.  

Den andra kontrasten gäller gropen i solgasset. Här skulle en kunna tolka solen som Gud, 

som är ständigt närvarande. Gud lyser med sin värme på den döde i den mörka, kalla gropen 

och tröstar de kvarvarandes sorg. Det är också en bild som väldigt tydligt fångar människans 

tomhet efter en näras bortgång; solen skiner och mitt i gräset finns en djup grop. Solen lyser 

som vanligt, men människans grop av saknad är djup och mörk och kall. De efterföljande 

versraderna lyder:  

  

Min väns röst höll till  

På minuternas baksida  

  

Dessa versrader påminner om livets korthet och hur det plötsligt kan ta slut på några minuter. 

Människan lever på minuternas framsida; vi lever i tiden. Men när döden kommer hamnar vi 

på tidens baksida. Om en modifierar tolkningen något så går det dock att se på versraderna 

som en beskrivning av en annan verklighet. En kan tänka sig att vännens röst faktiskt befinner 

sig på minuternas baksida. Vännen har inte slutat existera, utan existerat istället i en annan 

värld. De sista versraderna talar också om en annan värld, eller kanske om Gud:  

  

Jag körde hem genomskådad  

Av sommardagens glans  

Av regn och stillhet  

Genomskådad av månen  

  

Här är det väldigt tydligt hur människan och naturen hör samman. Naturen är ständigt 

närvarande och ser igenom människan. Genom att naturen är konstant; sommardagen glänser 

och det regnar trots att någon dött, blir döden än tydligare. Naturen påminner oss om att ta 

tillvara på livet och tröstar oss genom att pålitligt stå kvar när tillvaron blir skakig. Naturen 
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skulle kunna tolkas dels som en egen värld såsom den beskrivs i denna dikt, dels som Gud. 

Naturen skulle också kunna vara både och; den andra världen innehåller Gud. Den Gud som 

presenteras i denna dikt är en trösterik Gud som muntrar upp stämningen med fågelsång och 

soligt väder, och pålitligt följer människan och hjälper henne genom sorgen. Gud och den 

andra världen inte bara ser jordelivets människor, utan genomskådar dem.  

  Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar om människan som beroende av att 

bli speglad av sin omgivning. Nära relationer är viktiga för henne och när de förloras uppstår 

en tomhet (som i dikten symboliseras av en grop i marken). Samspelet mellan människa och 

natur tyder på att människan har olika existensformer, varav den jordliga bara är en. Det finns 

en annan verklighet med en ny existensform bortom döden, på minuternas baksida. Gud 

verkar vara i naturen, och naturen verkar ha en själ eller ett eget varande. De världar som 

existerar är dels en jordlig, dels en andlig bortom jordelivet. De är dock inte helt åtskilda, 

eftersom den sistnämnda kan förnimmas av de som lever ett jordligt liv, genom att människan 

tillexempel känner att månen genomskådar henne.  

  Människans brist uppstår när hon inte blir speglad av andra människor, och känner 

ensamhet och sorg. Det finns dock räddning i form av en ständigt närvarande Gud som 

skänker ljus, värme och tröst. Dikten har en dyster ton.   

  

d) April och tystnad  

  

April och Tystnad menar jag skildrar människans och världens karaktär. Dikten inleds med 
versraderna:  

  

Våren ligger öde.  

Det sammetsmjuka diket  

Krälar vid min sida  

Utan spegelbilder  

  

Våren, eller världen, är alltså tom. Vid människans sida rör sig ett sammetsmörkt dike. Denna 

bild av ett sammetsmörkt dike är väldigt speciell eftersom det är oklart hur detta ser ut. 

Sammet är ju en textil och ingen färgton. På något vis känns bilden obehaglig. Förmodligen 

beror det på kombinationen av sammet som ett förföriskt, mjukt material och hur diket, som 

är ett djup eller en avgrund i tillvaron, krälar fram. Detta ordval, krälar, för tankarna till 

kräldjur, varför bilden framstår som obehaglig. Bilden av ett sammetsmörkt dike som krälar 

fram är svårfångad och bidrar med en känsla av opålitlighet. Diket framstår som något 

avvikande och ondskefullt. Dessa första versrader beskriver en värld som är tom, ond och 
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opålitlig. Den fjärde versraden bidrar också med en känsla av obehag. Frågan uppstår varför 

människan inte speglas i diket? Beskrivningen säger dels något om världen, dels något om 

människan.  

Det första som rör världen är att för att människan ska kunna spegla sig i diket, så behöver 

diket vara vattenfyllt. Eftersom människan inte speglas, måste diket rimligtvis vara utan 

vatten. En värld utan vatten innebär död för naturen, för djuren och för människan. Ett dike 

utan vatten talar om att döden är nära.  

Det andra som rör människan är att en människa som inte speglas, får en känsla av att inte 

finnas till eller att vara sedd. Mottagaren av dikten vet att diktjaget finns, men i dikten så 

framstår denna människa som levande död eller icke-existerande. Bara genom dessa få 

versrader framgår hur människan och världen är tätt sammanbundna. Världen är tom och död, 

liksom människan. De två följande versraderna bryter däremot (delvis) upp mot denna 

föreställning:  

  

Det enda som lyser  

Är gula blommor  

  

Dessa versrader talar om hoppet. Om världen framstår som mörk och ond genom 

beskrivningen av diket, så bidrar bilden av lysande, gula blommor med en kontrast av positiv 

karaktär. Men även om hoppet, representerat av dessa små blommor, existerar så är det litet 

och därför svårupptäckt i en värld som i övrigt förefaller öde och på väg mot sin undergång.  

De nästkommande versraderna talat igenom om människans och naturens döda karaktär:  

  

Jag bärs i min skugga  

Som en fiol  

I sin svarta låda  

  

Här framträder människans passiva läggning genom att människan istället för att bära, själv 

blir buren. Det talar också om människan som svag. Jämför hur människan hade framställts 

om människan istället hade burit skuggan. Hon hade framstått som mäktig, med kontroll över 

sitt liv och sin person. Nu är hon istället ett offer för skuggans vilja. Även detta är symboliskt; 

skuggan som symbol för det mörka och det onda, som har tagit överhanden. Att människan 

blir buren av sin skugga jämförs med en nedpackad fiol i sin svarta låda. Människan är med 

andra ord omgärdad av mörker. Det svarta fungerar som representant för död och ondska. 

Även i dessa versrader framkommer närheten mellan världen och människan. Skuggan, eller 

mörkret, är en del av människan, men även frånkopplad henne genom att den beskrivs som en 



25  

  

egen agent. Det står ”min skugga”. Samtidigt framställs skuggan som något som fångar hela 

människan, såsom världen gör. Gränsen mellan världen och människan är otydlig och de 

tycks stå i ett beroendeförhållande till varandra och dela samma karaktäristik. Diktens sista 

versrader binder samman versraderna till en helhet:  

  

Det enda jag vill säga  

Glimmar utom räckhåll  

Som silvret  

Hos pantlånaren  

  

Här framkommer människans oförmåga att finna ord. Människan bär på en längtan efter att 

uttrycka sig; det hon vill säga glimmar. Men orden är för långt borta för att hon ska lyckas. 

Det handlar med andra ord om en distans mellan människans längtan och vilja, och hennes 

förmåga till uttryck. Människan verkar ha förlorat sig själv. Denna tolkning stämmer bra 

överens med diktens övriga delar; människan som är utan spegelbild och människan som 

passivt buren av mörkret. Alla talar de om människans tomhet, svaghet och icke-existens.  

 Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar om människan som tom, svag och 

levandedöd. Hennes karaktäristik är densamma som världens, vilken hon är tätt 

sammanbunden med. Människan har dessutom förlorat sig själv, genom sin oförmåga att 

uttrycka sig. Hon är passiv genom att hon bärs av det mörka och det ondas viljor (sin skugga). 

Det är otydligt huruvida skuggan är en del av människan, eller världen. Eftersom skuggan 

bestäms som människans, är det mörka en del av människans natur, samtidigt smälter 

beskrivningen av människa och värld samman till en helhet. Människan är delvis styrd av 

världen, delvis styrd av sin egen fria vilja. Diktens stämningsläge är nedstämt och hoppet är 

mycket litet, knappt märkbart. Varifrån hoppet kommer framgår inte. Världen och människan 

framstår som mer ond, än god och undergången närmre än räddningen. Dikten har en dyster 

ton.  

  

e) Osäkerhetens rike  

  

Osäkerhetens rike menar jag skildrar ondska. Den inleds med versraderna:  

  

Byråchefen lutar sig fram och ritar ett kryss  

Och hennes örhängen dinglar som damoklessvärd  
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Chefen verkar vara på hugget eftersom hon lutar sig fram. Hon är aktiv och tar plats. Det finns 

många alternativ till hur det kryss hon ritar ska förstås. Det skulle kunna vara ett utpekande i 

positiv bemärkelse, som på en skattkarta exempelvis. Men med tanke på att chefen beskrivs i 

enlighet med fara i form av damoklessvärd, så är krysset troligtvis en negativ symbol. 

Möjligen är det någon form av avslag eller en annan typ av förkastande av något. Chefen 

kryssar över innehållet. Att dessa versrader får denna betydelse beror på hur de speglas av de 

påföljande versraderna:  

  

Som en spräcklig fjäril blir osynlig mot marken  

Flyter demonen ihop med den uppslagna tidningen  

  

Chefen liknas vid en demon. Detta är ett tydligt värderande av henne, som är ytterst negativt. 

Intressant blir denna liknelse om den läses ur ett vidgat perspektiv. Byråchefen och den 

tidning som dikten sätter likhetstecken mellan, liknas vid en demon. Detta skulle kunna 

betyda att demonin i världen utgörs av byråkratin. Tidningen skulle kunna vara en symbol för 

pålästhet eller olika former av makthavande positioner i ett samhälle. Liknelsen med en fjäril 

kan bidra med en ökad förståelse. Liknelsen talar om osynlighet och hur företeelser flyter 

ihop, det vill säga om otydlighet och gränser. En skulle kunna tänka sig att demonin, eller 

ondskan, kan tyckas osynlig, men att den finns där bakom det som vid en första anblick inte 

framstår som vidare anmärkningsvärt; exempelvis en byråchef med dinglande örhängen och 

en tidning. Kombinationen av osynlig och flyter ihop skulle kunna förstås som en beskrivning 

av hur ondskan inte utgörs av en specifik person. Utan en enskild person att peka ut, kan 

ondskan framstå som osynlig i betydelsen utan kärna eller tydligt ursprung, och den blir 

därmed också mer flytande. Att ondskan beskrivs som flytande kan också innebära att 

ondskan hellre än att förstås som inneboende i en människas psyke, snarare skapas i mötet 

mellan flera olika aktörer. Nästkommande versrad förtydligar ytterligare hur ondska ska 

förstås:  

  

En hjälm som bärs av ingen har tagit makten  

  

Ondskan i denna dikt är inte exemplifierad av krig, våldtäkt eller dylikt. Det som lyfts fram är 

istället makthavande. Däremot synliggörs detta makthavande, som (vilket vi förstod i de 

första versraderna) annars tycks ofarligt, genom dinglande svärd och i denna versrad, en 

hjälm. Att hjälmen bärs av Ingen förklarar dels detta, det vill säga att det inte rör sig om krig, 

dels att ondskan inte är centrerad till en specifik person, utan snarare till ett kollektivt 
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skapande. Diktens avslutande versrad bidrar med ett värderande till de övriga beskrivande 

versraderna:  

  

Modersköldpaddan flyr flygande under vattnet  

  

Att ondskan kontrasteras med en modersgestalt, framhäver dess grymhet och förkastandet av 

den. Moderlighet, som ofta förknippas med värme, kärlek och trygghet ger vika för ondskan. 

Genom ordvalet flyr speglas dessutom den rädsla som ondska är förknippad med. Att 

moderligheten, eller kärleken, tvingas bort av ondskans mörker, blir dessutom en tydlig bild 

av den uppgivenhet och det ödeläggande som ondska för med sig.  

  Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar inledningsvis om människan som 

demonisk och aktiv, till skillnad från det passiva tillstånd som uttryckts i tidigare dikter. 

Denna bild förändras dock vid en fortsatt läsning, där det framgår att människan endast är en 

symbol för människors handlande och makthavande, snarare än människans natur. Människan 

är inte ond, däremot kan människor genom kollektivt skapande, producera ondska. Det 

förefaller därför som att en människa har en fri vilja.  

  Den ondska som människor skapar framställs i negativa termer och förkastas i diktens 

avslutande versrad, varför människans förmåga att använda denna förgörande kraft tycks vara 

hennes fundamentala brist. Ingen räddning och inget hopp uttrycks. Symbolen för värme, 

kärlek och trygghet flyr, vilket tyder på att ett motstånd inte är lönt. Det är en dystopisk bild 

av världen och människan som framkommer, diktens ton är dyster.  

  

f) Två städer  

  

Två städer menar jag skildrar människans närhet till ondska och godhet. Dikten inleds med 
versraderna:  

  

På varsin sida om ett sund, två städer.  

Den ena mörklagd, ockuperad av fienden.  

I den andra brinner lamporna.  

Den lysande stranden hypnotiserar den mörka.  

  

I dessa versrader framträder en bild av två motpoler; ljus och mörker och deras ömsesidiga 

förhållande. Dessa beskrivs som två städer med ett sund emellan. Att lägga märke till är att 

det inte är till exempel ett hav emellan, utan ett kortare avstånd. Motpolerna är visserligen 

kontrasterande, men befinner sig ändå nära varandra. Detta kan tolkas som att det mörka hos 



28  

  

människan, trots att det är väsensskilt det ljusa, inte är så långt ifrån. Det mörka beskrivs som 

en mörklagd stad, ockuperad av fienden. Fienden är då vi själva som tagit över staden och 

mörklagt den. Det kan handla om att destruktivitet eller hat har tagit över. I den andra staden 

däremot brinner lamporna. Brinnande lampor som symboliserar det levande, varma och ljusa. 

Brinnande lampor i kontrast till mörker fungerar också inbjudande. Ljus är dessutom en tydlig 

symbol för det goda, medan mörker fungerar som symbol för det onda. Att det goda beskrivs 

med hjälp av en lysande strand, för tankarna till ljusa sommardagar eller avkopplande 

semester, vilket ytterligare förstärker känslan av dess förträfflighet i relation till det mörka. 

Den ljusa sidans strand hypnotiserar den mörka, vilket beskriver förhållandet mellan dessa 

motpoler och människans natur. Ordvalet hypnotiserar gör att det framstår som att det mörka 

dras till det ljusa utan någon egentlig aktiv handling. Detta kan tolkas som att den “goda” 

människan drar till sig mörker och ondska ofrivilligt genom sitt varande, eller sin natur.  

Denna tolkning bekräftas av den påföljande versraden:  

  

Jag simmar ut i trance  

  

Människan befinner sig med andra ord i en dragning mellan det ljusa och det mörka, det goda 

och det onda. Hon tycks inte ha någon förmåga att själv välja åt vilket håll hon ska röra sig.  

Människans oförmåga uttrycks även i nästa versrad:  

  

På det glittrande mörka vattnet  

  

Människan rör sig alltså mot det mörka, mot ondskan. Men för henne framstår detta mörka 

vatten som glittrande. Hon saknar alltså förmågan att själv urskilja vad som är ont och gott. 

Hennes syn är förvriden. Det onda framstår här som något gott. Ovetandes simmar människan 

mot sitt fördärv. De sista versraderna erbjuder dock en räddning:  

  

En dov tubastöt tränger in  

Det är en väns röst, tag din grav och gå  

  

Här presenteras Gud som människans lösning. Guds röst liknas vid en dov tubastöt som 

tränger in, vilket får Gud att framstå som stor och mäktig. Rösten framställs som en stöt som 

tränger in, vilket inger en känsla av något omvälvande. Gud liknas vid en vän som säger åt 

människan vad hon ska göra. När människan själv är förblindad, så ser Gud vad som behöver 

göras. Formuleringen ”Tag din grav och gå”, är väldigt likt bibelberättelse1n om Jesus som 
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helar en sjuk man genom att säga “Ta din bädd och gå”.51 Genom denna (observera min 

läsning) referens framgår Guds räddning än tydligare. Genom Guds vägledning klarar 

människan att hålla balans mellan sin mörka del och sin ljusa del; mellan det goda och det 

onda.  

  Den människosyn som kan skönjas i denna dikt talar om människan som sin egen 

potentiella fiende. Hon har både ljus och mörker i sig; ont och gott, vilka existerar väldigt 

nära varandra i henne. Människan ockuperar sig själv, när hon väljer att stanna i de mörka 

delarna av självet, såsom destruktivitet och hat. Relationen mellan människans ondska och 

godhet verkar dock vara sådan att människan i grunden är god men med ett skadat varande 

som gör att hon saknar förmågan att uppfatta det onda som ont. Människan drar så ofrivilligt 

till sig det onda. Häri ligger människans brist; att hon är förblindad. Det förklarar också 

människans förlust av fri vilja, vilket gör henne till ett offer. Det finns dock en räddning, 

genom människans relation till Gud. Gud, som tränger in i livet och tar kontakt med 

människan med sin dova röst, talar om för människan vad hon ska göra och hjälper henne att 

skapa balans mellan det goda och det onda. Människan är således beroende av Gud. Dikten 

har en dyster ton.  

  

2.2 Överblick  

De människosyner som framkommer i detta urval av dikter, är således inte helt 

överensstämda. Minst hälften av dikterna talar dock om människan som om hon förlorat sig 

själv, greppet om sin egen existens och om behovet av gemenskap med sin omgivning; Gud, 

naturen och andra människor. Människan mår inte bra när hon är utan kontakt och 

gemenskap. Hennes beroendemässiga natur, verkar vara hennes brist.  

Dikterna talar också om hur den jordliga, eller fysiska, världen inte är den enda. Det 

existerar också en andlig dimension, som enligt vissa dikter hör samman med den jordliga 

dimensionen. Särskilt i en dikt framkommer hur människan har en existensform bortom 

döden.  

Om människan har fri vilja eller inte, har dikterna skilda åsikter om. En del menar att 

människan har en delvis fri vilja, medan någon svarar otydligt på frågan, och andra svarar mer 

ja än nej och vise versa.  

                                                 
51 Bibeln 2000, Joh 5:8  
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 Vad samtliga dikter har gemensamt däremot är deras dystra ton. Ingen beskrivning av 

varken människan eller världen är entydigt positiv, trots att den inte heller är helt igenom 

negativ. I många av dikterna framkommer en bild av människan som buren av, skapande av 

eller innehållande både ljus och mörker; ont och gott. En av dikterna lyfter särskilt fram 

distinktionen mellan människans natur och hennes förmåga till ondskefullt handlande. En 

annan dikt talar tvärtom om människan som en gudomlig varelse, och åter en annan om 

människan som skadad, varför hon ofrivillig attraherar ondska.  

En meningslöshet präglar dikterna, trots att flertalet talar om en räddning, varav många 

talar om Gud som denna räddning. Här är dock helhetsbilden också fragmenterad. En dikt 

talar om ett litet hopp, medan en annan menar att det inte finns något hopp överhuvudtaget. 

De dikter som talar om en räddning genom Gud gör detta på olika sätt. En dikt framhåller hur  

Gud kan förbättra människans livsvillkor, men inte göra underverk. En annan talar om att 

Guds räddning finns, men att människans måste delta i denna räddning, och tacka ja till 

erbjudandet för att kunna bli räddad. En tredje talar om hur Guds räddning sker i form av ett 

balansskapande i människan.  

Som tidigare påpekat finns ingen enhetlig och entydig beskrivning av människan i dessa 

dikter ur Sorgegondolen. Vad som framträder är snarare en brokig mångfald av olika sätt att 

förstå och betrakta människan, som tillexempel rörande människans fria vilja. De svar som 

framträder är inte överensstämda, inte heller håller de sig inom ramen för de enkla svaren 

såsom ja och nej. Dikterna erbjuder alternativa sätt att förstå verkligheten och människan som 

mer komplex än antingen jakande eller nekande. Dessa dikter ur Sorgegondolen fångar 

människans komplexitet och förklarar hur det kommer sig att vi bemöter varandra på olika 

sätt. De grundläggande tankar som vi har om människan påverkar hur vi förhåller oss till 

varandra; om vi väljer att hålla upp dörren för nästkommande person eller inte. Och våra 

motiv bakom handlingarna torde rimligtvis vara lika många som den breda vidd av 

grundläggande tankar om människan som vi kan ha. De många olika svarsalternativ som 

framträder ställer också frågan om det är möjligt, eller ens önskvärt, att hitta den enskilda 

form som människan (ska) rymmas inom.  

Kopplingen mellan vår förståelse av människans natur och etiken blir också särskilt 

framträdande i och med den mångfald som dikterna ur Sorgegondolen uppvisar. Synen på 

människan som skadad hänger tillexempel nära samman med förmågan till förståelse och 

ansvar. En fråga som aktualiseras är om en människa som anses oförmögen att skilja mellan 

gott och ont och som oundvikligen dras till det mörka, kan hållas ansvarig för vad som därav 



31  

  

följer? Frågan tvingas här in i ett samarbete med frågan om människans räddning. Om vi 

accepterar den syn på människan som skadad som vi såg i Två städer, kombinerad av en 

förståelse av en möjlig räddning om människan själv accepterar den som vi såg i Som att vara 

barn, uppkommer en ny fråga som lyder; Kan varje människa som inte lever i enlighet med 

Guds vilja dömas och den människa som lyssnar på Guds vägledning frisläppas, eftersom den 

senare har valt att ta del av den räddning som leder henne bort från ondskan medan den förra 

helt enkelt struntat i det?  

Kombinerar vi andra tankar om människan får det andra upplösningar. Förstår vi 

människans skadade natur i relation till en icke-existerande räddning tillexempel, uppstår 

genast en svårighet i hur vi kan ställa människor till ansvar för sina handlingar. En människa 

som är totalt maktlös inför sin dragning till ondska, borde rimligtvis inte kunna dömas för 

konsekvenserna av sin oundvikligt skadade natur? Mer rationellt förefaller det då att döma 

exempelvis rasism som företeelse, snarare än den rasistiska människan. Men vad får det för 

konsekvenser egentligen?  

De här frågorna är ytterst intressanta eftersom de får konsekvenser för hur vi ser på 

varandra, oss själv och vårt ansvar. Det är stora frågor som leder till nya frågor. Hur ser Guds 

räddning ut? Hur ska vi känna igen den när den kommer? Hur vet vi när människan har 

handlat enligt Guds vilja och när hon inte har det? Hur förstår vi och hur bemöter vi ondska, 

och kan vi verkligen kalla en människa ond som inte självmant har valt det?  

Tydligt är också hur det hermeneutiska arbetet med tolkningens möjligheter och 

svårigheter, påverkar upplösningen. Om beskrivningar av människans skadade natur tolkas 

som ett ursprungligt, konstant tillstånd, uppstår lätt en uppgivenhet, i vilket fall om en 

räddning inte följer. Människan är dömd att leva i ondska och mörker. Tolkar en istället 

passager om människans skadade natur som ett senare utvecklat och påverkbart och således 

övergående tillstånd, öppnar sig andra möjligheter till förståelse för den rasistiska, den 

kvinnohatande eller den mindre omtänksamma människan. En dörr i ansiktet kan då 

tillexempel förstås som en konsekvens av människans inre sår(barhet), och kan därmed 

förlåtas lättare.  

Flera olika reflektioner kan göras, möjligheterna synes mig vara praktiskt taget 

obegränsade. Spännande är dock hur alla delar av en människosyn är tätt förknutna och ger 

olika utslag beroende på hur de kombineras. Hur vi förstår människan, påverkar oundvikligen 

hur vi förhåller oss till vår omvärld och den brokiga skara människor som krossar vår livsväg 

var dag. Ibland möter vi omtänksamma Pippi-gestalter, andra gånger inskränkta politikers 
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kvinnoförnedrande uttalanden. Vi är till synes mycket olika, men samtidigt densamma. Vem, 

eller vad, är människan egentligen?  

Intressant är hur den hermeneutiska cirkelmodellen har opererat genom denna uppsats och 

hur förståelsen av teorin har påverkats. Vad som tydligt framkommer är hur litteraturen 

tvingar människosyns-begreppet att töjas. Litteraturen spänger de gränser som de analytiska 

teorierna försöker hålla analysen inom. Människosyns-begreppet utmanas av text som 

uttrycker ett behov av rörliga gränser. Således tycks det som att nya förståelser av vad en 

människosyn innebär behövs för att ge litteraturen en ärlig chans att uttrycka det den försöker. 

Ett rörligt människosyns-begrepp kräver sitt genombrott.    



33  

  

3. Konklusion och utblick  

  

3.1 Sammanfattning  
I denna uppsats har jag analyserat vilken/vilka människosyner som speglas i ett urval av dikter 

i Tomas Tranströmers diktsamling Sorgegondolen (1996).  

  Det människosynsbegrepp som jag har använt mig av är en kombination av Hans Hofs och 

Anders Jeffners analytiska teorier, och Maria Essungers och Jan-Olav Henriksens teorier, som 

har en mer öppen karaktär. Till dessa har jag tillfört ett hermeneutiskt perspektiv, som 

framhåller läsarens tolkning.  

  Det metodologiska tillvägagångssätt, med vilket jag har närmat mig materialet, är ett 

läsarorienterat perspektiv, som erkänner mottagarens läsning som legitim.  

  Genom min analys har jag kommit fram till att någon enhetlig bild av en specifik 

människosyn inte går att skönja i dikterna, även om vissa drag återkommer i flera dikter. En 

del dikter menar att människan har en fri vilja, andra att hon inte har det, och ytterligare andra 

talar för att hon har en delvis fri vilja. Människan beskrivs som dels en gudomlig varelse, dels 

som innehållande och producerande av såväl ont och gott. Några dikter menar att människan 

har förlorat sig själv. Flertalet lyfter fram människans beroendemässiga natur. Hon beskrivs 

som beroende till Gud, naturen och andra människor; beroende av att bli speglad och att vara 

del av en gemenskap. Flertalet dikter lyfter fram räddningen genom Gud, som beskrivs som 

förbättrande, balanserande och beroende av människans engagemang. Men åter andra dikter 

beskriver ett litet eller icke-existerande hopp. Samtliga dikter bär på en dyster ton av 

meningslöshet.  

  Framtida forskning som jag har föreslagit är sådan att den tar hänsyn till referenser och en 

jämförelse mellan olika läsares tolkningar.  

  Slutligen, har jag framhållit den begränsning som mitt valda metodologiska och teoretiska 

perspektiv har fått för mitt analysarbete. Mina tolkningar bör betraktas som möjliga 

tolkningar, snarare än fastlåsta sanningar.  

  

3.2 Framtida forskning  

Ett fortsatt arbete inom detta ämnesområde erbjuder flera olika möjligheter. Under mitt arbete 

har jag noterat att många dikter innehåller referenser, dels indirekta, dels direkta som i 
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ortnamn och dylikt. Därför skulle det vara relevant och intressant att undersöka samma, eller 

andra, dikter genom att studera dessa referenser mer ingående och låta dem få ett större 

inflytande över tolkningen.  

  Ett annat arbete som skulle kunna ske inom en (fortsatt) läsarorienterad tradition, är att 

undersöka hur olika läsare möter samma texter. De olika analyserna skulle kunna jämföras för 

att sedan undersöka vilken, eller vilka, människosyn(er) som framgår av dem.   

   

3.3 En tolkning bland många  

Det läsarorienterade synsätt som jag i denna uppsats valt att använda mig av får givetvis 

konsekvenser för mina analyser, liksom naturvetenskapen påverkas av eventuella felkällor. En 

sådan konsekvens som behöver synliggöras är att ett läsarorienterat synsätt som fokuserar 

läsarens tolkning av texten oundvikligen kommer att vara högst subjektiv. De tolkningar som 

jag i denna uppsats har gjort, utesluter inte på något sätt andra tolkningar. Carl Reinhold  

Bråkenhielm sammanfattar mina tankar kring detta väldigt väl när han skriver ”Författaren 

äger inte sin text – och det gör inte heller litteraturkritikern, filosofen eller teologen. De kan 

väl i bästa fall sortera bort vissa orimliga tolkningar”.52  

    

  

                                                 
52 Bråkenhielm, ”Känslan av inre överblick”, s. 52  
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