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Sammandrag 

Lyrik har sedan urminnes tider berört människor djupt och nyfikenheten om varför det 

förhåller sig så har lett till min uppsats där syftet är att undersöka vilka framträdande 

språkliga verktyg som finns i dikterna ”Landet som icke är”, ”Hur kan jag säga…” och 

”Efteråt (4)”, samt att undersöka deras potentiella retoriska dimension. Den språkliga 

utformningen, elocutio, har undersökts utifrån ett antal frågor som ställs till dikterna vilka 

närläses och även analyseras utifrån tanken att ordval och andra språkliga medel ”vill” något 

med texten. Jag har bland annat funnit anaforer, upprepningar, besjälning, mångtydighet och 

interpunktion i dikterna. Ofta förekommande verktyg är även starkt värdeladdade ord, 

bildspråk och kontraster. De språkliga verktygen samverkar med varandra och med retorikens 

övertygelsemedel ethos och pathos. Vissa partier i dikterna har speciellt många olika 

stilfigurer och andra språkliga medel i samverkan och bildar då ”förtätning”, en slags 

intensitet med starkt pathos. Dessa passager kan ha en utökad kraft att beröra läsaren.  

 

 

Nyckelord: elocutio, ethos, förtätning, pathos, retorik, språkliga verktyg, stilfigurer 
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1 Inledning 

Begreppet lyrik härstammar från det gamla Grekland då man tonsatte texter med hjälp av 

lyra. Lyriken når oss på en djupare nivå än förnuftet och intellektet. Med sitt utsmyckade 

språk och sin rytm inpräntas den lättare än andra texter då den talar till flera sinnen. Ofta 

omtalas den som poesi eller diktning vilket torde ha sin grund i att vi nuförtiden tillgodogör 

oss lyrik genom skrift och utan lyra.  

     Det finns dikter som drabbar på ett särskilt sätt. Ibland kan man inte riktigt förklara varför, 

kanske finns inga uppenbara stilfigurer eller starka bilder, kanske finns ingen uppenbar likhet 

med något man själv har varit med om. Jag kan finna mig själv läsa en sådan dikt flera gånger 

på raken för att känna att jag förstår, eller greppar djupet. Det kan kännas som att jag har fått 

något viktigt även om jag inte säkert skulle kunna säga vad. Så fascinerande och nära på 

magiskt. Vad är det som gör detta? Det finns givetvis alla möjliga svar på den frågan men 

vilka språkliga verktyg används egentligen i diktning?          

     För att göra svenska språket kraftfullt används allt från tekniska medel till starkt laddade 

bilder. Min uppsats rör svenska språkets stilistikområde vilket är nära knutet till retorikens 

elocutio.1 Med elocutio menas konsten att variera språket och smycka det med figurer av 

olika slag. (Johannesson 2005:338) Olika sidor av språket undersöks för att försöka greppa 

djupet av lyriskt språk. Detta kopplar jag samman med den retoriska tanken att en text vill 

övertyga om något. På det här viset testar jag även den retoriska kraften i lyrik. Det är annars 

politiska tal och texter som vanligtvis analyseras med hjälp av retorikens hjälp. Det faller sig 

naturligt eftersom retorik är en förmåga ”att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande”. (Aristoteles definition enligt Lindqvist 2016:48) Men det är 

inte bara sådana tal och texter som berör och övertygar läsare om tankar och idéer, det gör 

även dikter. En dikt består till sin natur av noggrant utvalda ord varför det är intressant att 

utgå ifrån att de orden är länkade på ett sätt för att övertyga sin läsare. Jag menar att dikten 

vill övertyga i den bemärkelsen att den vill visa sin viktighet och giltighet genom att uppta 

hela läsarens uppmärksamhet och koncentration samt få läsaren att kontemplera. Den vill 

                                                           

1 Mer om begreppet ”elocutio” under rubriken ”3 Teori och forskningsbakgrund” 



 

 

 

 

5 

 

fånga läsaren i stunden och ibland vill den även övertyga om tankar och idéer.  

     Därför är det intressant att undersöka vilka framträdande språkliga verktyg och stilfigurer 

som finns i tre kända, svenska dikter. Jag kommer att behandla Edith Södergrans ”Landet 

som icke är” (1916)2, Karin Boyes ”Hur kan jag säga…” (1941) samt Kerstins Thorvalls 

”Efteråt (4)” (1991).3  

     Jag utgår från diktens odödlighet på det viset att den lever och berör på nytt idag även om 

dess upphovsman har gått bort. De utvalda dikterna analyseras således som egna texter, 

skilda från författarna. Jag lutar mig på det resonemang Jesper Svenbro för i sin artikel ”Jag 

skriver, alltså ska jag dö”. (1986:77–85) Han menar att just det att man skriver innebär att 

man blir frånvarande. Ordet däremot består och är sitt eget. Läsaren och skriften är odödliga 

men författaren är alltså frånvarande och dödlig. På så vis äger läsaren dikten. Ingen kan 

heller därför göra anspråk på att förklara läsarens egna personliga upplevelse av en dikt, hur 

stark den är och vad som egentligen gör den stark. Det finns flera aspekter som spelar in här, 

bland andra läsarens privata upplevelser. Det som däremot kan undersökas, är vilka språkliga 

verktyg som finns i texten och analysera dem utifrån retorikens tanke att ordet vill och är 

avsett att påverka på olika vis.  

     Under arbetets gång har jag märkt jag att jag inte kan bortse ifrån retorikens 

övertygelsemedel som spelandes en väsentlig roll i författandet av lyrik och som starkt 

förknippade med språkliga verktyg och elocutio. Därför diskuteras betydelsen av retorikens 

övertygelsemedel ethos, pathos och logos när någon av dessa är särskilt framträdande i en 

dikt.4 

 
2 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte är både att undersöka vilka språkliga verktyg som används i ”Landet som icke är”, 

”Hur kan jag säga…” och ”Efteråt (4)”, och att analysera hur dessa språkliga verktyg kan 

                                                           

2 Årtal för tillblivelse av dikten enligt Lilja, 1992:137. 

3 Jag har ej funnit exakt årtal för tillblivelse av dikten ”Efteråt (4)”. Diktsamlingen den ingår i rör dikter skrivna 

mellan 1965–1991 (Thorvall 2005).  

4 Dessa begrepp förklaras under rubriken ”3 Teori och forskningsbakgrund”. 
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tänkas arbeta för att nå läsaren, utifrån den retoriska tanken att texten vill övertyga om något. 

     Jag gör en analys av elocutio men även annat som används i dikterna, exempelvis hur 

dikten ter sig visuellt för läsaren. Med retorisk teori i ryggen samt litterär och retorisk metod 

som hantverk analyserar jag dikterna för att finna svar på frågorna:  

• Vilka stilfigurer och andra språkliga verktyg finns i den enskilda dikten?  

• Hur samverkar de språkliga verktygen med varandra och vad vill de åstadkomma?  

• Är någon av retorikens övertygelsemedel ethos, pathos och logos framträdande i 

dikten?5 

 

3 Teori och forskningsbakgrund 

Först går jag här igenom den forskningsbakgrund jag lutar mig mot i min uppsats, sedan de 

teoretiska ståndpunkter jag arbetar utifrån. 

     Jag har inte funnit några språkvetenskapliga analyser av de dikter den här uppsatsen 

behandlar. Emil Olsson har skrivit en uppsats som analyserar andra dikter i samma 

diktsamling som ”Landet som icke är”. (Olsson 2003) Han finner religiösa symboler och ett 

tema av död, sådant som min uppsats också behandlar.  

     Sten Malmström har studerat ordbruk och komposition i den kände poeten Pär Lagerkvists 

Ångest. Där pekar Malmström på ett par centrala språkliga verktyg som även återfinns i mina 

analyser. Han skriver: ”Ett axplock bland dikterna – med närmare analys av några av dem – 

skall belysa, hur diktaren arbetar med ofta oförmedlade kontraster även inom en dikt” 

(Malmström 2013:60), samt: ”…[E]tt genomgående drag av annan art i samlingen […] Det är 

den speciella ”pars pro toto”-teknik, där känsloreaktionerna uttryckes i fysiska förnimmelser 

[…]: Dina ögon äro så bara, fryser du inte om dem?” (67)  

     Någon annan som skriver om fysiska förnimmelser i skönlitteratur är Annika Hillbom: 

”Att känslor gestaltas genom fysiska reaktioner kan ses som ett tydligt exempel på hur 

författare berättartekniskt går till väga för att levandegöra den skönlitterära texten. I stället för 

                                                           

5 Dessa begrepp förklaras under rubriken ”3 Teori och forskningsbakgrund”. 
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att skriva att en karaktär får en viss känsla (t.ex. han blev rädd) kan författaren använda en 

fysisk reaktion som gestaltar känslan (t.ex. han stelnade till). På så sätt kommer läsaren 

närmare en faktisk upplevelse av en känsla, vilket ofta ger en starkare läsupplevelse.” 

(Hillbom 2015:57)  

     Jag utgår också ifrån ett resultat som Christian Kock har fått fram i sin forskning. Fastän 

den rör det skönlitterära fältet är den också intressant för min studie av lyrik. Studenter vid 

Köpenhamns universitet gav Kock exempel på korta avsnitt i skönlitteratur (och film) som de 

ansåg var särskilt gripande och fängslande och de kommenterade även sina svar. Kock kom 

fram till att materialet fördelades på fyra olika textgrupper. Till den första gruppen intensitet 

sällades starkt emotiva ord, repetitioner, parallellismer, högtidlighet i ordval m.m. Den andra 

textgruppen utmärktes av motsatser, kontraster på olika plan. En tredje textgrupp utmärktes 

av ekonomi på så vis att uttrycket var enkelt och sparsmakat medan innehållet var stort, alltså 

att en enkel formulering sade väldigt mycket. Den fjärde och sista textgruppen utmärktes av 

läsaraktivering. I dessa texter var budskapet vagt eller mångtydigt varför läsaren aktiverades 

mer själv för att förstå eller hitta ett innehåll. Utifrån den här studien var det tydligt för Kock 

att det var de här dynamiska dragen som skapade fascinationen hos studenterna, inte själva 

avsnittens betydelseinnehåll. (Kock 1994:319–326)      
     Som bakgrund för ett retoriskt synsätt i analys av lyrik använder jag Janne Lindqvists 

lärobok Klassisk retorik för vår tid där han skriver följande om elocutio: ”För uttolkaren 

handlar det i vid mening om att söka en förståelse för formens betydelse för textens mening, 

att undersöka vilka funktioner som utförs av specifika ord och uttryck.” (Lindqvist 2016:263) 

Elocutio innebär också konsten att variera språket och smycka det med stilfigurer av olika 

slag. (Johannesson 2005:338) 

     Definitionen av retorik i en vanlig svensk uppslagsbok är: ” (läran om) konsten att tala väl 

och att övertyga eller övertala andra”. (SO 2009) Jag analyserar dikterna utifrån det retoriska 

perspektivet att de har möjlighet att påverka och vill övertyga läsare på olika vis. Därför är en 

central utgångspunkt retorikens elocutio som tolkningslära. (Lindqvist 2016:264–265) Jag 

arbetar utifrån att valet av ord ”...kan vara av avgörande betydelse för effekten av ett tal eller 

en text. Men inte bara det; återigen upptäcker vi att formen har betydelse för hur vi förstår 

innehållet – för vad texten egentligen betyder – och att innehållet strikt talat aldrig kan 

separeras från formen.”  (Lindqvist 2016:264). Vidare skriver Lindqvist: ”Evidentia kan 
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betraktas som ett av retorikens mest grundläggande verktyg. Den som lyckas frammana en 

levande bild i åhörarnas sinnen har också mycket goda förutsättningar att övertyga dem.” 

(Lindqvist 2016:305) 

     En annan teoretisk utgångspunkt är retorikens tre olika övertygelsemedel ethos, pathos 

och logos. Utifrån den retoriska tanken att en text vill påverka är elocutio och 

övertygelsemedlen i samverkan med varandra. Retoriken erbjuder alltså tre olika typer av 

övertygelsemedel som en talare kan använda sig av för att påverka sin publik: ethos, pathos 

och logos. Jag analyserar hur dikten och diktjaget påverkar läsaren genom en 

förtroendeingivande karaktär (ethos), de känslor (pathos) diktjaget visar upp eller väcker hos 

läsaren, och de argument eller sakskäl (logos) som anförs i texten. (Lindqvist 2016:74.) Jag 

utgår från förståelsen att ”[e]thos är alla de grepp som används för att etablera ett förtroende 

för textens avsändare, logos är de sakliga argument som används för att stödja den tes som 

texten ska övertyga om och pathos är alla de grepp som används för att påverka auditoriet 

känslomässigt.” (Lindqvist 2016:74.) Dessa övertygelsemedel tas upp i de fall där de är av 

särskild vikt för dikten och därmed uppsatsens syfte. 

     Jag arbetar efter Lars Elleströms modell om hur lyriktolkning kan utformas. (1999:136–

138) Var och en av de frågor som följer nedan innehåller i sin tur andra frågor och 

preciseringar men förenklat är frågorna dessa:  

1. I vilken situation formuleras orden?  

2. Vilka personer inbegrips i dikten?  

3. Är dikten episk/resonerande etc.?  

4. Diktens struktur (repetitioner av strofer, viktiga ord, rytmiska effekter etc.).  

5. Vilka visuella egenskaper har dikten, vilken betydelse har den grafiska placeringen av och 

utseendet på bokstäver, ord och rader?  

6. Bildspråk, hur kan man tolka det? Bildspråket är ofta diktens kärna. 

7. Nära relaterat till bildspråk: antiteser, kontraster, flertydigheter etc. samt exv. ordval.  

8. Kontextualisering, exv. historisk kontext. 

9. Intertexter - jämförande med andra texter, samt exv. diktsamlingen där dikten ingår. 
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10. Teoribildning för fördjupad tolkning av dikten.  

11. Vad handlar dikten om?6 

 

4 Metod 
Jag djupanalyserar varje dikt kronologiskt, versrad för versrad, och analyserar också 

samverkan mellan textens olika delar. Jag ger en översiktlig bild av dikten och en möjlig 

tolkning av den. Inspirerad av Elleströms modell om hur lyriktolkning kan utformas har jag 

byggt min analysmodell. (1999:136–138) I den har jag vävt in följande frågor i 

diktanalyserna där jag har funnit dem vara av särskild vikt för dikten:  

• I vilken situation formuleras orden?  

• Vilka personer inbegrips i dikten?  

• Är dikten episk/resonerande, filosoferande eller något annat?  

• Vilken struktur har dikten (repetitioner av strofer, viktiga ord, rytmiska effekter 

m.m.)?  

• Vilka visuella egenskaper har dikten, vilken betydelse har den grafiska placeringen av 

och utseendet på bokstäver, ord och rader?  

• Bildspråk, hur kan man tolka det?  

• Finns det antiteser, kontraster, flertydigheter m.m. och hur kan de tolkas? 

• Vad handlar dikten om?  

• Vilka särskilda ordval finns och vad har de för konnotationer, exv. kopplingar till 

situationer eller texter?  

Svaren på frågorna använder jag för att få svar på mina frågeställningar. Jag analyserar alltså 

den språkliga utformningen, elocutio, utifrån både det mindre perspektivet och det större 

perspektivet, utifrån tanken att valet av ord och formuleringar vill något med texten och gör 

något med den. Jag kommer också undersöka hur elocutio relaterar till retorikens tre 

övertygelsemedel ethos, logos och pathos och om de sistnämnda är av vikt för dikten. Jag 

                                                           

6 Under rubriken ”4 Metod” anges vilka av dessa frågor som är aktuella i mina analyser. 



 

 

 

 

10 

 

studerar sådant som bryter mot vanlig text, det kan vara upprepningar och deras funktion som 

exempelvis anaforer/epiforer eller parallellism. Ett kommatecken kan vara av intresse för en 

dikt medan den inte är det i annan, en dikt kan ha visuella egenskaper som fångar ögat medan 

en annan inte har det. I det enskilda exemplet kan nya frågor komma upp, som exempelvis: 

Vilka kopplingar har ord och bilder som målas upp och hur kan de kopplingarna i 

förlängningen fungera retoriskt? Varför är det en punkt i stället för frågetecken och vad gör 

det med texten? Vilken effekt får det på läsningen att det är ett oväntat långt hopp mellan två 

versrader eller att versraderna plötsligt är korta? Får jag ett förtroende för diktjaget och 

varför?  

     Eftersom jag själv är undersökande subjekt i min uppsats har jag funnit det extra viktigt att 

vara transparent och tydlig med hur jag analyserar, vilket läsaren kan följa i analysernas 

andra avsnitt (7.2, 8.2 och 9.2). 

 

4.1 Begreppslista 

Här presenteras en rad begrepp samt vad de betyder i mina analyser. Definitionerna av vissa 

begrepp kan nämligen skilja sig åt lite i olika litteratur. Jag kommer i vissa fall lägga en 

tilläggskommentar inom parentes om hur en viss stilfigur kan användas retoriskt och hänvisar 

i samtliga dessa fall till Janne Lindqvists Klassisk retorik för vår tid, 2016, s. 300–310. 

 

Anafor – Ordfigur som består i upprepning av minst ett ord i början av flera satser eller rader: 

”Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.…” (Används ofta för att skapa känslor, gärna i 

kombination med klimax.) 

Antites – Att motsatta begrepp eller termer nämns i anslutning till varandra: ”Jag längtar till 

landet som icke är.” (Antitesen kan framhäva något genom kontrastverkan.)  

Asyndes –  En term för utlämnande av sammanbindande ord man förväntar sig i normal 

syntax: Jag kom, jag såg, jag segrade.” (Ger en rytmisk effekt och har funktionen att de olika 

orden/satserna framstår som likvärdiga och därför betonas starkare.) 

Besjälning (samma som prosopopeia) – Något utan mänskligt liv får liv: ”Plantorna skriker 

efter vatten.”  
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Ellips – När minst ett ord är uteslutet eller underförstått: ”Jag längtar stenarna.” 

Elocutio – Konsten att variera språket och smycka det med figurer av olika slag. 

Epifor – Upprepning av minst ett ord i slutet av flera följande satser eller rader: ”Dessa ord, 

dessa mina ord, dessa mina sista ord.” (Effekten är tydligt rytmisk och kan skapa både en 

högtidlig effekt och en känsla av oemotsäglighet.) 

Ethos – De grepp som används för att etablera ett förtroende för textens avsändare/diktjaget. 

Ett av retorikens tre övertygelsemedel. 

Evidentia – Att frammana en levande bild i åhörarnas sinnen. Ett grepp som använts av 

advokater för att åhörarna ska övertygas om att den händelseutveckling som målas upp 

framför ögonen måste stämma överens med verkligheten. Retoriken menar att synen är det 

starkaste sinnet varför det är viktigt att skapa bilder i läsarens sinne.  

Exempla – En person som framställs som någon att lära sig av och ta efter.  

Figur – Avvikelse från normal grammatik eller ordföljd eller arrangemang av ”textens 

tankar” i en ovanlig eller konstfull ordning. 

Förtätning – En passage som innehåller flera olika stilfigurer och andra språkliga verktyg i 

samverkan med varandra (min definition). 

Interpunktion – Skiljetecken såsom punkt, semikolon m.m. som sätts i en text för att göra den 

förståelig. 

Klimax – Stegring. Består ofta av tre på varandra följande satser som uttrycker något med allt 

större styrka. (Se anaforer) 

Liknelse – Innehåller en jämförelseled: ”Du är som en blomma.” 

Logos – De sakliga argument som används för att stödja den tes som dikten ska övertyga om. 

Ett av retorikens tre övertygelsemedel. 

Metafor – En bild, ett uttryck, som återger en sida av verkligheten med hjälp av en annan: 

”Du är en blomma.” (Används ofta för att skapa en känsla kring en företeelse.) 

Metonymi – En trop som bygger på närhet: ”Vill du ha en kopp?”  

Paradox – Att uttrycka något som verkar självmotsägande, men som samtidigt ofta tycks 

innehålla en djupare sanning: ”Skynda långsamt.” 

Parallellism – Ungefär samma sak berättas på olika sätt. Parallellism används för att betona 

något och kan skapa en stegring. 

Pathos – De grepp som används för att påverka läsaren känslomässigt. Ett av retorikens tre 
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övertygelsemedel. 

Polysyndes – Satser eller ord i följd kopplas ihop genom många bindeord. (Funktionen är att 

varje ord/sats betonas.) 

Stilfigur – Begreppet används som samlingsbegrepp för troper och figurer. 

Synekdoke – När en del får presentera det hela: ”Så här beter man sig inte under mitt tak”  

Stegring – Se ”klimax”. 

Trop – Ett ord eller uttryck som används i en annan betydelse än den sedvanliga: ”Strupen 

brinner.” 

 

5 Material  

Jag har liksom Alva Dahl (2015:19) valt att integrera mig själv som undersökande subjekt i 

forskningsprocessen genom att välja dikter utifrån att jag själv anser dem vara stilistiskt 

intressanta. Jag har begränsat urvalet på så vis att dikterna ska uppfylla kraven att vara 

skrivna på svenska av kända författare samt stilmässigt vara olika varandra, detta för att 

möjligtvis kunna fånga en bredd av stilistiska grepp. 

     De dikter som analyseras utifrån dessa kriterier är Edith Södergrans ”Landet som icke är” 

(1916), Karin Boyes ”Hur kan jag säga…” (1941) och Kerstin Thorvalls ”Efteråt (4)” (1991).  

     Som redan nämnts analyseras dikterna som egna texter, utan hänsyn till författarna. 

 
6 Analysernas upplägg 

 
Varje diktanalys har tre avsnitt: Först ges en översiktlig bild av dikten samt en tolkning av 

dikten. Sedan följer ett avsnitt med närläsning av dikten vilken har en kronologisk disposition 

där versrad för versrad analyseras. Här är de språkliga verktygen och därmed elocutio i fokus 

och samverkan mellan diktens olika delar diskuteras. I det tredje avsnittet tar jag upp några 

för dikten typiska drag. Analyserna följs av en längre slutdiskussion där även de språkliga 

verktygens retoriska dimension diskuteras. 
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Jag arbetar genomgående utifrån diktjaget som en hen.  

 

7 Analys: ”Landet som icke är” 

 

Landet som icke är (Södergran 1925:71–72) 

 

Jag längtar till landet som icke är, 

ty allting som är, är jag trött att begära. 

Månen berättar mig i silverne runor 

om landet som icke är. 

Landet, där all vår önskan blir underbart upp- 

                        fylld, 

landet, där alla våra kedjor falla, 

landet, där vi svalka vår sargade panna 

i månens dagg. 

Mitt liv var en het villa. 

Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen    

                 vunnit – 

vägen till landet som icke är. 

 

I landet som icke är 

där går min älskade med gnistrande krona. 

Vem är min älskade? Natten är mörk 

och stjärnorna dallra till svar. 

Vem är min älskade? Vad är hans namn? 

Himlarna välva sig högre och högre, 

och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor 

och vet intet svar. 

Men ett människobarn är ingenting annat än  

             visshet. 

Och det sträcker ut sina armar högre än alla  

             himlar. 

Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar  

             och alltid skall älska. 
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7.1 Översiktlig bild 

”Landet som icke är” har ett särpräglat utseende då vissa rader börjar med en längre paus i 

form av en halv rads mellanrum. Dessa pauser ger tyngd till vissa partier. Det är en ganska 

lång dikt skriven på fri vers i två större, orimmade partier. Orden ”månen”, ”stjärnorna” och 

”natten” indikerar att diktjaget ser upp mot himlen och att det är natt. Hen har även en 

kommunikation med dessa ting vilket bidrar till diktens magiska känsla. Det tydliga diktjaget 

inbegriper läsaren genom talet om ”vår önskan” och ”vi svalka”, samtidigt som hen berättar 

om ”min älskade” och ”han”. 

     ”Landet som icke är” är berättande men också filosoferande och i viss mån undervisande. 

Den är en slags vittnesskildring som berättar om ett inre skeende som har hänt och som 

samtidigt händer i skrivande stund: Först söker diktjaget svar och slutligen får hen svar. 

Dikten har ett gudomligt tema och behandlar livet efter döden. Hela diktens första del bygger 

upp för den andra delen där läsaren liksom diktjaget kan hitta sin befriare. 

 

7.2 Närläsning 

Diktens titel ”landet som icke är” upprepas redan i första versen och presenterar en central 

antites för dikten. Titeln är även en självmotsägelse, en paradox. Diktjaget längtar efter det 

man kan tolka som döden. Ingen levande vet något om den platsen och döden brukar ofta 

förknippas med rädsla. Att längta till något ”som icke är” skapar nyfikenhet och förväntan på 

vilken den efterlängtade platsen är. Svar på vad som fött denna längtan fås i efterföljande 

vers som presenterar en direkt motsats, ”ty allting som är, är jag trött att begära.” I 

nästföljande ”Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är” skapar besjälningen 

av månen samt uttrycket ”silverne runor” en känsla av magi och ett annat språk än intellektet, 

vilket i sin tur flaggar för en andlig upplevelse, något som också går hand i hand med ett liv 

bortom döden. 

     Efter att ”landet som icke är” har upprepats flera gånger börjar diktjaget berätta om denna 

plats. Här skapas en intensitet genom en särskild täthet av figurer: ”Landet, där all vår 

önskan blir underbart uppfylld, / landet där alla våra kedjor falla, / landet där vi ska svalka 
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vår sargade panna / i månens dagg.” I denna strof finns parallellism vilka tillsammans också 

bildar en stegring. Intensiteten förstärks ytterligare på grund av tretalet och (de här fetstilta) 

anaforerna. Hela detta parti engagerar ytterligare då diktjaget inbegriper läsaren genom 

tilltalet ”våra”. Det finns ett bildspråk med metaforer. De starka bilderna som ges av ”alla 

våra kedjor falla” och ”vi ska svalka vår sargade panna” för tankarna till fångenskap och 

slaveri vilket ytterligare förstärker bilden av en plats som innebär befrielse. Metaforerna 

samverkar för att ge en bild som attraherar läsaren. Här vill jag nämna allmängiltighet; att få 

sina önskningar uppfyllda, få bli befriad från det som tynger och att få slippa smärta är sådant 

som attraherar alla människor. Hela denna strof intensifieras ytterligare av att vara en lång 

mening, endast sammanfogad av kommatecken. Den efterföljs av diktens kortaste mening 

med punkt: ”Mitt liv var en het villa.” vilken på så vis blir ett lika enkelt som säkert 

konstaterande som sägs med tyngd. Hela diktjagets liv sammanfattas i detta enkla, korta 

konstaterande, vilket lägger fokus bortom livet varje människa lever, och på så vis begränsar 

betydelsen av jordelivet till något flyktigt och mindre viktigt. Med ordvalet ”het” som 

alluderar på den tidigare bilden av fångenskap och slaveri blir bilden av jordelivet dessutom 

svårt. ”Het” alluderar även på människans köttsliga natur, att brinna av lidelse och begär. Då 

ordet upprätthåller bilden av slaveri och samtidigt innefattar lidelse får den sistnämnda 

kopplingen mer negativ klang. Det understryker även ordvalet ”villa” som tyder på att 

människan bedrar sig med illusioner och falska föreställningar om vad meningen med livet 

är.  

     När budskapet har landat hos läsaren berättar diktjaget om insikten hen har fått med sig av 

verkligt värde från livet: ”Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit - vägen till 

landet som icke är.” Den här långa meningen utgör en kontrast till den föregående korta 

meningen och innehåller diktens få rim ”funnit” och ”vunnit”. Diktjaget visar att läsaren inte 

lämnas utan hopp, det finns en väg ut ur eländet. På så vis blir diktjaget ett exempla, någon 

att lära sig av och ta efter.  

     Efter diktens längsta paus kommer ett berättande parti, där diktjaget ger en slags 

ögonvittnesskildring: ”I landet som icke är där går min älskade med gnistrande krona.” ”Min 

älskade” tyder på ett intimt, nära förhållande dem emellan. Den älskade har en ”gnistrande 

krona”, vilket inte är ett vanligt attribut för män i kärlekssammanhang. Uttrycket alluderar på 

Jesus, Guds son, vilket ger bilden av en högre kärlek. Jesus som rider in i Jerusalem och 
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hälsas som kung, som senare tvingas på en törnekrona i samband med korsfästelsen och 

därefter enligt kristendomens tradition uppstår och för evigt är kung. Jesus som enligt Bibeln 

ska fira bröllop med ”Kristi brud” (de troende). I ljuset av den tolkningen får de sista orden i 

första delen en ny innebörd: ”Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit - vägen 

till landet som icke är.” I Bibeln står det om Jesus som den enda vägen till Gud.7  

     Efter att diktjaget har berättat om sin älskade byts berättarperspektivet och en röst frågar 

”Vem är min älskade?” – som om diktjagets olika jag talar lite i munnen på varandra. Efter 

den frågan är vi plötsligt tillbaka i den situation där diktjaget verkar sitta och blicka upp mot 

himlen: ”Natten är mörk och stjärnorna dallra till svar.” Liksom månen förut är stjärnorna 

besjälade och svarar på diktjagets fråga. Diktjaget är med om något spektakulärt; hen får svar 

på ett övernaturligt sätt, något som höjs över vardaglig skepticism och argumentation. Här 

upprepas samma fråga som ställdes nyss: ”Vem är min älskade?” Vilken åtföljs av ännu en 

fråga: ”Vad är hans namn?” Dessa bildar tillsammans en parallellism. Med hjälp av de här 

markerade allitterationerna skapas en angelägenhet till orden.   

     Sedan skiftar perspektivet återigen och diktjaget antar ett utifrån-perspektiv: ”Himlarna 

välva sig högre och högre, och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor och vet intet 

svar”. Det skapas en stark kontrast mellan himlarna som bara växer och tar över och 

människobarnet som hjälplöst drunknar och faller för att hen inte har svar. Bilden som målas 

upp här visar på hur diktjaget betonar hur viktigt det är med ett svar. ”Människobarnet” kan 

stå för människan i allmänhet, men kanske är det diktjaget själv det handlar om: Nu har hen 

inte svaren, hen tvivlar och frågar. Återigen finns en kontrastverkan då människobarnet i 

nästföljande vers inte alls är svarslös: ”Men ett människobarn är inget annat än visshet.” Vad 

menas? Denna tvetydighet gör att läsaren testar olika tolkningar och därmed interagerar mer. 

Kanske är det diktjaget som innerst inne faktiskt är säker. Men det kan också vara ett annat 

människobarn som åsyftas: Jesus. Själva ordet människobarn alluderar på ”människosonen” 

som är ett annat namn för Jesus. Människobarn används också ofta i Bibeln i tal om 

människan. Själva ordet öppnar upp för båda tolkningarna och innefattar även på samma 

gång Gud och människan vilket visar på en helhet och gemenskap. I tanken att det är Jesus 

                                                           

7 Bibliska exempeltexter finns samlade under rubriken ”Litteratur”. 
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som åsyftas stärks den bilden av nästa mening: ”Och det sträcker ut sina armar högre än alla 

himlar” då en klassisk bild på Jesus i vissa kyrkor, gör just detta. Den meningen sticker ut 

visuellt, se hur sista ordet står ensamt i mitten av nästa rad och bildar en ikonisk figur av 

Jesus som sträcker ut sina armar på ett kors. Detta förstärker det budskapet. Men på samma 

gång är det diktjaget som sträcker upp sina armar så högt, armarna blir då en bild av 

diktjagets längtan. Denna bild av diktjaget och den hen åkallar, görandes samma sak, ger en 

omfamning och därmed en intimitet som är stark. 

     Långt in i dikten har diktjaget låtit övertygad om hur det är i livet bortom detta. Men på 

slutet smyger det alltså in tvivel vilket kan lämna läsaren i ett läge av obekväm osäkerhet. 

Den känslan kan diktjaget befria läsaren ifrån med de sista orden: ”Och det kommer ett svar: 

”Jag är den du älskar och alltid skall älska.” I ljuset av Jesus är det han som ger svaret och 

samtidigt är svaret på diktjagets tidigare ställda frågor. Den här sista strofen alluderar på 

evigheten vilken är starkt förknippad med kristendomens himmel. Märk hur den sista raden 

visuellt står ut, ”och alltid skall älska.” då den inte följer den regelbundenhet som resten av 

diktens ord gör: nästan hela raden är tom och orden kommer från högermarginal. Detta ger en 

lång paus mitt i meningen vilket ger ett ”företryck”, något viktigt kommer. Dikten slutar i en 

tyngdpunkt till höger och i sammanhanget förstärks ytterligare bilden av Jesus, som enligt 

Bibeln sitter ”på faderns högra sida”. 

 

7.3 Typiska drag  

Centralt för dikten är den antites som dikten är uppbyggd på och som presenteras genom 

värdeladdade ord och starka bilder av två kontrasterande platser. Bilden av den fina platsen är 

explicit medan bilden av den oharmoniska platsen är implicit. De starka bilderna är 

förknippade med ohygglig verklighet och väcker pathos. Vidare alluderar dikten både på 

Jesus och himlen genom vissa ord och genom att dikten har ett ikoniskt utseende. Ett annat 

framträdande språkligt verktyg är att diktjaget antar olika perspektiv, exempelvis som den 

tvivlande människan och som den trosvissa människan, vilket stärker diktjagets ethos. Att 

diktjaget inkluderar läsaren genom att ta upp allmängiltiga frågor samt inbegripa läsaren i ett 

”vi” är även det ethosstärkande, och likaså diktjagets kunnighet om livet efter döden. Typiskt 



 

 

 

 

18 

 

för dikten är också mångtydighet. Andra stilfigurer är anaforer som i följande exempel bidrar 

till att skapa klimax: ”Landet, där all […] landet, där alla […] landet där vi…”; 

upprepningar som exv. ”min älskade” och parallellism där ungefär samma sak sägs med 

andra ord: ”där alla våra kedjor falla […] där vi svalka vår sargade panna…” Stilfigurerna 

bidrar till att väcka pathos. 

 

8 Analys: ”Efteråt (4)” 

Efteråt (4) (Thorvall 2005:61) 

Väldigt långt efteråt 

då jag inte kom ihåg dig längre, 

jag tänkte inte på dig, jag visste inte var du fanns 

Men du kunde drabba mig som ett illamående 

ett oväntat slag i maggropen 

En gråt i halsen 

ett rop i mina händer 

Men till alla sa jag: Tänk att det går över 

Det är verkligen skönt att det går över. 

 

8.1 Översiktlig bild 

”Efteråt (4)” är en kort orimmad dikt som har en stikisk form med fri vers.8 Situationen 

diktjaget befinner sig i är obestämd. Det finns ett tydligt diktjag som anförtror sig till läsaren 

genom att berätta ett minne. Hen visar sin smärta som rör diktduet. Parallellism i början 

bygger upp för partiet med starkt bildspråk i mitten. Rytmen är i mittenpartiet häftigare med 

kortare rader. I mittenpartiet finns även de starka känslouttrycken koncentrerade. Diktjaget är 

                                                           

8 I stikisk vers följer raderna utan mellanrum. 
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ett offer för sina starka känslor för en annan människa och denna inre verklighet sipprar ut 

rent fysiskt i diktjagets kropp. Dikten handlar om diktjagets saknad/olycka, om hens försök 

att styra sina känslor och oförmågan att göra just det och finna frid i situationen. 

 

8.2 Närläsning  

 

Diktens titel: ”Efteråt (4)” har en tillhörande parentes med en fyra. Det finns nämligen tre 

dikter till med samma titel och parentesen visar vilken i ordningen de är. Nu analyseras ju 

dikterna som egna texter varför de andra dikterna inte är intressanta i sammanhanget. Det 

som ändå är viktigt att ta upp är att (4) i sig själv indikerar flera tidigare dikter med samma 

titel, vilket i sin tur visar på att dikttiteln är tänkt att framhävas och följaktligen kan tänkas 

vara av särskild vikt. 

Väldigt långt efteråt  

     Början indikerar att någon ska berätta om en stark upplevelse som har hänt för länge 

sedan. Det är alltså en inte helt ung person som talar och läsaren ska få lyssna på en 

livserfarenhet. Det ger diktjaget omedelbart en auktoritet vilket stärker hens ethos. En 

förväntansfull stämning byggs upp genom att lämna frågor om vad som hände innan 

obesvarade; ett ”efteråt” brukar föregås av ett ”innan”.  

då jag inte kom ihåg dig längre, 

fångar nyfikenheten. Eftersom diktjaget i skrivande stund kommer ihåg personen borde hen 

också ha kommit ihåg personen redan då. Därför verkar det rimligt att ”kom ihåg” betyder 

något annat, kanske en viljehandling där diktjaget hade bestämt sig för att inte minnas. 

Versraden får en utökad betydelse i och med att den är parallell till de parallella 

huvudsatserna som nästföljande versrad bjuder: 

jag tänkte inte på dig, jag visste inte var du fanns 

Rent textmässigt hålls dessa rader ihop med anaforen ”jag” och negationen ”inte” samt 

kommatecken vilket gör att man läser allt i ett svep. Detta i kombination med effekten som 

anaforer och parallellism skapar ger en intensitet till innehållet. 

Men du kunde drabba mig som ett illamående 
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ett oväntat slag i maggropen 

Diktjaget talar till läsarens erfarenheter, att må illa är något varje läsare kan känna igen sig i. 

Vi kan föreställa oss slaget i maggropen, och alltså mycket väl hur diktjaget känner. Eftersom 

raderna före har beskrivit ett skeende utan några kraftuttryck blir dessa rader desto mer 

framträdande. Drabbas betyder ”träffas” och används ofta i betydelsen av att ”råka ut för, 

utsättas”, ofta på ett personligt plan i samband med sjukdom. Det kan också användas på ett 

mer allmänt plan så som när det talas om att ett land har drabbats av kris. Substantivet 

drabbning betyder strid vilket ger ordet en självklar negativ koppling. Ordet drabbas 

förutsätter en aktiv och en passiv part och tillsammans med den negativa laddningen är det 

logiskt att använda begreppet i samband med att någon har utsatts för exempelvis en skada. 

Versraderna är parallella och innehåller liknelser: ”som ett illamående”, ” [som] ett oväntat 

slag i maggropen”. ”Som” är underförstått i den sistnämnda raden och det ger en ellips. 

Illamående har kopplingar till sjukdom och visar återigen på diktjagets fysiska upplevelse av 

någon som inte fysiskt finns i närheten. Uttrycket ”oväntat slag” förstärker upplevelsen av 

”drabba” och ger en tydlig bild av smärta. Dessa starka uttryck är kopplade till kraft och 

kraftlöshet av något slag. De skapar en kontrast mellan något starkt aktivt och diktjaget som 

svagt passiv och diktjaget framstår på så vis som maktlös. Uttrycken är kraftiga och har en 

negativ laddning och beskriver på så vis kraftfulla känslor från diktjaget till ”du”. Slaget är 

inte fysiskt riktat till maggropen och läsaren förstår att den onda känslan kommer inifrån. 

Läsaren kan här skjuta in sina egna associationer till vad uttrycket ”maggropen” kopplar till, 

kanske tillstånd som smärta, saknad, bedrövelse. Trots att dessa ord med negativ laddning 

riktas till en viss person är dikten inte klandrande vilket ger ett tvetydigt budskap och skapar 

nyfikenhet att läsa mer. Som nästa två rader visar så är det någon betydelsefull person som 

dikten är riktad till och som diktjaget känner affektion för. 

En gråt i halsen 

ett rop i mina händer 

”En” är oväntat skrivet med stor bokstav och ger en särskild tyngd åt ordet ”gråt”. Ändå hör 

dessa rader ihop med de två föregående, då de alla är liknelser staplade på varandra. Dock är 

ordet ”som” fortfarande underförstått och uteslutet. Alltså avlöser ellipser varandra vilket ger 

en intensitet där orden som står får mer tyngd och angelägenhet. Det blir ett förtätat 

ögonblick då endast de viktigaste orden får vara med. 



 

 

 

 

21 

 

Förutom liknelser bildas en stegring när diktjaget beskriver hur hen blir drabbad. Det som 

började med de kraftfulla uttrycken ”drabba”, ”illamående”, ”slag i maggropen”, går här över 

till mjukare uttryck, ”gråt i halsen”, ”rop i mina händer”. Upplevelserna täcker kroppen 

inifrån och ut och här förstärks återigen bilden av diktjaget som maktlös, vädjande. Ordvalet 

”en gråt” gör att läsaren kan haja till då man inte brukar räkna gråt, och det framställer gråten 

starkt fysisk på en bestämd plats till skillnad från när man talar om gråt mer generellt. Att 

”du” också drabbar diktjaget som ”ett rop i mina händer”, förstärker känslan av förtvivlan. 

Händerna blir besjälade (de kan ju inte ropa), och mer därtill, ropet hörs inte, det är en tyst 

förtvivlan diktjaget bär. Läsaren kan här känna igen sig i hur det är att bära på något och inte 

släppa ut det. Det visar även uttrycket ”gråt i halsen” på: gråten kommer inte ut. Dessa 

uttryck befäster känslan av maktlöshet och förtvivlan. Anaforerna ”en” och ”ett” hjälper 

också till att bygga upp dramatiken. 

Men till alla sa jag: Tänk att det går över 

Till läsaren, däremot, berättar diktjaget sanningen, läsaren får bli hens förtrogna. Läsaren får 

den sköra, sanna berättelsen och därmed se diktjagets personliga kamp. På så sätt knyter hen 

till sig läsaren. Något som bidrar till känslan av sanning i dikten är det vardagliga språkbruket 

här som är så okonstlat och verkligt. 

     Alva Dahl skriver i sin undersökning om att kolon kan användas för att visa på 

rationalitetsanspråk. (2015:116) Denna passage i dikten är den enda med ett kolon. Kolon här 

skulle kunna förstärka känslan av att diktjaget vill vara rationell och inte så känslosam, att 

hen säger det hen vill ska vara sant. Epiforen ”att det går över” fortsätter på sista raden: 

Det är verkligen skönt att det går över. 

Upprepningen ger effekten av ett slags mantra, man kan se framför sig hur diktjaget försöker 

övertyga sig själv när hen upprepar sig. Från en intensiv mittdel är tempot på slutet alltså 

lugnare och återknyter till den lugnare början. Här ser vi också diktens enda punkt. Den ger 

en tyngd åt slutet och skapar på så sätt ett oåterkalleligt slut. Diktjaget lämnar läsaren med 

den sorgliga, maktlösa känslan. Hen berättar ju sitt minne efter ”långt efteråt” vilket är en 

indikation på att det som smärtade hen aldrig fick ett slut och att livet förblev smärtsamt. 

Denna tyngd som blir än starkare i kontrasten till det diktjaget sade till omvärlden, skapar en 

känslosamhet och därmed pathos. 
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8.3 Typiska drag  
 

Typiskt för dikten är att den lämnar luckor i berättandet vilket engagerar läsaren. Exempelvis 

utelämnas informationen om vad som hände före ”efteråt”. Den knapphändiga formen ger 

genom läsaraktiveringen pathos. Vidare finns kontrastverkan på flera vis: Mellan innehåll 

och form på så vis att dikten lyckas förmedla ett starkt pathos samtidigt som den är rationellt 

skriven med korta versrader, innehållsligt mellan kraft och kraftlöshet, också kontrasten 

mellan vardagligt språk och ett språk rikt på stilfigurer. Den är fåordigt berättad genom 

ellipser, alltså uteslutande av ord, exv. ”…som ett illamående // [som] ett oväntat slag…” 

vilket ger vissa ord mer tyngd och skapar en intensitet. Typiskt för dikten är även bildspråk 

och starkt laddade ord. 

     Mittendelen är särskilt förtätad då många olika språkliga verktyg samverkar med varandra. 

Det finns exempelvis känsloladdade ord och uttryck, parallellism som i ”jag tänkte inte på 

dig, jag visste inte var du fanns” och liknelser. Passagen är fysiskt drabbande, en kroppslig 

verklighet som läsaren kan känna igen sig i.  

     Dikten ger allmängiltiga liknelser vilket gör att läsare som inte känt liknande för en annan 

människa ändå kan förstå känslorna som förmedlas, detta stärker i sin tur ethos. Diktjaget 

förnekar sina känslor inför omgivningen men är ärlig mot läsaren vilket knyter läsaren nära. 

     Framträdande stilfigurer är också epiforer, exv. ”…att det går över […] att det går över.”, 

liknelse, exv. ”som ett illamående” och stegringen som skapas av parallellism. Dessa följs åt 

med mindre tydliga drag som interpunktion vilken uppmärksammas i diktens enda kolon och 

enda punkt.      
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9 Analys: ”Hur kan jag säga...” 

Hur kan jag säga... (Boye 1995:260) 

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 

och kommer mig att darra som ett löv 

och trasar sönder mig och spränger mig. 

Vad vet jag om din hud och dina lemmar. 

Det bara skakar mig att de är dina, 

så att för mig finns ingen sömn och vila, 

tills de är mina. 
 

9.1 Översiktlig bild 

Diktens struktur har en visuellt enkel form, två strofer med fyra versrader i varje. Varje strof 

börjar med en rad på elva stavelser och innehåller en fråga som avslutas med punkt. I övrigt 

är inte stroferna rytmiskt lika långa, men den första kortare meningen i varje strof följs i båda 

stroferna av en enda lång mening. Form och innehåll följs åt; frågan som ställs är enkel men 

svaret som ges är komplicerat och behöver flera satser. Den sista strofen avslutas med en halv 

versrad och innehållsligt med ett icke-avslut: känslan som beskrivs är pågående och kommer 

att fortsätta att vara. Diktens situation är obestämd. Det finns ett tydligt diktjag och ett diktdu 

som representeras av diktduets röst, hud och lemmar. ”Hur kan jag säga…” beskriver ett 

skeende på ett inre plan, men med fysiska yttringar. Den första strofen och den första delen 

av andra strofen beskriver erfarenhet medan den sista delen av andra strofen även beskriver 

framåt i tiden. Den blir på så vis som en logisk slutledning av raderna innan. 

     Dikten handlar om häftig kärlek/förälskelse på avstånd där den inre upplevelsen flyter 

samman med den fysiska, yttre verkligheten genom att känslorna är så stormande att diktjaget 

inte kan få ro. 
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9.2 Närläsning 

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Dikten inleds med en till synes enkel fråga. Men frågan är en motfråga och den svarar på en 

outtalad fråga vilket ger den särskild kraft och effekten att läsaren på en gång engageras. 

Frågan avslutas heller inte med ett förväntat frågetecken utan en konstaterande punkt. Ordet 

”vacker” framstår i ljuset av svaret som sedan diktjaget formulerar, som ytligt: ett ord i 

kontrast till tre rader vilka endast pausas med ett kommatecken: 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig 

och kommer mig att darra som ett löv 

och trasar sönder mig och spränger mig. 

Den här delen präglas av polysyndes, alltså det att bindeordet ”och” används tre gånger. 

Effekten blir att satserna däremellan förtydligas och att partiet läses i ett svep. Det ger 

känslan av ett påträngande behov av att få ge utlopp för alla känslor på en gång vilket också 

ger en intensitet till meningen. Rösten besjälas, läsaren förstår att rösten representerar en 

person (synekdoke) vilket ger en nyfikenhet på människan bakom rösten. Verben som 

beskriver rösten/personen är väldigt kraftfulla samtidigt som de kontrasterar mot bilden av 

diktjaget som ett handlöst offer. Det finns en stor kontrastverkan i diktens första del även om 

den inte är helt uppenbar. Det ses i verbens relation till adjektivet ”vacker” där verbens 

karaktär är av våldsam art, och det ses även i att beskrivningen av rösten/människan just görs 

med verb som ju är aktiva i motsats till adjektiv. 

     Bortsett från punkt i stället för frågetecken är den inledande frågan enkel och utan 

stilfigurer. Den utgör på så vis också en kontrast till de följande raderna som är fyllda av 

retoriska figurer. Här finns metaforer som ”genomtränger”, ”trasar sönder” och ”spränger” 

och värdeladdade ord med våldsamma associationer, som exempelvis ”spränger”. Här finns 

liknelse: ”darra som ett löv” och parallellism: ”trasar sönder”/”spränger”. Ordet ”mig” 

upprepas fyra gånger; det finns rim (vilka också är epiforer då de slutar på -er) 

”genomtränger”, ”spränger”. Genom evidentia bildas dessutom ett händelseförlopp. Här 

bildas således en förtätning av olika stilfigurer vilket ger en intensitet till partiet. 

Vad vet jag om din hud och dina lemmar. 

Den här strofen inleds också med en fråga, även den en motfråga. Också den avslutas med en 
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konstaterande punkt. I första strofen beskrivs diktjaget som påtagligt märkt och drabbad av 

personen/rösten men här indikeras att diktjaget inte har en intim kontakt med diktens du: 

”Vad vet jag”, vilket skapar en kontrast, ett avstånd mellan upplevelse och den fysiska 

situationen. Detta kan te sig oväntat för läsaren och på så vis hålla denne alert och nyfiken. 

Det bara skakar mig att de är dina, 

så att för mig finns ingen sömn och vila, 

tills de är mina. 

 I den här strofen besjälas hud och lemmar vilka får representera personen det handlar om. 

Återigen kommer ett kraftfullt verb ”skakar” vilket ger bilden av diktjaget som ett offer i 

situationen. Det är givet att en människa har lemmar och hud så när bara det faktumet gör att 

diktjaget skakas förstår läsaren att situationen som beskrivs är väldigt laddad. Den enkla 

frågan följs av en enda lång mening på tre rader. Skillnaden mot första strofen är att här finns 

inga bindeord som ”och” utan i stället fler pauser i form av kommatecken, så kallad asyndes. 

Rytmen blir därmed en annan än i första strofen. Här finns stilfigurerna rim/assonansrim 

”dina”, ”vila”, ”mina” placerade som epiforer samt förstärkningen av diktjagets trötthet 

”sömn och vila”. Andra strofen innehåller inte lika många figurer som första. I första strofen 

finns fyra kraftfulla och ganska våldsamma verb vilka skapar starka bilder, i andra strofen 

finner vi ett: ”skakar”. På så sätt lugnas tempot ytterligare då läsaren inte får så många 

(syn)intryck på en gång. Den här meningen innehåller ett orsakssamband där diktjaget 

konstaterar att räddningen för hens situation är att ta bort avståndet mellan hen och personen 

som beskrivs. Det faktiska avståndet dem emellan markerar en kontrast. Dikten skapar 

däremot en samhörighet på slutet; genom de ord som upprepas ges upplevelsen av att det är 

en parallellism, alltså att samma sak sägs på olika vis: ”de är dina” och ”de är mina”. 

 

9.3 Typiska drag  

”Hur kan jag säga…” har ett starkt pathos som väcks på olika vis. Typiskt är kontrastverkan 

på olika plan, den ses bland annat mellan en enkel fråga och ett svar med många stilfigurer, 

mellan polysyndes i ena strofen och asyndes i den andra; den finns i beskrivningarna med 
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verb å ena sidan och adjektiv å andra. De stora kraftfulla och våldsamma verben bidrar till att 

skapa en kontrastverkan i dikten. Fokuset på görandet genom verb ger energi i dikten. 

Typiskt är också de starkt värdeladdade orden samt ett häftigt bildspråk vilka samverkar med 

varandra och samtidigt är kopplade till en längtan och till kärlek. I kontrasten mellan kärlek 

och häftigheten finns en spänning. Det finns också ett parti med förtätning av olika stilfigurer 

som metaforer, besjälning och rim. 

 

10 Sammanfattande diskussion med retorisk 

dimension 

I inledningen nämnde jag att orden med lyrikens hjälp lättare memoreras. Detta skulle också 

kunna betyda att lyriken med sitt utsmyckade språk har en förmåga att tränga djupt in i 

läsaren och beröra.  

     Jag har undersökt tre olika dikter för att se vilka språkliga verktyg som används i dikterna.      

Jag har också analyserat dem med utgångspunkten att de kan ha kraft att påverka och 

övertyga läsaren. Jag har visat hur stilfigurer och andra medel verkar på olika vis. I det 

följande ger jag exempel för att belysa den potentiella retoriska dimension de olika språkliga 

verktygen har.  

     Diktjaget inkluderar läsaren på olika vis. I ”Efteråt (4)” är diktjaget förtrolig och ärlig 

gentemot läsaren (i motsats till ”alla” hen talar om i dikten) och i både den och i ”Hur kan jag 

säga…” förmedlas ett starkt pathos genom att diktjagen förklarar hur en annan människa 

påverkar dem fysiskt. Det finns härmed en närhet och ärlighet och jag återkommer till den 

aspekten. I alla tre dikter finns en allmängiltighet, antingen i form av livsfrågor som är typiskt 

för ”Landet som icke är”, eller i form av kärlekstema och fysiska bilder (”drabba mig som ett 

illamående”, ”skakar mig”) som är typiskt för ”Efteråt (4)” och ”Hur kan jag säga…”. I 

”Landet som icke är” inbegrips läsaren i ett gemensamt ”vi”. Det inkluderandet skapar en 

gemensam plattform och en känsla av att diktjaget vet något som rör alla människor, det 

skaffar också diktjaget ett starkt ethos. Det skapar även intresse, läsaren själv vill ju veta vad 

som rör henne.      



 

 

 

 

27 

 

Dikterna har starkt värdeladdade ord (som ibland är metaforer och liknelser) vilka frammanar 

bilder i läsaren, exv. ”landet, där vi svalka vår sargade panna”, ”Men du kunde drabba mig 

som ett illamående” och ”trasar sönder mig och spränger mig”. Här skildras hur evidentia i 

hög grad är närvarande. Som jag tidigare citerade: ”Den som lyckas frammana en levande 

bild i åhörarnas sinnen har också mycket goda förutsättningar att övertyga dem.” Nämnda 

passager är också utmärkta exempel på hur känslor gestaltas genom fysiska reaktioner, det 

som Malmström fann vara ett drag i Lagerkvists Ångest (2013:67) och som Annika Hillbom 

talar om när hon säger: ”På så sätt kommer läsaren närmare en faktisk upplevelse av en 

känsla, vilket ofta ger en starkare läsupplevelse.” (2015:57) I ”Landet som icke är” uttrycks 

evidentia också som ett händelseförlopp som diktjaget visar läsaren medan de andra dikterna 

i stora drag skildrar ett inre skeende med fysiska yttringar hos diktjaget, vilken kan aktivera 

läsarens empati för diktjaget.  

     Här kommer även pathos in i bilden, de medel och grepp som används för att påverka 

auditoriet känslomässigt. Evidentia väcker pathos. Stilfigurer som verkar för att väcka pathos 

är också exempelvis anaforer, upprepningar och parallellism. Pathos väcker även kontraster 

som också är ett framträdande drag i samtliga dikter. ”Landet som icke är” bygger på en 

antites och ur ett retoriskt perspektiv manar den läsaren att välja den rätta platsen av de två 

som målas upp. I ”Hur kan jag säga…” finns en stark kontrast mellan det maktlösa varandet 

hos den älskande och de våldsamma verben som är de mer aktiva ”görande”. I ”Efteråt (4)” 

verkar pathos bland annat i kontrasten mellan det som sägs och det som utelämnas. Jag menar 

att luckorna som den dikten lämnar gör dikten starkare: Känslorna beskrivs inte explicit men 

genom de starka orden och bilderna som diktjaget beskriver kan ändå känslorna frammanas i 

läsaren. Den knapphändiga formen gör således att läsaren aktiveras vilket också ger dikten 

pathos. 

     Speciellt för ”Landet som icke är” är de nämnda perspektivskiftena som framställer 

diktjaget som kunnig – hen antar ju ett allomfattande perspektiv. Diktjaget har också kunskap 

om en andlig värld. Ur retorisk synpunkt skaffar diktjaget sig på så vis ett starkt ethos, hen 

kan påverka läsaren genom en förtroendeingivande karaktär. Diktjaget framställs också som 

ett exempla, någon att lära sig av och ta efter.  

     Här är det också intressant att tala om mångtydighet. För lyriken är ju ofta mångtydig till 

sin natur vilket ger läsaren möjlighet att själv lägga in sin mening i den och tolka den på olika 
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vis. ”Landet som icke är” är mångtydig och öppnar upp för flera tolkningar. Författaren 

tvingar alltså inte på läsaren en religiös tolkning eftersom texten endast alluderar på Jesus och 

himlen. Just här finns också en retorisk poäng: Dikten kan sägas ha ett retoriskt syfte men det 

är inte uttalat. Den älskade alluderar på Jesus genom ordval och beskrivning och genom 

diktens visuella form, men detta sägs inte rakt ut vilket gör dikten mer allmängiltig för varje 

läsare. Även den läsare som inte har några religiösa förkunskaper eller är troende kan finna 

sin mening med dikten.   

     Kock fann fyra olika textgrupper som ansågs särskilt fascinerande eller gripande i 

skönlitteratur. Jag har i mina analyser funnit att dessa textgrupper i hög grad är 

representerade även i mitt material. Alla dikterna utmärks av intensitet vilket är förväntat då 

starkt emotiva ord, repetitioner, parallellismer, högtidlighet i ordval, likhet med musik etc. är 

typiskt för lyriken som genre.  

     Som jag har diskuterat i samband med pathos är kontraster och motsättningar 

genomgående drag i samtliga dikter, ehuru de finns på olika plan. Även Malmström fann 

kontraster vara ett typiskt drag för Lagerkvists Ångest (2013:60). Ekonomi är typiskt för 

”Efteråt (4)” som lämnar mycket mellan raderna vilket kan ha den effekten att läsaren fångas. 

I detta fall gör ekonomin att läsaren också aktiveras, läsaraktivering är den fjärde 

textgruppen. ”Landet som icke är” utmärks på grund av sin mångtydighet av läsaraktivering. 

Varje dikt kan sammantaget alltså sägas tillhöra fler än en av textgrupperna. 

          Det finns mer att diskutera om den retoriska dimensionen på detaljnivå i dikterna som 

undersökts, men den här uppsatsen rymmer inte, och är kanske heller inte betjänt av mer 

djupdykning för att fylla sitt syfte.  

     Något jag dock vill diskutera utifrån de analyser jag har gjort är förtätade passager, alltså 

passager med flera olika stilfigurer och andra språkliga medel. I de passagerna figurerar 

bland annat anaforer, upprepningar, parallellism, stegring, liknelser, interpunktion, metaforer 

och besjälning. Jag har funnit att stilfigurer och andra medel samverkar med varandra och 

med framför allt två av retorikens tre olika typer av övertygelsemedel, ethos och pathos: 

Även om jag har bortsett från författaren i mina analyser finns det hela tiden en text som talar 

och ett diktjag som elocutio relaterar till. Vad kan då ett samspel mellan olika stilfigurer och 

andra medel göra i en text? Utifrån retorisk teori om hur olika stilfigurer kan användas och 

vad för effekt de kan tänkas ha, verkar det som att en förtätning av stilfigurer i harmoni i en 



 

 

 

 

29 

 

och samma passage kan sammanfalla med tillfällen då det ”bränner till” och läsaren blir 

berörd. När en passage innehåller flera olika figurer i ett samspel, kan en förtätad intensitet 

skapas vilken i sin tur mynnar ut i att passagen sticker ut och därmed också har en större 

chans att påverka läsaren.  

     Att en läsare blir påverkad och att en dikt är övertygande innebär dock inte automatiskt att 

läsaren blir övertygad. Det är givetvis individuellt och beror även på andra faktorer. Men den 

här uppsatsen visar att ordens kraft och makt i en dikt är tydliga. Om en dikt även lyckas 

engagera sin läsare så att ett samspel uppstår kan den påverka läsaren än starkare. Som 

Svenbro säger: ”läsaren ska blåsa in sin anda i diktens materiella form...” (1986:96) 

     Än idag lyckas lyrik (vars textförfattare har gått ur tiden) påverka och beröra människor. 

Den gör det med känsla och djup samtidigt som den genom sin mångtydighet och vaghet ger 

läsaren utrymme att själv lägga in betydelseinnehåll och koppla det till sitt eget liv. ”Efteråt 

(4)” och ”Hur kan jag säga…” är direkta och relaterar till läsarens känsla och livserfarenhet 

medan ”Landet som icke är” visar på en form av lyrik som kanske är något mer komplicerad. 

Det finns alltså en bredd i lyrik men en gemensam nämnare är att den kan fungera som en 

motpol till yta och distansering. Jag nämnde tidigare dikternas närhet och ärlighet. Jag har 

haft svårt att finna språkvetenskaplig och även retorisk forskning av lyrik och i en tid då det 

talas mycket om ensamhet och psykisk ohälsa är min personliga reflektion att 

språkvetenskapliga (och retoriska) studier av lyrik är i tiden varför mer forskning inom detta 

område behövs. 
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