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Inledning 
I dagens samhälle är internet och sociala medier ständigt närvarande. De sociala medierna har 

möjliggjort spridning av både konst och litteratur i en större skala, eftersom varje bild på 

Instagram eller post på en blogg når fler personer än före internets storhetstid. På hemsidor som 

Tumblr och Instagram har flera nya författare blivit upptäckta genom sina många följare. En av 

dessa är poeten och konstnären Rupi Kaur. Kaur har ett stort instagramkonto (2,3 miljoner 

följare i mars 2018), där hon publicerar sina dikter och illustrationer.1 

 Kaur har publicerat två diktsamlingar i tryckt format. Den första diktsamlingen heter 

milk and honey och släpptes 20152 och den andra samlingen, the sun and her flowers utgavs 

hösten 2017. milk and honey har sålt i över 2,5 miljoner exemplar och översatts till 25 språk, 

bland annat svenska, enligt New York Times.3 Detta har gjort Kaur till en av de mest 

efterfrågade poeterna idag, sett till både försäljning och popularitet. Kaur framför även sin poesi 

på scen, och under våren 2018 är hon på turné i Indien och Storbritannien.4  

 Rupi Kaur är född 1992 i Indien och är av sikhisk härkomst. Hennes föräldrar flyttade 

senare till Kanada, där Kaur är uppväxt. Hennes speciella skrivstil, med endast gemener och 

punkten som enda interpunktion, är en hyllning till den sikhiska kulturen och dess skriftspråk.5 

De flesta dikterna är ackompanjerade med handritade bilder av Kaur själv. Texterna är ofta 

korta, ibland endast ett par ord, och behandlar en rad olika ämnen. På grund av både formen 

och innehållet i Kaurs poesi har hennes dikter kallats för enkla och okomplicerade av både 

recensenter och andra poeter.6  

Då Kaur är en av de mest lästa nutida poeterna är hennes verk intressanta att undersöka. 

Den unika kombinationen av bild och text gör att hon sticker ut och har bidragit till hennes 

framgång. Trots den kritik som bland andra Rebecca Watts framför fortsätter intresset för Kaurs 

verk att växa, både på internet och i utgivet format. Hur påverkar hennes illustrationer texterna 

och deras innebörd? Ger illustrationerna en ytterligare dimension till texten? Det ska utforskas 

i denna uppsats.   

                                                

 
1 Instagram: https://www.instagram.com/rupikaur_/?hl=sv [2018-03-06] 
2 Rupi Kaur, milk and honey, Kansas City: Andrew McMeal Publishing, 2015. 
3 Tariro Mzezewa, “Rupi Kaur is kicking down the doors of publishing”, New York Times 2017-10-05. 
https://nyti.ms/2xYBeac   
4 Rupi Kaur, ”tour” https://rupikaur.com/tour/ [Hämtad 2018-04-11] 
5 Rupi Kaur ”faq” www.rupikaur.com/faq [Hämtad 2018-04-11] 
6 Rebecca Watts, “The cult of the noble amateur”, PN Review 239, Volume 44 Number 3, January - February 
2018 https://www.pnreview.co.uk/cgi-bin/scribe?item_id=10090 [Hämtad 2018-01-31] 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka Rupi Kaurs diktsamling milk and honey utifrån samspelet 

mellan bild och text. Bilder har länge varit en del av lyriken och Kaur själv säger i sitt TED 

Talk7 att en del av hennes framgång som författare är kombinationen av bild och text.8 På grund 

av detta är bildens och textens samspel en intressant aspekt att undersöka. Frågeställningarna 

som uppsatsen kommer utgå från lyder som följer: 

• På vilket sätt samspelar bild och text?  

• Vilka språkliga drag kännetecknar Kaurs texter? 

• Tillför bilderna något till texten? Tillför texten något till bilderna?  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för olika teorier kring lyrikanalys som kommer användas i denna 

uppsats. Först tecknas en bakgrund kring lyrik för att sätta Kaur i relation till den lyriska 

traditionen. Eftersom denna uppsats behandlar relationen mellan bild och text tas bilder inom 

poesigenren upp i det följande avsnittet. Slutligen tas poesi i sociala medier upp, eftersom Kaurs 

karriär startade via sociala medier.  

Bakgrund 

För att kunna analysera lyrik måste man förstå dess bakgrund och dess mångfasetterade 

utformningar. Lyriken är en del av det klassiska genresystemet, som kommer från traditioner i 

antikens Grekland. Texterna som klassades som lyrik var skrivna för att framföras, 

ackompanjerade av lyra. Detta gjorde att lyriken var väldigt versbunden och metrisk, vilket var 

kännetecknande för genren. På senare tid har dikten blivit mer visuell och skriftpoetisk, anser 

Lars Elleström.9 Detta är främst på grund av att diktläsningen har blivit något man oftast gör i 

sin ensamhet snarare än något man lyssnar till. Staffan Bergsten jämför lyriken och dess 

undergenrer med blommor – alla är vackra på sitt sätt, men likt blommorna finns det många 

arter och familjer som ser olika ut.10 Elleström väljer att jämföra med hundraser, och skriver att 

                                                

 
7 Organisationen TED har som syfte att sprida nyskapande idéer på ett tillgängligt sätt. TED anordnar 
konferenser och föreläsningar över hela världen. Föreläsningarna, som kallas för TED Talks, spelas in och 
publiceras på Youtube och TEDs hemsida, där de finns tillgängliga för allmänheten.  
8 Rupi Kaur, I’m taking my body back, TedxKC, Kansas City, 2 september 2016.  
9 Lars Elleström Lyrikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur, 1999 s.12-15 
10 Staffan Bergsten, Lyrikläsarens handbok, Lund: Studentlitteratur, 1994 s. 9 



 4 

det finns så många olika att man ibland har svårt att se vad som förenar dem.11 Lyrik kan vara 

skriven på många olika sätt, på vers eller prosa, och den behandlar alla ämnen, från högt till 

lågt, vilket gör det svårt att ge en generell definition av lyrik.12   

 Den moderna lyriken har luckrat upp genregränserna och lyriken är inte längre lika 

strängt versbunden som den varit. Även diktens syntax löses upp mer och mer och i 

modernistisk lyrik är det inte längre självklart var en strof börjar och slutar.13 För att hjälpa 

läsaren och för att skapa effekt kan en författare utnyttja interpunktion för att visa var en strof 

börjar eller slutar. Interpunktionen kan påverka textens begriplighet och rytm och kan därmed 

vara avgörande för hur dikten uppfattas. Poeter kan också använda sig av olika typsnitt i sina 

dikter för att skapa betydelse eller rytm.14 Som tidigare nämnts använder sig Kaur av en speciell 

stil i fråga om dikternas utformning. Den enda interpunktion som används, enligt Kaur själv, är 

punkten. Avsaknaden av interpunktion i dikterna har betydelse för hur de läses och kommer 

därför vara av betydelse i analysen.  

 Uppluckringen av diktens struktur har resulterat i två genrer som är populära i dagens 

lyrik, fri vers och prosadikt. Den metriskt rimmade versen bär spår av de ideal om sångbarhet 

som lyriken uppfyllde från antiken ända fram till modernisternas tid.15 Den fria versen är inte 

rimmad eller taktfast bunden i versfötter och blev mycket populär i Sverige via bland andra 

Edith Södergran. Prosadikt är texter som utger sig för att vara lyriska men saknar adekvat 

radindelning.16 Christian Janss och hans medförfattare Arne Melberg och Christian Refsum 

menar att både prosadikten och den fria versen ändå kan utnyttja vissa musikaliska klang- eller 

rytmeffekter, exempelvis stilfigurer eller andra retoriska grepp. Dock innebär omställningen 

från den klassiska metriska versen till den fria versen att diktens visualitet tas i större beaktning, 

då textens organisering på boksidan ger ledtrådar för hur dikten ska läsas och tolkas.  

 En annan viktig aspekt av lyriken är dess bildspråk. Orden vi läser ger visuella bilder, 

vilket gör att vi föreställer oss textens händelseförlopp medan vi läser.17 Enligt Elleström har 

lyriken en stor fokusering på det språkliga uttrycket, och bildspråket är en viktig del av det.  

Bildspråk i lyrisk text består oftast av liknelser eller metaforer, men Elleström påpekar att 

                                                

 
11 Elleström 1999 s.10-11 
12 Elleström 1999 s. 10-14 
13 Elleström 1999 s. 51 
14 Elleström 1999 s.51 
15 Christian Janss, Arne Melberg & Christian Refsum, Lyrikens liv: introduktion till att läsa dikt, översättning: 
Enel Melberg, Göteborg: Daidalos, 2004 s. 20 
16 Janss et al. 2004 s. 20 
17 Elleström 1999 s. 80 
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bildspråkets funktion inte endast är att smycka texten. Den visuella delen av språket har en 

viktig funktion för alla typer av text, eftersom människan ofta tänker i bilder.18 Att läsa litteratur 

handlar om ett samspel mellan text och läsare, vilket innebär att det inte går att göra universella 

tolkningar av bildspråk. Lyrikens bilder ter sig olika hos olika läsare och är beroende av läsarens 

förkunskaper och erfarenheter.19 Tolkningen av bildspråk kan förändras om texten är bildsatt, 

vilket gör detta till en mycket intressant aspekt i denna undersökning.  

Poesi och bilder 

Illustrationer och bilder har länge varit en stor del av lyrikgenren. Det finns många exempel på 

poeter som arbetat med bild och text i dialog med varandra.20 I samspelet mellan bild och text 

kan ytterligare dimensioner läggas till tolkningen och analysen av dikten. Ett exempel på en 

lyrisk genre som arbetar med både bild och text är emblematiken. Genren blev väldigt populär 

på grund av boktryckarkonstens avancemang under 1500- och 1600-talet och den användes 

även didaktiskt. Emblematiken har en utpräglad form, med en titel/motto, en bild och en text.21 

De tre elementen i ett emblem formar en helhet och blir tillsammans ett konstverk. Samspelet 

mellan bild och text i ett emblem är det viktigaste enligt Scholz, vilket gör att ingen del av 

emblemet kan analyseras enskilt.22 Kaur använder alla tre delarna i sina dikter och därför är 

emblematiken relevant vid analys av Kaurs texter.  

En annan undergenre inom lyriken som använder bildmediet är figurdikten, där texten 

placeras i en figur på boksidan.23  Figurdikt är en genre som likt emblemet uppkom under 

barocken och den integrerar bild och text. Dikt utspelar sig i tiden och är därmed temporal, 

enligt metrikforskaren Eva Lilja. Dikten har också en skriftbild vilket gör den spatial och 

rumslig. Både den temporala och den spatiala aspekten är centrala för förståelsen av dikten i 

sig.24 Utifrån detta kan man sluta sig till att diktens skriftbild har betydelse för hur den uppfattas 

och analyseras, oavsett om dikten är en figurdikt eller ej.  

                                                

 
18 Elleström 1999 s. 80-82 
19 Elleström 1999 s. 83 
20 Janss et al. 2004 s. 94 
21 Bernhard F. Scholz, “Emblem” I Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), Lund: 
Studentlitteratur  2002. s.25-35. 
22 Scholz 2002 s. 31 
23 Elleström 1999 s. 70 
24 Eva Lilja, ”Metrik och intermedialitet” I Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2002. s.139-148. 
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Ett verks titel kan bidra med fler dimensioner till tolkningen av det. Enligt forskaren 

Leo Hoek påverkas en betraktare i hög grad av ett verks titel och titelns perspektiv.25 Titeln kan 

fungera som ett zoomobjektiv; med hjälp av titeln letar man efter tecken som bevisar titelns 

innebörd. Titeln kan även framkalla och belysa saker som redan finns i texten eller bilden. Detta 

kallas för fokusering av Hoek. Titeln kan även aktivera nya innebörder i bilden, som inte är 

explicit närvarande. Detta kallas för katalysering.26 Ord kan ge en utvidgad och nyanserad 

kommentar till bilden, men det kan också förenkla och vilseleda betraktaren.  

Orden i en text skapar olika mentala föreställningar hos läsaren. När man väljer att 

illustrera en text är det illustratörens mentala föreställningar som slår fast hur textens 

beskrivning uppfattas. Bilden kan begränsa läsarens föreställningar och störa den fortsatta 

läsningen. Illustrationer är ett val som görs utifrån texten, och därmed kan man inte tala om en 

översättning mellan text och bild. Hans Lund menar att omskrivning är ett bättre begrepp att 

använda, då det inte handlar om direkt överföring.27 I lyrisk text kan bilderna vara självständiga 

eller integrerade med texten. Bilden är i ständig dialog med både bildkonsten och texten, vilket 

gör att tolkningen av dessa två går åt båda håll, mellan bild och text och mellan text och bild.28  

Poesi och sociala medier 

Sociala medier har bidragit med en plattform för alla människor med drömmar om att bli 

författare, musiker eller poet. Rupi Kaurs diktsamling hade inte publicerats om det inte var för 

internet, enligt henne själv.29 Under olika hashtags samlas bilder och texter på sociala medier 

som Tumblr och Instagram i sökandet efter läsare och ambitionen att sprida poesin vidare. 

Hashtagen poem på Instagram har närmare 9 miljoner inlägg och hashtagen poetry har närmare 

20 miljoner inlägg.30  

Sociala medier har också gett upphov till nya sätt att skriva. Enligt forskaren Kyle 

Booten har sociala medier gett upphov till en ny form av diskurs, vilken kännetecknas av sin 

                                                

 
25 Leo Hoek, ”Bildtitelns poetik” I Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2002 s. 35-42. 
26 Hoek 2002 s. 39 
27 Hans Lund, ”Illustration” I Intermedialitet: ord, bild och ton i samspel, Hans Lund (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2002. s.55-62. 
28 Lund 2002 s.58-59 
29 Kaur ”faq” 2018 
30 Instagram Explore https://www.instagram.com/explore/tags/poem/ & 
https://www.instagram.com/explore/tags/poetry/ [Hämtad 2018-04-28] 
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korthet.31 Sociala medier gynnar den korta, delbara texten, vilket också ger utrymme för en ny 

typ av kreativitet i textskapandet. Detta har skapat en populär ny genre, mikrofiktion 

(”microfiction”) där användare omfamnar de begränsningar som de sociala medierna ger och 

använder dessa till sin fördel.32 Mikrofiktionens korta format har både fördelar och nackdelar. 

En av nackdelarna är att den kan sakna ingående beskrivningar av karaktärer och miljöer. Å 

andra sidan ger det plats för själva historien, och främjar extremer i fråga om känslor och 

handlingar. Enligt Booten är inte mikrofiktionens syfte att representera en omfattande fiktiv 

verklighet, utan syftet är att väcka intensiva känslor hos läsaren.33  

Booten har utfört en undersökning av berättande och dikt på det sociala mediet Tumblr. 

Han koncentrerade sig på material publicerat under en specifik hashtag, ”10 word story”.34 

Under denna hashtag blandas poesi och prosa, vilket enligt Booten antyder att gränsen mellan 

dessa två genrer upplöses på sociala medier: ”just because a text is a story does not mean that 

it cannot be poetry”.35  

Texterna som publiceras på sociala medier kännetecknas bland annat av att de inte 

innehåller uttalade karaktärer, utan objekt som besjälas. Booten framhåller även att många av 

texterna innhåller naturalistiska inslag och har likheter med genren haiku. Texterna innehåller 

också ofta bara personliga pronomen i första och andra person, och i vissa fall könade 

personliga pronomen.36 Även om texterna är korta kan de innehålla olika typer av stilfigurer, 

som allitteration, metaforer eller rim. Booten hävdar också att de korta texter han analyserar 

uppfyller de krav som ställs på genren mikrofiktion, det vill säga att de väcker starka känslor 

trots att texterna kan uppfattas som vaga.  

Den nya vågen av poesi har kritiserats av Rebecka Watts i tidskriften PN Review, där 

hon menar att poesin saknar den konstnärliga aspekten.37 Poesimarknaden växer som aldrig förr 

och det är de nya och unga poeterna som fått sin publik via sociala medier som står för 

majoriteten av försäljningen. Watts skriver vidare att de ord som oftast kännetecknar de nya, 

unga och uppburna författarna är ärlighet och tillgänglighet, snarare än deras konstnärliga 

                                                

 
31 Booten, Kyle, ”Chapter 9: The Internet’s Concept of Story” i English Language Arts Reasearch and Teaching: 
Revistiting and Extending Arthur Applebee’s Contributions, Durst, Russel K., Newell, George E. & Marshall, 
James D. (red.) Oxford: Routledge 2017 s. 139-153. 
32 Booten 2017 s. 140 
33 Booten 2017 s. 140 
34 Booten 2017 s. 142 
35 Booten 2017 s. 142 
36 Booten 2017 s. 142 
37 Watts 2018 
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talang. Vidare citerar Watts Rupi Kaurs förläggare, som menar att den nya poesins succé hänger 

samman med att dagens samhälle kommunicerar och relaterar till kortare texter och former av 

kommunikation. Detta är Watts ytterst kritisk till, då hon argumenterar för synen på poesi som 

en konstform, vilken är beroende av att läsas med reflektion och eftertanke. Sociala medier 

bidrar till att människor får sämre koncentration och förmåga att sitta med en bok en längre 

period, hävdar Watts. Hon hade hoppats att lyrikgenren skulle slippa vad hon kallar för ”social 

media’s dumbing effect”.38  

Rebecca Watts anser att den nya vågen inom poesi blivit populär eftersom den tilltalar 

en bredare massa, utan att hålla en lika hög kvalité som sina smalare föregångare. Watts påpekar 

att hon tycker att bland andra Rupi Kaurs poesi är ”artless” och att den saknar djup.39 

Försäljningssuccen beror på att poeterna har skapat en följarbas via sociala medier som okritiskt 

köper deras verk, utan att analysera texterna i större utsträckning. Att vara populär är inte 

samma sak som att vara en bra poet, enligt Watts.40 Rupi Kaur har inte kommenterat Watts 

artikel offentligt, men hon tillskriver sina sociala medier-plattformar den enorma succén. Kaur 

skriver i frågespalten på sin hemsida att milk and honey antagligen inte hade publicerats om 

hon gått den traditionella vägen via ett förlag. Denna uppfattning kom till efter att Kaur hade 

frågat en av sina professorer i college om publicering av poesi och fått höra att poesi nästan 

aldrig blir publicerat av förlag.41 Watts artikel belyser en form av polarisering inom poesin, å 

ena sidan den smala, konstnärliga genren med få läsare och å andra sidan förlag och författare 

som vill nå en bredare publik med sina dikter (och underförstått – tjäna pengar på sin konst).  

Metod och teori 

För att undersöka Rupi Kaurs dikter måste jag nyttja både en textnära analysmetod och en 

bildnära analysmetod, för att sedan sammanföra dessa och analysera helheten.  

Textanalys 

För att analysera de dikter som finns i diktsamlingen kommer jag använda en metod särskilt 

utformad för att fördjupa förståelsen av texterna. I boken Lyrikens liv av Janss et al.42 återfinns 

ett antal frågor till lyriska texter, som jag väljer att ta inspiration ifrån i min analys. Främst vill 

                                                

 
38 Watts 2018 
39 Watts 2018 
40 Watts 2018 
41 Kaur ”faq” 2018 
42 Janss et al. 2004 
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jag undersöka textens tematik och motiv, men även diktens språkliga egenskaper och hur en 

dikt förhåller sig till de andra utvalda texterna av Kaur. Jag tänker använda mig av följande 

frågor från Lyrikens liv:43 
- Refererar dikten till en konkret eller historisk situation?  
- Kan dikten förstås som ett faktiskt tilltal?  
- Har dikten ett centralt motiv?  
- Vad kännetecknar diktens tematik?  
- Hur passar dikten in i författarens övriga produktion?  
- Vad kan sägas om diktens rytm och genre?  
- Vad för slags poetiska bilder finns det i dikten?  
- Finns det något i dikten som är svårt att förstå?  
- Vad är det texten inte säger något om?   

Frågorna är endast ett hjälpmedel i analysprocessen och vissa frågor kommer inte att kunna 

besvaras för alla utvalda dikter. Frågorna ställs inte heller i kronologisk ordning utan varje text 

analyseras efter sina egna förutsättningar. Extra vikt kommer läggas vid de poetiska bilderna 

och dikternas bildspråk, eftersom detta spelar in i analysen av bild och text som en enhet.  

Bildanalys 

För att analysera de bildliga elementen i diktsamlingen samt undersöka de intersemiotiska 

relationerna mellan bild och text har jag valt två metoder. Dels en visuell metod för att analysera 

bilden och dess betydelse i sig, utformad av Eva Skåreus,44 dels Radan Martinec & Andrew 

Salways analysmodell för bild-text relationer45. 

 Semiotiken är en vetenskap som studerar hur mening uppstår i bland annat text och bild. 

Bildsemiotiken är en underavdelning till semiotiken och innehåller redskap för att analysera 

bilder systematiskt. Analysen fokuserar särskilt på bildernas element, händelser och innehåll.46 

Eva Skåreus har i sin egen forskning använt sig av bildsemiotik, men hon skriver att hon själv 

inte använt hela teorin, utan använt den som grund för att utveckla en kombinerad analysmetod; 

bildsemiotik som diskursanalys.47 Skåreus baserar sin kombinerade teori på en rad forskare 

verksamma inom fältet, men rättar sig främst efter Gilian Rose och hennes metodverk Visual 

Methodologies.48  

                                                

 
43 Janss et al. 2004 s. 311-313 
44 Eva Skåreus, Bilder i forskning - visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier, Institutionen för 
estetiska ämnen, Umeå universitet, Umeå, 2015[2014]  
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-96664 [Hämtad 2018-04-12] 
45 Radan Martinec & Andrew Salway, “A system for image–text relations in new (and old) media”, Visual 
Communication, vol 4 nr 3 2005 s. 339-374.  http://www.bbrel.co.uk/pdfs/06Martinec-Salway.pdf. [Hämtad 
2018-04-12] 
46 Skåreus 2015 s.23 
47 Skåreus 2015 s.22 
48 Skåreus 2015 s.22 
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 Några av de analytiska verktyg som Skåreus använder sig av för att analysera bilder är 

bildens intertextualitet, tema-rema och bildens retoriska grepp.49 Skåreus använder sig av flera 

begrepp och analytiska verktyg, men jag har valt ut de som varit relevanta för min analys. 

Intertextualitet är när ett verk, bild eller skrift, refererar till andra verk, som i ett samtal med 

andra bilder, texter eller genrer. Begreppsparet tema-rema är hämtade från lingvistisk teori och 

har utvecklats till ett bildanalytiskt verktyg. Ett tema i en bild kan översättas till det ämne som 

bilden gestaltar eller talar om. Vad bilden faktiskt säger kallas för rema. Förhållandet gäller 

alltså ett givet innehåll (tema) och ett nytt innehåll (rema). För en bild kan temat markeras med 

fokus eller en central gestalt och remat skulle kunna vara någon form av normbrott. Normbrott 

eller avvikelser från det förväntade kan även benämnas som bildens retoriska grepp. Enligt 

Skåreus kan olika visuella grepp kallas för retoriska om de bryter vardagens automatisering  

och väcker uppmärksamhet.50  

 Analysprocessen är inte linjär, men den ska enligt Skåreus alltid inledas på samma sätt. 

Skåreus presenterar ett antal frågor under rubriken ”Bildanalys – steg för steg” i sin text. 
- Hur uppfattar du bilden? Beskriv noga bilden.  
- Placera in dig själv i bilden. Vilka associationer ger de objekt som finns avbildade? Vad hände 

före och efter bilden? Hur ser det ut utanför bildytan? Hur ser det ut, vilken tid råder? Finns 
det lukter eller ljud?  

- Finns det en subjektsposition för betraktaren i relation till bilden?  
- Skapar motivet någon relation till betraktaren? Hur kan en eventuell kommunikation 

beskrivas? Vänder sig gestalterna till eller ifrån en tänkt betraktare? 
- Vad är bildens innehåll, vad talar bilden om (tema)? Finns det normbrott eller oväntade 

kombinationer som avviker från det förväntade? Vad är det som sägs om det som det talas om 
(rema)?  

- Vilken genre tillhör bilden? Finns det någon form av intertextualitet i bilden, relation till film, 
text, annan konst?51 

 
Jag har utnyttjat Skåreus analysmodell genom att eftersöka svar på de ovan listade frågorna och 

har därigenom kunnat granska och analysera bilden.  

 För att analysera relationen mellan bild och text används en modell framtagen av 

forskarna Martinec och Salway.52 Deras analysmodell bygger på Michael Hallidays modell för 

Systemisk funktionell grammatik (SFL) och semiotikforskaren Roland Barthes grundläggande 

klassifikationer av bild-text relationer. Modellens syfte är att undersöka betydelsen av 

samspelet mellan text och bild. Enligt Martinec och Salway finns det fyra typer av relationer 

                                                

 
49 Skåreus 2015 s.24 
50 Skåreus 2015 s.24-25 
51 Skåreus 2015 s. 26-27 
52 Martinec & Salway 2005 
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mellan text och bild: förankring, illustration, avlösning och parallella utsagor.53 Förankring 

innebär att skriften är underordnad bilden, illustration innebär att bilden är underordnad skriften 

och avlösning innebär att skrift och bild är jämbördiga och kompletterar varandra. Avlösning 

är oftast integrerade bilder, så som pratbubblor i en seriestripp. Parallella utsagor innebär att 

bild och text är parallella, det vill säga att de uttrycker samma sak.54 I parallella utsagor är både 

text och bild självständiga och inte beroende av varandra för att skapa en betydelse, till skillnad 

från de övriga tre relationerna mellan bild och text.  

 Martinec och Salway vidareutvecklar sin modell genom att hävda att samma utveckling 

som kan ske mellan satser enligt SFL-teorin också kan ske mellan bild och text, vilket kallas 

för utvidgning. Denna modell används för att förtydliga de processer som bilden och skriften 

realiserar. Forskarna urskiljer tre typer av utvidning av betydelserelationer mellan text och bild: 

utveckling, tillägg och specificering.55 Utveckling innebär att skriften vidareutvecklar och ger 

fler betydelser till en bild av mer generell karaktär och vice versa. Tillägg innebär att skriften 

tillför ny information som inte kan avläsas i bilden eller tvärt om. Specificering innebär att 

skriften eller bilden specificerar temporala, spatiala eller kausala omständigheter som kan 

kopplas till bilden.   

Att tolka både bilder och lyrik är väldigt personligt. De referenser och kopplingar som 

jag gör när jag tolkar dessa bilder och texter är inte självklart överförbara till andra personer 

eller andra kontexter. Skåreus anser att viktiga delar av analysen är en egen medvetenhet och 

ett kritiskt förhållningssätt till de egna slutsatserna och materialet.56 Genom att bygga en stark 

teoretisk grund för denna uppsats strävar jag efter att mina tolkningar ska bli mer underbyggda 

och legitima.  

Material 

Det material som analysen kommer behandla är Rupi Kaurs diktsamling milk and honey. Även 

om diktsamlingen finns översatt till svenska har jag valt att undersöka orginalversionen av 

texterna, för att komma närmare Kaurs egna språk och stil. Jag har valt att analysera dikter från 

                                                

 
53 Jag använder mig av Christoffer Dahls översättning av Martinec & Salways begrepp i avhandlingen 
Litteraturstudiets legitimeringar – analys av skrift och bild i fem läromedel i svenska för gymnasieskolan, 2015 
s. 120-122, Göteborgs universitet. 
54 Martinec & Salway 2005. 
55 Martinec & Salway 2005.  
56 Skåreus 2015 s. 27 
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den trykta versionen av diktsamlingen, som utkom 2015. Nedan följer en beskrivning av 

diktsamlingens innehåll samt urvalsprocessen inför analysen.  

Beskrivning av diktsamlingen 

Omslaget till diktsamlingen milk and honey har en svart bakgrund med vit text och vita detaljer. 

Verkets titel och författarens namn står i ett enkelt typsnitt, vänstercentrerat på sidan. Omslaget 

pryds av två handritade bin, som flyger upp mot titeln. De sidor som markerar ett nytt kapitel 

är utformade på samma sätt som framsidan, med vit text på svart bakgrund. Kapitelsidorna har 

dock inte några bilder eller illustrationer, till skillnad från titelsidan. Boken är från början 

egenpublicerad, eftersom Kaur ville ha full kreativ kontroll över processen och sina verk.57 

Detta innebär att Kaur själv har valt ut och formaterat titelsida, texter, typsnitt, färgsättning och 

bilder.  

 Boken innehåller fyra kapitel som behandlar olika teman: the hurting, the loving, the 

breaking, the healing. Dessa fyra är olika långa, där the breaking är det längsta kapitlet (66 

sidor) och the hurting är det kortaste (33 sidor). I första kapitlet, the hurting, är frånvarande 

fäder och sexuella övergrepp de stora teman som tas upp. I det följande kapitlet, the loving, ges 

en positivare bild. Kapitlet behandlar kärlek (kanske speciellt den första), sex och passion. Efter 

the loving följer det tredje kapitlet, the breaking, där hjärtesorg och att bli lämnad av en partner 

står i centrum. Det fjärde och sista kapitlet heter the healing och här återfinns de flesta av Kaurs 

feministiska texter. Dessa texter behandlar kvinnokroppen, att bli nöjd med sig själv samt 

kroppsbehåring och mens.  

Texten i Kaurs dikter är frekvent radbruten, med till synes oregelbundna mellanrum, 

och en rad kan bestå av allt från ett ord till en hel mening. Titeln på dikten, om det finns någon, 

står oftast i slutet av dikten (se exempelvis dikten ”women of colour”, s. 171, bilaga 2). Kaur 

beskriver sin motivation för att skriva och de upplevelser hon skriver om som en inre hjärtesorg 

eller smärta.58 På sin hemsida säger hon att hon skriver för att vara en representant för en ny 

generation unga kvinnor och att hon tror att hon alltid haft boken milk and honey inom sig:  

 
i like to think [the book] began the day i was born. […] i take from my lifelong 

experience for this collection i take from a lot of pain i’ve experienced or my family 

                                                

 
57 Kaur, ”faq” 2018 
58 Kaur, “faq” 2018  
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has experienced. Or my community has experienced. Or the larger South Asian 

community and diaspora.59 

De upplevelser som förekommer i Kaurs diktning är dels hennes egna, dels tagna från hennes 

omgivning. milk and honey är därmed inte en självbiografisk bok och bör inte läsas som Kaurs 

egna upplevelser, utan snarare som hennes tolkning av världen och verkligheten. Det är också 

värt att notera i citatet ovan, som är direkt kopierat från Kaurs egen hemsida, att Kaur 

konsekvent använder liten bokstav för engelskans ”I”, samt är inkonsekvent med att börja 

meningar med stor bokstav.60  

 Poesisamlingens titel, milk and honey, väcker många associationer. Båda titelns 

ingredienser återkommer som metaforer och symboler inom diktsamlingen i olika 

sammanhang. Rupi Kaur själv skriver på sin hemsida att titeln kommer från en dikt hon skrev 

om kvinnorna som överlevde folkmordet på sikher 1984: ”they come out of that terror as smooth 

as milk and as thick as honey”.61 Enligt Kaur lämnade inte orden henne riktigt, utan hon visste 

direkt att detta skulle bli något mer. Förutom alla de religiösa och litterära referenser som orden 

bär med sig menar Kaur att hennes familj använt mjölk och honung som en del i husapoteket: 

”as healing tools”.62 Detta passar väl in i bokens helande budskap, enligt Kaur.  

Urval 

Det materialet jag valt för analysen är dikter eller bilder som ser intressanta ut, har särskilt 

uppmärksammats i media eller artiklar alternativt av författaren själv. Ett krav är också att 

dikten har en illustration, eftersom sambandet mellan bild och text ska analyseras. Totalt har 

tjugo dikter från hela diktsamlingen valts ut, fem stycken från varje kapitel. Min förhoppning 

är att dessa dikter ska säga något om Kaurs produktion som helhet. Ett index över alla dikter 

återfinns i bilaga 1.   

Resultat och analys 
Denna del av uppsatsen kommer att presentera de resultat som framkommit i analysen. Först 

beskrivs samspelet mellan text och bild, sedan analyseras Kaurs stilistik. I tredje delen av 

                                                

 
59 Kaur, “faq” 2018 
60 Kaur bryter alltså mot de språkliga konventionerna som finns i engelskan, bland annat genom att konsekvent 
skriva med små bokstäver. Hon hänvisar detta till det skriftspråk som hennes modersmål, punjabi, använder. 
Detta heter gurmukhi och stilen används av Kaur för att hon vill hylla sitt ursprung. (se faq, Kaurs hemsida)  
61 Kaur, ”faq” 2018 
62 Kaur, “faq” 2018 
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resultatkapitlet beskrivs hur läsaren tar plats i lyriken. De analyserade dikterna finns i sin helhet 

i Bilaga 2, sorterade efter sidnummer.  

Samspelet mellan bild och text 

Rupi Kaur illustrerar många av sina dikter och menar att en stor del av hennes framgång beror 

på att hon kombinerar dessa båda medier och ger läsaren ytterligare dimensioner av texten. Av 

de tjugo dikter jag analyserat har jag kunnat dra vissa slutsatser kring hur bilderna generellt 

samspelar med texten i denna diktsamling.  

 Bilderna befinner sig alltid på den högra sidan i ett uppslag i diktsamlingen, vilket gör 

att blicken riktas mot bilden på varje uppslag. Diktsamlingen är således organsierad så att 

varannan dikt är illustrerad och varannan står för sig själv (på vänster sida i varje uppslag).  

 
Bild 1. Ett typiskt uppslag i diktsamlingen milk and honey (s.58-59) 
 
Bilderna är tecknade med ganska tunna svarta streck och föreställer oftast ett ensamt objekt, 

exempelvis en flicka, en tornado eller ett träd (s.95, 173, 149).63 En del bilder är skissartade och 

innehåller mer abstrakta representationer av objekt (exempel s. 41, 177) medan andra bilder är 

detaljerade och verklighetstrogna (exempelvis s. 47). Bilderna kan således beskrivas som 

svartvita representationer av symboler, människor eller föremål.  

 I de analyserade dikterna har varken bild eller text setts som under- eller överordnad 

den andra, eftersom de oftast kompletterar och förklarar varandra. Utan texten blir bilden 

                                                

 
63 Inskannade bilder av de analyserade dikterna finns i bilaga 2.  
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intetsägande och utan bild blir texten mer platt och endimensionell. Både bild och text har 

analyserats var för sig, men både bilden och texten fick en klarare betydelse i relation till det 

andra elementet. Bilden är nästan alltid en visuell representation av diktens tema eller en visuell 

gestaltning av ett specifikt ord eller tema som dikten innehåller. Ingen av de anayserade dikterna 

har visat på förankring, det vill säga att skriften är underordnad bilden.  

 Ett exempel på en dikt där bilden är en visuell representation av ett ord i texten är dikten 

på sidan 89. Dikten är en del av kapitlet the breaking, vilket handlar om uppbrott och dåliga 

kärleksrelationer. Texten beskriver en konkret situation och drar paralleller mellan att dricka 

svart, bittert kaffe och den bittra sinnesstämning ett uppbrott kan skapa hos en person.  

 

 
De första fyra raderna lyder ” the next time you / have your coffee black / you’ll taste the bitter 

/ state he left you in”.64 Under texten finns en bild med en kopp, som innehåller en mörk vätska. 

Koppen är tecknad på ett verklighetstroget sätt och utifrån texten kan man dra slutsatsen att 

bilden ska föreställa en kaffekopp på ett bord. Kaffekoppen blir den visuella representationen 

av denna dikt i sin helhet, trots att ordet kaffe endast nämns en gång och diktens tema snarare 

                                                

 
64 Kaur 2015, s. 89 
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är hjärtesorg än kaffe. I detta fall kan relationen mellan text och bild betraktas som en 

illustration, då bilden är underordnad texten och får sin betydelse av textens innehåll.  

Ett annat exempel på illustration återfinns på sidan 39, i en dikt som behandlar 

alkoholiserade föräldrar. Texten befinner sig inuti bilden och bilden består av en utspilld pöl av 

något med en slarvigt ritad flaska till höger i bild.  

 
Eftersom dikten handlar om föräldrar som missbrukar alkohol och därmed inte är bra föräldrar 

är det svårt att tolka den väldigt enkla bilden som något annat än en utspilld pöl av alkohol på 

ett golv. Dikten kommer från kapitlet the hurting. Bilden eller texten för sig skulle inte vara så 

givande, utan texten kompletterar bilden.  Bilderna i båda exemplen ovan blir specificerade av 

texten, då tolkningen av bilderna riktas åt ett specifikt håll via textens innehåll och ordval. Utan 

texten hade många av bilderna varit svåra att tolka eller alldeles för generella för att få en 

konkret tolkning. Detta tyder på att bilderna fungerar som en visuell representation, som tar upp 

samma ämne som texten gör. 

Utöver illustrationer förekommer också analyserade dikter där bild och text fungerar 

som parallella utsagor, det vill säga att texten och bilden förmedlar samma sak. Bilden som 

ackompanjerar dikten ”the art of being empty” på sidan 33 i the hurting föreställer en torso av 

ett skelett. Dikten handlar i detta fall om att göra sig osynlig och känna sig tom.  
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Här är inte bilden en direkt illustration av ett ord i dikten, utan bilden illustrerar känslan av att 

vara tom. Den känsla och det tema som dikten förmedlar (tomhet) och det tema som bilden 

förmedlar är parallella. Texten utvidgar bildens betydelse och smalnar av tolkningsutrymmet, 

eftersom bilden och texten kompetterar varandra.  

 Ett annat exempel på en dikt där bild och text utvidgar betydelsen av varandra återfinns 

på sidan 25, i kapitlet the hurting. Dikten i sin helhet består av sex rader, som är mycket korta: 

 
Utan bilden är dikten kort och lite kontextlös, och därmed lite svår att förstå. Dikten ger 

associationer till känslan att bli trampad på och maktlöshet. Den ritade bilden föreställer en 

mänsklig figur på knä, med händerna för ansiktet. Figuren är framåtlutad och har ett pilskaft 

utstickande från sin rygg. Bilden utstrålar sorg och besvikelse men också maktlöshet. Pilen i 
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ryggen verkar symbolisera ett svek, att bli huggen i ryggen. Texten och bilden i samspel ger 

tolkningen av maktlöshet som det starkaste temat. Av de analyserade dikterna är detta en av de 

få som har en bild som kan analyseras som ensamt objekt, skild från texten.  

 Ett motiv som ofta återkommer i de analyserade dikterna är referenser till naturen, i 

både bild och text. Dessa referenser förekommer främst i kapitlet the healing, där fyra av fem 

utvalda analyserade dikter har bilder som föreställer natur på olika sätt. Bilden på sidan 149 

föreställer ett träd som fäller sina löv. Diktens titel är ”you cannot make it stay”, vilket 

symboliseras av de fallande löven på trädet. Bilden ger i detta fallet en bredare innebörd till 

texten, som är mycket kort:  

 
Trädet vill inte ha löven, så löven håller sig inte kvar utan faller till marken, vilket skapar en 

stark symbolisk likhet mellan bild och text. Ytterligare ett exempel på naturens symbolik 

återfinns på sidan 177, som också är en del av kapitlet the healing. I dikten skriver Kaur om det 

paradoxala i att mensblod ses som smutsigt, medan kvinnors kroppar även används för att sälja 

saker:  
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Dikten är illustrerad med trädgrenar som flätas ihop mot bildens mitt och liknar formen av ett 

kvinnligt könsorgan. Grenarna är smyckade av löv, och under bildens mittpunkt faller löven 

som droppar och dessa ska antagligen efterlikna mensblod. Bilden visar en konstnärlig 

efterlikning av ett av de teman texten behandlar, det vill säga kvinnans biologi som göms. 

Illustrationen skiljer sig en del från de övriga i Kaurs produktion, eftersom bilden vid första 

anblick inte är en direkt representation av textens innehåll. I detta fall fungerar texten 

utvidgande i fråga om bildens betydelse och texten öppnar fler vägar in i bilden.  

Textelementet i fokus 

 De texter som Kaur skriver har fått både ris och ros av recensenter och läsare. Kaur har ett eget 

sätt att skriva och hon avviker väldigt sällan från sin speciella stil.65 Detta delkapitel försöker 

kartlägga vad denna stil går ut på och vad som gör Kaurs diktkonst så speciell. De dikter som 

analyserats i denna undersökning har alla varit ackompanjerade av bilder. Detta har lett till vissa 

slutsatser om texternas rytm, stilfigurer och utformning som gäller dessa tjugo texter. Eftersom 

Kaur sällan avviker från denna stil kan man säga att detta är generellt gångbart för hela denna 

diktsamling, i alla fall för de dikter som är illustrerade.  

                                                

 
65 Mzezewa 2017. 
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 Texterna som jag analyserat har varit utvalda främst för sina bilder, men uppvisar en 

stilistisk likhet, oavsett varifrån i diktsamlingen de är tagna. De flesta dikterna är korta, mellan 

två och sex rader och består oftast av ett sammanhållet stycke. Texterna är oftast placerade på 

höger sida på boksidan och texten är vänstercentrerad. 

 
Bild 2. En typisk boksida i diktsamlingen milk and honey (s. 95) 
 
I de flesta fallen refererar texterna till en konkret situation, exempelvis dricka kaffe, uppleva 

sexuella trauman eller att ens mamma är gravid. Den konkreta situationen används som en väg 

in i dikten, exempelvis i början av dikten på sidan 45: ” when my mother was pregnant / with 

her second child i was four /”.66 Den konkreta situationen återberättas som ett sätt att placera in 

läsaren i den situation som sedan används för att beskriva känslor eller tankar i en lyrisk text.  

Kaurs dikter tillhör den fria versen, då de inte innehåller någon metrisk regelbundenhet. 

Fri vers är dikt ”utan fast metrisk stilisering”,67 vilket ger diktförfattaren stor frihet att 

experimentera med texten. Inom den fria versen kan författare istället arbeta med interpunktion 

och olika typsnitt, samt textens visuella skriftbild för att hjälpa läsaren att tolka texten. Kaur 

har valt att endast använda punkten som skiljetecken i sin lyrik, vilket ger den en särskild 

karaktär. I de tjugo analyserade dikterna förekommer det inte något skiljetecken, utan läsaren 

                                                

 
66 Kaur 2015 s. 45 
67 Janss et al. 2004 s. 20 
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får utnyttja sin intuitiva språkförmåga för att se var meningarna slutar. Kaur utnyttjar 

kursivering av texten för att markera en replik eller ett ändrat tonfall, och i två av de fall där det 

förekommer i materialet står kursiveringen för en viskning (s. 33 och 131). I det tredje fallet 

står kursiveringen endast för repliker i texten (s. 179) och ändrar därför diktens ”röst”. 

Kursiveringen används alltså som ett verktyg för att skapa förändring i texten.  

I vissa fall leder den uteblivna interpunktionen till att texten ibland är radbruten mitt i 

en mening och vid ett tillfälle påbörjas en ny mening mitt i en versrad. Detta kallas för 

överklivning och är vanligt inom lyriken.68 Ett tydligt exempel på hur Kaur tillämpar 

överklivning ses i dikten på sidan 45, som här återges i sin helhet: 
when my mother was pregnant  
with her second child i was four  
i pointed at her swollen belly confused at how  
my mother had gotten so big in such little time  
my father scooped me up in his tree trunk arms and  
said the closest thing to god on this earth  
is a woman’s body it’s where life comes from  
and to have a grown man tell me something  
so powerfull at such a young age  
changed me to see the entire universe  
rested at my mothers feet [min markering] 

Redan i de första två versraderna sker en överklivning, eftersom de två första raderna tillhör 

samma mening. Den mest märkbara överklivningen sker i rad 7 (markerad med fetstil i citatet), 

där en mening avslutas och en ny påbörjas i samma versrad, helt utan skiljetecken. Denna 

överklivning bryter ett mönster, vilket uppmärksammar och väcker läsaren. De tidigare 

textraderna är långa och håller sig inom samma mening, vilket ger ett flöde i läsningen av 

dikten. Detta är antagligen högst medvetet av Kaur och ett sätt att lägga fokus på diktens tema, 

mödrar och deras förmåga att skapa liv med sina kroppar. Det kan också noteras att denna dikt 

har en del prosalika egenskaper och ligger närmare prosadikt än den fria versen i genre.  

 Kaur använder utebliven radbrytning som överklivning i exemplet ovan, vilket är 

vanligt inom lyriken. Hon använder också radbrytningen frekvent för att skapa pausering, 

textmönster och rytm, vilket leder till att meningar bryts mellan versrader. Ett exempel på detta 

kan ses i dikten på sidan 47, där radbrytningen verkar ha skett för att rama in diktens illustration, 

ett öga.  

 

 

 

                                                

 
68 Elleström 1999 s. 50 
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no  
it won’t 
be love at  
first sight when  
we meet it’ll be love  
at first rememberance cause  
i’ve seen you in my mother’s eyes  
when she tells me to marry the type  
of man I’d want to raise my son to be like 

 

När man läser texten utan bilden blir läsningen ganska hackig, även om radbrytningen bidrar 

till viss emfas, exempelvis på diktens första ord, ”no”. Emfasen blir intressant då ordet no 

sticker ut och ger extra tyngd till diktens första rader, vilket kontrasterar mot de sista raderna 

som kännetecknas av längre och mer flödande rytm. Denna dikt är också ett tydligt exempel på 

att radbrytningen skett av estetiska skäl, snarare än läsarvänliga. Radbrytningen har gjorts 

mellan ord som semantiskt hör samman, vilket också ger dikten ett hackigt intryck snarare än 

rytmiskt. Visuellt bildar dikten en figur, som en trappa, och därför kan den kategoriseras som 

en figurdikt. Diktens visuella uttryck blir överordnat det språkliga i detta fall, och det visuella 

uttrycket styr både textens rytm och tolkningen av texten.   

 Ett verks titel kan ändra läsningen av det, enligt forskaren Leo Hoek. I det analyserade 

materialet återfinns fyra titlar, ”to fathers with daughters”(s.19), ”the art of being empty”(s.33), 

“you cannot make it stay”(s.149) och “women of colour”(s. 171). De fyra titlarna har alla fyra 

olika funktioner i samspel med både bild och text. Den förstnämnda titeln visar tydligt vem 

dikten är riktad till och utifrån vems perspektiv dikten ska läsas, eftersom dikten endast 

innehåller pronomen i andra person och tredje person. Titeln bidrar i detta fall till diktens 

tolkning. I ”the art of being empty” har titeln en annan effekt. Titeln finns med som en versrad 

inom dikten och titeln fungerar här som en form av överskrift, då den fångar diktens kärna. 

I dikten på sidan 149 fungerar titeln, som alltid är positionerad under dikten, som en 

fortsättning av innehållet: 
do not bother holding on to  
that thing that does not want you 
- you cannot make it stay 

Titeln skapar en fortsättning av texten och tillför en form av vändpunkt eller avslut av dikten, 

och den blir som en hybrid mellan titel och innehåll. Detta kan jämföras med den fjärde titelns 

fuktion på sidan 171: 
our backs 
tell stories  
no book have  
the spine to  
carry 
- women of colour 
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Här har titeln, ”women of colour”, en liknande funktion som den första titeln. Den ger en vinkel 

in i texten och klargör vem och vad dikten talar om, i detta fallet färgade kvinnors historia. Utan 

titelns klargörande är dikten applicerbar på vem som helst eller vilken situation som helst. 

Texten är mycket generell och saknar ledtrådar om diktjagens situation och utseende. Med titeln 

blir dikten ett ställningstagande och en hyllning till färgade kvinnors historia, utan titel handlar 

dikten om ryggar som tyngs av en berättelse.  

 Man kan se de av Kaurs dikter som innehåller en titel, en bild och en text som en form 

av emblem, likt de som uppkom under barocken. Detta eftersom titeln, texten och bilden 

samspelar med varandra och skapar en enhet, likt emblemen från barocken. En sak som skiljer 

Kaurs diktkonst från emblematiken är att emblemens bilder är mycket detaljerade, medan Kaurs 

bilder innehåller få detaljer eller utsmyckningar. Emblemen användes ofta i undervisande syfte, 

vilket vissa Kaurs dikter kan ha drag av, eftersom dikterna kan vara uppmanande eller 

moraliserande.  

Ett vanligt drag hos lyrik är att texterna innehåller ett rikt bildspråk och metaforer.69 

Detta förekommer inte hos Kaur i någon större utsträckning, eftersom Kaurs lyrik är väldigt 

rättfram. Kaur beskriver ofta situationer och upplevelser som de är eller upplevs, utan 

omskrivningar. Ett exempel är dikten på sidan 41, som endast består av två rader:  
i flinch when you touch me  
i fear it is him  

Trots att texten endast är två rader målar de upp ett väldigt tydligt scenario, men utan metaforer 

eller bildspråk. Denna beskrivande eller återberättande funktion återkommer i flertalet dikter. 

Detta ger intrycket av att flera dikter är skrivna som prosa, som blivit frekvent radbruten för att 

ta formen av lyrik.  

Även om metaforer och liknelser inte är ett vanligt drag i Kaurs lyrik så förekommer 

de. En vanlig liknelse som Kaur använder sig av är att likna känslor vid naturfenomen. Ett 

exempel på detta återfinns på sidan 65, i kapitlet the loving:  
how do you turn  
a forest fire like me  
so soft i turn into 
running water 

 

I denna dikt används metaforerna ”forest fire” och ”running water”, vilket också förstärks av 

den bild som illustrerar dikten. Bilden föreställer ett vattenfall som släcker en brand på väg mot 

sitt fall. Min tolkning av metaforen är att Kaur liknar diktjagets känslor vid en skogsbrand, som 

                                                

 
69 Se ex. Elleström, 1999, eller Bergsten, 1994. 
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far fram okontrollerat och vilt, tills känslorna träffar diktens du som släcker elden och 

förvandlar den till lugnt och mjukt rinnande vatten. Denna symbolik kan tolkas på två sätt, 

antingen att diktjaget vill bli lugnat och ”tämjt” av diktens du, eller att diktjaget blir tvingad till 

att vara lugn genom duets närvaro. I kontexten sticker denna dikt ut, eftersom jag också tolkar 

elden som en metafor för passion. I exempelvis dikten på sidan 59 samt andra närliggande dikter 

lyfter Kaur upp diktjagets eget värde och förmedlar bilden av att diktjaget måste vara hel först 

för att kunna gå in i ett förhållande. De båda dikterna motsäger varandra, då den ena lyfter fram 

att båda parter i ett förhållande ska kunna sätta eld på en stad, medan den andra lyfter fram hur 

en partner släcker den vilda elden.  

Stilfigurer som anafor, allitteration eller tretal är vanligt förekommande i lyrik.  I de 

analyserade dikterna förekommer få stilfigurer. En av dikterna är radbruten så att diktens jag, 

”i”, hamnar på första plats i varje rad, dock stämmer detta inte riktigt med textens rytm:  
i didn’t leave because 
i stopped loving you  
i left because the longer  
i stayed the less  
i loved myself 70  

Vid första anblicken ser detta ut som en anafor, men eftersom textens betoning inte passar in 

med radbrytningen misslyckas stilgreppet. Jag läser ihop de två första raderna till en, vilket 

omöjliggör en smidig betoning på ”i”. Betoningen i min läsning hamnar snarare längre fram på 

raden, på leave och loving. På detta sätt skapas istället en allitteration, vilket gör att raderna 

flyter ihop i läsningen på ett bra och rytmiskt sätt.  

En dikt där Kaur använder anaforen på ett mer tillfredställande sätt återfinns på sidan 

109. Denna dikt tas upp i Rebecka Watts artikel, där hon menar att Kaur saknar kunskap om 

diktandets hantverk och att hennes texter inte inbjuder till intellektuell analys och reflektion.71 

Denna dikt följer ett mönster i uppbyggnaden, genom att ta upp exempel på det som nämns i 

första raden ”i don’t know what living a balanced life feels like/”.72 För att ge exempel på hur 

obalanserat diktjaget är, tas först en generell känsla upp, exempelvis i den påföljande raden 

”when i am sad/”.73 Sedan följer diktjagets sätt att känna känslan, som är mer dramatiskt: ”i 

don’t cry i pour/”.74 Detta mönster upprepas tre gånger och blir diktens stomme i det första 

strofen. Mönstret bryts sedan i andra strofen, eftersom meningarna blir längre och inte följer 

                                                

 
70 Kaur 2015 s. 95 
71 Se Watts inledning i PN Review, 2018 
72 Kaur 2015 s. 109 
73 Kaur 2015 s. 109 
74 Kaur 2015 s. 109 
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mönstrets rytm, och sedan avslutas dikten enligt mönstret igen. Dikten i sin helhet ser ut som 

följer:  
i don’t know what living a balanced life feels like  
when i am sad  
i don’t cry i pour  
when i am happy  
i don’t smile i glow   
when i am angry  
i don’t yell i burn  
 
the good thing about feeling in extremes is   
when i love i give them wings 
but perhaps that isn’t  
such a good thing cause  
they always tend to leave  
and you should see me  
when my heart is broken   
i don’t grieve  
i shatter  

 

Genom att utnyttja ett mönster får dikten en sammanhållande funktion i texten och de stilbrott 

som görs mot textens mönster blir kraftfulla retoriskt. Även om Kaur inte använder många 

typiska lyriska stilgrepp har hennes texter uppnått en enorm popularitet.  

De teman som Kaur tar upp i sina texter är viktiga och bidrar till en diskussion mellan 

läsaren och texten. Teman som tas upp frekvent i milk and honey är bland andra kärlek, sexuella 

övergrepp eller att bli lämnad. Dikterna är ofta skrivna i första person och läsaren syns ibland i 

texterna. Kaur tar ibland rollen av att vara en stöttande tjejkompis, framför allt i de två sista 

kapitlen. Detta syns till exempel i en dikt från kapitlet the breaking, s. 85:  
don’t mistake  
salt for sugar  
if he wants to  
be with you  
he will  
it’s that simple 

 

Denna dikt är tydligt formulerad som ett råd till en vän med kärleksbekymmer, eller som en 

påminnelse till läsaren om hur det ”är”. Dikten är implicit riktad direkt till läsaren, eftersom 

den första meningen är formulerad som en uppmaning. Även avslutningen talar för att läsaren 

och texten har en gemensam förståelse av hur det ligger till, ”it’s that simple”. En läsare som 

väntar på att en kille ska ringa kan läsa denna dikt och känna sig stärkt av Kaur, eftersom läsaren 

befinner sig i den situationen som dikten talar om. Dikten fungerar som en påminnelse och är 

antagligen mycket relaterbar för många i Kaurs publik, vilket är en av Kaurs stora styrkor.  
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Plats för läsaren i text och bild 

Kaurs diktkonst kännetecknas av ett enkelt språk, där hon belyser och lyfter fram och sätter ord 

på situationer som de flesta varit med om. Det enkla språket gör också att hennes poesi inte 

behöver analyseras djupgående för att läsaren ska förstå diktens tema och innehåll. Ingenting 

är gömt eller undanskymt av krångliga formuleringar eller metaforer. Kaurs lyrik hyllas av 

läsarna för sin tillgänglighet och ärlighet, medan Watts i sin kritiska artikel tycker att det är 

brist på talang som ligger bakom det enkla språket.75  

Kaurs texter riktas ofta från ett jag till ett du, båda oidentifierade. För att undersöka 

Kaurs användning av dessa pronomen och andra former av tilltal gjordes en kvantitativ analys 

av de utvalda dikterna. Det analyserade materialet bestod av totalt 757 ord. De tre vanligast 

förekommande orden i materialet var ”i” (42 st), ”to” (29 st) och ”you” (28 st). På fjärde plats 

kom engelskans vanligaste ord, den bestämda artikeln ”the” (24 st). En typisk dikt av Kaur är 

riktad från ett diktjag till ett opersonifierat du, som till exempel dikten på sidan 131: 
stay  
i whispered  
as you  
shut the door behind you  

 
Kyle Booten gjorde en liknande undersökning på sitt material som ligger till grund för kapitlet 

”The internet’s concept of a story”, där han visade att personliga pronomen i första och andra 

person är väldigt vanligt förekommande i mikrofiktionella texter publicerade på sociala 

medier.76  Av de tjugo analyserade dikterna innehöll 70 % minst ett pronomen i första person 

och 60 % innehöll ett pronomen i andra person. Nedan jämförs Bootens resultat med mina i 

tabellform:  

 Min analys Booten77 
I, we (1 pers.) 70% 72% 
You, your (2 pers.) 60% 55% 
He, she (3 pers.) 25% 11% 
I + you (1 pers. och 2 pers.) 40% 45% 

 

Kaurs poesi bär alltså tydliga tendenser av det som Booten identifierar som dolda deltagare. Att 

använda pronomen som ”i” och ”you” ger texterna en mer allmän karaktär. Den generella 

karaktären gör att texterna blir applicerbara på läsarens livssituation. Läsaren fyller själv på 

                                                

 
75 Watts 2018 
76 Booten, 2017 s. 142 
77 Booten 2017 s. 144 
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med detaljer kring vem som representerar diktjaget och det du som dikten riktas mot. Detta ger 

en form av dekontextualiserad, mycket personlig poesi, som Booten menar är vanlig på det 

sociala mediet Tumblr.78 Läsaren kan därmed använda dikten i sitt eget liv och relatera till 

diktens innehåll, även om den är skriven i en annan situation. 

  Förmågan att sätta in sig själv i dikten återspeglas i de bilder som ackompanjerar 

texterna. I de fall där en mänsklig person är avbildad syns inte personliga detaljer, så som ögon, 

ansiktsdrag eller särskilt utmärkande drag. Till exempel är flickan i dikten ”to fathers with 

daughters” (s. 19) avbildad rakt framifrån, men hon har inga ansiktsdrag. Detta hjälper läsaren 

att applicera den situation som är gällande i dikten (pappor som skriker på sina döttrar ger dem 

en förvriden bild av vad kärlek är, vilket leder till att de hamnar i dåliga förhållanden med män) 

på den gällande situationen i läsarens eget liv. Dikten bidrar med igenkänning och blir därmed 

lätt att relatera till. En vanlig kritik som framförts mot Rupi Kaur är att hon är för ärlig och 

därmed lätt att relatera till.79 

 Ansiktslösheten återkommer genom alla de analyserade dikterna. Dikten ”the art of 

being empty” står vid sidan av med en torso utan huvud (s. 33). Likaså dikten på sidan 73, där 

bilden föreställer en huvudlös kvinnokropp eller i dikterna på sidan 25 och 95, där personen 

som är avbildad gömt ansiktet i armarna så att endast toppen eller sidan av huvudet syns. I 

dikten”women of colour” på sidan 171 är den avbildade personens ryggrad i fokus, vilket gör 

att huvudet är bortvänt. Ibland utnyttjar Kaur detaljer av människokroppen, exempelvis ett öga 

(s. 47) eller en hand (s. 131) för att visuellt representera en människa i dikten, men fortfarande 

utan några personliga kännetecken.  

 Igenkänning är en viktig aspekt i lyriken. Lyrik har länge använts som ett sätt att 

uttrycka känslor och det är en ytterst personlig konstform. Samtidigt är relaterbarhet en viktig 

aspekt för att vara så kallat ”delbar” på sociala medier.80 Kaur fångar in de känslor som många 

unga människor känner och presenterar dem på ett sätt som får det att kännas som att det handlar 

om en själv. På det sättet skildrar hon de erfarenheter hon själv säger sig vilja representera, utan 

att det nödvändigtvis handlar om Kaur själv. 

                                                

 
78 Booten 2017 s. 144-145 
79 Watts 2018 
80 Se både Booten 2017 och Mzezewa 2017 
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Diskussion 
I diskussionen sammanfattas resultatet och några viktiga slutsatser lyfts fram. De slutsatser som 

dras gäller endast för det granskade materialet, men eftersom Kaur sägs hålla sig till en och 

samma stil skulle slutsatserna kunna sägas vara allmänt gällande för hela diktsamlingen milk 

and honey. 

Rupi Kaurs poesi består av både bild och text. Bild och text integreras kontinuerligt i 

diktsamlingen och i denna uppsats har de intersemiotiska relationerna undersökts. Enligt 

Martinec och Salways teori kallas bilden för en illustration om den är underordnad texten den 

står tillsammans med.81 I Kaurs fall fungerar de flesta bilder som illustrationer, då bilderna är 

beroende av texten. Illustrationerna utvidgar och utvecklar texternas symbolik och betydelser, 

samtidigt som de också styr läsarens tolkning. I uppsatsen har varje bild granskats för sig, men 

de har fått sin fulla betydelse först i samband med texterna, vilket lett till denna slutsats. Enligt 

forskaren Hans Lund är det illustratörens mentala bild som kommer till uttryck i en illustration 

till en text och illustratörens bild styr därmed tolkningen av texten.82 I Kaurs fall är det hon själv 

som tecknat och valt ut de illustrationer som finns med i boken, vilket gör att hon som författare 

får kontroll över hur hennes verk framställs och kanske också hur den ska tolkas. Bild och text 

samspelar och är i konstant dialog med varandra, och fördjupar därigenom varandra.  

Bilderna tillför således något till texten och texten tillför något till bilderna. Utan det 

ena elementet är det andra mer allmänt och svårtolkat. Både dikterna och bilderna blir alldeles 

för generella utan det andra elementet, vilket gör att bilderna och texten tillför betydelse till 

varandra. Många av Kaurs texter saknar någon form av bildspråk, som metaforer eller liknelser, 

vilket gör att texterna ibland kan kännas platta och avskalade. Dikternas illustrationer avhjälper 

detta problem och fyller i det tomrum som kan uppstå i avsaknad av bildspråk och hjälper 

läsaren med den mentala föreställningen av texten. Kaurs enkla teckningar ger poesin fler 

dimensioner och gör den mer kraftfull än utan bilder. 

 Kaur skriver dikter med en särpräglad stil. Bland annat innebär denna stil att hon 

konsekvent skriver med gemener och endast använder punkten som skiljetecken, vilket bidrar 

till att hennes poesi är lätt att känna igen. Detta tillsammans med de handritade bilderna och det 

enkla språket är en del av Kaurs framgångssaga.  

                                                

 
81 Martinec & Salway 2005 
82 Lund 2002 
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Under analysarbetet har jag ställt mig frågan om det jag analyserar faktiskt kan 

definieras som poesi. Kaurs dikter ser vid första anblicken ut som vilken poesi som helst, 

eftersom texterna visuellt ser ut som dikter och marknadsförs som dikter. Kaur kallar sig själv 

för poet, författare och konstnär och alla tre ettiketterna passar in på hennes verk. Enligt 

Elleström kan man jämföra lyrikens genrer med hundraser – det finns många som ser ytterst 

olika ut.83 Kaurs poesi saknar många av de element som man som läsare kanske skulle förvänta 

sig av just poesi. Lyrikgenren har ett rykte om sig att vara svår att förstå och att den kräver stor 

kunskap av läsaren. Kaurs diktsamling bryter mot detta genom att vara enkel men ändå spela 

på det som lyriken gjort i flera århundranden – beskriva känslor. Under 2000-talet har mycket 

förändrats, främst på grund av internet. Det är då inte konstigt att sättet vi läser och konsumerar 

poesi också förändras. Watts kan tycka att Kaurs poesi saknar det konstnärliga, men faktum 

kvarstår att den säljer. Vad ska egentligen syftet vara med poesi? Är den till för läsaren eller för 

det litterära etablissemanget? Är det dåligt att bli en populär poet?  

Kaur tituleras ofta i media som ”instapoet”, det vill säga ”en poet som är stor på 

Instagram”. Detta tas ofta upp till Kaurs nackdel. Att bli stor på sociala medier för att sedan 

göra en karriär av det är inget dåligt eller farligt. Det kan vara ett tecken på ett nytt sätt att 

kommunicera och konsumera text och bild, något som Kaurs förläggare har uttalat sig om,84 

eller så är det bara ett nytt sätt att sprida litterära och konstnärliga verk. Enligt Scholz blev 

embelmatiken en uppburen och spridd genre på grund av boktryckarkonsten, vilken 

möjliggjorde emblematikens stora spridning.85 Detta kan jämföras med hur internet har 

förändrat vårt sätt att sprida information.  

Det är inte negativt att ha blivit känd på internet, men det verkar däremot ha påverkat 

Kaurs sätt att skriva. Här är det i och för sig svårt att säga vad som är hönan och vad som är 

ägget, då Kaurs poesi kanske inte hade blivit publicerad som bok, om hon inte haft så många 

följare på sociala medier. Frågan om Kaurs sätt att skriva är påverkat av skrivstilar som är 

populära på sociala medier kan utforskas i vidare forskning. Likaså skulle en komparativ studie 

mellan Kaurs illustrerade och oillustrerade dikter vara intressant, för att se om stilarna på 

dikterna förändras beroende på om de är bildsatta eller ej.  
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I Watts artikel i tidskriften PN Review går poeten hårt åt Kaur och den nya stilen på 

poesi som blivit populär.86 Watts citerar Kaurs poesi som ett exempel på den nya populära 

poesin och hur den saknar komplexitet, konstnärlighet och talang. Watts påstår att den nya 

poesin har blivit populär på grund av att den saknar den komplexa aspekten som modernistisk 

poesi ofta kännetecknas av. Kaurs poesi är för lättillgänglig och den ”riktiga” poesin kräver mer 

av läsaren och har därför ett högre värde, tycker Watts.87  

 Watts citerar två av Kaurs dikter som båda är illustrerade i diktsamlingen (varav den 

ena, s. 109, finns med i denna undersökning). Watts använder dessa citat som exempel på hur 

dålig den nya poesin är, men citerar inte dikterna i sin helhet, det vill säga tillsammans med 

illustrationerna. Detta påverkar säkert Watts intryck av dikterna, samtidigt som hon undviker 

att erkänna Kaurs hela konstnärliga uttryck.  

 Watts står för en hermetisk och kanske lite bakåtsträvande syn på den moderna poesin. 

Poesi för Watts är komplex och kräver en stor ansträngning från läsaren för att bli genomträngd 

och förstådd. Kaur bryter emot det som Watts anser att poesi är, och hon antyder att Kaur 

därmed inte förtjänar sin framgång och att hon fördummar poesietablissemanget.  

 Kaurs texter är medvetet enkla och hennes syfte är att få läsaren att känna efter och 

känna igen sig. Hennes stil har öppnat upp poesivärlden för en stor grupp nya läsare som kanske 

undvikit poesi av samma anledning som den Watts framhåller som poesin bästa egenskap – 

komplexitet. Kaur har nått ut till en stor grupp individer som kanske inte läst poesi förr, och 

dessa läsare kan få mersmak. En allt för smal poesigenre som inte förnyar sig kan leda till 

genrens död.  

Watts verkar vilja läsa Kaurs poesi på samma sätt som hon läser annan form av 

modernistisk poesi, och Watts förväntar sig därför en annan typ av text än den som Kaur bidrar 

med. Varje egen typ av lyrik måste läsas på sitt eget vis för att den ska göras rättvisa, något som 

Watts ignorerar i sin artikel. Språket och bilderna är enkla, och i det enkla ligger också en del 

av Kaurs storhet.  

När man läser Rupi Kaur kan man inte förvänta sig en klassisk poesisamling med ett 

rikt språk, många metaforer och rum för analys. Språket är enkelt, det är lätt att förstå vilket 

ämne som behandlas och dikterna kräver inte någon djupgående analys. Bilderna som illustrerar 

diktsamlingen är oftast visuella representationer av texten, vilket kan styra läsarens tolkning av 
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dikten. Kanske är det ett utslag av den digitala sociala medie-åldern eller så är det en ny version 

av poesi. Alldeles oavsett lockar Kaur många läsare, som kanske inte trott att poesi är något för 

dem. Diktsamlingen milk and honey ger plats för något nytt på poesiscenen och skapar definitivt 

debatt.  
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Bilaga 1 - Översikt 
the hurting the loving the breaking the healing 
19. to fathers with 
daughters 

45. 85. 149. you cannot 
make it stay 

25. 47. 89. 171. women of 
colour 

33. the art of being 
empty 

59. 95. 173. 

39. 65. 109. 177. 
41. 73. 131. 179. 
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The hurting 
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