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1. Inledning 

”Du har gåshud för du fryser är det här det bästa livet hade att ge? Hur långt man än har 

kommit är det alltid längre kvar”. Så lyder en textrad ur låten ”999” vilken är skapad av det 

svenska bandet Kent. Bandet valde att avsluta sin karriär år 2016 och under sina 26 

verksamma år hann de producera åtskilliga album, uppträda på konserter och vinna flera 

svenska musikpriser.
1
 Med över två miljoner sålda album räknas Kent således till ett av 

Sveriges mer etablerade och populära band.
2
  

      Vid en blick på albumtitlar som Du & jag döden, Vapen & Ammunition och Jag är inte 

rädd för mörkret kan den uppmärksamme måhända skapa sig en någorlunda uppfattning om 

den stämning Kent önskar frammana. Bandet är nämligen inte känt för att sjunga om varken 

sockersöt kärlek eller ångestfria dagar; Kjell Ekholm skriver exempelvis på Yles hemsida 

”Kent har lyckats sätta en stämpel på en musikalisk melankoli som vi länge trodde att bara 

existerade i Finland”
3
. Vidare skriver skribenten: ”In i den melankoliska folksjälen: 

Musikaliskt har de gått en lång väg från det udda och spetsiga till de stora massorna och in i 

folksjälen.”
4
 Även i Aftonbladet omnämns Kents melankoliska känsla ”[…] Det är upplagt 

för mörka och melankoliska konserter - tälten är bland annat till för att stänga solen ute.”
5
 Ett 

genomgående tema tycks således kunna utrönas i Kents musik och låttexter. I Karin 

Johannissons Melankoliska rum förklaras å andra sidan melankolibegreppets ursprungliga 

innebörd: svart galla.
6
 Begreppet tycks sålunda ha genomgått en förändring från att syfta på 

antika kroppsvätskor till att sätta ord på känslostämningar i Kents låttexter.  

      Denna uppsats syftar till att redogöra för melankolibegreppets innebörd och att jämföra 

detta med hur melankoli gestaltas i utvalda låttexter av Kent. Som tidigare har nämnts görs 

detta eftersom den gängse uppfattningen är att Kents låttexter är just melankoliska och 

vemodiga - vilket gör det intressant att möjligtvis utröna en skillnad i hur melankolin 

gestaltas. Om melankolibegreppets historia och plats inom olika discipliner finns åtskilliga 

                                                           
1
 Frida Hansson, ”Rockgruppen Kent slutar – då spelar de en sista gång i Östersund”, Arbetarbladet, 

https://www.arbetarbladet.se/artikel/musik/rockgruppen-kent-slutar-da-spelar-de-en-sista-gang-i-ostersund 
(2019-03-14).  
2
 Linus Brännström, ”Kent: Ett långt farväl”, Göteborgsposten, https://www.gp.se/kultur/kent-ett-

l%C3%A5ngt-farv%C3%A4l-1.4039358 (2019-03-14).  
3
 Kjell Ekholm, ”Kent på väg in i graven”, Yle, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/24/kent-pa-vag-i-graven 

(2019-03-14).  
4
 Ibid.  

5
 Jon Forsling, ”Kent och döden på tältturné”, Aftonbladet, 

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/BJWOEE/kent-och-doden-pa-taltturne (2019-05-08).  
6
 Karin Johannisson, Melankoliska rum, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2009, s. 31.  

https://www.arbetarbladet.se/artikel/musik/rockgruppen-kent-slutar-da-spelar-de-en-sista-gang-i-ostersund
https://www.gp.se/kultur/kent-ett-l%C3%A5ngt-farv%C3%A4l-1.4039358
https://www.gp.se/kultur/kent-ett-l%C3%A5ngt-farv%C3%A4l-1.4039358
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/24/kent-pa-vag-i-graven
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/BJWOEE/kent-och-doden-pa-taltturne
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verk att tillgå – mer om detta återfinns i avsnittet ”Tidigare forskning”. Det finns dock ingen 

tidigare forskning som riktat in sig på att studera just Kents låttexter och att jämföra dessa 

med melankolibegreppet, vilket gör att denna uppsats möjligtvis kan bidra med ytterligare 

kunskap till det aktuella forskningsområdet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur melankoli och vemod gestatlas i bandet 

Kents låttexter. För att utföra analysen av låttexterna krävs först och främst en redogörelse för 

melankolibegreppets historia. Analysen tar således avstamp i hur melankolin framhålls i 

litteraturen. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar skapats: 

 Hur har melankolibegreppet historiskt sett definierats? 

 Hur gestaltas melankoli och vemod i bandet Kents låttexter? 

 

1.2 Material 

För att besvara uppsatsens frågeställning har olika låttexter valts ut som gestaltar melankoli. 

Låttexterna är hämtade från olika musikalbum eftersom Kents låttexter genomgående präglas 

av melankoli och vemod. Att låttexterna är skrivna under olika årtionden visar sålunda på att 

melankolin inte bara begränsas till ett specifikt album, utan återfinns på flera. Låttexterna har 

även valts ut med hänsyn till att de både innehållsligt och stilmässigt skiljer sig åt; syftet med 

detta är att visa på melankolibegreppets mångfacetterade uttryck.   

      Låttexterna finns att tillgå fritt på Kents officiella fan-sida http://kent.nu/ (även om de valt 

att kalla hemsidan ”den tidigare officiella hemsidan för Kent” på grund av att bandet 

avslutade sin karriär i december år 2016). Låttexterna varierar i längd. Antalet låttexter har 

valts ut sett till uppsatsens tidsram och för att samtidigt, med närläsning, försöka säga 

någonting om hur melankoli och vemod gestaltas i Kents låttexter. Nedan följer en lista på de 

utvalda låttexterna i alfabetisk ordning. Bredvid titeln återges albumnamn och året då låtarna 

släpptes: 

 ”999” (Jag är inte rädd för mörkret, 2012). 

 ”Den osynlige mannen” (Kent, 1995). 

 ”Egoist” (singel, 2016).  

 ”Innan allting tar slut” (Isola, 1997).  

 ”La belle epoque” (Tigerdrottningen, 2014). 

http://kent.nu/
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1.3 Teori och metod 

För denna uppsats används textanalys som metod. Textanalysen grundar sig i hur 

melankolibegreppet framhålls i litteraturen (se avsnittet Tidigare forskning). Textanalysen 

sker i samband med närläsning av Kents låttexter. Närläsning syftar som bekant till att 

undersöka hur symboler, metaforer och bildspråk används och även hur synvinklar skiftar i 

texten.
7
 Metoden lämpar sig sålunda väl för analysen av Kents låttexter eftersom jag ämnar 

undersöka hur en känsla gestaltas.  

      Låttexterna analyseras givetvis utan musik. Detta sker eftersom syftet är att undersöka hur 

melankolin gestaltas i texten och inte i de musikaliska tonerna; det skulle ha blivit en annan 

och ofantligt mycket större uppsats. Under ”1.3.1 Att analysera låttexter utan musik” förs en 

vidare diskussion om att analysera låttexter utan musik.  

      Litteraturvetenskapen är en tolkningsvetenskap, och det går därför inte att komma fram 

till ett slutgiltigt och entydigt svar på undersökningens frågeställning. Materialet ska däremot 

tolkas och beskrivas på ett sådant sätt att även läsaren kan följa med i resonemanget.
8
 Anders 

Palm framhåller dock i Litteraturvetenskap – en inledning att tolkningen ska ses som en 

nödvändighet för textens vara, och menar sålunda att texten kommer till sin rätt när den 

noggrant tolkas av en betraktare.
9
 Texten kan i sin tur ge lika många tolkningar som den har 

läsare, dock måste tolkningarna logiskt redogöras för att bli begripliga. Som uttolkare måste 

jag även ta hänsyn till textens objektivt iakttagbara textegenskaper och vad jag som läsare 

tillskriver texten i min analys.
10

 

        

1.3.1 Att analysera låttexter utan musik 

Att analysera en låttext skiljer sig givetvis från att analysera en traditionell dikt eftersom den 

förra är förbunden med musikaliska toner. Låttexten ingår som en beståndsdel i helheten 

vilken är den fullständiga låten. I Litteraturvetenskap – en inledning poängteras dock att det 

idag råder en vidare förståelse av begreppet ”litteratur” och att det bland annat innefattar 

                                                           
7
 Anna Nordlund, Varför litteraturvetenskap?, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 13. 

8
 Anders Palm, ”Att tolka texten”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund: 

Studentlitteratur AB 2002, s. 190.  
9
 Palm 2002, s. 192. 

10
 Palm 2002, s. 193. 
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sångtexter.
11

 Detta innebär att en låttext kan förstås som litteratur att läsa, som en text vilken 

kan analyseras separat.  

      Ulf Lindberg nämner i Rockens text att det troligtvis är få personer som går och köper en 

skiva bara för att få läsa orden i texthäftet – det är den klingande formen, musiken, de vill 

åt.
12

 Detta påstående kanske stämmer för vissa genrer inom musiken, särskilt den rock som 

Lindberg syftar på. Jag skulle dock vilja påstå att vissa lyssnare, däribland jag själv, visst 

intresserar sig för texten och bläddrar i skivans texthäfte lika ivrigt som en som lyssnar på 

musiken (eller för att vara nutida: lyssnar på musiken digitalt och letar upp låttexten på en 

hemsida). I vissa genrer kan det därför tänkas att orden har större utrymme och betydelse än i 

andra genrer där de instrumentala tonerna istället står i fokus. Respekten för låten som helhet 

finns således kvar även om en av dess beståndsdelar analyseras separat.  

      Att läsa en låttext frikopplad från musik kan sålunda erbjuda olika saker; det kan tänkas 

att det ger ytterligare en möjlighet till upplevelse, d.v.s. som en separat upplevelse av 

låttexten som en dikt. Orden står ju där, även utan musik. Läsningen kan även bidra till att få 

en fördjupad förståelse för den fullständiga låtens mening, liksom musik kan analyseras utan 

sång. Som bekant finns det låtar med enklare ackordsföljd och basgång där istället sången 

och låttexten har störst fokus. I andra fall finns det tekniskt komplicerad och dynamisk musik 

där sångaren bara yttrar några få ord och där texten måhända inte är lika intressant att 

analysera separat. Lindberg ger exempel på detta med ett textutdrag från låten ”Barbara-Ann” 

från 1965: ”Bar-bar-bar-bar-bar-bara-Ann / Bar-bar-bar-bar-bar-bara-Ann / Barbara-Ann, 

you’re in my hand”. Lindberg menar att texten inte säger särskilt mycket vid en analys 

separerad från musiken. Här är låttexten istället mer intressant tillsammans med musiken, 

vilket också är hans syfte med boken – att förklara hur texter bidrar till att ge rocklåtar 

mening.
13

 Jag är således medveten om musikens funktion i samband med låttexten. Jag är 

även medveten om att min tidigare bild av låtarnas betydelse (med musik) kan ha viss 

inverkan på min tolkning av texterna. För att komma ifrån detta analyseras, som tidigare 

nämnts, texterna utan musik; de både skanderas högt och läses tyst. För övrigt bedömer jag 

att Kents låttexter erbjuder ett rikt textmaterial vilket fungerar att analyseras självständigt, 

bortkopplat från dess tillhörande musik.  

                                                           
11

 Bengt Landgren, ”Vad är en litterär text?”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), Lund: 
Studentlitteratur AB 2002, s. 22.  
12

 Ulf Lindberg, Rockens text – ord, musik och mening, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion 1995, s. 
13. 
13

 Lindberg 1995, s. 12. 
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1.3.2 Begrepp 

I denna uppsats kommer jag främst att fokusera på begreppet melankoli. Begreppet ”vemod” 

kommer således inte att uppträda lika frekvent i uppsatsen. Detta sker dels på grund av att 

melankolibegreppet förekommer i recensioner och artiklar om Kent i tidningar, vilket 

bekräftar att det är ett förekommande begrepp som används i samband med Kents musik. 

Dels fångar melankoli in många olika känslor tillskillnad mot begreppet vemod (även detta 

begrepp förekommer dock i vissa artiklar för att beskriva Kents musik). Enligt Svensk ordbok 

definieras melankoli nämligen som ”djup nedstämdhet ofta utan påtagligt skäl”
14

. Vemod 

definieras som en ”stämning av stillsam saknad och sorg över ngt som upplevs som 

förlorat”
15

. Sett till dessa kortare definitioner ser det möjligtvis ut som att de kan användas 

jämbördigt; melankoli och vemod uttrycker i någon mån en liknande, nedstämd känsla. 

Melankoli innehar dock en bredare repertoar av känslostämningar och begränsar sig inte 

enbart till ”stillsam saknad och sorg”. Melankoli begränsar sig inte heller till ”djup 

nedstämdhet” utan har förekommit som ett sjukdomstillstånd, som ett stämningsläge och som 

en känsla vilket gör att det lämpar sig att användas som huvudbegrepp i analysen.
16

 Mer om 

melankolibegreppets historia återfinns vidare under ”1.4.1 En historisk tillbakablick”.  

      Vemod används sålunda i uppsatsen vid de tillfällen där det kan sätta ord på 

känslouttrycket som förekommer.  

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 En historisk tillbakablick 

Först bör det nämnas att melankolin kan förstås på flera sätt; som ett mentalt 

sjukdomsliknande tillstånd, som ett stämningsläge och som en känsla.
17

 Melankolin har 

sålunda skiftat mellan dessa betraktelsesätt och yttrat sig på olika sätt under historiens gång.  

      Melankolibegreppet sträcker sig så långt tillbaka som till antiken. Redan på 100-talet 

dokumenterades iakttagelser av melankoli hos människor så som nedstämda, bistra och 

tröga.
18

 Melankoli syftar sålunda på en nedstämdhetskänsla hos människor. Begreppet 

melankoli (sammansättning av de grekiska orden ’melas’ (svart) och ’chole’ (galla))
19

 

                                                           
14

 Svenska.se, ”Melankoli”, Svensk ordbok, https://svenska.se/tre/?sok=Melankoli&pz=1 (2019-05-20). 
15

 Svenska.se, ”Vemod”, Svensk ordbok, https://svenska.se/tre/?sok=vemod&pz=1 (2019-05-09).  
16

 Johannisson 2009, s. 29. 
17

 Ibid. 
18

 Johannisson 2009, s. 31.  
19

 Ibid. 

https://svenska.se/tre/?sok=Melankoli&pz=1
https://svenska.se/tre/?sok=vemod&pz=1
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betyder som tidigare nämnts ”svart galla”. Denna antika definition syftar på en fysisk 

förklaringsmodell (så kallad ”humoralpatologi”
20

) som levde kvar ända in på 1700-talet – att 

människans välmående baserades på de fyra kroppsvätskorna som var hjärtats blod, hjärnans 

slem, leverns gula galla och mjältens svarta galla.
21

 För att må bra föreställde man sig att 

dessa kroppsvätskor skulle vara i balans, annars kunde de påverka människan både fysiskt 

och psykiskt. Jacky Bowring skriver i A field guide to melancholy: ”The essential nature of 

melancholy as a bodily as well as a purely mental state is grounded in the foundation of ideas 

on physiology; that it somehow relates to the body itself.”
22

 Det melankoliska tillståndet 

skulle inte heller betraktas som en hållning mot något; melankolikern kunde inte peka ut 

något särskilt som anledning för sin sinnesstämning. Beskrivningarna av melankoli visar 

således att begreppet var en stämning som omgav den drabbade och som den levde med.
23

  

      Vem var det då som drabbades av melankoli? Under antiken betraktades melankoli som 

en ”geni-sjukdom”, en sjukdom som framför allt drabbade tänkande och ”storartade” 

människor som exempelvis Empedokles och Sokrates.
24

 Att grotta ned sig i djupa 

tankegångar om världen och tillvaron antogs sålunda öppna upp för risken att drabbas av 

sjukdomen. Det var dock inte grubbleriet ensamt som frammanade tillståndet; i grunden låg 

den fysiska förklaringen, balansen av kroppens fyra vätskor.  

      Under senare medeltiden talades det om acedia vilket innebär ett ”förlusttillstånd” eller 

”likgiltighet”. Begreppet dog ut så småningom men innehade liknande symptom som 

melankoli. Begreppet användes framför allt på munkar som levde asketiskt i öknen och ofta 

drabbades av vad vi idag troligtvis skulle kalla utbrändhet.
25

 Acedian ”likgiltigheten” kom att 

räknas till en av dödssynderna tillsammans med exempelvis ”tröghet” och ”brist på 

uthållighet”.
26

 

      Under 1400-talet tillskrevs melankolin ännu fler karaktärsdrag; de drabbade var retliga, 

svartsjuka, rädda, förtvivlade etcetera.
27

 Inom olika konstnärliga discipliner innebar detta så 

småningom att hypokondriker och pessimister klev in på teaterscenerna och i litteraturen 

                                                           
20

 NE.se, “Humoralpatologi”, Nationalencyklopedin, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/humoralpatologi (2019-04-24).  
21

 Johannisson 2009, s. 31.  
22

 Jacky Bowring, A field guide to melancholy, Sparkford: Oldcastle books 2008, s. 15.  
23

 Espen Hammer, Melankoli – en filosofisk essä, Göteborg: Daidalos AB 2006, s. 42.  
24

 Hammer 2006, s. 43.  
25

 Johannisson 2009, s. 75, 78. 
26

 Jennifer Radden, The Nature of Melancholy – From Aristotle to Kristeva, Oxford: Oxford University Press 
2000, s. 69-70.  
27

 Johannisson 2009, s. 33.  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/humoralpatologi
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(med verk av exempelvis Shakespeare och senare Goethe).
28

 Melankolin utvidgades till att 

inbegripa svängningar i känsla, utlevelse och beteende och kunde ta sig uttryck som 

ätstörningar och tvångsbeteenden som att utföra något ett visst antal gånger.
29

 ”Suffering and 

joy. Pleasure and sadness. Melancholy is a conundrum, a riddle of contradictions.”
30

 så 

skriver Jacky Bowring vilket visar på melankolibegreppets skiftande innebörd.  

      I början av 1800-talet kom melankoli att bli något av en trendig sinnesstämning för 

författare och konstnärer. Detta leder i någon mån tillbaka till antikens tro på melankoli som 

en sjukdom för genier; den estetiske personens kluvna personlighet och känslosvängningar 

ses som nödvändiga för att skapa någonting storartat.
31

 Johannisson beskriver det som att 

”Det blev ett redskap för social positionering. Kritisk melankoli var att slippa handling och 

samtidigt behålla en aura av suveränitet.”
32

 

      Melankolin kom senare att införlivas i psykopatalogiska kategorier.
33

 Läkare försökte nu 

definiera melankoli utifrån observerabara kriterier. Melankolikern kom att betraktas som en 

patient, och patientens tillstånd betraktades utifrån ett vetenskapligt perspektiv.
34

 En läkare 

definierade melankoli som ”ett känslomässigt sårbarhetstillstånd”
35

 och melankolin gick från 

att vara bipolärt definierad (svärta-ljus, svält-glupskhet) till att bli mer lågmäld. Den 

melankoliske upplevde sig som övermannad och de stora känsloutsvävningarna tynade bort. 

Johannisson menar att detta har sin förklaring i att det tidigare emotionella uttryckssättet 

förlorade sin plats i den nya moderniteten.
36

 Industrialiseringen och urbaniseringen bidrog till 

nya samhällsmönster och gjorde att världen kom att upplevas som snabbföränderlig, och en 

rädsla för människans mörker växte fram.
37

 1800-talets sätt att föra och uttrycka sig 

utvecklades sålunda till att anta ett mer lågmält sådant, vilket gjorde att melankolins symptom 

tog sig nya uttryck. Som bekant har människans sätt att föra sig och uttrycka känslor skiftat 

form genom historien. Att behärska känslouttryck är att att ingå i den sociala gemenskapen.  

       

                                                           
28

 Johannisson 2009, s. 34. 
29

 Johannisson 2009, s. 45-46. 
30

 Bowring 2008, s. 23.  
31

 Johannisson 2009, s. 48. 
32

 Ibid. 
33

 Johannisson 2009, s. 59. 
34

 Hammer 2006, s. 63. 
35

 Johannisson 2009, s. 59.  
36

 Ibid.  
37

 Johannisson 2009, s. 60-61.  
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1.4.2 Melankolibegreppet idag 

Dagens melankoli grundar sig i likgiltighet över den egna existensen, jaget som blivit tomt 

och en pendling mellan begär och bedövning.
38

 Människan upplever förlustkänslor och 

tomrum och avfärdar att det finns något autentiskt att bota sitt jag med.
39

 Melankolin kan ta 

sig uttryck i form av tomhetskänslor (att inte tillhöra denna värld full av 

konsumtionsmöjligheter ”som borde göra dig lycklig”) men även eskapism.
40

 Espen Hammer 

skriver att dagens melankoli bland annat tar sig uttryck som ”en tam och avdomnad 

intresselöshet”
41

. Jaget formas framför allt utifrån kommersiella och snabbt föränderliga 

förebilder.
42

 Dagens melankoli uttrycker således en postmodern attityd till det omgivande 

samhället; världen är full av tekniska möjligheter och erbjuder omedelbara nöjen för att stilla 

begäret. Trots detta upplever människor ensamhet, likgiltighet och förlust av något som gått 

förlorat.  En människa får således ingen diagnos som ”melankoliker” idag – begreppet är en 

stämning och känsla, ofta en reaktion mot det moderna samhället. Melankolibegreppet 

förbyttes under 1900-talet mot nya, medicinska begrepp.
43

 

      Vid en blick på melankolibegreppets historia är det lätt att dra paralleller till dagens 

begrepp som utbrändhet, stress, depression och bipolaritet. Är det inte samma symptom, bara 

att människor genom tiderna har använt andra förklaringsmodeller och begrepp? Delvis. Visst 

tyder tillstånden på att människor upplevt liknande känslor förut som idag; likgiltighet, 

tristess och sömnbesvär av att leva asketiskt och aldrig unna sig någonting glädjefyllt för 

stunden (acedia). Det är dock viktigt att inte applicera moderna perspektiv och begrepp på 

tidigare samhällen; i ett samhälle där du föddes för att arbeta inom samma skrå som dina 

förfäder, där du inte kunde läsa och där du trodde att Gud övervakade ditt slit hade du 

troligtvis ingen kännedom om ”utbrändhet” eller ”depression”. En dåtida människa kallade i 

alla fall inte känslorna för detta och hade i så fall andra förklaringar till deras förekomst. Som 

Johannisson påpekar är människans känslouttryck kontextuellt bundna; människan både 

dokumenterar symptom och skapar dem i och med själva dokumentationen. Med andra ord, 

ibland upplever människan att hon känner någonting först när hon vet att symptomet existerar 

och att hon kan känna så. Johannisson förklarar att både föreställningen om och 

uttrycksformerna för melankoli har förändrats över tid. Det innehållsliga, att hävda att ett 

                                                           
38

 Johannisson 2009, s. 61. 
39

 Johannisson 2009, s. 62. 
40

 Johannisson 2009, s. 62-63. 
41
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42
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43
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symptom under medeltiden egentligen är ”depression” eller under 1800-talet är ”Tourettes” 

är dock att stänga in sig med egna förklaringsmodeller.
44

 

      Sammanfattningsvis kan melankolins historia indelas i antiken – ett sjukdomsliknande 

tillstånd (genialitet och galenskap), medeltiden – moralisk brist och renässans till romantik – 

existentiellt drama som därefter blev biologiserat och psykologiserat.
45

 Melankolin har ofta 

tillskrivits de konstnärliga ”genierna” och framhållits som ett nödvändigt ont för deras 

skapande.  

 

1.4.3 Kent och deras musik 

Bandet Kent bildades år 1990 (dock under namnet Jones & Giftet) och släppte några år 

senare debutalbumet Kent.
46

 Kännetecknande för Kent är att låttexterna är på svenska (med 

undantag av några försök att översätta låtar för att eventuellt slå igenom internationellt) och 

att de ofta refererar till närområdet och Sverige. Bandmedlemmarna växte till exempel upp i 

och började musicera i Eskilstuna.
47

 I flera av Kents låttexter återfinns sålunda referenser till 

Eskilstunas bostadsområde ”Hagnesta Hill” i form av namnet på ett album (Hagnesta Hill 

från år 2000)
48

 och i låten ”Ingenting” från år 2007: ”I Hagnesta Hill blinkar tv-ljusen. Jag 

gör vad jag kan. Drömmer mig bort. I Hagnesta Hill, bland de identiska husen. Rycker vi till. 

Reklamen avbryts för sport…”. En annan plats som Kent refererar till är Stockholm, dit de 

flyttade några år in i musikkarriären.
49

 I låten ”Columbus” återfinns textraderna: 

 

Stockholm vaknar långsamt / På droger och på sorg / Snön hyr ut sin oskuld / till hela Kungsholms torg / Det 

känns som när jag kom hit / way back in 93 / en ynklig rad av fotspår / En okänd kontinent 

 

I några av låttexterna nämns stockholmska objekt som centralen, Klara kyrktorn och ”jag bor 

i den största staden”
50

. I vissa låttexter refererar de även till landet Sverige i stort så som ”ett 

iskallt IKEA-land”
51

, ” Sverige, Sverige älskade vän / En tiger som skäms / Jag vet hur det 

                                                           
44

 Johannisson 2009, s. 258. 
45

 Johannisson 2009, s. 257.  
46

 Kent.nu, ”Biografi”, http://kent.nu/biografi/ (2019-04-18).  
47

 Eskilstuna.nu, Göra, ”Vandra i Kents fotspår”, https://eskilstuna.nu/gora/sevardheter/vandra-i-kents-fotspar 
(2019-04-18).  
48

 Eskilstuna.nu, Göra, ” Vandra i Kents fotspår – del 2”, https://eskilstuna.nu/gora/vandra-i-kents-fotspar-del-
2 (2019-04-18).  
49

 Kent.nu, ”Biografi”, http://kent.nu/biografi/ (2019-04-18).  
50

 Kent.nu, Diskografi, ”La belle epoque”, http://kent.nu/latar/la-belle-epoque/ (2019-04-18).  
51

 Kent.nu, Diskografi, ”Pärlor”, http://kent.nu/latar/parlor/ (2019-04-18).  
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känns”
52

 och ”Det här är Sverige, snälla gråt när ingen ser”
53

. De skulle således kunna sägas 

att Kent skildrar Sverige med ett stockholmskt-mälardalskt perspektiv.  

      Andra återkommande teman i Kents låttexter är det mänskliga behovet av kärlek, tidens 

förgänglighet och kritiken mot det nutida samhället. I ”Utan dina andetag” återfinns 

exempelvis textraderna ”Jag kan inte ens gå / utan din luft i mina lungor / jag kan inte ens stå 

/ när du inte ser på / och genomskinlig grå / blir jag / utan dina andetag” vilket gestaltar 

behovet av kärlek. I ”999” återfinns brottandet med tidens gång: ”Det är bara en vag känsla / 

av att någonting gått förlorat / att vi slösat vår bästa tid på missunnsamhet / Längre har vi inte 

kommit”. I ”La belle epoque” gestaltas en dyster bild av samhället: ”Jag är 

självmordsstatistiken / Jag är glesbygden, Rohypnolen / Jag är svartsjukan, alkoholen”.  

      Som tidigare nämnts har recensenter men även fans och övriga lyssnare benämnt Kents 

musik som melankolisk och vemodig. Melankolin kan ta sig uttryck på olika sätt. Johan 

Norberg framhåller i Metro följande kännetecken för Kents musik: 

 

Kent kombinerade psykologiskt och geografiskt utanförskap med ambitionen att göra något alldeles eget. Därför 

kunde de både svaghet och överlägsenhet, loserkänsla och storhetsvansinne.
54

 

 

I Yle omnämns musiken i helhet som melankolisk och som något skribenten tidigare trodde 

enbart var förbehållet Finland: ”Kent har lyckats sätta en stämpel på en musikalisk melankoli 

som vi länge trodde att bara existerade i Finland.”
55

 Om albumet Du & jag döden beskrev 

även sångaren Joakim Berg det själv som ”hårt och konstigt och otäckt”
56

. Melankolin som 

ett Kents signum bekräftas sålunda från flera håll.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Melankolibegreppet har undersökts och diskuterats flitigt inom forskningsvärlden. Begreppet 

återfinns inom discipliner som medicin, psykologi, konst, litteratur och så vidare. Beroende 

på ingångssätt finns det således åtskilliga forskningspublikationer att tillgå för att fördjupa sig 

i ämnet. Här nedan återfinns tidigare forskning som förefaller nödvändig att presenteras. 

                                                           
52

 Kent.nu, Diskografi, ”Sverige”, http://kent.nu/latar/sverige/ (2019-04-18).  
53
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54
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om-kent-orka (2019-05-08).  
55

 Kjell Ekholm ”Kent på väg in i graven”, Yle, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/24/kent-pa-vag-i-graven 
(2019-05-08). 
56

 Jon Forsling, ”Kent och döden på tältturné”, Aftonbladet, 
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/BJWOEE/kent-och-doden-pa-taltturne (2019-05-08).  
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      I Melankoliska rum från år 2009 redogör Karin Johannisson för melankolibegreppets 

skiftande, historiska innebörd. Melankolin kan exempelvis delas in i förlust, likgiltighet, 

sårbarhet, leda, skräck, flykt, ångest, trötthet och vilsenhet. Johannisson riktar främst in sig på 

att beskriva melankolin som känslouttryck. Hon ger dock några exempel i form av textutdrag 

från litterära verk (exempelvis ur Goethes Den unge Werthers lidanden) för att belysa hur 

melankolin gestaltades inom konstnärliga grenar.
57

  

      Även Espen Hammer skriver om melankolibegreppets skiftande historia. I Melankoli – en 

filosofisk essä från år 2006 visar Hammer, liksom Johanisson, att uppfattningen om melankoli 

förändrats från antiken till modern tid.
58

  

      Jacky Bowring redogör i A field guide to melancholy från år 2008 för 

melankolibegreppets historia: ”How is melancholy defined? A field guide to melancholy 

traces out some of the historic traditions of melancholy, most of which remain today, 

revealing it to be an incredibly complex term.”
59

 Bowring ger även exempel på melankolins 

uttryck i teaterföreställningar, litteratur och musik.  

      Även i The Nature of Melancholy av Jennifer Radden från år 2000 diskuteras 

melankolibegreppets skiftande historia. Den historiska bakgrunden presenteras i samband 

med verk av författare som exempelvis Goethe, Baudelaire och Kristeva. 

      I C-uppsatsen Saudade och melankoli – en studie av portugisisk fado och svensk 

vistradition särskilt belyst genom exemplet Cornelis Vreeswijk från år 2006 skriver Eivor 

Lindström om förekomsten av ”saudade”
60

 och melankoli i portugisisk och svensk 

vistradition. Författaren har således uppfattat att svensk vistradition är melankolisk. 

Lindström vill med uppsatsen undersöka den portugisiska fadons
61

 musikaliska och lyriska 

utryckssätt och kontrastera detta mot den svenska vistraditionen. I slutsatsen skriver 

Lindström att fadon utmärks av ett pessimistiskt förhållningssätt. Liksom andra folkliga 

musiktraditioner utmärks även den svenska folkvisan av melankoli och vemod, dock kan inte 

melankoli ”entydigt appliceras på visor eller annan musik med liknande avsikt eller 

betydelse, eftersom melankolin i grunden är föränderlig.”
62

 Den portugisiska fadon och 
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svenska vistraditionen har sålunda vissa likheter, men skiljer sig även åt. Denna uppsats 

förfaller relevant för min egen uppsats eftersom jag önskar belysa upplevelsen av en 

melankolisk känsla i Kents låttexter – den visar sålunda att det finns en uppfattning om 

melankoli även i svensk folkvisetradition, vilket bekräftar upplevelsen av melankoli i svensk 

musik.  

      Ulf Lindberg skriver i Rockens text – ord, musik och mening från år 1995 om hur texten 

bidrar till att ge rocklåtar mening. Lindberg ger exempel på ett utdrag ur en låttext som utan 

musik ser relativt intetsägande och tråkig ut (Barbara-Ann från år 1965).
63

 Han menar dock 

att det är med musiken som texten blir intressant att analysera, och att den faktiskt tillför låten 

någonting. Lindbergs undersöker således texten och musiken i samspel. Han redogör 

exempelvis för musikteoretiska begrepp som tonika, subdominant och dominant vilka är 

begrepp på en vanlig ackordsföljd i västerländsk musik. Detta är dock inte något jag kommer 

att gå in på i min analys eftersom jag valt att enbart fokusera på låttexten separerad från 

musiken. Lindberg kan för denna uppsats däremot bidra med en diskussion om förhållandet 

mellan musik och låttext, och hur låttexter kan förstås i egenskap av just låttexter.   

     Verk som överblickats men inte använts i uppsatsen är Melancholy Experience in 

Literature of the Long Eighteen Century – Before Depression, 1660 – 1800 från år 2011 av 

John Baker, Allan Ingram, Clark Lawlor,  Stuart Sim, Richard Terry och Leigh Wetherall-

Dickson, In Strenuous Tounge: Hysteria and Melancholy as Discursive Practices från år 

1999 av Željka Švrljuga, ”Out of my weakness and my melancholy” – Melankoli som litteraer 

konfigurasjon från år 1996 av Kjersti Bale och The Tears of Narcissus – Melancholia and 

Masculinity in Early Modern Writing från år 1995 av Lynn Enterline. Verken fokuserar 

visserligen på melankoli i litterära texter; texterna är dock uppbyggda efter andra mönster än 

moderna låttexter och präglas av den tid de utkom i. Deras analyser kräver sålunda något 

annat än vad en analys av Kents låttexter kräver, och verken förefaller därför inte relevanta 

för denna uppsats. 
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2. Analys 

2.1 Låttext ”999” 

Låten ”999” återfinns på albumet Jag är inte rädd för mörkret från år 2012. Låttiteln 

återfinns i slutet av låttexten: ”Dom 999 saker jag aldrig skulle göra / Dom vägs upp av 999 

värre saker jag gjort”. Att använda ”999” istället för ”1000” eller ”de tusentals saker jag 

aldrig skulle göra” är måhända gjort för att skapa en stilistisk effekt; 999 skapar en annan 

rytm i munnen än 1000 och är nitiskt specifik. ”999” syftar i detta fall på de åtskilliga saker 

diktjaget aldrig tänker göra. Det finns även lika många, dåliga saker som diktjaget redan har 

gjort.  

      Albumtiteln Jag är inte rädd för mörkret antyder att diktjaget är medvetet om och lever 

med ett mörker men har lärt sig att handskas med det. Utan att fördjupa sig alltför mycket i 

albumtiteln bör det ändå sägas att den utgör en ram, en fingervisning för hur albumet ska 

förstås (precis som en titel på en bok). Albumtiteln talar således om ett närvarande mörker, 

som en skugga som diktjaget måste lära sig att förhålla sig till. Som bekant är närvaron av 

mörkret i tillvaron ett av melankolins kännetecken.
64

 

      Låttexten inleds med ”I hela mitt liv”. Frasen upprepas tre gånger: 

 

I hela mitt liv har jag hört en sång / En vaggvisa du sjöng en gång / I hela mitt liv har jag litat på mig själv / men 

nu behöver jag din hjälp / I hela mitt liv har jag hört en sång / En sång min mamma sjöng en gång / I hela mitt 

liv har jag försökt att tänka själv / men jag kommer inte längre utan din hjälp 

 

Frasen åtföljs varje gång av ett slags svarande: ”I hela mitt liv har jag hört en sång – en 

vaggvisa du sjöng en gång”. Diktjaget återminns en melodi från barndomen och vädjar 

samtidigt till mamman (”en sång min mamma sjöng en gång”) för att få stöd. Diktjaget 

refererar vidare till en förfluten tid:  

 

De där drömmarna vi drömde kom från gränsland bortom taggtråden / där skyttegravar grävdes när någon annan 

byggde landet när vi sov / Nu är vi vakna men vi känner inte igen oss / De har rivit våra gator bränt ner 

lekplatserna / där vi hängde som barn 

 

Kontrasterat mot taggtråd, skyttegravar och nedbrända lekplatser intar diktjaget sedan ett mer 

lättsamt nostalgiskt förhållningssätt; referenserna går även till ”ett rosa åttiotal”, Michael 
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Jackson och pepsi-läsk. Textraden ”är du lönsam i din nakenhet, dina blåmärken och valkar” 

för dels tankarna till tavlan ”Blir du lönsam, lille vän?” av Peter Tillberg, dels till en äldre 

person som med årens lopp blivit tjock och inte känner igen sig själv längre. Den suckande 

tillbakablicken återger således en melodi från barndomen, ungdomens åttiotal men även de 

förstörda lekplatserna från en förfluten tid och en föråldrad kropp. Diktjaget tycks med 

referensen till åttiotalet anta formen av en vuxen person som i medelåldern blickar tillbaka på 

livet. Diktjaget konstaterar pessimistiskt: 

 

vi har väntat här i regnet på någonting som inte händer / och som aldrig kommer att hända / Det är bara en vag 

känsla / av att någonting gått förlorat / att vi slösat vår bästa tid på missunnsamhet / Längre har vi inte kommit 

       

I ”999” återfinns således de melankoliska dragen i form av tomhet, väntan på något som 

aldrig kommer och pendlingen mellan begär och bedövning. Diktjaget framhåller visserligen 

goda, bestående minnen som vaggvisan och sången från barndomen; de utgör välbekanta 

melodier som följer diktjaget genom livet medan lekplatser bränts ner och det rosa åttiotalet 

passerat förbi: ”Det fanns ett ljus som aldrig släcks / i sångerna från min uppväxt”. Samtidigt 

inryms en kritik mot den senmoderna konsumtionskulturen och only the sky is the limit-

parollen; detta tar sig uttryck genom referenser till resor, artister, läsk och kokain som för att 

stilla begäret och uppfylla en normerad dröm. Trots detta konstaterar diktjaget: ”[…] är det 

här det bästa livet hade att ge? / Hur långt man än har kommit / är det alltid längre kvar”. 

Både Johannisson och Hammer framhåller det förlorade jaget i konsumtionskulturen som en 

del av den senmoderna melankolin. Johannisson talar exempelvis om förlust av något man 

inte vet att man förlorat, och att individen upplever sig som ofri eftersom hon ”måste” fylla 

dessa tomrum.
65

 Tomrummen fylls då ofta med materialistiska tillgångar.  

      Både Hammer och Bowring redogör för tiden som ett element inom melankolin; tiden 

upplevs rulla framåt samtidigt som ingenting händer, och det finns inget särskilt att röra sig 

mot.
66

 I ”999” framkommer detta exempelvis genom textraderna ”vi har väntat här i regnet på 

någonting som inte händer / och som aldrig kommer att hända”. Diktjaget brottas således med 

känslan av att ingenting händer samtidigt som åttiotalsreferenserna visar att tiden visst har 

rullat vidare. Om nostalgi skriver Bowring: ”Nostalgia holds a particular affinity with 
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melancholy.”
67

 Den sentimentala nostalgin utmärks av fragmentariska minnen och den 

melankoliske sållar ut de goda minnena från det förflutna. I minnena kan hon ändra i både tid 

och rum i återskapandet av ”den goda tiden”.
68

 Den nostalgiska tillbakablicken på en svunnen 

tid återfinns även i exempelvis i Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt och dikten 

”Strövtåg i hembygden” av Gustaf Fröding. Hammer ger exempel på just Proust och jakten 

på den försvunna tiden som melankoliska företeelser; jaget blickar tillbaka med hjälp av 

lukter, platser och andra förnimmelser och suckar över tiden som ohindrat passerar förbi. I 

”Strövtåg i hembygden” återfinns likheter med Kents ”999”:   

 

– Men var är min faders gård, /det är tomt bakom lönnarnas rad. / Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt, 

/ där den låg, ligger berghällen bar, / men däröver går / minnet med vinden svalt, / och det minnet är allt som är 

kvar. 

 

I ”999” återfinns följande liknande rader: ”Nu är vi vakna men vi känner inte igen oss / De 

har rivit våra gator bränt ner lekplatserna / där vi hängde som barn”. Båda texterna uttrycker 

således ett vemod över tiden som flytt; barndomsplatsen har förändrats och ser inte ut som 

förut.   

      Sammanfattningsvis kan det sägas att melankoli och vemod i ”999” gestaltas genom 

användandet av företeelserna nostalgi, förlust, kommersialism, tid och pessimism. Det 

nostalgiska diktjaget blickar tillbaka på en tid som flytt och konstaterar pessimistiskt om 

nuet: ”Hur långt man än har kommit / är det alltid längre kvar”. 

 

2.2 Låttext ”Den osynlige mannen” 

”Den Osynlige mannen” återfinns på debutalbumet Kent från år 1995. Diktjaget i denna 

låttext utgör ett bräckligt, skört sådant och vädjar till ett Du. Texten inleds med ”Fyll mig 

med luft igen / Gör mig synlig / Du får gärna avsky mig / om det gör mig tydlig igen”. Ordet 

”igen” tyder på att diktjaget och detta Du har ett gemensamt förflutet. Diktjaget vädjar till 

Du:et för att bli synligt och tydligt igen, och Du:et har förmågan att få detta att inträffa. 

Därefter följer fyra rader varav de tre första inleds med ”om du”: ”Om du vill visa dig igen / 

Om du vill komma hit igen / Om du vill röra mig igen / Så måste jag vara i färg”. Diktjaget 

söker bekräftelse på sin existens genom den andra. Genom bekräftelsen får diktjaget färg och 

blir levande.  
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      Förutom elementet luft förekommer även vatten i diktjagets vädjande: ”Fyll mig med 

vatten min vän / men håll mig flytande / Jag låter dig avsky mig / Det gör mig tydlig igen”. 

Kontrasterat mot att fylla diktjaget med luft, det vill säga att fylla diktjaget med liv, tillåter 

diktjaget sig själv att även fyllas med vatten; detta kan tolkas som att diktjaget är beredd att 

låta sig såras av den andra. Att fyllas med vatten är tvärtemot att fyllas med luft förödande. 

Detta bekräftas senare i textraderna: ”Jag låter dig avsky mig / Det gör mig tydlig igen”. Så 

länge diktjaget inte helt och hållet förgås (”men håll mig flytande”) tillåter det sig att såras av 

den andra. Även detta sårande är en bekräftelse på diktjagets existens. Låttexten avslutas med 

en upprepning av raderna vilka inleds med ”Om du vill”.  

      Som det framgår av texten utgörs diktjaget av låttextens titel, den osynlige mannen. 

Denna osynliga man behöver bli bekräftad av den andra för att bli synlig, tydlig och få färg. 

Denna typ av melankoliska känsla kan liknas vid den som förekommer på 1800-talet; den 

kännetecknas av färgen grå, och detta diktjag påtalar just behovet av att fyllas med färg för att 

bli levande. 1800-talets romantiska melankoliker pendlar mellan självtillit och tvivel och 

finner en skönhet i denna pendling – det fragila jaget, känsloutsvävningarna, visar på 

sensibilitet.
69

 Johannisson beskriver vidare melankolikern som ett jag som är upptaget av sina 

egna känslor.
70

 Det ömtåliga, känsliga är fashionabelt för konstnären. Låttextens 

melankoliska känsla återfinns dock även i den senmoderna, nutida melankolin; på grund av 

tomheten och avdomnaden söker människan efter känsla och beröring.
71

 Detta framkommer i 

diktjagets jakt på bekräftelse av den andra: ”Om du vill komma hit igen / Om du vill röra mig 

igen / Så måste jag vara i färg”. Den mänskliga beröringen utgör den ultimata bekräftelsen på 

jagets existens.  

      Bowring nämner Robert Burtons medeltida förklaring av den melankoliska kärleken 

(Robert Burton skrev The anatomy of melancholy år 1621)
72

 i A fieldguide to melancholy: 

melankolikern vill längta och treva efter kärlek. Själva längtan är en del av melankolikerns 

jag och ”Love melancholy keeps its wound open”
73

. Denna medeltida skildring av 

melankolikerns kärlek förefaller således vara aktuell även för ”Den osynlige mannen”; 

melankolikern skriker efter kärlek men finner ändock en sorgsen njutning i att inte få den. I 
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Den unge Werthers lidanden av Goethe uttrycks denna kärlek slutligen med självmord. 

Självmordet representerar den oändliga kärleken.
74

  

      ”Den osynlige mannen” gestaltar således melankoli med drag vilka finns beskrivna under 

olika perioder av historiens gång; dels det känsloutsvävande jaget, sökande efter den andras 

bekräftelse. Dels det senmoderna, avdomnade jaget som söker efter autentisk beröring i en 

plastig värld som frånsagt sig tron på de större berättelserna.  

 

2.3 Låttext ”Egoist” 

”Egoist” släpptes år 2016 som en självständig singel – låten återfinns således inte på något 

album. Titeln utgör en slags sammanfattning av låttextens tema; vad som utgör den moderna 

egoisten.  

      Texten inleds med en skildring av omgivningen i april: ”Aprilhimlen oskyldigt röd / 

Vinden bär en doft av rök / Runtom i Sverige glöder bokbålen”. Det är anmärkningsvärt att 

färgen röd (på aprilhimlen) benämns som oskyldig; sett till vad som senare påstås kan det 

möjligtvis tolkas som att det har ett samband med röd som vänsterpolitikens färg: ”Nu är hat 

ok om det riktas åt rätt håll / Inget slår hårt som vänstervåld”. Aprilhimlens oskyldigt röda 

färg kan även tolkas som vårens motsvarighet till sommarens oskyldigt blå himmelsfärg, och 

skulle i så fall symbolisera något ungt och oförstört, även om rött traditionellt sett inte är 

förbundet med oskuldsfullhet. Av skildringen framgår vidare en hätsk, politisk stämning: ”På 

stora torget brinner kors / Nu är hat ok om det riktas åt rätt håll / Inget slår hårt som 

vänstervåld / Vi ska aldrig bli som ni”. Tillvaron är således kantad av bokbål, brinnande kors 

och vänstervåld. Diktjaget konstaterar ”Nu är hat ok om det riktas åt rätt håll” vilket kan ses 

som en kommentar mot samtiden; så länge hatet riktas mot ”rätt” mål är det fullt legitimt att 

utöva. Diktjaget säger även ”vi ska aldrig bli som ni” vilket kan ses som en kommentar mot 

det hårda vänstervåldet; det är någonting diktjaget tar avstånd ifrån, och diktjaget ingår 

således inte i vänstervåldet. En annan tolkning är att diktjaget faktiskt ingår i vänstervåldet 

och uttrycker dess styrka: ”Inget slår hårt som vänstervåld”. Frasen ”Vi ska aldrig bli som ni” 

är då diktjagets kommentar till alla andra som står utanför vänsterpolitikens styrka. Frasen 

”På stora torget brinner kors” för även tankarna till Ku Klux Klan och deras användande av 

just brinnande kors.
75

 Detta stödjer i så fall uppfattningen att diktjaget ingår i vänstervåldet 
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och protesterar mot dess motsatta politiska sida. Å andra sidan kan de ovan återgivna 

textraderna ses som en övergripande skildring av ett hätskt, politiskt klimat. Diktjaget står då 

vid sidan av och återger vad sker. Frasen ”Vi ska aldrig bli som ni” kan ses som diktjagets 

avståndstagande från det politiska våldet. 

      Desto mer avskilt från den tidigare skildringen är nästföljande rader:  

 

Det finns de som säger att kärlek är så enkelt / Antingen har man den eller så har man inte / Och plötsligt står du 

där övergiven i regnet / En fot i graven bland syrener och studenter 

 

Frikopplat från den politiska miljön talar nu diktjaget om vem som har kärlek och hur tiden 

passerar förbi. I jakten på kärlek står plötsligt människan ensam i regnet, tiden har passerat 

och en ny generation studenter tar vid bland blommande syrener. Kontrasterat mot syrener 

och studenter, symboler för vår och ungdom, nämns ”En fot i graven” vilket för tankarna till 

en annalkande död. 

      Texten fortsätter: ”Vi ska leva leva livet / Vi är drevet vi har drivet / Vi ska leva leva livet 

/ Vi tar allt ja allt för givet”. Diktjaget brister ut i ett slags levnadsmotto, ett bejakande av 

dagen. Sett till ”syrener” och ”studenter” liknar frasen slagord som skanderas av upprymda 

studenter vid examen. Samtidigt erkänner diktjaget att ”Vi tar allt ja allt för givet”; låttextens 

titel börjar sakta formeras.  

      Diktjaget beskriver senare ett Du och kontrasterar detta mot sig själv: ”Du är socker, 

nyfikenhet / Jag är starkt svart kaffe, ambitioner och regn / En monoton vers behöver en stark 

refräng”. Det söta sockret och den friska nyfikenheten utgör en slags motpol mot det starka 

kaffet, ambitionerna och regnet.  Den senare frasen ”En monoton vers behöver en stark 

refräng” kan möjligtvis tolkas som att diktjaget, det starka kaffet, även utgör den starka 

refräng som krävs i en för övrigt monoton tillvaro. Den monotona tillvaron utgörs av sockret, 

och diktjaget och Du:et är således beroende av varandra.  

      De nästföljande raderna skildrar diktjagets tidigare levnadsmotto och avslutas återigen 

med frasen ”Vi ska aldrig bli som ni”: ”Vårt motto var länge ta ingen skit / Men du kom på 

ett bättre / ”Var lite lite snällare än du måste vara” / Vi ska aldrig bli som ni”. Diktjaget 

återkommer sålunda till att tala om ett ego, en livshållning som inte längre är hållbar. Textens 

tema framkommer desto tydligare i textens slutskede: ”Bered en väg för en ny terrorism / 

Bered en väg för en ny Egoism / Bered en väg för en ny terrorism / Bered en väg för Ego, 
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Ego, Egoismen”. Människans egoism likställs således med terrorism; den utgör en modern 

och ny form av terrorism som förstör omgivningen.  

      Sammanfattningsvis kan det sägas att Egoist skildrar ett hårt, egocentriskt och 

kommersiellt samhälle. Politiska budskap skanderas ut men kantas med våld. Samtidigt 

skildras en känsla av kärlek och tid som flytt; denna känsla bedövas sedan med budskap som 

”Vi ska leva leva livet / Vi tar allt ja allt för givet”. Vid sidan av detta ”lev för dagen-motto” 

talar samtidigt diktjaget om att anta ett mer hållbart motto: ”Men du kom på ett bättre / ”Var 

lite lite snällare än du måste vara”. Hammer uttrycker det, efter filosofen Walter Benjamin, 

som att melankolikern upplever moderniteten som ett ruinlandskap och att världen saknar 

mening.
76

 Även om diktjaget i viss mån uttrycker en meningsfullhet (att det är bra att vara lite 

snällare än man måste vara för en god tillvaro) återfinns trots allt kritik mot samtiden; 

moderniteten banar väg för egoism, och det är egoismen som förstör samhället som byggts 

upp. Diktaget uttrycker dock inte total pessimism för tillvaron; frasen ”Vi ska aldrig bli som 

ni” upprepas ett flertal gånger. Diktjaget målar upp bokbål och politiskt våld som en dekadent 

samhällsbild vilket innebär att motsatsen – inga bokbål och politik utan våld – är det 

meningsfulla, den goda tillvaron.  

      Johannisson talar som bekant om dagens postmoderna värld; människan har gått ifrån de 

stora berättelserna och auktoriteter som lösningar på livets gåtor. Vid sidan av detta existerar 

konsumtionen som möjlighet till snabb tillfredsställelse.
77

 Denna snabba tillfredsställelse 

räcker dock bara ett tag. Så småningom återkommer människan till att uppleva ensamhet, 

brist på kärlek och tid som passerat förbi: ”Och plötsligt står du där övergiven i regnet / En 

fot i graven bland syrener och studenter”.   

      Sammanfattningsvis kan det sägas att ”Egoist” gestaltar melankoli genom att redogöra för 

det dystopiska samhället, ett samhälle söndervittrat av egoism, kantat av politiskt våld och lev 

för dagen-motto. Samtidigt uttrycks en hoppfullhet i textraderna ” Men du kom på ett bättre / 

’Var lite lite snällare än du måste vara’”, ”Du är socker, nyfikenhet / Jag är starkt svart kaffe, 

ambitioner och regn” och ”Vi ska aldrig bli som ni”.   

 

2.4 Låttext ”Innan allting tar slut” 

”Innan allting tar slut” utkom år 1997 och återfinns på albumet Isola. Om albumnamnet 

tvistar de lärde; fansen på det officiella Kent-forumet diskuterar framför allt tre olika 
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tolkningar. Dessa är att namnet skulle kunna syfta på det italienska ordet för ”ö”, att namnet 

skulle ha en finsk anknytning eller att det syftar på distriktet Isola i författaren Ed McBains 

böcker.
78

 ”Isola” betyder ö på italienska och kan möjligtvis syfta på just detta. Albumet 

innehåller nämligen låtar som ”Livräddaren”, ”Om du var här”, ”Celsius” och ”747” (747 

syftar sett till namnet och textens innehåll på flygplanet Boeing 747)
79

 vilket för tankarna till 

en fysisk ö. ”Isola” kan givetvis även syfta på en inre ö hos diktjaget. Namnet för även tanken 

till ordet ”isolering” vilket är precis vad en ö kan innebära. Enligt namnvårdskonsulenten 

Leila Mattfolk från Institutet för språk och folkminnen kan namnet ha en finsk anknytning; i 

ett mejl förklarar hon att iso betyder ’stor’ och att -la är en vanlig ändelse som anger 

bebyggelse i Finland.
80

 Detta skulle inte vara helt otänkbart eftersom Eskilstuna har 

medborgare med finsk anknytning.
81

 Två av bandets medlemmar har dessutom 

finskklingande namn som ”Mustonen” och ” Sirviö”.
82

 I avskedsvideon ”Då Som Nu För 

Alltid” syns även en finsk flagga vilket bekräftar att bandet har en relation till Finland.
83

 Vad 

albumnamnet egentligen syftar på vet dock bara Kents medlemmar helt säkert. 

      Texten inleds med raderna ”Moderna tankar om varandra / och Du liknar ingen annan”. 

Kontrasterat mot det ”moderna” talar diktjaget sedan om något ”antikt”: ”Antika löften som 

Vi blandar / tills Vi båda slutat andas / luften omkring…”. De moderna tankarna kan tolkas 

som normerande, vanligt förekommande företeelser i moderna parförhållanden; att köpa hus, 

bil och skaffa barn tillsammans. ”Antika löften som vi blandar” kan istället utläsas som 

människans uråldriga, bestående akt: sex. Diktjaget beskriver sålunda sin relation till Du:et, 

detta Du som inte liknar någon annan. Därefter följer tre på varandra identiska rader: ”Är Du 

lycklig nu? / Är Du lycklig nu? / Är Du lycklig nu?”. Diktjaget riktar frågan mot Du:et, som 

för att kontrollera och få bekräftelse på att Du:et är lycklig (måhända i relationen med 

diktjaget). Diktjaget fortsätter med att fråga ”Har Vi tid innan allting tar slut?”. Diktjaget 

uttrycker således en slags ångest över den knappa tid som finns kvar, som att det är 

brådskande och livet håller på att ta slut: ”Vi hinner bli något stort än / Växa några meter / 

innan sommaren / blir oktober…”. Diktjaget talar om sommarens övergång till höst vilket kan 
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utläsas som livets övergång till ett annalkande slut. Skildringen av diktjaget och Du:et kan 

även tolkas som ett förhållande som håller på att ta slut; känslan likställs med döden.  

      Textens avslutande rader för tankarna till död och avslut: ”Det ligger tomhylsor i parken / 

Våra fötter är en meter / över marken / Jag visste att / Du skulle bli stark sen / Min hand i Din 

hand / när kapporna / vänder efter vinden…”. Tomhylsorna och ”fötterna över marken” för 

tankarna till pistolskott och hängning. De avslutande raderna ”Min hand i Din hand / när 

kapporna / vänder efter vinden…” tyder på diktjagets och Du:ets sammanhållning ända in i 

döden medan kapporna vänder efter vinden, det vill säga att världen runtomkring ändrar sig 

medan paret står fast tillsammans.   

      ”Innan allting tar slut” kan sålunda tolkas på olika sätt; den kan ses som ett uttryck för 

den knappa tid som finns kvar för att vara med den man älskar. Den kan även symbolisera 

slutet på ett förhållande eller, möjligtvis, en döende partner och det kollektiva självmord som 

paret begår för att slippa leva utan den andra. Liksom i ”Den osynlige mannen” uttrycks även 

här ett samspel mellan kärleken och döden. Bowring nämner Werther som exempel på en 

karaktär vilken ser självmord som ett hedervärt offrande i kärlekens namn; självmordet 

symboliserar kärlekens evighet.
84

   

      Melankolin gestaltas även genom att återigen tala om tid; ”Har Vi tid / innan allting tar 

slut?”. Diktjaget uttrycker dock att tiden passerar och att det är brådskande tillskillnad mot 

den melankoliska upplevelsen av att tiden står stilla och att tillvaron är meningslös. Den 

pessimistiska andan kommer däremot till tals genom frasen ”Är du lycklig nu?”. Det uttrycks 

sålunda en sorg och brådska kopplat till tidens fortgång; hinner vi bli lyckliga innan livet tar 

slut? Har vi egentligen upplevt lycka? Vart försvann tiden? Detta kan kopplas till ett av 

melankolins stora teman: förlust. Förlusten kan innebära förlust av exempelvis mening, ork 

men även tid.
85

 I ”Innan allting tar slut” uttrycks förlusten av tiden mellan diktjaget och 

Du:et. Tiden har sprungit iväg och tillvaron kantas av mörker och dödssymboler i form av 

tomhylsor och fötter hängandes över marken. I ”Innan allting tar slut” gestaltas sålunda 

melankolin genom företeelserna tid, förlust och död.   

 

2.5 Låttext ”La belle epoque” 

”La belle epoque” återfinns på albumet Tigerdrottningen från år 2014. Albumets titel kan 

tänkas syfta på en faktisk tigerhona eftersom Kent refererar till tigrar på tidigare album; en 
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tiger återfinns exempelvis på albumomslaget till Vapen & ammunition.
86

 Denna vita tiger 

bodde vanligtvis på Eskilstuna zoo och utgör sålunda en referens till Kents hembygd.
87

 I låten 

”Sverige” nämns ”En tiger som skäms” – detta syftar dock på parollen ”en svensk tiger” 

vilket innebar att svenskar under andra världskriget skulle hålla tyst om försvarsmöjligheter.
88

 

Symboliken med ”Tigerdrottningen” som albumtitel kan därför möjligtvis utläsas som ett 

kraftfullt djur av honkön som symboliserar styrka. Användandet av en tiger i namnet gör 

även att Kent refererar till egna, tidigare använda symboler.  

      Låttiteln ”La belle epoque” är på franska och betyder ”den ljuva epoken”. Begreppet 

används vanligtvis för att benämna den fredliga period i Frankrike som pågick mellan åren 

1871 till 1914; perioden utmärktes av fred, framtidstro och även nostalgi.
89

 I Kents låttext 

framkommer dock allt annat än en ljuv epok; titeln kan sålunda ses som en ironisk gliring 

mot det samhälle texten skildrar. I traditionell Kent-anda riktas fokus mot det lokala, mot 

Sverige.  

      ”La belle epoque” är uppbyggd efter ett poetiskt stilgrepp vilket används av Edith 

Södergran i dikten ”Vierge moderne”; en anaforiskt uppradande stil.
90

 ”Vierge moderne” 

inleds med raderna ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum / Jag är ett barn, en page och ett 

djärvt beslut, / jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol”. ”La belle epoque” inleds 

med: ”Jag är handen som håller flaggan / Jag är ficktjuven på centralen / Jag är bomben på 

terminalerna i väskan som lämnats kvar”. Södergrans dikt inleds dock med ”Jag är ingen 

[…]” tillskillnad mot ”Jag är […]” i ”La belle epoque”. Det gemensamma för båda texterna 

är dock att de inbegriper åtskilliga egenskaper och företeelser; diktjaget ”är” än det ena än det 

andra.  

      Textens tre första rader innehåller hotfulla, destruktiva symboler; flaggor, en ficktjuv och 

”bomben på terminalerna i väskan som lämnats kvar”. Frasen ”handen som håller flaggan” 

kan i sitt sammanhang tolkas som hotfull eftersom den möjligtvis symboliserar 

marscherande, politiska extremister. Därefter följer tre rader som istället innehåller referenser 
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till naturen: ”Jag är de första kalla regnen / Jag är frosten där inget växer / Jag är halvåret av 

mörker i landet som gud glömde”. Raderna uttrycker något oattraktivt, kallt och ofruktbart. 

Raden ”Jag är halvåret av mörker i landet som gud glömde” bekräftar att texten handlar om 

Sverige och det svenska samhället och inte sekelskiftets Frankrike; detta eftersom Sverige är 

ett nordligt land som får sin beskurna del av soltimmar.   

      Textens nästföljande rader refererar till flera destruktiva företeelser även om de innehar 

olika innebörd; ”Jag är tårgas i handväskan” kan dels utläsas som ett verktyg för självförsvar 

hos kvinnor, och tyder således på en för kvinnor otrygg tillvaro, dels som ett vapen i politiska 

demonstrationer.  ”Jag är med i ravekommissionen” utgör en referens till polisen eftersom 

ravekommissionen utgör en del av deras organisation. Ravekommissionen har till uppgift att 

förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk.
91

 Huruvida referensen menar att det är 

beklagligt att ungdomar fastnar i drogmissbruk eller att det är beklagligt att poliser ska ”lägga 

sig i” och kliva in på nattklubbar förblir osagt. Diktjaget fortsätter sedan att redogöra för 

negativa, destruktiva företeelser: 

 

Den främlingsfientliga politiken / Jag är självmordsstatistiken / Jag är glesbygden, Rohypnolen / Jag är 

svartsjukan, alkoholen / Jag är de snabba sms-lånen / Jag är drevet på skolgården 

 

”Den främlingsfientliga politiken” kan utläsas som en kommentar till det svenska politiska 

klimatet – att partier med rötter i vitmaktrörelsen tagit sig in i riksdagen, men även att 

etablerade partier börjat anamma en populistisk agenda. ”Jag är självmordsstatistiken” 

refererar till självmord som företeelse i en modern välfärdsstat som Sverige. Enligt 

Folkhälsomyndigheten ligger Sverige nämligen relativt högt på skalan avseende begångna 

självmord – antalet ”suicid” per 100 000 invånare låg i Sverige på 12,7 år 2015. Antalet 

suicid per 100 000 invånare i världen var 10,7.
92

 ”Jag är glesbygden, Rohypnolen” syftar 

troligtvis på Sveriges utarmade landsbygd och vad det innebär för medborgaren; denna 

medborgare upplever troligtvis ett slags utanförskap vilket i sin tur skapar ett visst politiskt 

klimat. Rohypnol är å andra sidan ett beroendeframkallande sömnmedel.
93

 Läkemedlet kom 

även att kallas ”Date Rape Drug” eftersom det användes för att spetsa personers drinkar på 
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krogar.
94

 Att nämna ”Rohypnolen” gestaltar sålunda det tragiska behovet av sömnmedel i 

samhället, men kan även syfta på det destruktiva i användandet av medlet som en 

våldtäktsdrog. Diktjaget nämner även svartsjuka och alkohol; dessa två företeelser nämns i 

samma mening vilket kan tolkas som att de har ett samband. Den mörka svartsjukan 

frammanas troligtvis i större grad i samband med alkoholanvändandet. Diktjaget nämner även 

den moderna företeelsen ”sms-lån”. Diktjaget refererar till dessa snabba lån för att påtala 

detta tillgängliga, omedelbara verktyg för att nå snabb tillfredsställelse. De snabba pengarna 

kan köpa omedelbar, materiell lycka men leder i slutändan till ockerräntor och fördärv. 

”Drevet på skolgården” för tankarna till mobbning eller sammanslutna elevgrupper med 

destruktiva åsikter i skolan.  

      Diktjaget vänder sedan på talesättet ”en för alla, alla för en” och säger istället: ”Alla för 

alla / En för en / Alla för alla / En för en / Så börjar vi om igen”. Tillskillnad från att varje 

individ kämpar för kollektivet och att kollektivet kämpar för individen så kämpar nu antingen 

alla för alla eller var och en bara för sin egen sak. Det uttrycks en känsla av att var och ser 

efter sig själv, som att solidaritet och medkänsla försvunnit bort. ”Så börjar vi om igen” tyder 

på en cyklisk tidssyn, som en kommentar till människans historia; människan upprättar vissa 

förhållningssätt i tillvaron men glömmer så småningom bort dessa och upprepar gamla 

misstag.  

      Diktjaget intar sedan en mer fridfull känsla: ” Jag är dimman i minneslunden / Vinden på 

bron över sundet”. Minneslunden utgör en stillsam och fridfull plats för sorg. Både dimman 

och vinden utgör referenser till lugna element i naturen. Det fridfulla förbyts sedan mot den 

tidigare destruktiva känslan: ”Jag är den misstänksamma grannen / Jävla finnar, norrmän, 

danskar”. Den senare meningen kan ses som sammanlänkad med den förra; den 

misstänksamma grannen skanderar just ”jävla finnar, norrmän och danskar”. 

      Diktjaget refererar vidare till vapen och våld: ”Jag är kniven i innerfickan / Jag är alla 

vapen vi exporterat / Jag är soldaterna vid byarna / Jag är minorna”. Kniven i innerfickan 

symboliserar våld och otrygghet. ”Jag är alla vapen vi exporterat” kan ses en kommentar till 

Sverige som framstående exportnation av vapen (Sverige är en av världens 15 största 

vapenexportörer)
95

. Detta kan anses paradoxalt sett till Sveriges pågående arbeten för fred. 
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Soldaterna och minorna för tankarna till krigszoner och måhända just de länder som Sverige 

exporterat vapen till; Sverige bidrar sålunda med både förstörande vapen och soldater som 

ska säkra freden.  

      Diktjaget refererar vidare till personer som inte röstar och melodifestivalen. Personer som 

inte röstar i valet tyder på en misstro mot det politiska systemet och de som håller i makten. 

Melodifestivalen, en tävling där du även använder just röstning, kan ses som en slags symbol 

för Sveriges vita medelklass som bänkar sig framför tv:n. Därefter följer två rader vilka liknar 

varandra men innehar olika mening: ”Jag är dom som går in i väggen / Jag är dom som går 

genom rutan”. Att gå in i väggen refererar till personer som ”bränns ut” av utmattning i 

samband med bland annat arbete och hushållskötsel. Att gå genom rutan syftar däremot på en 

person som fungerar bra i tv och ”går hem” hos publiken. Meningarna kan på så sätt ses som 

ett motsatspar. I nästföljande fras återfinns en referens till Stockholm (även om detta gjorts 

tidigare genom att bland annat nämna ”Centralen”): ”Jag bor i den största staden / Jag 

skänker pengar till Rädda Barnen / Och min dator är full av bilder som aldrig borde tagits”. 

Att bo i den största staden och samtidigt skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan 

utläsas som ett sätt för den bemedlade medborgaren att köpa sig fri från dåligt samvete. 

Måhända innehåller sedan datorn, med bilder som aldrig borde ha tagits, otillåtna bilder som 

står i direkt motsats till det arbete som Rädda Barnen försöker utföra. Att meningen dikteras 

efter ” Jag skänker pengar till Rädda Barnen” bidrar till att öppna upp för en sådan tolkning.  

      Diktjaget gör sedan två populärkulturella referenser: ”Jag är handen som gungar vaggan / 

Jag är staten och kapitalet”. ”Handen som gungar vaggan” eller ”The Hand That Rocks the 

Cradle” är namnet på en amerikansk thriller från år 1992. Filmen handlar om en läkare som 

tar livet av sig efter att ha blivit anklagad för sexuella närmanden av kvinnan Clair Bartel. 

Läkarens fru, Peyton, får missfall till följd av chock. Peyton tar sedan anställning som 

barnflicka hos Clair Bartel och hennes familj.
96

 Filmens titel syftar sålunda på att handen som 

gungar vaggan även kan vara den hand som dödar barnet. ”Jag är staten och kapitalet” syftar 

på Blå tågets låt från 1970-talet.
97

 Titeln syftar på att staten och kapitalet är två sidor av 

samma mynt; när hyrorna stiger höjer samtidigt staten bostadsbidragen.  

      Diktjaget refererar även till anonyma kommentarer och mobbning på internet; att gömma 

sig bakom anonyma identiteter och att inte behöva stå till svars för sina påståenden har idag 
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öppnat upp för nya möjligheter att uttrycka sig. I texten återfinns även en referens till 

McDonald’s: ”Jag är Big Macen du äter”. Liksom melodifestivalen är ett populärt tv-program 

i Sverige kan även ”Big Macen” ses som en symbol för den vanliga, svenska snabbmaten. I 

textens slutskede kontrasteras kristendom mot islam, två stora religioner i Sverige: ”Jag är 

moskéer och katedraler / Jag är bibeln och koranen”. ”La belle epoque” avslutas genom en 

upprepning av raderna ”Alla för alla / En för en / Så börjar vi om igen”. Den avslutande 

meningen kan tolkas som att den cykliska tiden börjar om på nytt.  

      Sammanfattningsvis kan det sägas att diktjaget är Sverige och allt vad det inbegriper. ”La 

belle epoque” utgör en ironisk kommentar mot den ljuva epok som Sverige befinner sig i; 

detta innefattar destruktiva företeelser som vapen, våld, misstänksamhet, utanförskap, frost 

och mörker. Det innefattar dock även dimma över minneslunden, vind över sundet, 

melodifestivalen och pengar till välgörenhet. De mörka symbolerna tar dock överhand och 

även de lättsamma företeelserna kan i sitt sammanhang utläsas som komplement till de 

mörka. Kännetecknande för textens stil är även att orden föds ur varandra och ger 

associationer till nya ord. Dels förekommer innehållsligt lika företeelser som dessa på 

varandra följande ”ficktjuven på centralen” och ”bomben på terminalerna”, ”de första kalla 

regnen” och ”frosten där inget växer”. Dels innehåller företeelserna även ljudlikheter vilket 

bekräftas av raderna ovan men även av följande exempel: ”Den främlingsfientliga politiken” 

och ”Jag är självmordsstatistiken”, ”Jag är glesbygden, Rohypnolen / Jag är svartsjukan, 

alkoholen”. Orden genererar varandra och leder till vidare associationer.  

      Melankolin gestaltas här bland annat genom förlusten; denna tar sig uttryck genom att 

framhålla hur samhället har blivit, att något gått förlorat längs vägen. Trygghet, förståelse och 

en större mening har förbytts mot en kniv i innerfickan, främlingsfientlig politik och snabba 

sms-lån. Diktjaget pekar dock inte ut någon särskild fiende för det förändrade samhället; alla 

företeelser är sammanflätade med varandra. Alkoholen bringar fram svartsjukan, halvåret av 

mörker och Rohypnol frammanar självmordsstatistiken och medborgaren på glesbygden 

känner sig bortglömd. Johannisson talar som tidigare nämnts om den moderna upplevelsen av 

tomhet och hur människan pendlar mellan begär och bedövning; i texten nämns Rohypnol, 

alkohol, snabba sms-lån och Bic Mac, allt lättillgängligt för att nå snabb tillfredsställelse.
98

 

”La belle epoque” gestaltar sålunda ett postmodernt Sverige där de stora berättelserna inte 

längre ger något svar på livets mening.
99

 Istället har våld och berusningsmedel tagit sig in för 
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att fylla jagets tomhet. Jämte förlusten återkommer den melankoliska känslan i form av tidens 

gång, genom att sörja något som gått förlorat och att hänge sig åt nostalgin. Texten avslutas 

med ”så börjar vi om igen” vilket bekräftar närvaron av tiden, i detta fall dess cykliska lopp; 

det kan utläsas som en hopplös suck över att människan inte ”förstår bättre” och att hon 

kommer upprepa gamla tankemönster. I ”La belle epoque” gestaltas sålunda de melankoliska 

företeelserna nostalgi, tid, kommersialism och pessimism.  



30 

 

3. Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att redogöra för hur vemod och melankoli gestaltas i Kents 

låttexter. Utgångspunkten var att Kents låttexter innehåller melankoliska drag, vilket bland 

annat bekräftas av skribenter i olika tidningar.  

      Melankolibegreppet har skiftat form under historiens gång; Johannisson framhåller att 

melankolin betraktats som ett mentalt sjukdomsliknande tillstånd, som ett stämningsläge och 

som en känsla.
100

 Melankolin kan sålunda förstås på flera olika sätt. Melankoli har ofta 

tillskrivits ”genierna” och setts som en nödvändighet för deras konstnärskap. Idag får ingen 

människa diagnosen ”melankoliker”; begreppet har istället gått över till att representera 

stämningslägen och känslor. 

      Analysen av urvalet låttexter för denna uppsats bekräftar att Kents låttexter innehåller 

vemodiga och melankoliska drag. Analysen har lyft fram hur melankolin gestaltas i de olika 

låttexterna och analysen visar även att texterna uttrycker melankoli på olika sätt. Följande 

melankoliska drag har sammanfattningsvis kunnat utrönas ur materialet: tid, förlust, nostalgi, 

kommersiella och materiella referenser, död, pessimism och behov av mänsklig bekräftelse. 

Tiden gestaltas på olika sätt; i ”La belle epoque” framhålls tiden exempelvis som något 

cykliskt: ”Alla för alla / En för en / Så börjar vi om igen”. Diktjaget upplever ibland förlust 

av just tid och blir då nostalgisk. I ”Innan allting tar slut” uttrycker diktjaget förlust av tid på 

följande sätt: ”Har Vi tid / innan allting tar slut?”. I ”999” uttrycks nostalgin till 1980-talet: 

”Är du Michael Jackson eller Michael Bolton / Är du Pepsi har du Kola”. I låttexterna 

används även kommersiella och materiella referenser för att visa hur diktjaget, trots dessa 

saker, ändå upplever en slags tomhet. Döden och dess närvaro gestaltas exempelvis i ”Egoist” 

med raderna ”Och plötsligt står du där övergiven i regnet / En fot i graven bland syrener och 

studenter”. I ”Den osynlige mannen” uttrycker diktjaget behovet av mänsklig bekräftelse: 

”Om du vill röra mig igen / Så måste jag vara i färg”. Texterna präglas i överlag av 

pessimism gentemot framtiden.  

      Låttexterna gestaltar sålunda melankoli på olika sätt. I ”Den osynlige mannen” vädjar ett 

bräckligt diktjag till ett Du, likt den känslosamme Werther till sin kärlek i Goethes Den unge 

Werthers lidanden. I ”La belle epoque” gestaltas melankolin däremot genom att skildra ett 

modernt Sverige kantat av Rohypnol, alkohol och snabba sms-lån. Det uttrycks en förlust 
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över ett tidigare samhälle och värden som gått förlorade. En modern låttext behöver sålunda 

inte gestalta melankoli på ett modernt sätt. 

      Som tidigare nämnts är litteraturvetenskap en tolkande vetenskap; detta innebär att jag 

som uttolkare inte kan komma fram till ett slutgiltigt och entydigt svar på undersökningens 

frågeställning. Sett till perspektivet att en text kan ge lika många tolkningar som den har 

läsare kan denna uppsats möjligtvis bidra med ytterligare en tolkning av Kens låttexter, med 

avstamp i melankolibegreppet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

”999” av Joakim Berg, Kent, 2012. Återfinns på: http://kent.nu/latar/999-2/  

 

I hela mitt liv har jag hört en sång 

En vaggvisa du sjöng en gång 

I hela mitt liv har jag litat på mig själv 

men nu behöver jag din hjälp 

I hela mitt liv har jag hört en sång 

En sång min mamma sjöng en gång 

I hela mitt liv har jag försökt att tänka själv 

men jag kommer inte längre utan din hjälp 

 

Alla mina tankar kretsar omkring sjuka saker 

 

De där drömmarna vi drömde kom från gränsland bortom taggtråden 

där skyttegravar grävdes när någon annan byggde landet när vi sov 

Nu är vi vakna men vi känner inte igen oss 

De har rivit våra gator bränt ner lekplatserna 

där vi hängde som barn 

Hur långt man än har kommit 

är det alltid längre kvar 

 

Det fanns ett ljus som aldrig släcks 

i sångerna från min uppväxt 

I hela mitt liv har jag litat på min tur 

men det här kan jag aldrig slingra mig ur 

 

Alla våra ideal kommer från ett rosa åttiotal 

 

Så nu tänker vi på resor, Vita nätter, Ian Curtis 

http://kent.nu/latar/999-2/
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Är du Michael Jackson eller Michael Bolton 

Är du Pepsi har du Kola 

är du lönsam i din nakenhet, dina blåmärken och valkar 

Du har gåshud för du fryser är det här det bästa livet hade att ge? 

Hur långt man än har kommit 

är det alltid längre kvar 

 

Alla mina tankar kretsar omkring dyra saker 

 

Åh baby var har du varit 

vi har redan tänt på grillen 

vi har väntat här i regnet på någonting som inte händer 

och som aldrig kommer att hända 

Det är bara en vag känsla 

av att någonting gått förlorat 

att vi slösat vår bästa tid på missunnsamhet 

Längre har vi inte kommit 

 

Dom 999 saker jag aldrig skulle göra 

Dom vägs upp av 999 värre saker jag gjort 

Dom 999 saker jag aldrig skulle göra 

Dom vägs upp av 999 värre saker jag redan har gjort 
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Bilaga 2 

”Den osynlige mannen” av Joakim Berg, Kent, 1995. Återfinns på: http://kent.nu/latar/den-

osynlige-mannen/  

 

Fyll mig med luft igen 

Gör mig synlig 

Du får gärna avsky mig 

om det gör mig tydlig igen 

 

Om du vill visa dig igen 

Om du vill komma hit igen 

Om du vill röra mig igen 

Så måste jag vara i färg 

 

Fyll mig med vatten min vän 

men håll mig flytande 

Jag låter dig avsky mig 

Det gör mig tydlig igen 

 

Om du vill visa dig igen 

Om du vill komma hit igen 

Om du vill röra mig igen 

Så måste jag vara i färg 

http://kent.nu/latar/den-osynlige-mannen/
http://kent.nu/latar/den-osynlige-mannen/
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Bilaga 3 

”Egoist” av Joakim Berg, Kent, 2016. Återfinns på: http://kent.nu/latar/egoist/  

 

Aprilhimlen oskyldigt röd 

Vinden bär en doft av rök 

Runtom i Sverige glöder bokbålen 

 

På stora torget brinner kors 

Nu är hat ok om det riktas åt rätt håll 

Inget slår hårt som vänstervåld 

Vi ska aldrig bli som ni 

 

Det finns de som säger att kärlek är så enkelt 

Antingen har man den eller så har man inte 

 

Och plötsligt står du där övergiven i regnet 

En fot i graven bland syrener och studenter 

 

Vi ska leva leva livet 

Vi är drevet vi har drivet 

Vi ska leva leva livet 

Vi tar allt ja allt för givet 

 

Du är socker, nyfikenhet 

Jag är starkt svart kaffe, ambitioner och regn 

En monoton vers behöver en stark refräng 

 

Vårt motto var länge ta ingen skit 

Men du kom på ett bättre 

”Var lite lite snällare än du måste vara” 

Vi ska aldrig bli som ni 

 

Det finns de som säger att kärlek är så enkelt 

http://kent.nu/latar/egoist/
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Antingen har man den eller så har man inte 

 

Och plötsligt står du där övergiven i regnet 

En fot i graven bland syrener och studenter 

 

Vi ska leva leva livet 

Vi är drevet vi har drivet 

Vi ska leva leva livet 

Vi tar allt ja allt för givet 

 

Bered en väg för en ny terrorism 

Bered en väg för en ny Egoism 

Bered en väg för en ny terrorism 

Bered en väg för Ego, Ego, Egoismen 

 

Vi ska leva leva livet 

Vi är drevet vi har drivet 

Vi ska leva leva livet 

Vi tar allt ja allt för givet 

 

Vi ska aldrig bli som ni 

Vi ska aldrig bli som ni 

Vi ska aldrig bli som ni 
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Bilaga 4 

”Innan allting tar slut” av Joakim Berg, Kent, 1997. Återfinns på: http://kent.nu/latar/innan-

allting-tar-slut/  

 

Moderna tankar om varandra 

och Du liknar ingen annan 

Antika löften som Vi blandar 

tills Vi båda slutat andas 

luften omkring… 

 

Är Du lycklig nu? 

Är Du lycklig nu? 

Är Du lycklig nu? 

 

Har Vi tid 

innan allting tar slut? 

Äntligen har Jag hittat orden 

& Jag hittar Dina händer 

under bordet 

Vi hinner bli något stort än 

Växa några meter 

innan sommaren 

blir oktober… 

 

Det ligger tomhylsor i parken 

Våra fötter är en meter 

över marken 

Jag visste att 

Du skulle bli stark sen 

Min hand i Din hand 

när kapporna 

vänder efter vinden… 

http://kent.nu/latar/innan-allting-tar-slut/
http://kent.nu/latar/innan-allting-tar-slut/
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Bilaga 5 

”La belle epoque” av Joakim Berg, Kent, 2014. Återfinns på: http://kent.nu/latar/la-belle-

epoque/  

 

Jag är handen som håller flaggan 

Jag är ficktjuven på centralen 

Jag är bomben på terminalerna i väskan som lämnats kvar 

Jag är de första kalla regnen 

Jag är frosten där inget växer 

Jag är halvåret av mörker i landet som gud glömde 

Jag är tårgas i handväskan 

Jag är med i ravekommissionen 

Den främlingsfientliga politiken 

Jag är självmordsstatistiken 

Jag är glesbygden, Rohypnolen 

Jag är svartsjukan, alkoholen 

Jag är de snabba sms-lånen 

Jag är drevet på skolgården 

 

Alla för alla 

En för en 

Alla för alla 

En för en 

Så börjar vi om igen 

 

Jag är dimman i minneslunden 

Vinden på bron över sundet 

Jag är den misstänksamma grannen 

Jävla finnar, norrmän, danskar 

Jag är kniven i innerfickan 

Jag är alla vapen vi exporterat 

Jag är soldaterna vid byarna 

Jag är minorna 

http://kent.nu/latar/la-belle-epoque/
http://kent.nu/latar/la-belle-epoque/
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Jag röstar inte längre i valet 

Jag är melodifestivalen 

Jag är dom som går in i väggen 

Jag är dom som går genom rutan 

Jag bor i den största staden 

Jag skänker pengar till Rädda Barnen 

Och min dator är full av bilder som aldrig borde tagits 

 

Alla för alla 

En för en 

Alla för alla 

En för en 

Så börjar vi om igen 

 

Jag är handen som gungar vaggan 

Jag är staten och kapitalet 

Jag är säkerhetsmanualen, anonyma kommentarer 

Jag är mobbningen på nätet 

Jag är Big Macen du äter 

Jag är moskéer och katedraler 

Jag är bibeln och koranen 

 

Alla för alla 

En för en 

Alla för alla 

En för en 

 

Alla för alla 

En för en 

Så börjar vi om igen 

 

 

 


