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1. Inledning 

Traditionellt sett har poesin varit talad, inte skriven, något som framförts på scen framför en 

publik.1 Den politiska användningen av estradpoesi är inget nytt påfund. Brukspoesi och tillfäl-

lespoesi i flera olika former har använts för att övertyga eller övertala publiken om olika sam-

hällspolitiska frågor. Det retoriska talet har fått mycket uppmärksamhet för sin starka relation 

till politik, men hur fungerar det när talet är poesi? Denna uppsats vill fördjupa förståelsen av 

poesi som framförs på scen och hur den fungerar som en politisk handling. Detta görs genom 

att undersöka en specifik poesigenre: Poetry slam. Poetry slam är en tävling i estradpoesi som 

under de senaste trettio åren växt fram världen över, och många utnyttjar sin tid framför micken 

till att ta upp politiska åsikter eller personliga berättelser med en politisk agenda. Uppsatsen 

undersöker hur åtta olika poeter som tävlade i SM i Poetry slam 2019 använder sig av Poetry 

slam som en politisk plattform. Den undersöker på vilket sätt dikterna tar upp aktuella sam-

hällspolitiska frågor, hur dessa frågor gestaltas samt hur olika strategiska manövreringar väcker 

identifikation hos publiken. Då dikterna måste vara skrivna av poeterna själva, men inte måste 

vara baserade på egna erfarenheter, blir det tydligt att poeterna genom dikterna konstruerar en 

identitet. Uppsatsen undersöker därför även hur detta används som ett medel för att övertyga 

eller övertala. 

1. 1 Bakgrund 

1. 1. 1 Retorik, poesi och politik 

Relationen mellan retorik, poesi och politik framstod under antiken som relativt enkel. Då var 

dikten något som framfördes framför en publik och ofta i kombination med musik. Diktandet 

och retoriken behandlades som delar av samma konst och poeter sågs som retoriker.2 Aristoteles 

menade även att retoriken, och således även poesin, är en del av politiken. Han placerade reto-

rikens studium som en underordnad del till politikens etiska aspekter.3 Än idag är det tydligt att 

retorik och politik går tätt ihop, oavsett hur man definierar retoriken. Är retoriken endast välta-

lighet hjälper den bland annat att effektivisera den politiska kommunikationen, är retorik kopp-

lat till det etiska så ger det ett nytt perspektiv på hur ideal politisk kommunikation bör se ut. 

Retoriken kan fungera både som ett analysverktyg och som en inspiration och tillvägagångssätt 

till att själv skriva ett politiskt tal. 

 
1 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2016, s. 42. 
2 Lindqvist 2016, s. 42–46. 
3 Gerard A. Hauser, “Politics. An overview”, Encyclopedia of rhetoric, Thomas O. Sloane, (red.), Oxford; New 

York: Oxford University Press 2001, 612–616. 
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Senare har det dock inte varit lika enkelt att beskriva relationen mellan retorik, poesi och politik. 

Under exempelvis renässansen sågs retoriken som läran om det smyckade språket och dess 

persuasiva inslag flyttades till dialektiken. Poesin var ett praktexempel på detta smyckande 

språk, eftersom många troper, rytm och rim traditionellt ses som en grundläggande del av den. 

Poesin blev då en syster-disciplin till retoriken.4 I nyare tider har retoriken och poesin helt skilts 

åt i teorin. En grundläggande skillnad har varit att retorikens mål setts som att övertala en 

publik, medan poesins mål varierat. Kopplingen mellan ämnena har dock funnits kvar. Retori-

ken har givit poeter möjligheten att reflektera över bland annat publik och målet med dikten. 

Poeter använder då retoriken som tydligast när de skriver politiska dikter, det vill säga dikter 

som har att göra med samhällspolitiska frågor där målet med dikten är att övertala eller över-

tyga.5 

Kopplingen mellan poesi och politik i just Sverige blev tydlig bland annat under 1800-talets 

arbetarrörelser. Poesin anlade här ett fokus på ”kollektiva erfarenheter med politisk betydelse.”6 

Det smyckade språket blev en sekundär prioritering i dikterna. Även under folkrörelser som 

kvinno- fred- och miljörörelserna på 1980-talet användes poesi för att övertala, svetsa samman 

och mana till handling.7 Under 2000-talet finns det många exempel på hur dikter och det poli-

tiska kombineras i form av exempelvis rap, reggae och hiphop-låtar med högst argumenterande 

texter.8 Vidare, utanför låtarnas värld, är Spoken word och Poetry slam ett exempel på arenor 

där poesin och politik enas. Mer om detta under följande rubrik. 

1. 1. 2 Spoken word och Poetry slam 

Precis som uttrycket Spoken word visar är det ett väldigt brett begrepp som inkluderar allt från 

rap och hip-hop till teater eller folkmusik. Musik, dans, bilder och andra typer av hjälpmedel 

kan användas för att fånga publiken och budskapen är ofta förankrade i samhällspolitiska frå-

gor. Ordlekar och stilfigurer som upprepningar, rytm och rim är vanliga inom Spoken word.9 

Poetry slam är en tävling i Spoken word, estradpoesi. Som i de flesta kreativa tävlingar går det 

att påstå att det finns en omöjlighet i att bedöma vem som är bäst, då det subjektiva tyckandet 

 
4 Peter Mack, “Poetry”, Encyclopedia of rhetoric, Thomas O. Sloane, (red.), Oxford; New York: Oxford Univer-

sity Press 2001, 603–612. 
5 Mack 2001, s. 603–606, 612. 
6 Carina Agnesdotter, Dikt i rörelse: Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982, 

Möklinta: Gidlund 2014, s. 17. 
7 Agnesdotter 2014, s. 9–11. 
8 Se exempelvis de explicit politiska låtarna: Carl Silversporre & de gamla moderaterna, Hellre död än röd, 

2010; Partiet, Pinsamt, 2016. 
9 Poetry Foundation, ”Spoken Word”, https://www.poetryfoundation.org/learn/glossary-terms/spoken-word 

(2019-11-09). 

https://www.poetryfoundation.org/learn/glossary-terms/spoken-word
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spelar stor roll. I Poetry slam är det jurygrupper ur publiken som agerar domare, så dikternas 

bedöms utifrån en mängd olika smaker och erfarenheter. Tävlingsformen har sina rötter i USA. 

Runt 80-talet nådde poesin väldigt sällan utanför sin egen lilla subkultur av läsare, och många 

talade om poesin som död. Marc Smith, ”a white Chicago construction worker turned poet”, 

var en av många som ville ändra på detta.10 Han försökte på olika sätt kombinera poesin med 

nya forum, som barer, eller nya former, som musik, för att hitta ett fungerande koncept. I mitten 

av 80-talet hittade han detta koncept när han lät publiken bedöma poesin som framfördes. Från 

början skedde bedömningen genom applåder, där mer ljud och oväsen visade på högre betyg, 

men detta övergick senare till att man delade ut numeriska poäng. Formatet fångade publiken 

och tävlingen, som fick namnet Poetry slam, blev ett återkommande fenomen.11 Sedan 1997 

har svenska mästerskapen i Poetry slam arrangerats. Den arrangeras i olika städer varje år i maj. 

Poeter som tävlar har oftast kvalat in till SM från en deltävling och/eller en ortsfinal.12 

Poetry slam är alltså en tävling i poesi som framförs på scen. Varje poet får högst tre minuter 

och nio sekunder på sig att framföra en egenskriven dikt, på vilket språk de själva bestämmer, 

och utan rekvisita. Det är dock okej att läsa högt från papper, telefon eller dylikt. Fem jurygrup-

per ur publiken sätter därefter poäng mellan 0,0–10,0 varefter poängen från den jurygrupp som 

ger högst poäng och den som ger lägst poäng stryks. De kvarvarande tre jurygruppernas poäng-

sättning blir diktens rankingpoäng, som då blir mellan 0,0 och 30,0. Tidsövertramp ger po-

ängavdrag på denna ranking med 0,5 poäng per avslutad 10-sekundsperiod. Tävlingen sker oft-

ast i omgångar där åtta poeter läser varsin dikt, varav de fyra med högst ranking går vidare till 

en semifinal. Där nollställs poängen och de två med högst ranking i semifinalen går vidare till 

final. I vissa tävlingar är semifinalen två dueller där vinnande poet från vardera duellen går 

vidare. Även i finalen nollställs poängen, och den som avslutar med högst poäng på sista dikten 

vinner.13 

Svenska mästerskapen i Poetry slam 2019 tog plats i Malmö och 46 poeter tävlade i den indi-

viduella tävlingen. Dessa poeter har på olika sätt kvalat in i tävlingen från hela landet. Under 

de fyra tävlingsdagarna lästes 138 dikter i grundomgångarna, och 14 dikter i finalomgången 

(minus eventuella vinnardikter som läses utanför tävlan). Poeterna blir inte presenterade med 

 
10 Susan B. A. Somers-Willett, The cultural politics of slam poetry : race, identity, and the performance of popu-

lar verse in America, 1 e-boksuppl., januari 2009, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?do-

cID=3414916, s. 3. 
11 Somers-Willett 2009, s. 2–4. 
12 Nationalencyklopedin, ”Poetry slam”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/poetry-slam (2019-10-17). 
13 Poetry slam SM, ”För tävlande”, http://poetryslamsm.se/for-tavlande/ (2019-10-31). 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=3414916
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=3414916
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/poetry-slam
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/poetry-slam
http://poetryslamsm.se/for-tavlande/
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något annat än namn innan de går upp på scenen, vilket leder till att större delen av publiken, 

minus poetens egna vänner och familj, inte har någon annan förförståelse om personen än hens 

namn, hens synliga fysiska egenskaper samt eventuellt tidigare lästa dikter.14 

Det som framförs på scenen under ett Poetry slam räknar jag som dikt och inte ett tal, oavsett 

stilmedel, rytm eller andra faktorer. Detta är på grund av att det uttalat är en tävling i ”poetry” 

och att alla tävlande således i sitt skrivande anpassat sig till detta och skrivit vad de själva anser 

är en dikt. 

1. 2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur estradpoesi fungerar som politisk handling. För att 

göra detta har jag avgränsat mig till Poetry slam-scenen som plattform, till materialet som fram-

kommer i nästa stycke, samt till tre huvudfrågor: 

1. Lyfter dikterna aktuella samhällspolitiska frågor och gör de detta explicit? 

2. Hur gestaltas dessa samhällspolitiska frågor retoriskt? 

3. På vilket sätt skapar gestaltningen identifikation hos publiken? 

1. 3 Material 

Jag har själv under de senaste två åren varit aktiv inom Poetry slam-tävlingar, lokala som nat-

ionella, både som publik och tävlande. Detta har gett mig en inblick i material och strategier 

som poeter använder, samt motgångar de möter, och det är också något som med all säkerhet 

har påverkat denna uppsats. Materialet jag undersöker grundar sig i en sparad live-sändning på 

Facebook från finalen av svenska mästerskapen 2019.15 Under tiden för inspelningen var jag i 

Malmö för att se finalen. De dikter jag undersöker är skrivna och framförda av de 8 poeter som 

kvalat in både till svenska mästerskapen och finalen i svenska mästerskapen. Jag valde dessa 

på grund av att jag vill undersöka dikter från slam-poeter som är mer etablerade inom genren, 

då också amatörer kan tävla i kvaltävlingarna inom Poetry slam. 

De 8 poeterna är från olika delar av Sverige och läste i finalen 1, 2 eller 3 dikter, beroende på 

hur långt de avancerade i tävlingen. Totalt lästes 14 dikter: 8 i grundomgången, 4 i semifinalen 

och 2 i finalen. Detta innebär att Andra Anna och Rönn Zakrisson läste tre dikter var, Antonia 

Eriksson och Simone Ljungqvist läste två dikter var och Kata Nilsson, Adam Bäck, Mattias 

Nilsson och Anna Wallde läste en dikt var. Jag har valt att analysera en dikt från varje person. 

 
14 Poetry slam SM, ”Finalresultatet!”, http://poetryslamsm.se/finalresultatet/ (2019-10-31). 
15 ”Ord på scen har sänt live: Individuell final av SM i Poetry Slam” (2019), Facebook, https://www.fa-

cebook.com/ordpascen/videos/430023731154238/?q=Individuell%20fi-

nal%20av%20SM%20i%20Poetry%20Slam (2019-10-31). 

http://poetryslamsm.se/finalresultatet/
https://www.facebook.com/ordpascen/videos/430023731154238/?q=Individuell%20final%20av%20SM%20i%20Poetry%20Slam
https://www.facebook.com/ordpascen/videos/430023731154238/?q=Individuell%20final%20av%20SM%20i%20Poetry%20Slam
https://www.facebook.com/ordpascen/videos/430023731154238/?q=Individuell%20final%20av%20SM%20i%20Poetry%20Slam
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Detta är för att poeterna ofta har en tydlig personlig stil och att ingen av dessa stilar ska över-

representeras i resultaten. Det är även mer kvalitativt överskådligt att avgränsa till åtta dikter, 

något som möjliggör jämförelsen mellan dessa. Jag har även möjlighet att fördjupa mig mer i 

de dikter jag analyserar.  

Avgränsningsvalet av åtta dikter har skett i tre steg. Första steget låg i att fyra poeter endast 

läste en dikt var. Dessa fyra dikter har alltså automatiskt gått med i urvalet. Andra steget tog i 

åtanke att en poet uttryckt en explicit ovilja att av personliga skäl få vissa dikter analyserade, 

och jag har därmed valt den dikt som poeten ansett är minst personligt utelämnande. Därefter 

var det tre dikter till som skulle väljas ut. Detta urval har skett med en hypotes som grund. Den 

hypotesen handlar om att alla dikter har en politisk slagsida, även om de inte explicit tar upp 

politiska problem. Därför har valet inte legat på huruvida dikterna explicit argumenterar för en 

politisk ståndpunkt, utan på en bredd i ämnesval. 

För enkelhetens skull har jag namngett dikterna, trots att de i tävlingen inte presenteras med 

namn. Dessa namn är antingen komna ur citat från dikten eller från övergripande ämne och 

används som pedagogiskt hjälpmedel i hänvisningar under analysen. I listan nedan följer namn 

eller artistnamn i ordning från första till sjunde plats (då två kom på delade sjätteplats) tillsam-

mans med det namn som jag givit dikten som jag kommer analysera.  

1. Andra Anna: ”Makraméband av muskelfibrer” 

2. Rönn Zakrisson: ”Eldsjälarnas stad” 

3. Antonia Eriksson: ”Goldfish” 

4. Simone Ljungqvist: ”Socialtjänsten” 

5. Kata Nilsson: ”Jag är din fristad” 

6. Adam Bäck: ”En gång kände jag en kille”; & Mattias Nilsson: ”Ökenblomma” (delad 

6:e plats) 

7. Anna Wallde: ”Är du nöjd nu?” 
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1. 4 Teori och metod 

Det finns tre olika grunder för uppsatsen: Kenneth Burkes identifikationsteori, den fiktiva reto-

rikens tre funktioner samt den klassisk-retoriska läran med främst fokus på stilläran. Burkes 

identifikationsteori är utgångspunkten för mitt perspektiv på kommunikation och dess funktion, 

den fiktiva retorikens tre funktioner är grunden för uppsatsens metod, och den klassisk-retoriska 

stilläran kompletterar metoden. 

1. 4. 1 Kenneth Burkes identifikation 

Kenneth Burke var själv poet och författare, utöver grunden som litteraturforskare och littera-

turkritiker. Han är känd bland annat för sin syn på dikt, och retorik, som en symbolisk handling. 

Burke menar att människans skillnad gentemot djuren ligger i vår förmåga att använda oss av 

symboliska handlingar.16 Han ger ingen exakt definition av vad detta innebär, men det blir tyd-

ligt att dessa handlingar är tätt kopplade till språk, bland annat när han skriver: ”Language is a 

species of action, symbolic action […]”.17 Symboliska handlingar kan beskrivas som politiska 

i den mån de vill förändra villkoren för det gemensamma samhället. En dikt blir en politisk-

symbolisk handling när poeten i någon mån gestaltar, tematiserar, diskuterar eller på annat sätt 

lyfter samhällspolitiska frågor och problem. 

Burke menar att retorik har motiv även när detta inte uppmärksammas i explicit argumentat-

ion.18 Detta har stark relation till poesin, som inte nödvändigtvis argumenterar explicit. Burke 

själv ansåg att vi bör ta hänsyn till det retoriska och dialektiska i texter som ofta ses som ren 

poesi. Det finns gånger där uttryck på samma gång delvis är med avsikt och delvis oavsiktligt, 

ett mellanting mellan något uttryckligt argumenterande och ett sakligt konstaterande utan mål.19 

Burke såg på poesi och retorik som två olika saker, men som ändå till viss mån var förenliga. 

Han menade att skillnaden mellan retorik och poesi är att retoriken mer explicit argumenterar 

om ett ämne, medan poesin dramatiserar konflikten som ämnet berör, något som blir tydligt när 

han skriver: ”[…] where a rhetorician might conceivably argue […], in Poetics a profound dra-

matizing of the conflict itself would be enough […].20 Retorik och poesi kan undersökas med 

 
16 Kenneth Burke, Language as symbolic action: essays on life, literature, and method, Berkeley: University of 

California Press 1966, s. 206–301. 
17 Burke 1966, s. 15. 
18 Robert L. Heath, “Identification”, Encyclopedia of rhetoric, Thomas O. Sloane, (red.), Oxford; New York: 

Oxford University Press 2001, s. 375. 
19 Kenneth Burke,”A Rhetoric of Motives”, i The Rhetorical Tradition. Readings from Classical Times to the 

Present, Bruce Herzberg; Patricia Bizzel (red.), Boston: Bedford/St. Martin's 2001, s. 1324. 
20 Burke 1966, s. 296. 
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metoder som motsvarar varandra, men som har olika tillämpning beroende på om det är retorik 

eller poesi.21  

Begreppen övertyga eller övertala var för Burke inte tillräckliga för att förklara fenomenet som 

uppstår mellan talare och lyssnare. Istället myntade Burke det bredare begreppet identifikation. 

Han menade att identifikation är det enda sättet vi kan övertalas, och vi identifierar oss när vi 

hitta likheter mellan varandra.22 Begreppet grundar sig i Burkes människosyn. Han såg på män-

niskor på ett existentiellt plan som separerade, för: ”[i]f men were not apart from each other, 

there would be no need for the rhetorician to proclaim their unity.”23 I en värld där alla håller 

med varandra skulle ingen behöva övertygas, och i en värld där alla är totalt oeniga på alla sätt 

och vis skulle ingen kunna övertygas. Då människor är separerade, men inte totalt oeniga, kan 

identifikationen uppstå. ”To identify A with B is to make A ’consubstantial’ with B.”24 Att 

identifiera sig behöver inte betyda att man ser sig själv i person A. Det kan även vara att man 

exempelvis delar dennes idéer, motiv eller intressen. Detta kan en talare eller poet använda sig 

av som strategisk manövrering. Genom att visa på idéer, motiv, och intressen som man själv 

har signalerar A till B att hens egenskaper liknar Bs. Dessa egenskaper kallar Burke för pro-

perties.25 Motsatsen till identifikation kallas dissociation.26 

1. 4. 2 Den fiktiva retorikens tre funktioner  

Sofi Qvarnström beskriver modellen för att analysera fiktion som retorik baserad på den prag-

matiska definitionen av fiktion, som innebär att ”fiktion blir till fiktion när den behandlas och 

uppfattas som fiktion.”27 Definitionen går tillbaka på John R. Searles, och framhäver en icke 

existerande skillnad mellan fiktion och icke-fiktionens formella drag. Det enda som skiljer 

dessa åt är med ”vilken attityd läsaren/lyssnaren närmar sig berättelsen.”28 Dikterna i ett Poetry 

slam, som exempel, kan mycket väl vara självupplevda men kan lika gärna vara fiktion eller 

överdrifter. Behandlar vi dikterna som fiktion blir de till fiktion och vi kan närma oss dikterna 

från ett nytt perspektiv, ett perspektiv där dikternas berättelse i sig blir en strategisk manövre-

ring och ett övertalningsmedel. Funktionsmodellen bidrar således inte bara till struktur i ana-

lysen utan även till ett intressant perspektiv i undersökningen. Fiktionen säger oss något om 

 
21 Burke 1966, s. 296–301. 
22 Burke 2001, s. 1324. 
23 Burke 2001, s. 1326. 
24 Burke 2001, s. 1326. 
25 Burke 2001, s. 1324–1340. 
26 Burke 2001, s. 1324–1340. 
27 Sofi Qvarnström, ”Fiktion som retorik”, i Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Pa-

trik Mehrens, och Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 149. 
28 Qvarnström 2014, s. 149. 
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verkligheten och vill inverka på hur vi tänker om den. Den försöker inte driva en sammanhäng-

ande argumentation eller göra anspråk på någon form av ”sanning”.29 

Funktionsmodellen analyserar material i tre funktioner: den känslomässiga, den instrumentella 

och den konstitutiva. Den känslomässiga funktionen innefattar vilka medel som används för att 

läsaren, eller i vårt fall lyssnaren, ska acceptera den världsbild som författaren, eller i vårt fall 

poeten, bygger upp. Här analyseras berättargrepp, berättartekniker, stilmedel och annan form 

av strategisk manövrering. Den instrumentella funktionen ser till de persuasiva drag en berät-

telse har. Fiktionen blir ett försök att förändra vår verklighetssyn och har uppkommit som en 

potentiell lösning till ett problem som funnits i den kontext som den uttalades i. Därför är det 

viktigt att se till inte bara samtiden där dikten lästes, utan även fundera över diktens tänkta 

publik. Ibland utgår dock inte fiktionen från en tes som argumenteras för. Istället blir berättelsen 

ett sätt för talaren/skribenten/poeten att bekräfta eller utmana den sociala ordningen. Detta be-

handlas under den konstitutiva funktionen. Den konstitutiva funktionen anlägger ett perspektiv 

på analysen där vi ser till samhällskontexten och hur texten i förlängning kan leda till någon 

sorts förändring. Här bekräftas eller utmanas normer och värderingar. De olika funktionerna 

har stark relation till det material som de appliceras på och materialets innehåll. Ibland överlap-

par de varandra. Är berättelsen väldigt tesdriven kan den instrumentella funktionen kräva en 

längre analys, men är den å andra sidan mer implicit argumenterande är det den konstitutiva 

funktionen som kan behöva en mer djupgående analys.30 

1. 4. 1 Den klassisk retoriska stilläran 

Jag förstår den klassiska retoriska stilläran såsom den beskrivs av Janne Lindqvist i Klassisk 

retorik för vår tid. Han skriver att läran om elocutio är retorikens mest komplexa del. Det är 

delen som inkluderar allt från ordval och dess konnotationer till olika stilgrepp som rytmiska 

figurer och liknelser. Den mer allmänna listningen av de olika stilgreppen jag analyserar i denna 

uppsats, såsom metafor, synekdoke, ironi, additionsfigurer, subtraktionsfigurer och fonetiska 

figurer med flera, går att finna här.31 Lindqvist beskriver att läran om elocutio handlar om att 

undersöka och försöka förstå vilka funktioner som specifika ord och uttryck har. Exempelvis 

kan ord som är synonyma fungera på olika vis i samma sammanhang, som ”mor”, ”mamma” 

och ”morsa”. Valet av ord är alltså avgörande för hur en text uppfattas och kan i sig fungera 

som ett argument. Lindqvist skriver att uttryck aldrig är neutrala och ”ofta är värda att studera 

 
29 Qvarnström 2014, s. 158. 
30 Qvarnström 2014, s. 147–160. 
31 Lindqvist 2016, s. 263–317. 
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noggrant, långsamt och eftertänksamt”.32 Jag vill i denna uppsats beröra några av de viktigaste 

delarna av var dikts elocutio, vilket görs när den känslomässiga funktionen analyseras. 

1. 5 Tidigare forskning 

1. 5. 1 Tillfällespoesi och poesi i bruk 

Det finns en del tidigare forskning om politisk poesi och estradpoesi. I Sverige är det främst en 

forskare som har fokuserat på dessa två i kombination till varandra. Carina Agnesdotter har i 

sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap 2014, Dikt i rörelse: Ingrid Sjöstrand och poesins 

retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982, analyserat vilka funktioner poesi fyller i kollek-

tiva politiska sammanhang. Hon fokuserar bland annat på vad Sjöstrands bruksdikter kan säga 

om samtiden, om fredsrörelserna de var en del av, samt hur samtiden kan säga något om Sjö-

strands dikter, om situationen som fick dikterna att uppstå. Agnesdotter beskriver bruksdikter 

som dikter som är användbara i specifika situationer och tagna ur en kollektiv och folklig verk-

samhet. Ingrid Sjöstrands dikter gick att ta del av både genom sånger som sjöngs inom rörelsen, 

uppläsning på manifestationer och i textform. Agnesdotter kommer bland annat fram till att 

skapandet av ett ”vi” är viktigt inom brukspoesin. Poeten fungerar som en talare för ett kollektiv 

av lyssnare och läsare. Metaforer och liknande troper blir i dikten argument, och estetiska kon-

cept i en argumenterande dikt blir retoriskt effektiva. Den politiska poesin som används i rörel-

sesammanhang möter samma behov som andra retoriskt politiska handlingar: att skapa medve-

tenhet, beredskap och en kollektiv identitet.33 

Det finns bland annat två andra framstående exempel där dikter analyserats i liknande kontext. 

Janne Lindqvist analyserar i sin doktorsavhandling ordet dygd och hur poeter använde sig av 

olika strategiska manövreringar för att få handelsmän att framstå som dygdiga under början av 

1600-talet till 1700-talets slut. Under samtiden ansågs handelsmän vara giriga bedragare och 

för att hylla dessa behövdes andra strategier än i den traditionella tillfällesdikten. Tillfällesdikter 

är dikter som är skrivna för ett specifikt tillfälle, såsom bröllop, begravning och födelsedags-

fester och är till för att hylla.34 En annan forskare, Claes Ahlund, intresserar sig istället för hur 

ideologi uttrycks genom poesi hos tre författare som var aktiva under första världskriget. 

 
32 Lindqvist 2016, s. 263–265. 
33 Agnesdotter 2014, s. 261. 
34 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar: begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1770, Uppsala: 

Acta Universitatis Upsaliensis 2002, s. 263–270. 
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Dikterna som analyseras är i högsta grad politiska, och fokus i analysen ligger på författar-

skapet: på relationen mellan författarnas ideologier och hur de kommer till uttryck.35 

Medan Lindqvists forskning visar på den tidens traditionella ”estradpoesi” tar den inte upp 

samma samhällsaspekt som jag inriktat mig på. Claes Ahlund å andra sidan har i högsta grad 

politisk inriktning. Han lägger dock sitt fokus på ett ideologiskt plan, medan mitt fokus ligger 

mer på samhällspolitiska sakfrågor. Således är båda viktiga som tidigare forskning om dikt som 

estradpoesi och politisk. Agnesdotter har i sin tur ett fokus som ligger både på det politiska och 

estradpoesin, något som direkt går i linje med det jag vill undersöka. 

1. 5. 2 Spoken word och Poetry slam 

Det är främst i USA, där Poetry slam har sitt ursprung, som det finns forskning om tävlingen. 

Susan B. A. Somers-Willett är själv poet och har skrivit boken The Cultural Politics of Slam 

Poetry: Race, Identity, and the Performance of Popular Verse in America. Hon skriver att po-

eterna som får mest poäng inom Poetry slam är de som upplevs som mest autentiska. Poetry 

slam blir således en tävling i äkthet. Hon undersöker hur vissa typer av marginaliserade poeter, 

speciellt de med afrikanskt-amerikanskt ursprung, lyckas framföra den här äktheten mer över-

tygande än andra. Somers-Willett skriver att: ”The key to understanding slam poetry as a body 

of work has little to do with form or style. Instead, because a range of forms, tones, and modes 

of address exist in slam practice, such poetry is best understood by what it means to achieve or 

effect: a more intimate and authentic connection to its audience.”36 Hon förklarar att Poetry 

slam, på grund av publikens aktiva roll i tävlingen, bygger på hur äkta publiken upplever att 

poeten porträtterar en identitet.37 För att kunna göra detta måste poeten först fånga publikens 

uppmärksamhet, så poeterna använder sig exempelvis av drama, humor och ordval. Många hö-

jer även rösten eller talar snabbt, och tänker inte på att även tystare dikter kan få uppmärksamhet 

via sina kontraster.38 

Eve Nabulya, som har varit aktiv inom forskning i Uganda och Sydafrika, har intresserat sig 

för miljö-aktivism i Östafrikansk litteratur. Hon undersöker apokalyptiska dikter som handlar 

om klimatförändringarna och utförs i song mode. På grund av poesins subtilitet kan den kritisera 

och göra sociala och politiska kommentarer utan att direkt attackera, då dessa kommentarer ofta 

är gömda bakom troper såsom metaforer och liknelser. Detta gör att dikten indirekt skyddas 

 
35 Claes Ahlund, Diktare i krig: K. G. Ossiannilsson, Bertil Malmberg och Ture Nerman från debuten till 1920, 

Hedemora: Gidlund 2007. 
36 Somers-Willett 2009, s. 9. 
37 Somers-Willett 2009, s. 8–9. 
38 Somers-Willett 2009, s. 23. 
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från vissa typer av motargument. Dikternas huvudkaraktär har även ofta en nära relation till sin 

talare, vilket leder till att argument i dikter blir personliga och mer känslosamma, något som 

hon menar är positivt i ett övertygande avseende. I dikterna om klimatförändring var det viktigt 

att framhäva att apokalypsen inte är den enda möjliga utvägen, det finns andra ljusare framtids-

möjligheter, då det gör det troligare att människor skall ta ansvar för problemen. Apokalyptiska 

argument ska alltså inte användas som ett slutmål i sig, utan som ett redskap för att ändra atti-

tyder och beteende.39 

2. Analys 

Dikterna nedan presenteras och analyseras i kronologisk ordning utefter när dikterna läses i 

tävlingen. En fullt transkriberad version av varje dikt går att finna i bilagorna. Eftersom dikter 

i Poetry slam inte nödvändigtvis explicit argumenterar så har jag valt att analysera den konsti-

tutiva och instrumentella funktionen tillsammans, och de presenteras alltså under samma rubrik. 

Den känslomässiga funktionen analyseras sedan genom en stilanalys. Det är främst här som den 

klassiska retorikens begrepp används. Identifikationsanalysen sammanfaller med stilanalysen 

under den känslomässiga funktioner. Efter att varje dikt analyserats separat följer en jämförande 

sammanfattning av de olika dikterna samt en avslutande diskussion. 

2. 1 Andra Anna: ”Makraméband av muskelfibrer” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Makraméband av muskelfibrer” är en dikt som går att förstå som en sorts beskrivning av ett 

redan stort folkhälsoproblem. Den talar om sjukskrivningar, stresshantering och höga krav: 

”Min största stress när jag var sjukskriven var: vilar jag så pass tidseffektivt att jag kan sluta 

vila snart.” I dagens samhälle är sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom och psykiska 

sjukdomar vanligt, och de påverkar människor i allt yngre åldrar.40 Dikten talar explicit om 

detta, då den nämner ord som ”stress”, ”sjukskriven” och ”ångest”. Jaget berättar om hur hon 

halvt njuter av stressen, halvt går under på grund av den, och lyfter själv explicit upp det som 

ett samhällsproblem genom att berätta att ”alla kvinnor” gör på samma sätt. Dikten argumente-

rar inte explicit för en tes utan bekräftar och beskriver ett samhällsproblem där kvinnor mår 

dåligt över att ständigt ha press på sig själva, en press som har att göra med generationer av 

förväntningar kring kvinnans prestation inom olika områden. Detta benämns som en drog: ”Jag 

 
39 Eve Nabulya, ”A Poetics of Climate Change: Apocalyptic Rhetoric in Selected Poems from East Africa”, 

Transnational Literature 10, 2018:2, s. 1–17. 
40 Se exempelvis ”We can’t do it”, en serie om utbrändhet bland unga kvinnor: ”We can’t do it”, Sveriges Tele-

vision, Svt Play, https://www.svtplay.se/we-cant-do-it. (2019-12-03). 
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knarkar duktig, ge mig en uppgift, jag knarkar duktigt.” Att dikten inte explicit argumenterar 

gör att dess persuasiva sida inte kan falsifieras på samma sätt som ett argumenterande tal. Det 

som kan ifrågasättas är historiens riktighet, men då det är en personlig berättelse ligger tolk-

ningsföreträdet hos poeten och eventuella personer som dikten berör. 

Den känslomässiga funktionen 

Andra Annas dikt präglas av en stark jag-perspektiv. Jaget berättar inte bara, utan har också 

själv upplevt berättelsen. Genom att bygga upp ett ”vi” tillsammans med begreppet ”kvinnor” 

erbjuder dikten alla kvinnor i publiken att identifiera sig med innehållet. Att dock säga att ”alla 

kvinnor” gör såhär kan skapa en motsättning för de kvinnor som inte känner igen sig, samt för 

de män som känner igen sig.  

Arbetet har gått i arv. 

Alla kvinnor i min släkt gör det. 

Alla kvinnor jag känner gör det. 

Jag har lärt mig av min mamma som har lärt sig av sin mamma, som har lärt sig av sin mamma. 

Återkommande stilgrepp i dikten är bland annat tretal och olika sorts upprepningar, som anafor 

och epifor, som i: ”Låt mig ge hän åt min städmani, låt mig mula i mig chips […], låt mig vara 

skitdålig på att kommunicera”. Dessa betonar och tydliggör genom konkretionen vad som är 

det viktiga, men fungerar även som ett slags bevis på äktheten hos känslan som bygger dikten. 

”Avslappning är skuld, meditation är skuld, yoga är skuld”, betonar exempelvis skulden poeten 

lägger på sig själv samt fungerar som ett bevis på att skuldbeläggningen verkligen är hennes 

egen, att hon själv upplevt berättelsen hon talar om (även om detta nödvändigtvis inte behöver 

vara fallet). Uppbyggnader i rytmen i sådana uppradningar representerar även känslan i sig. 

Långa långsamma meningar övergår till snabba och korta meningar och förmedlar lika mycket 

känslan av stress som orden i sig gör. Vad som däremot går att påpeka är att dikten knappt har 

några rim alls. Det gör att den ger intryck av att vara mer spontan än dikter med många rim. 

Det som genomsyrar hela texten är den övergripande metaforen om att det jobbiga/stressen/ång-

esten är ett hantverk, något som lärs vidare i generationerna. Ett hantverk är något vars utgång 

helt beror på individens personliga fallenhet och erfarenhet, och nämns oftast i kombination till 

någon som är riktigt bra på något. Det är alltså generellt något positivt. När Andra Anna sätter 

”hantverk” i denna negativt laddade kontext skapas en ny syn på hantverket. ”Vi broderar” har 

exempelvis konnotationer som kvinnor sittande framför en brasa eller tv, i lugn och ro brode-

rande på en duk. I kontexten ”Vi broderar ångest” blir det en motsättning i själva uttrycket, en 
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form av oxymoron. Istället för den rena ångesten, eller lugnet från broderiet vid elden, skapar 

uttrycket en ny mening: inte lugnet före stormen, utan mer som ett lugn mitt i stormen. Trots 

de svåra och negativt laddade ämnena som dikten tar upp finns detta lugn kvar, för när tider är 

svåra kan vi åtminstone göra ”dekorativa mönster av det som är svårt”. Detta visar på att något 

vackert kan komma ut av ångesten och stressen, något som bidrar till diktens stormiga lugn.  

2. 2 Kata Nilsson: ”Jag är din fristad” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Jag är din fristad” är en dikt där jaget stöttar ett ”du” som blir skadad, psykiskt och fysiskt av 

ett ”han”. Den nämner inte explicit, men antyder att ”du” och ”han” är i någon sorts parrelation 

som inte fungerar. Den indikerar att när duet kommer med ursäkter som: ”blåöga och fläskläpp, 

det fick jag när jag trilla”, var det egentligen ”han” som misshandlat duet. Jaget berättar explicit 

om hur ”han” säger att duet inte duger och om hur duet blir nedtryckt i relationen. 

Dikten tematiserar en central samhällspolitisk fråga: våld i nära relationer. Brottsofferjouren, 

BOJ, en ideell organisation som verkar för brottsoffers rättigheter skriver att ”Våld i nära relat-

ioner är mycket vanliga brott och ett stort samhällsproblem.”41 BRÅ, brottsförebyggande rådet, 

visar med en rapport 2014 att drygt ”var femte person i befolkningen [har] någon gång i sitt liv 

utsatts för brott i en nära relation.”42 Dikten är alltså direkt född ur ett samhällsproblem, och 

blir ett sätt att säga emot rådande ordning. Den säger bland annat att ”han är ett monster”, ”du 

är så mycket mer än vad han menar att du är”, och att duet inte ska behöva bli nedtryckt, att 

”det är straffbart att förstöra något så dyrt [som duet]”. Samtidigt går det att fundera över diktens 

instrumentella funktion. Diktens ståndpunkt ligger mer i att duet ska lära känna sitt eget värde 

än att ”han” ska sluta manipulera och skada. Egenvärdet är något som samhället teoretiskt sett 

håller med om. Dock är det tydligt att alla inte agerar efter det, och dikten kan således ses som 

en uppmaning som snarare fokuserar på problemet om förminskat egenvärde än våld i nära 

relationer. 

Den känslomässiga funktionen 

Dikten är skriven utifrån diktjagets personliga upplevelser och erfarenheter, och blir en apostrof 

till duet (som inte nödvändigtvis sitter i salen när dikten framförs). Publiken får lyssna på en 

 
41 Brottsofferjouren, ”Våld i nära relationer”, https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sar-

bara/vald-i-nara-relationer/ (2019-11-19). 
42 Rapport, Brott i nära relationer, en nationell kartläggning (BRÅ 2014:8), Stockholm: Fritzes, 2014. 

https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/vald-i-nara-relationer/
https://www.brottsofferjouren.se/fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/vald-i-nara-relationer/
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konversation, en slags intervention, mellan de båda.43 Intrycket av detta förstärks bland annat 

av assonanser, som är väl valda och betonade och således framför känslan av att jaget planerat 

sedan innan vad hon vill ha sagt. Att jaget bryr sig så pass mycket om duets välmående är något 

skapar välvilja hos publiken. Detta kan främja identifikation, då det är något som de allra flesta 

kan känna igen sig i: att bry sig om och vilja beskydda någon.  

Ett annat tydligt inslag är den återkommande metaforen om ”han” som ett monster, där jaget 

bygger upp en gemensam fiende till både jaget och duet. Detta monster blir även en gemensam 

fiende till publiken. 

Han är ett monster 

Han är som hämtad ur ett barns värsta mardröm 

För han är inte bara läskig, han är lurig 

För monster är som läskigast när de har smugit 

Sig på en 

Här utvecklas monster-metafor kopplat till de odjur som barn är rädda för. Monster ”skräms”, 

får en att ”tro att vi skapat dem själva, men det är påhittade sanningar vi aldrig kan låta gälla”. 

Rädslan för det okända, monstret under sängen, är något många kan känna igen sig i, både i 

minnet från barndomen och händelser i vuxen ålder. Ordet monster är även en vanlig metafor 

som används om människor som skadar andra.  

Förutom metaforen använder dikten främst kontraster och evidentia som tillsammans skapar 

stillbilder i ett försök att få publiken att acceptera den världsbild som byggs upp. Den råa bilden 

av duet med blåöga och fläskläpp blir en stillbild som representerar en ej uttalad historia: vad 

har hänt som har lett till detta? Bilden är stark i sig, men i kontrasten till ”jag har också sett dig 

le med alla dina tänder, och jag har sett dig dansa med dina händer upp i luften, högt över 

huvudet” blir den ännu starkare. Denna gladare stillbild har konnotationer till en lyckad hem-

mafest, och tillsammans visar de två bilderna på upp och nedgångar i livet. Kontraster är något 

naturligt, som natt och dag, och är tydligt applicerbart på vardagslivet. Med hjälp av samma 

kontrasterande stilgrepp gör jaget att lyssnaren inte bara ställer sig på jagets sida utan själv blir 

en del av jaget som vill trösta, peppa och utmana: ”Och du vet hur folk pratar och hur de skojar, 

och du tänker skratta med för du har alltid varit starkare än påträngande gråt. Jag vet att du har 

haft det svårt.” Oavsett vad som hänt i ens tidigare liv finns stunder av lycka och sorg som 

 
43 Intervention är ett engelskt uttryck som ofta hänvisar till en form av organiserat ingripande där vänner och/el-

ler familj till någon utsatt samlas för att berätta för personen att de tycker att ett beteende hos personen själv eller 

någon i dess närhet har gått för långt. 
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egenskaper hos både jaget och lyssnaren. Ett annat starkt stilgrepp är evidentia. Jaget visar oss 

sekvenser i scener som utspelas. För att beskriva duet som lyckligt visas hur duet ler med alla 

sina tänder, och hur duet dansar med händerna upp i luften. Det konkretiserar berättelsen och 

bygger upp duet som en egen karaktär och inte en allmän generalisering. Lyssnaren kan då även 

identifiera sig med duet och inte bara jaget. 

2. 3 Mattias Nilsson: ”Ökenblomma” 

 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Ökenblomma”, av Mattias Nilsson, handlar om hur karaktären Fatima flyr sitt land och kom-

mer till Sverige, där hon möts av trakasserier av ”cirka 15 procent, mestadels vita män”, som 

senare också benämns som ”Skandinaviska vänner”. Dikten tar även explicit upp dessa antago-

nister som ”de som röstar på SD”. Den är explicit kritiserande mot dessa ”rasistiska vindar” 

samt ”Migrationsverket” och ställer sig på Fatimas sida i berättelsen. 

2015 skedde en stor ökning av flyktingar i Europa, på grund av bland annat det syriska inbör-

deskriget. Under sensommaren nästan sex-dubblades de asylsökande i Sverige och totalt sökte 

163 000 människor asyl under året. Redan året därpå minskade asylsökningarna igen, till 29 000 

under 2016.44 Det är nu fyra år sedan flyktingkrisen 2015, men flyktingfrågan är fortfarande 

aktuell. Det finns för närvarande två övergripande uppfattningar på spektrumet: att ta in mycket 

färre eller ett kontinuerligt antal flyktingar, och då i jämförelse med åren efter flyktingkrisen då 

ansökningarna kraftigt reducerades igen. Efter flyktingkrisen 2015 ligger opinionsövervikten 

åt att Sverige bör ta in färre flyktingar.45 Således går det att säga att ”Ökenblomma” ifrågasätter 

och direkt kritiserar den nuvarande övervägande samhällsopinionen, lika mycket som rasismen 

i sig. 

Berättelsen har flera ståndpunkter och poänger, men den viktigaste blir tydligt när berättaren 

explicit argumenterar att Migrationsverket, med SDs politik, skulle skicka tillbaka flyktingar. 

Det gör han med orden: ”Ingen medmänsklighet, ingen empati, ingen sympati, de säger skicka 

tillbaka dem dit, tillbaka till krig, tillbaka till lik.” Argumenten är i högsta grad byggda på käns-

lor då Fatimas berättelse är rakt igenom hemsk. Hon beskrivs som ”en blomma med charm”, 

som någon som ”var för bra för att vara sann”. Att då trakassera henne, bränna upp stället där 

 
44 Nationalencyklopedin, ”Flyktingkrisen 2015”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/l%C3%A5ng/flyktingkrisen-2015 (2019-12-04). 
45 Lars Nord m.fl., Snabbtänkt. Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall, DEMICOM 2018, s. 

65. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flyktingkrisen-2015
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flyktingkrisen-2015
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hon bor, och sedan deportera hennes bröder är ”synd och skam”, ”idioti”, ”förhistorisk skit”, 

och berättaren kritiserar allt detta med: ”hur fan kan man göra så?” 

Den känslomässiga funktionen 

Dikten ”Ökenblomma” är från en allvetande berättare vars berättelse lägger fokus på huvudka-

raktären, Fatima, men som flera gånger zoomar ut, bland annat till hennes familj. Berättaren 

leder publiken genom berättelsen med kommentarer för att få publiken att välja Fatimas sida. 

Dessa kommentarer är positiva om henne och negativa mot antagonisten ”15 procent mestadels 

vita män” som ”röstar på SD”. Retoriska frågor, erotema, hjälper också publiken att välja pro-

tagonistens sida, som exempelvis när berättaren frågar ”hur fan kan man kan göra så?”, och 

därmed antyder att det antagonisten gör är fel. Att dikten varken bygger på ett ”jag” eller per-

sonliga erfarenheter gör att berättarens egen person kommer i skym undan. Identifikationen 

som uppstår blir i första hand till diktens karaktärer, och i andra hand till poeten för att han har 

valt att ta upp detta ämne. Att poeten har valt ämnet blir alltså i sig något som kan bidra till 

identifikation. Det visar på att han är intresserad och tycker ämnet är viktigt. 

Dikten använder sig mycket av assonanser i form av rim och vokalrim med liknande betoningar 

som återkommer i flera meningar i rad, ibland flera gånger i samma mening som i: ”Lägret”, 

”läger”, ”kläder”, ”färden”, ”revolutionärer”, ”gevären”. Nästan varje mening i hela dikten har 

en assonans i sig. Denna utstuderade stil får den att framstå som väl planerad. Assonanserna 

ger också en rytm i berättelsen som liknar den i olika rap-sånger, något som kan vara en egen-

skap som skapar identifikation hos publiken. Ofta används de även i en kombination med ett 

konkret bildspråk som i: ”Hon flydde med två yngre bröder över ett medelhav, där vissa tar 

sköna bad, där det flyter döda barn (egen kursivering).”, något som kontrasterar berättelsen. 

”Ökenblomma” blir en allegori för alla flyktingar som lyckats ta sig till Sverige och får utstå 

hat, och även de som är födda i Sverige, eller levt större delen av sina liv i landet, och får utstå 

hat. Eftersom dikten explicit kritiserar både Migrationsverket och de som röstar på SD så kan 

den skapa dissociation till de som identifierar sig med dessa egenskaper. Är det exempelvis så 

att man håller med om resten av diktens innehåll, men jobbar på Migrationsverket så kan de 

negativa kommentarerna hämma identifikationen. Samma sak kan ske om man identifierar sig 

med egenskap som SD-väljare. Å andra sidan finns det en stor del av samhället som identifierar 

sig själva med en sorts ”anti-SD”-rörelse, där några eventuellt menar att Migrationsverket gör 

så gott de kan med de medel som givits. Vid sådana tillfällen kan identifikationen te sig para-

doxalt. Att använda sig av en ”anti-SD”-retorik bygger upp en gemensam fiende. Med 



 

17 

 

Migrationsverket tillkommer en sekundär fiende. Har man den ena egenskapen men inte den 

andra kan identifikationen bli problematisk. Däremot fungerar ”anti-SD”-temat bra i kombinat-

ion till egenskapen av välvilja till Fatimas berättelse.  

2. 4 Rönn Zakrisson: ”Eldsjälarnas stad” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Eldsjälarnas stad” är en dikt där ett jag från början adresserar ett ”du” som jaget har haft någon 

sorts parrelation med. Duet säger att: ”norr om polcirkeln finns inget” och flyttar till Stockholm, 

vilket lämnar jaget hjärtekrossad kvar i Kiruna hos sin mamma. Dikten får sin vändning när 

jaget säger: ”den här dikten, den är inte till dig, om dig, eller för dig. Den är till mig. Till oss.” 

Diktens sanna tema byggs här fram som en hyllning till ett ”vi” som stannar kvar i Kiruna, och 

det blir tydligt att dikten ändå handlar om ”Eldsjälarnas stad”. Den lyfter explicit upp de pro-

blemen som finns där, exempelvis med ”kommunalpolitiker sviker gång på gång, delar upp 

folket i vi och dem” eller med ”vägen till BB är så jävla lång, att folk inte vågar skaffa barn”. 

Dikten går att se som genus demostrativum, då den hyllar de som stannar kvar. Dessa kallar 

dikten för eldsjälar, några som är bra ”på att hitta andra alternativ”. Topiker för genus demonst-

rativum som tas upp är bland annat härstamning, attityder och karaktär, då dessa eldsjälar alla 

bor i Kiruna, stannar kvar trots svårigheterna och fortsätter kämpa.  

Den känslomässiga funktionen 

Dikten berättas i första person som en apostrof till ett frånvarande ”du”, och baseras på person-

liga erfarenheter. Att bygga fram en olycklig kärleksrelation, en irritation och en saknad som 

en egenskap hos jaget skapar bred identifikation. Att dikten utgår från ett ”du” som är ett kär-

leksobjekt är en av de mest grundläggande identifikationsvalen som finns. De flesta har någon 

gång känt någon form av parkärlek, och många har även känt sig sviken av en partner. Att sedan 

vända detta generella, väl igenkända ämne, till en dikt om ett mycket snävare ämne möjliggör 

för fortsatt identifikation på ett sätt som inte skulle vara möjligt om dikten direkt tog upp pro-

blem i Kirunas kommunalpolitik. Viet som byggs upp är inte i sig en lika grundläggande del av 

identifikationen, om dikten då inte läses för människor som är bosatta i Kiruna. Kampen i sig 

är dock identifierbar, då dikten tar upp tydliga exempel. En egenskap skulle exempelvis vara 

känslan av att bli sviken av politiker. En annan är rädslan för att skaffa barn, som i dikten byggs 

upp i relation till att vägen till BB är för lång men som också kan appliceras på överfyllda 

sjukhus och problem inom vården. Alla exempel är dock tydliga bevis på att poeten verkligen 

är insatt i det som talas om. En motsättning är hyllningen av Kirunas befolkning samtidigt som 
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kommunalpolitikerna kritiseras: kommunalpolitikerna kan ju även vara en del av Kirunas be-

folkning. 

För övrigt är det intressant hur dikten i början präglas av rim, för att i mitten vara enbart parall-

ellismer och i slutet blanda dessa båda stilgrepp. Detta skapar en sorts blandning mellan det 

tydligt planerade och den spontana känsloyttringen som jag nämnt vid tidigare dikter. Känslan 

som förmedlas är i stil med att poeten planerat det som ska sägas, men mitt i blir fylld av så 

mycket känslor att det bara kan uttryckas i konkreta, spontana, upprepade meningar som i: 

Jag är trött på att det skakar utan dig 

Trött på att vara aktivist utan dig 

Trött på att ha sex utan dig 

Jag hatar dig 

2.5 Anna Wallde: ”Är du nöjd nu?” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Är du nöjd nu?” är en dikt där ett jag tilltalar ett du och duet är en vuxen person från barndomen 

som haft någon sorts föräldraroll till jaget. Det skulle kunna vara en mamma. Ordet pappa 

nämns explicit, men i en kontext där duets identitet inte tydliggörs: 

Och om jag hastigt ser mig om över axeln så kan jag nästan önska att jag tillåtit mig att vara pre-

cis lika feg som du 

Att jag supit bort känslan av att älska dig så mycket mer än du förtjänar 

Men jag bedövade inte smärtan, jag kände den, inte ens när pappa räckte mig vodkaflaskan så 

tog jag den för jag är fan inte som ni! 

Jaget ser tillbaka på en dåtid med duet som är alkoholist och spelberoende. Duet blev sedan 

sjuk, och jaget då tog hand om hen. Slutet på dikten visar på hur jaget reflekterar i efterhand 

över duets liv och död, samt tänker: 

Om jag kunde skicka ett vykort in i himlen så skulle jag skicka bilder av mannen som jag äls-

kade när han tog någon annan i handen och gick ut ur mitt liv för att han inte ville ha nån så tra-

sig som jag. Och på baksidan skulle jag skriva: Är du nöjd nu? 

Dikten tar upp problem som uppkommit av olika typer av beroende, som alkoholism eller spel-

beroende, exempelvis med: ”kom inte och säg att det var ditt liv du gamblade med, för vem var 

det egentligen som fick leva med konsekvenserna?”. 
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Dikten går direkt att koppla till en central samhällspolitisk fråga. I Sverige idag uppskattas det 

att cirka 1 miljon svenskar har en riskkonsumtion av alkohol.46 Det är svårt att undersöka hur 

många barn som blir drabbade av föräldrarnas alkoholkonsumtion men en studie från 2013 visar 

att cirka 17 procent av Sveriges barn lever i familjer med missbruk. Dessa är familjer där för-

äldrarna antingen fått sjukhusvård på grund av alkohol, dömts på grund av rattfylleri eller nar-

kotikabrott, eller har haft öppenvårdskontakter på sjukhus på grund av detta.47 Dessutom har 

omkring 340 000 svenskar problem med sitt spelande.48 

Den känslomässiga funktionen 

Dikten utgår från ett jag som talar till ett frånvarande ”du”, och är alltså en apostrof. Duet har 

en föräldraroll till jaget, en vuxen som borde tagit ansvar men som inte gjorde det. Detta blir 

tydligt med: ”Du visste precis vad du gjorde, man kan inte ha två doktorstitlar och samtidigt 

vara så jävla dum”, och ”Ändå är din makt över mig fortfarande total. När du kastar mig in i 

overkligt verkliga minnen är det mer än eskapism, det är den enda drog jag gömmer, det enda 

rus där jag glömmer att all min smärta nånstans var ditt förbannade val.” Vi slängs rakt in i ett 

virrvarr av kaotiska känslor som jaget inte kan hålla inom sig längre. Trots att duet är död sedan 

länge så är känslorna fortfarande påtagligt närvarande för både jaget och oss som publik. 

Evidentia är det stilmedel som ger dikten liv och får den att kännas äkta. Poeten bygger upp 

bilder, snapshots, på olika situationer med hjälp av att beskriva olika föremål. Exempel på det 

är: ”och jag matade dig med jordgubbsglass när inget annat fastnade på din kropp”, eller ”och 

när du låg där, skakandes av köld mellan svettindränkta lakan och skrek ut din dödsångest […]”. 

Det går inte att förstå annat än att jaget har upplevt hela den råa historien, allt från den alkoho-

liserade pappan till sjukhusbesöken. Det är dock tydligt att jaget haft tid att fundera på vad hon 

vill säga, med genomtänkta och målande metaforer. Det talas om hur duet ”checkade” ut ”ett 

kilo i taget”, hur duet lovade jaget ”ett liv i solsken”, och hur jaget gav duet ”de sista bitarna av 

min (jagets) trygghet så du kunde krossa dem också.” Liknelsen/metaforen till en mumie/farao 

tar upp en stor del av dikten: 

[…] då låg du där som en mumie med tomma ögon, bara skin och ben 

och en mumie måste du ha varit 

 
46 Systembolaget, ”Alkoholberoende”, https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/alkoholbero-

ende/beroende/ (2019-12-02). 
47 Resultat och erfarenheter från ett utvecklingsarbete, Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld. 

(Folkhälsomyndigheten 2016), s. 11. 
48 Folkhälsomyndigheten, ”Spelproblem - spelprevention.se”, http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevent-

ion/statistik/spelproblem/ (2019-12-02). 

https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/alkoholberoende/beroende/
https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/alkoholberoende/beroende/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/spelproblem/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/statistik/spelproblem/
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För jag hade åldrats säkert 4000 år och min ungdom och min glädje var förbi 

Jag lämnade dem där på din dödsbädd 

Skatterna som skulle följa med dig in i ditt nästa liv 

För du var min farao 

Dikten har dock få rim och upprepningar vilket ger känslan av att poeten inte planerat allt till 

punkt och pricka, vilket förstärker det råa i historien. 

Vi vet att duet är någon som följt med i barndomen, någon som är vuxen (då duet har två dok-

torstitlar) men som gång på gång sviker. Trots det kan jaget inte sluta älska personen. Att jaget 

inte nämner vem ”du” är ger oss en bredare definition som öppnar för identifikation. Alla har 

kanske inte en liknande situation med en mamma, om dikten explicit valt detta, men de flesta 

kan på något sätt känna igen sig i en trygg punkt som sviker. 

2. 6 Adam Bäck: ”En gång kände jag en kille” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

En gång kände jag en kille är en dikt där vi får följa berättelsen om en kille i tredje person från 

11 år till 23, genom mobbning, psykisk ohälsa och självmordstankar. Killen började som en 

ung och energifylld 11-åring, som sedan gick igenom fasen som en mobbad 14-åring. Vid 17 

års ålder lade han sig ”raklång på en 70-väg och väntade på att allt skulle ta slut”. Vid 23 års 

ålder får vi sedan möta en man som ”trots skälvande knän […] ställde sig på scen och skrek ut 

sina känslor”, och berättelsen får ett lyckligt slut när huvudpersonen ”idag” har lärt sig vara 

stolt över sig själv. 

Detta har direkta kopplingar till inte bara en utan två återkommande samhällspolitiska frågor. 

SCB kom i oktober 2019 ut med ett pressmeddelande som visar på att mobbningen ökar. Allt 

fler svenska elever i Sverige blir drabbade, och i åldern 11, 13 och 15 år steg andelen som svarat 

att de blivit mobbade från 12,6 procent år 2013/2014 till 19,4 procent år 2017/2018.49 Den andra 

samhällspolitiska frågan som dikten tematiserar handlar om det psykiska måendet, något som 

kan kopplas till att andelen unga i åldern 16-24 år 2012-2018 som uppgett ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande ökade under perioden.50 Detta i sig visar på att dikten bekräftar närvaron av ett 

aktuellt samhällsproblem. Dikten är implicit argumenterande och framhäver vikten av att det, 

trots tidigare eller nuvarande mobbning, finns en framtid som kan vara lycklig. Den har dock 

 
49 Statistiska Centralbyrån, ”Mobbningen ökar och fler mår dåligt i skolan”, http://www.scb.se/om-scb/nyheter-

och-pressmeddelanden/mobbningen-okar-och-fler-mar-daligt-i-skolan/ (2019-12-10). 
50 Folkhälsomyndigheten, ”Statistik om psykisk hälsa bland barn och unga”, http://www.folkhalsomyndig-

heten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-

halsa/ (2020-01-06). 

http://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/mobbningen-okar-och-fler-mar-daligt-i-skolan/
http://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/mobbningen-okar-och-fler-mar-daligt-i-skolan/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-halsa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-halsa/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-halsa/
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inga persuasiva uttryck eller en explicit tes, utan beskriver en personlig berättelse som går att 

generalisera och applicera som ett rådande samhällsklimat. 

Den känslomässiga funktionen 

Dikten utgår från ett berättar-jag som talar om en kille han en gång kände. Istället för att besk-

riva känslor så bygger dikten upp bilder av olika scener. Scener med en elvaåring som ”sprang 

runt på fotbollsplanen med skrubbiga knän”, med en fjortonåring som ”med tom blick tittade 

ut över skolgården” eller en sjuttonåring som ”alltid kände på dörrhandtaget fyra gånger när 

han låste dörren”. Bilderna framför känslorna till oss, istället för att berättaren ska säga hur vi 

ska känna. Om berättaren är allvetande framkommer inte. Vi kan dock ana en stark koppling 

av att ”pojken” eller ”mannen” i berättelsen egentligen är berättaren själv som nämns i tredje 

person. Med tanke att dikten läses på scen av en kille som under diktens gång berättar om en 

kille som ”trots att han var livrädd för att misslyckas, livrädd för vad folk skulle tycka, livrädd 

för att ingen skulle förstå ett endaste ord ställde sig på scen och öppnade sitt hjärta”, blir kopp-

lingen tydlig. Lyssnaren förstår det som att det är jaget själv som utstått mobbningen och som 

nu, trots det, vågat öppna sitt hjärta för publiken.  

Bildspråket, som även nämndes i föregående stycke, bidrar med konkreta detaljer som väcker 

texten till liv. Istället för att tala om en flaska sprit, så säger berättaren en ”Fantaflaska fylld 

med Koskenkorva”. Istället för att tala om en lek, så benämner berättaren leken som ”burken”, 

och istället för att säga att killen rappade på klassens timme, så säger berättaren att han ”rappade 

om att skala en banan”. Evidentia konkretiserar, målar upp och ger berättelsen liv och förhöjer 

ytterligare idén om att berättaren är killen själv. Hur skulle han annars veta dessa detaljer? 

Parallellismer är även något som följer dikten. Varje stycke inleds anaforiskt (”en gång kände 

jag en kille”), och mönstret som följer visar på personens ålder, ”En elvaåring”, ”En 17-åring”, 

eller ”En 23-åring”, för att sedan efterföljas med tre meningar som börjar med ”En kille”, med 

undantag för stycke tre då det endast är två. Detta gör att förändringen mellan det lyckliga 

barnet, till den mobbade och självmordsbenägne tonåringen och till sist mannen blir tydlig. 

Detta framhäver och bygger upp berättelsens lyckliga slut, och ger motivation till de som själva 

befinner sig i en mobbningssituation eller gratulationer till de som lyckats ta sig ur. 

Tretalen är även återkommande, exempelvis med ”en gång kände jag en man som inte lät […] 

plågoandarna, rädslorna och tvivlarna äta upp honom”. Det blir ett dramaturgiskt medel, där 

rädsla och tvivel blir fysiska monster i metaforen ”äta upp”. Något som kan påpekas är att dikten 

är full av parallellismer, men har inga rim alls. Det gör att dikten förefaller mindre inövad, om 
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än genomtänkt. Att den är genomtänkt i kombination till berättarperspektivet ger dikten en di-

stans till de råa känslorna. Poeten har redan upplevt och tagit lärdom av det förflutna, och vill i 

dikten hjälpa andra in på samma spår. 

2. 7 Antonia Eriksson: ”Goldfish” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

Antonia Erikssons dikt ”Goldfish” bygger på en liknelse mellan guldfiskar och kvinnor, något 

som från början är udda men likheten mellan de båda blir tydligare och tydligare när analogin 

byggs fram. Dikten har sitt ursprung i den samhälleliga förändring som skett under de senaste 

åren efter bland annat #metoo-rörelsens framgång, där kvinnor har gjort upprop mot sexuella 

trakasserier och sexuellt ofredande. I Sverige har rörelsen även andra hashtaggar med fokus på 

olika branscher blivit stora, som exempelvis #tystnadtagning, #medvilkenrätt och 

#visjungerut.51 Dikten i sig är ett sådant upprop, där jaget kommer ut och berättar om det som 

har skett: 

It took me 6 months to even mention my first sexual assault 

I say first because it wasn’t the last 

My body can still remember everything 

Dikten utmanar således samma samhällsproblem som #metoo-rörelsen, den där sexuellt ofre-

dande inte omtalas och därför tillåts att fortsätta ske. Den konstitutiva funktionen är närvarande 

på ett explicit plan, då den både nämner den rådande ordningen i samhället (”We have learned 

to stay silent”) och ifrågasätter den (”I would rather eat myself alive than let our stories die”). 

Dikten är dock inte aktivt eller explicit uppmanande. Den uppmanar inte till att ”gå ut och 

berätta om det som har hänt dig”. Trots det har den samma starka budskap, där den både stöttar 

och motiverar de som identifierar sig med poeten eller dikten. Den fungerar även som en sorts 

kampdikt: ”Goldfish have been known to take over entire lakes, like we (kvinnor) will take over 

this world one day!” 

Den känslomässiga funktionen 

Dikten har ett jag-perspektiv och jagets känslor, erfarenheter och tankar är starkt närvarande. 

Det finns även ett ”du”, men duet byggs inte upp som en karaktär, utan är ett allmänt återkom-

mande uttryck i form av ”did you know […]”. Likheten mellan kvinnor och guldfiskar, en lik-

nelse som från första början inte är fullt självklar, blir i slutet av dikten både en förståelig och 

 
51 Nationalencyklopedin, ”Me too-rörelsen”, https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen (2019-12-04). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
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målande bild av situationen. Det är just denna liknelse som är det starkaste och mest övergri-

pande stilmedlet i dikten. Jämförelsen mellan guldfiskar och kvinnors kamp mot sexuella över-

grepp är en udda jämförelse som inte hörs varje dag. Att jämföra något med en fisk har ofta 

med lukt att göra, då fisken ger konnotationer till något illaluktande, något lite äckligt eller 

slemmigt. Alternativt används uttrycket om att någon ”trivs som fisken i vattnet”, men inte det 

heller är applicerbart på situationen. 

Likheterna blir tydliga när dikten kopplar ihop fakta om guldfisken och kvinnors kamp mot 

sexuella övergrepp. Jaget berättar steg för steg om guldfiskens egenskaper, exempelvis om hur 

guldfisken bleknar om den sätts i ett mörkt rum, hur den kan överleva båda hetta och kyla och 

giftigt vatten, eller hur ”goldfish have teeth on the back of their throaths like I have words in 

the back of mine”. Med det här vill jaget visa att en kvinna som är inlåst ”förlorar sin färg” 

såsom guldfisken, kvinnor var ”once golden, now broken” på grund av de sexuella trakasserier 

och övergrepp de utsatts för. Vad som menas med denna förlorade färg är inte helt tydligt, men 

att något förlorat sin färg är definitivt något negativt. 

Dessa kvinnor hyllas för sin överlevnadsförmåga då de, precis som guldfisken, kan överleva 

hetta, kyla och giftigt vatten. Detta giftiga vatten förefaller vara en referens till samhället. Även 

fast flera av liknelserna bygger på helt olika fysiska egenskaper blir parallellen ändå fullt för-

ståbar med hjälp av andra, mer allmängiltiga, näst intill döda metaforer och liknelser. Ett ex-

empel på detta är ”guld” och just användandet av ”guldfisk”. Uttryck som ”du är guld” är posi-

tivt laddat och så pass allmängiltigt att det näst intill slutat vara en metafor. Att dikten då an-

vänder sådana begrepp som är allmängiltigt förståeliga i kombination till en jämförelse som 

inte ofta används ger inte bara en tydlig bild över vad dikten vill säga, utan förstärker även 

jämförelsen i sig. Om ”Goldfish” istället varit en liknelse till lax eller torsk skulle det första 

stycket, om hur fisken förlorar sin färg i mörka rum, inte fungera. Dessa fiskar har kanske andra 

egenskaper som skulle kunna bygga upp en möjlig liknelse, för precis som att likheten med 

guldfiskar inte är fullt accepterad innan den förklaras kanske en likhet med dessa fiskar skulle 

vara det. Å andra sidan bygger guldfisk, i och med ordet ”guld”, på en konnotation till något 

vackert, något dyrbart. Att bli liknad till en torsk eller lax skulle inte vara lika smickrande, och 

skulle kunna skapa dissociation. 

Dikten är en kampdikt, som med rytm, assonanser och rim bygger upp ett “vi”. Hela dikten 

bygger på att det här “viet”, vi kvinnor/vi som kan identifiera oss som kvinnor/vi som har varit 

med om sexuella trakasserier, men öppnar även för anhöriga till de som identifierar sig med 

dessa egenskaper. Den eggar upp och enar alla i kampen: “Goldfish were never meant for dark 
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places, women were never meant for small spaces, you will never erase us from history, this is 

our story and just like goldfish I would rather eat myself alive than let our stories die.” 

2. 8 Simone Ljungqvist: ”Socialtjänsten” 

Den konstitutiva och den instrumentella funktionen 

”Socialtjänsten” är en dikt som handlar om ett ”jag” som vantrivs på jobbet hos Socialtjänsten. 

Jaget stänger dörren ”för att gråta i fred”, menar att Socialtjänsten ”gör oss till personen vi inte 

vill vara”, och talar sedan explicit om utmattningsdepression: ”det är det (bli personer vi inte 

vill vara) eller att gå in i väggen”. 

Kontorsassistent och sekreterare är ett av Sveriges vanligaste yrken.52 Många andra stora yrken 

har även stillasittande kontorsjobb, såsom IT-branschen eller Migrationsverket. Utöver de 

ökade sjukskrivningarna som jag har tagit upp under analysen av dikten ”Makraméband av 

muskelfibrer”, går det även att tillägga att för hög arbetsbelastning är den största orsaken till 

arbetsrelaterade besvär, där kategorin omfattar nästan 60% av alla besvär (utöver olyckshän-

delser).53 ”Socialtjänsten” beskriver hur dessa sorters problem påverkar vardagen, hur jaget har 

svårt att hålla upp relationer, glömmer bort att lyssna och slutar svara på sms. Jaget lägger sig 

”på soffan när jag kommer hem för att orka komma tillbaka”. Dikten talar således explicit om 

problemet, generaliserar det genom att tala om ett ”vi”, men argumenterar inte explicit utöver 

detta.  

Den känslomässiga funktionen 

Dikten har få stilmedel och troper, och nästan inga assonanser eller parallellismer. Det ger 

dikten en annan stil än de andra i tävlingen, där den förefaller mindre inövad och nedskriven 

på förhand och mer direkt utdrag från inre tankar: 

När jag kommer tillbaka från toaletten har jag 18 missade samtal 

Jag ringer inte upp 

Socialtjänsten gör så 

Gör oss till personer vi inte vill vara 

Det är det eller att gå in i väggen 

Utmattningsdepressionen, sjukskrivningen, tappa minnet och förmågan 

Uppradningar som i sista meningen i utdraget ovan är ett återkommande medel, något som 

passar in i den kontorsmiljö som byggs upp. Återkommande upprepningarna, som 

 
52 Statistiska Centralbyrån, ”Yrken i Sverige”, http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-

och-pengar/yrken-i-sverige/ (2019-12-02). 
53 Arbetsmiljöstatistik rapport, Arbetsorsakade besvär 2018 (Arbetsmiljöverket, 2018:3). 

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/yrken-i-sverige/
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/yrken-i-sverige/


 

25 

 

”Socialtjänsten gör så” och ”Min chef säger att jag borde prioritera”, blir en röd tråd genom 

texten, men används nästan omärkbart. Även den enda framstående metaforen ”jag är papper” 

kommer i förbifarten och blir först en tydlig metafor när vi analyserar den. Allt ovan bidrar till 

att poeten känns äkta. Det är en berättelse direkt tagen från en vardagssituation som är så ång-

estfylld att hon måste ställa sig på scen och berätta om den, utan att planera, utan att öva. Detta 

förhöjs bara med att dikten explicit är medveten om situationen omkring, något som blir tydligt 

med sista meningen ”nu för tiden gråter jag bara på scen”. 

I dagens samhälle finns det många som jobbar på kontor, som kan känna igen sig i känslan av 

underbemanning, prioriteringar som inte känns rätt. Ord och uttryck som ”fakturorna måste in 

i tid, undertecknade av tre instanser”, ”systemfel” och ”uppföljningar” förhöjer känslan av att 

vara fast i ett ekorrhjul där vi effektiviserar på bekostnad av vårt eget välmående. Rytmen i 

dikten representerar kontrasterna mellan den plågsamma tristessen av en långsamt malande ar-

betsdag och den rena ångesten av att ha 18 missade samtal som man inte kommer hinna ringa 

upp, då den går från långsamma korta meningar, till långa och uppradande. Hopning och epifor 

i ”Ångesten, bara svälj den. Paniken, bara svälj den. Tristessen bara är där, svälj den”, bidrar 

det hetsiga tempot som i omgångar övertar. 

2. 2 Diskussion: Poetry slam som politisk handling 

Att i en analys av dikterna se till dess samhällskontext visar tydligt på att de grundar sig i olika 

samhällspolitiska frågor som befinner sig på ett högre plan än det individuella. De kan alla 

kopplas till normer som utmanas eller problematiska strukturer som bekräftas. Dikterna är oftast 

inte explicit argumenterande. Istället bildar de realistiska beskrivningar av olika personliga hän-

delser som metonymiskt går att relatera till andra personers liv. Således blir dikterna mer än 

den individuella historia den explicit innehåller. I exempelvis Kata Nilssons ”Jag är din fristad” 

utgår hon från en personlig upplevelse av att vara vän med någon som är i en destruktiv relation. 

Denna beskrivning har en närhetsrelation till andra personers upplevelse av destruktiva relat-

ioner med känslomässig och fysisk misshandel, och beskriver således ett samhällsproblem. Att 

lyfta detta på en scen under Poetry slam gör att hon gestaltar något politiskt på ett personligt 

plan. Hon gör därmed det personliga till politik. Detta drar en ny gräns mellan den publika och 

personliga sfären och visar på att politik inte bara är frågor om hur mycket vi ska betala i skatt 

eller huruvida vi ska gå ur EU eller inte. Dikterna gör istället politik till något närvarande, något 

som påverkar oss direkt i våra liv, något som är mer än partipolitiska frågor. Ett tydligt exempel 

på det är Mattias Nilssons ”Ökenblomma”. Här berättas Fatimas berättelse som Mattias Nilsson 

använder metonymiskt för att visa på ett generellt samhällsproblem. Politiken här ligger inte 
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endast i huruvida ens röst gått till SD i valet, utan fokus ligger på de rasistiska tendenserna i 

samhället. Vad som är samhällsproblem och samhällsstrukturer blir i hög grad något politiskt, 

och att uttala sig om detta i offentligt sammanhang som på en scen under ett Poetry slam blir 

en politisk handling. 

De vanligaste återkommande stilgreppen och stilfigurerna är parallellismer, assonanser och me-

taforer, som på olika sätt betonar eller påverkar identifikationen. Endast ”Ökenblomma” står ut 

med ytterst få parallellismer. ”Ökenblomma” är istället ett starkt exempel på assonanser, då 

nästan varje mening i dikten bygger på detta. Även assonanser är ett genomgående stilfigur hos 

de flesta dikterna, men både ”En gång kände jag en kille” och ”Makraméband av muskelfibrer” 

har knappt några assonanser alls. Vad som går att påpeka är att dessa två dikter istället präglas 

av en mångfald av parallellismer. Det går således att säga att de dikter som inte kombinerade 

användandet av både assonanser och parallellismer har ett stort fokus på ett av dem. De gemen-

samma dragen som finns hos alla dikter är dock inte nödvändigtvis de mest framstående dragen. 

Ett exempel är tretalen, som går att hitta i alla dikter men som inte står ut på samma sätt som 

assonanserna och parallellismerna. Vilken stil (många assonanser, många parallellismer, eller 

en blandning) poeten valt påverkar känslan av den. För det första kan de liknas med erfarenheter 

från vardagslivet. Att en mening stegras eller faller är något som kommer naturligt för oss. Att 

tala om stress med snabba, hetsiga meningar, som i ”Makraméband av muskelfibrer” blir i sig 

en strategisk manövrering då vi omedvetet identifierar oss med den jobbiga känslan av stressen 

i bröstet. För det andra hjälper tretal, upprepningar och andra uppradande eller återkommande 

stilgrepp att betona det viktiga i dikterna. För det tredje visar de olika stilgreppen på dikternas 

stilnivå. Många assonanser ger ett intryck av mer planering, medan parallellismer istället ger 

känslan att poeten kan ha skrivit ned sin dikt under bussresan till tävlingen. Stilen påverkar 

alltså även identifikationen på olika sätt. Kanske identifierar man sig mer med personer som är 

förberedda på uppläsningen, kanske är naturligheten något som förfaller sig mer genuint. Tyd-

lighet i ordval är också en viktig strategi. Ord ”fakturor”, ”instanser” och ”systemfel” ur ”So-

cialtjänsten” visar på att poeten verkligen har jobbat på ett sådant kontor hon talar om. ”En 

Fantaflaska fylld med Koskenkorva” från ”En gång kände jag en kille” bygger upp en bild 

framför oss, och är en form av evidentia. Detaljer i dikterna blir bevis på att det verkligen är 

egna upplevelser som lyfts, och kopplar tillbaka till Somers-Willetts definition av Poetry slam 

som en tävling i äkthet. Genom att framföra dikterna visar poeterna på att det innehåll dikterna 

har är deras egenskaper, properties, oavsett om det verkligen är det eller ej. Ju mer äkta 
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berättelsen framställs, med tydligt bildspråk och specifika ordval, desto troligare är det att publi-

ken identifiera sig med den. 

Metaforen är ett annat sätt att få publiken att identifiera sig med talaren. Att välja en metafor 

som en guldfisk istället för en lax eller en generell fisk, som i ”Goldfish”, är en strategisk ma-

növrering som bygger på guldfiskens egenskaper. Detta skapar en identifikation mellan lyss-

nare och guldfisk, som sedan kan relateras till talaren då både talare och lyssnare har guldfisks-

identifikationen som gemensam. Metaforen är effektiv strategi för identifikation då den tar nå-

got som lyssnaren tidigare inte förstått och jämför det med något som lyssnaren kan identifiera 

sig med. Ju mer lyssnaren få höra om guldfisken, desto starkare blir identifikationen. Ett annat 

exempel är ”Jag är din fristad”, där Kata Nilsson liknar duet vid ett monster. Ett monster kan 

de flesta identifiera sig med, antingen i den negativa känslan hos någon som gjort en orätt eller 

känslan av rädsla för monstret under sängen från barnåren. Att använda detta som metafor för 

något som inte alla upplevt, som psykisk och fysisk misshandel, förtydligar och förklarar käns-

lan. 

Dikternas berättarperspektiv tenderar att vara ett jag och använda sig av jagets egna personliga 

erfarenheter. Det är även vanligt att apostrofera någon frånvarande, ofta ett kärleksobjekt, nå-

gon som man själv är eller har varit i någon sorts relation med. Det kan vara en kompisrelation, 

som i ”Din fristad”, en parrelation, som i ”Eldsjälarnas stad”, eller någon sorts föräldrarelation, 

som i ”Är du nöjd nu?”. Detta förstärker intrycket av hur personliga erfarenheter lyfts upp i ett 

kollektivt sammanhang. Det skapar även en närhet mellan poeten och publiken, då publiken 

både kan identifiera sig med jaget och duet i situationen. ”Ökenblomma” blir här undantaget, 

då det är den enda dikt som antar sig ett externt perspektiv. Det visar på att Poetry slam har 

tendenser som många av dikterna uppfyller, men i slutändan behöver en dikt som motstrider 

dessa tendenser inte vara negativt för ens framgång (i tävlingen eller i att övertyga publiken). 

Tvärtom kan något som bryter mot tendenserna stå ut och ge nya och uppfriskande perspektiv. 

Oavsett berättarperspektiv är alla dikter fulla av känslor. Det spelar ingen roll om det är en 

allvetande berättare som får oss att ställa oss på protagonistens sida (se ”Ökenblomma”) eller 

om det är ett jag som apostroferar ett ”du” som i ”Jag är din fristad”. Berättelserna är fulla av 

utmaningar som karaktärerna tar sig an, allt från mobbning, till sexuella övergrepp till rasism. 

Det är starka negativa känslor som vi får från poeterna, något som vädjar till lyssnarnas välvilja 

och sympati. 

Att i en samhällskontext undersöka dikterna är ett sätt att förstå vilka ämnen som är aktuella 

idag. Poeterna väljer aktivt att ta upp de här ämnena under sina få minuter på scen, och just på 
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grund av att det är så kort tid är det oftast ett övervägande ämne per dikt. Om vi ser på poeternas 

mål som att vinna tävlingen är det logiskt att de tar upp ämnen som de tror att jurygrupperna 

också kan beröras av och identifiera sig med. Poeterna vill därför inte ta upp ämnen som de 

antar jurygrupperna inte är intresserade av eller inte kan övertygas om. De vill heller inte ha 

dikter om något som hela publiken redan är övertygade om, för då finns det ingen nödvändighet 

att svara på. Dikternas ämnen kan därför visa på samhällsklimatet i samtiden, på tvistefrågor 

och viktiga problem. Även om vi ser det som att poetens mål är att övertyga publiken om ämnet 

visar dikterna på mer än poetens egna intressen, det visar på något poeterna tror även finns i 

publikens intressen. Således blir dessa berättelser, vare sig explicit eller implicit utmanande av 

samhällets normer, något som visar på samtidens viktiga frågor. Psykisk ohälsa är ett av de 

viktigaste ämnena om man får tro dessa åtta dikter som lästes i SM 2019. ”Makraméband av 

muskelfibrer” och ”Socialtjänsten” tar upp psykisk ohälsa i kombination till jobb, stress och 

prestation, med explicita uttryck som ”stresshantering”, ”ångest” och ”utmattningsdepression”. 

”Jag är din fristad”, ”En gång kände jag en kille”, ”Goldfish” och ”Är du nöjd nu?” tar istället 

upp den i relation till en antagonist, någon som misshandlar, mobbar, trakasserar eller på annat 

sätt påverkat ens psykiska mående. Detta behöver inte vara representativt, då det är ett väldigt 

litet urval som gjorts. Det kan dock vara en ingång till det samhällspolitiska som kan komplet-

teras med andra metoder. Ämnesvalet i sig visar även på poetens karaktär. Att Mattias Nilsson 

väljer att berätta Fatimas berättelse på scen visar att han tycker att berättelsen är viktig och värd 

att berätta. 

Poetens mål inom tävlan kan betraktas på olika sätt. Å ena sidan kan målet vara att få höga 

poäng och vinna tävlingen. Poeterna vill då att identifikationen som sker ska skapa en välvilja 

där de delade substanserna ska göra att jurygrupperna sätter höga poäng. Här kan det vara ef-

fektivt för poeten att välja ämnen som berör med hårda och råa känslor. Poeten har bara cirka 

3 minuter på att beröra och ju svårare situation, desto mer välvilja från publiken. De olika stra-

tegiska manövreringarna i dikterna handlar om att betona ens egna goda egenskaper trots de 

svåra förhållandena, eller de onda egenskaperna hos en gemensam fiende som både kan vara 

en samhällsstruktur (se exempelvis ”Goldfish”) eller en person (se exempelvis ”Är du nöjd 

nu?”). Poetry slam blir således en tävling i hemska berättelser. En dikt om exempelvis vardags-

sysslor som matlagande och tvätt är säkert något som de flesta kan känna igen sig i, men känslan 

som förmedlas är inte lika rå som dikter om stress, depression och liknande. Å andra sidan kan 

en alltför hård och specifik berättelse göra det svårare för identifikationen, ett mer allmänt pro-

blem kan framhäva egenskaper som motsvarar jurygruppernas och därmed ge högre poäng. 
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Stress, som i ”Makraméband av muskelfibrer”, är exempelvis något som många kan känna igen 

sig i. Om vi däremot ser det som att poetens mål är att övertyga om ämnet handlar identifikat-

ionen för visso fortfarande om att skapa välvilja. Dock skiftar fokuset från personen till dikten 

och ämnet den berör. Dikten blir inte längre en strategisk manövrering för att få jurygrupperna 

att ge höga poäng, utan blir istället ett aktivt försök att utmana olika samhällsnormer. Att histo-

rierna som tas upp ofta handlar om något jobbigt och svårt ger här en sorts akut närhet till ämnet. 

Det visar för publiken att vi måste agera nu och exempelvis hjälpa den som blir utsatt för de-

struktiva förhållanden, som i ”Din fristad”, eller rädda den som är nära att ta livet av sig, som 

nämns i ”En gång kände jag en kille”. 

3. Avslutning 

Poetry slam som politisk plattform gestaltar det politiska från en individnivå och gör således 

till personliga till politik. Dikterna argumenterar ofta inte explicit, utan lyfter istället aktuella 

samhällspolitiska frågor genom realistiska beskrivningar utefter personliga erfarenheter som 

metonymiskt går att relatera till större samhällsstrukturer och problem. Dessa gör att mellan-

rummet mellan det publika och personliga, mellan det politiska och individen, suddas ut. 

Med Poetry slam som plattform använder sig poeterna av olika strategiska manövreringar för 

att på kort tid gestalta berättelsen och skapa identifikation. Metaforer och liknelser jämför kom-

plicerade känslor och situationer med något enklare att förstå, parallellismer och assonanser 

betonar de egenskaper som poeten har, och ordvalen skapar inte bara tydlighet utan också bevis 

på att berättelserna är självupplevda. Berättelsernas råhet ger en känsla av något akut över situ-

ationen, och är en strategi för att på kort tid (cirka tre minuter) beröra publiken. En annan stra-

tegisk manövrering är den starka tendensen att utgå från ett ”jag” som ofta apostroferar ett ”du”. 

Detta skapar en närhet mellan poeten och dikten. Då vi vet att poeten själv har skrivit dikten, 

enligt Poetry slams regler, visar detta på att det som sägs är poetens egna egenskaper och be-

rättelserna framstår som självupplevda. Apostrofen skapar även en bredd i identifikationen, då 

publiken både kan identifiera sig med jaget och duet i situationen. De olika stilarna som finns 

inom Poetry slam påverkar känslan av dikten. Många rim ger dikten en mer inövad ton, medan 

parallellismer framstår mer naturligt. 

Det konkreta som alla dikter har gemensamt är tävlingen de ställer upp i, tidsgränsen på tre 

minuter och det faktum att dikterna enligt reglerna ska vara skrivna av poeterna själva. Att 

dikterna är egenskrivna bidrar till den intima kontakt som skapar identifikationen hos publiken: 
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publiken vet, eller tror sig i alla fall veta, att det som framkommer i dikten är poetens egna 

erfarenheter. 

Samtidigt visar dikterna på vad som poeterna anser vara viktigt att lyfta upp i samhället. Poe-

ternas val av ämne i sig är en strategisk manövrering för att skapa identifikation och även en 

representation av nutidens viktiga frågor. Det visar både på det som poeterna menar är viktigt, 

och det som poeterna tror att publiken tycker är viktigt och framförallt något som poeterna tror 

publiken kan övertygas om. 

Vad som dock tål att tänkas på är de grunder jag lade innan själva analysens början. Jag gjorde 

själv urvalet av dikterna, och ett annat urval skulle kunna ge andra resultat. Jag valde även aktivt 

perspektivet som kopplar ihop Kenneth Burkes identifikation och Susan B. A. Somers-Willetts 

syn på Poetry slam som en tävling i äkthet, samt att utgå från Sofi Qvarnströms tre funktioner. 

Perspektivet belyser aspekter där vi kan se en poets motiv utöver det explicit argumenterande, 

och fungerar väl tillsammans med dikter som bekräftar eller ifrågasätter rådande ordning i sam-

hället. Å andra sidan så finns det fler aspekter som överses. Framförandet är exempelvis lika 

viktigt i Poetry slam som dikten själv, och ett annat perspektiv skulle kunna belysa detta och 

andra intressanta aspekter. Hur fungerar exempelvis poeternas actio? Hur påverkar tonläge, 

kläder och andra aspekter? Vad kan en narratologisk analys säga oss om materialet? Och vad 

skulle vi få fram om vi till exempel gjorde en Pragma-dialektiskt argumentationsanalys, då 

många premisser i argumentationen är implicita? 

Det jag har behandlat i denna uppsats är bara en isbit från toppen av ett isberg av Spoken word 

och estradpoesi. Det finns allt för få forskare som inriktar sig på talad poesi, på vad den säger, 

hur den säger det, och vad detta gör med oss som lyssnare. Reglerna i Poetry slam ger oss en 

analysfördel i den gemensamma scen-situationen, konkretisering i tidsgränsen och en möjlighet 

till ett jämförande mellan dikterna som inte existerar på samma fördelaktiga sätt inom andra 

delar av poesivärlden. 

Det som gör estradpoesin till politisk är poeternas val att ta upp frågor som rör politik och 

samhälle, frågor som utmanar eller bekräftar samhällsstrukturer. Finns det en sak vi efter denna 

uppsats kan säga om Poetry slam som genre är det just det: Om man gestaltar det politiska 

personligt blir det personliga till politik och handlingen till en politisk handling. 
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Bilagor: 

Jag har transkriberat dikterna som hela texter utan anspråk till att beskriva actio och pronunti-

atio, exakt. Däremot har jag satt dit frågetecken där frågan är uppenbar, utropstecken om det 

är uppenbart att det är ett utrop eller en interjektion och markerat ohörbara ord med ett [?]. 

Dessutom har jag infogat radbryt där en uppenbar paus skett, och tom rad där dikten tydligt är 

uppbyggd i verser. 

Bilaga 1. Andra Anna: ”Makraméband av muskelfibrer” 

De omsorgsfullt knutna makraméband av muskel-knutar som är mina axlar 

Är ett hantverk som har tagit år 

Jag har lärt mig av min mamma, som har lärt sig av sin mamma, som har lärt sig av sin mamma 

Att knyta makraméer av muskelfibrer och göra dekorativa mönster av det som är svårt 

Min största stress när jag var sjukskriven var: vilar jag så pass tidseffektivt att jag kan sluta vila snart 

Andas jag så lösningsfokuserat att det här löser sig 

Avslappning är skuld, meditation är skuld, yoga är skuld 

Jag kan allt om stresshantering, alltså blir varje stund av ångest ett fatalt misslyckande från min sida  

Om jag fick en tia för varje gång någon sagt till mig att jag ska sluta ställa så höga krav på mig själv skulle jag 

kunna anställa någon som bara gick runt och sa till mig att jag ska sluta ställa så höga krav på mig själv 

Jag knarkar duktig, ge mig en uppgift, jag knarkar duktigt 

Avgiftning 

Är att avsäga sig det som rättfärdigar mig, jag knarka duktigt 

Rehab, terapi och katarsis är ändå bara fortsatta [?] 

Och ibland så önskar jag att jag vore lite mindre som mig själv 

Jag har varit närvarande i min sinnegång och det var inge roligt där 

Ge mig omedveten frånvaro, ge mig rätten att bara okonstruktivt få vältrar mig i ångest 

Låt mig ge hän åt min städmani, låt mig mula i mig chips och sen räkna kalorier 

Låt mig vara skitdålig på att kommunicera, säga: ”amen durå?”, i varje diskussion 

Jag skulle ju inte genast gå tillbaka till samma destruktiva skit om det inte också var lite roligt 

Om det inte var väldigt njutbart att bara få ta över sega möten som ingen annan styr upp  

Att aldrig behöva delegera något till någon, att arra allt som jag dagdrömmer om att arra 

Att ge mig hän åt min perfektionism, att göra det som jag är bäst på, känna hur mjällen faller av i stora stressjok, 

och nya muskel-knutar poppar fram likt popcorn, leva på bananer, chips och [?], och känna mig så jävla levande! 

Arbetet har gått i arv 

Alla kvinnor i min släkt gör det 

Alla kvinnor jag känner gör det 

Jag har lärt mig av min mamma som har lärt sig av sin mamma, som har lärt sig av sin mamma 

Vi broderar ångest 

Vi stickar värme 

Vi har ett sinne för detaljer 

Vi knyter makramé av muskelfibrer och gör dekorativa mönster av det som är svårt 

Bilaga 2. Kata Nilsson: ”Din fristad” 

Du är så vacker, det har jag alltid tyckt 

Och du vet att det är straffbart att förstöra något så dyrt 

Ändå säger du: jamen du vet, jag är så himla klumpig 

För blåöga och fläskläpp det fick jag när jag trilla 

Det är ju så himla typiskt mig att göra mig så illa 

Och han 

Han är ett monster 

Han är som hämtad ur ett barns värsta mardröm 

För han är inte bara läskig, han är lurig 

För monster är som läskigast när de har smugit sig på en och han 

Smög in 

Små ord hela ”tin” 

Om att du inte dög 
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Och jag vet känslan av skuld och skyll dig själv 

För monster får oss alltid att tro att vi har skapat dem själva 

Men det är påhittade sanningar vi aldrig kan låta gälla 

För du har inget att skämmas för  

Men jag vet att han kan skrämmas för 

Det har jag sett 

Men jag har också sett dig le med alla dina tänder 

Och jag har sett dig dansa med dina händer upp i luften, högt över huvudet 

Och du vet hur folk pratar och hur dem skojar 

Och du tänker skratta med för du har alltid varit starkare än påträngande gråt 

Jag vet att du har haft det svårt 

Men 

Jag vill beskydda dig 

Vara din sköld, ditt svärd och din fristad 

Allt på samma gång 

Jag vill se dig blomstra för du är konstnär inget monster ska få hindra dig från att vara allt du drömt att du kan bli 

För du ska kunna vara fri 

Kär eller inte 

Ledsen ibland eller glad 

Ens vardag ska inte vara en kamp 

Inte ska en behöva kämpa 

Inget monster ska kunna dämpa dig 

Straffa dig 

Trycka ned 

För du är så mycket mer 

Än vad han menar att du är 

Och när det blir tufft 

Finns din fristad här 

Bilaga 3. Mattias Nilsson: ”Ökenblomma” 

I en öken nånstans fanns en blomma med charm 

Fatima var hennes namn hon vattnades ibland 

Omkring henne fanns det sand 

Solen stekte det va varmt hennes glans satte folket i trans 

Som en hägring 

Var hon för bra för att vara sann 

Hon tvingades fly sitt land 

Krig blev landets öde 

Hon flydde med 2 yngre bröder 

Över ett medelhav 

Där vissa tar sköna bad 

Där det flyter döda barn 

Hon har sett en och annan soldat 

En och annan granat 

Som smält av 

Hon vill till Europa 

Där det finns massa hat 

Mot henne för hon är arab 

Vissa hatar hennes sjal 

Hon är hungrig vill ha mat 

Hon äter det som finns kvar 

Efter sina bröder 

Brödet som blir över 

Det är bara gilla läget 

Hon är fast i ett läger 

Bara ett par kläder fick hon med sig på färden 

För revolutionärer 

Nej främmande militärer 

Kom med gevären 

Så det blev snabba åtgärden 

Till flykt 
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Mot ett land hon hört är tryggt 

Tillslut kom hon fram till Svea 

Landet med Ikea 

Pizza med bea 

Där blev hon trakasserad 

Av cirka 15 procent 

Mestadels av vita män 

Det är inget skämt 

Hon krossa en och annan gräns 

I längtan av ett hem 

Kommer hon nånsin känna sig svensk? 

Tillbaka till historien 

Hon hamna på ett boende för flyktingar 

Men rasistiska vindar 

Blåste fram 

Det är synd och skam 

Det jag säger det är sant 

Tyvärr en helg 

En lördags kväll 

Var det nån jävel som satte eld 

För att skrämma henne 

Skandinaviska vänner 

Brände ner stället 

Där hon och andra bodde 

De som elda de trodde 

På nån idioti, en ideologi 

Förhistorisk skit 

Som dem hört från sina päron 

Föräldrarna lär dem 

Fördomar 

Det var ungdomar 

Censurerade svordomar 

Hoppas de får sina domar 

Några år senare 

Blir hennes bröder deporterade 

För systemet felade 

De blev utvisade som på rött kort 

Fastän dem bott här i sex år 

Lärt sig vårat språk 

En bror har en dotter på två 

Hur fan kan man göra så? 

Dem har ett hjärta av stål 

Vilka då? 

De på Migrationsverket 

Som i själva verket inte hjälper nån 

Förutom dem 

Som röstar på SD 

Ingen hemlighet 

Ingen medmänsklighet 

Ingen empati 

Ingen sympati 

De säger skicka tillbaka dem dit 

Tillbaka till krig 

Tillbaka till lik 

Det är civila som får lida 

En bror trampa på en mina 

Stackars Fatima 

Kvar i Sverige med en brorsdotter 

För fadern blev ett offer 

Denna gång hjälpte inte plåster 
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Med hjälp från ett kloster 

Fick den andra broder nu 19 år gammal 

Fara till Kanada och där fick han stanna 

Som jag nu gör 

Nej, lyssna hör 

En blomma bör ha kulör 

Annars är den död 

Bilaga 4. Rönn Zakrisson: ”Eldsjälarnas stad” 

Jag har aldrig längtat till södra Sverige såsom jag sett dig längta 

Flytta, flyga söderut, hitta ett lyckligt slut 

Du sa att norr om polcirkeln finns inget 

Så du flyttade, for till Stockholm och tappade dialekten 

Lämnade hela släkten, slutade att bära kolten och Tornedalsdräkten 

Och jag 

Blev kvar 

Vi sa att avståndet inte kunde döda det vi kände för varandra 

Men du stängde av radion i bilen när vår jojk spelades 

Och jag grät till mamma 

För att du inte var densamma 

Jag gjorde slut med dig 

Tömde noga ditt namn ur mina fickor 

Fokuserade istället på sprickor i marken som kom från gruvan 

De flyttar stan nu 

Inte för att jag tror att du bryr dig 

Men kan du snälla komma tillbaka 

Jag är trött på att det skakar utan dig 

Trött på att vara aktivist utan dig 

Trött på att ha sex utan dig 

Jag hatar dig 

Och den här texten 

Den är inte till dig 

Om dig, eller för dig 

Den är till mig 

Till oss 

Vi som stannar kvar trots att halva stan flyttar en bit bort 

Trots att kommunalpolitiker sviker gång på gång 

Delar upp folket i vi och dem 

Trots att vägen till BB är så jävla lång 

Att folk inte vågar skaffa barn 

Men vi är van, vi är eldsjälarnas stad 

Du sa att utan LKAB dör Kiruna, vi sa att det inte är berget som håller oss vid liv 

Vi har alltid varit bra på att hitta andra alternativ 

Så den här texten, den är inte till dig 

Den är till oss 

Bilaga 5. Anna Wallde: ”Är du nöjd nu?” 

Du brukade säga till mig 

Att du inte ville dö nyfiken 

Och nu är du död 

Och jag är jävligt nyfiken 

Trodde du på din egen lögn? 

 

För sådana lögner det trodde jag aldrig att du hade i dig och din lögn 

Det var min barndom 

Min verklighet och din jävla live-weekend som jag föraktade inför ditt svek 

Du visste precis vad du gjorde 

Man kan inte ha två doktorstitlar och samtidigt vara så jävla dum 

Så kom inte och säg att det var ditt liv du gamblade med 

För vem var det egentligen som fick leva med konsekvenserna? 
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Du skapade mig och lovade mig ett liv i solsken 

Sen checkade du ut 

Ett kilo i taget 

En lugncell åt gången 

Och jag matade dig med jordgubbsglass när inget annat fastnade på din kropp 

Sjöng för dig tills din gråt blev några andetag till 

Fångade dina tårar i mitt hår 

Och när du låg där 

Skakandes av köld mellan svettindränkta lakan och skrek ut din dödsångest 

Då gav jag dig de sista bitarna av min trygghet så du kunde krossa dem också 

Och inte ens då kunde du säga förlåt 

Utan du tog bara min hand som om du bad mig om räddningen 

Och så var det jag som måste misslyckas fast jag älskade dig så mycket att jag fortfarande tror att allt som är bra 

med mig är du 

Och när jag räknat det där sista andetaget och läkaren sagt de där orden som skar av min verklighetsförankring 

någonstans mellan halskotorna med sin banala enkelhet då låg du där som en mumie med tomma ögon bara 

skinn och ben och en mumie måste du ha varit 

För jag hade åldrat säkert 4000 år och min ungdom och min glädje var förbi 

Jag lämnade dem där på din dödsbädd, skatterna som skulle följa med dig in i ditt nästa liv 

För du var min farao, min morgon och aftonstjärna 

Det största i världen 

Och om jag hastigt ser mig om över axeln så kan jag nästan önska att jag tillåtit mig att vara precis lika feg som 

du 

Att jag supit bort känslan av att älska dig så mycket mer än du förtjänar 

Men ja, jag bedövade inte smärtan, jag kände den, inte ens när pappa räckte mig vodkaflaskan så tog jag den för 

jag är fan inte som ni 

Ändå är din makt över mig fortfarande total när du kastar mig in i overkligt verkliga minnen är det mer än eskap-

ism, det är den enda drog jag gömmer, det enda rus där jag glömmer 

Att all min smärta nånstans var ditt förbannade val 

Och om jag kunde skicka ett vykort in i himlen så skulle jag skicka bilder av mannen som jag älskade när han 

tog någon annan i handen och gick ut ur mitt liv för att han inte ville ha nån så trasig som jag 

Och på baksidan skulle jag skriva: 

”Är du nöjd nu?” 

Bilaga 6. Adam Bäck: ”En gång kände jag en kille” 

En gång kände jag en kille 

En elvaåring som sprang runt på fotbollsplanen med skrubbiga knän och svetten rinnandes nerför pannan 

En kille som alltid stod i mitten av ringen och med yviga gester förklarade reglerna i burken 

En kille som ställde sig på klassens timme och rappade om att skala en banan 

En kille med en flödande kreativitet, som inte var rädd för att misslyckas, som inte var rädd för vad folk skulle 

tycka, en kille som grät när det gjorde ont och som skrattade när det var roligt 

En gång kände jag en kille 

En 14-åring som med tom blick och tittade ut över skolgården 

En kille som alltid möttes av skeptiska blickar och hånskratt när han försökte sätta sig bland de coola grabbarna 

En kille som alltid fick ett nej när han frågade om någon ville dansa med honom på klassfesten 

En kille som fick höra “Hur fan kan du börja böla över en hockeymatch”? “Hur fan kan du färga håret blått när 

du går i åttan?” “Hur fan kan du vara en sån jävla tönt?!”  

En gång kände jag en kille 

En 17-åring som alltid kände på handtaget fyra gånger när han låste dörren 

En kille som ständigt blickade över axeln när han gick genom korridoren 

En kille som varje fredag hällde i sig en Fantaflaska fylld med Koskenkorva för att han någon gång skulle få till-

låta sig själv att känna någonting 

För att han skulle slippa att ständigt tänka igenom vartenda ordval 1000 gånger, för att han skulle slippa sitta 

med klumpen i bröstet i vartenda socialt sammanhang 

För att han skulle våga säga till någon “jag tycker om dig” till någon utan att skämmas 

En gång kände jag en kille som la sig raklång på en 70-väg och väntade på att allt skulle ta slut  

En gång kände jag en man 

En 23-åring som trots skälvande knän, darrande händer och skakande röst ställde sig på scen och skrek ut sina 
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känslor framför främmande människor 

En man som trots att han var livrädd för att misslyckas, livrädd för vad folk skulle tycka, livrädd för att ingen 

skulle förstå ett endaste ord ställde sig på en scen och öppnade sitt hjärta, spottade ut sina rädslor, tryckte fram 

sina tårar, svettades ut sitt hat och andades ut sin kärlek 

En gång kände jag en man som inte lät mobbarna, översittarna och alfahannarna vinna 

Inte lät plågoandarna, rädslorna och tvivlarna äta upp honom 

Inte lät självhatet förgöra utan lyssnade till komplimangerna, kramarna, applåderna, leendena, skratten, kärleken 

Idag känner jag en man 

Som för första gången sedan han var elva år 

På riktigt 

Är stolt över sig själv 

Bilaga 7. Antonia Eriksson: “Goldfish” 

Did you know that if you keep a goldfish in a dark room 

It will eventually become pale? 

Which is to say that if you leave something in a dark place long enough 

It will eventually become faded, weak and substantial 

Like stories kept in a dark room, doors locked, keys lost 

Stories of women 

Once golden, now broken 

Unspoken of until spoken to 

We have learned to stay silent 

Heard warning shots from shotguns fired 

Every time we speak up 

Oppression is never a choice 

Did you know that it is only a myth that goldfish have bad memory? 

They can remember things for months 

And isn’t that to say that just because something is said to be forgotten 

It isn’t necessarily true 

When a person is exposed to severe trauma 

One of the bodies primary defence mechanism is to repress memory 

This is often a subconscious reaction 

But can also be an implemented action 

Something we do to survive 

Not spoken of until spoken about 

 

It took me 6 months to even mention my first sexual assault 

I say first because it wasn’t the last 

My body can still remember everything 

Sometimes when I am touched I still feel his hands 

Sometimes when I close my eyes I still see his face 

Did you know that goldfish can remember faces? 

They can remember shapes and sounds 

Sometimes when I lay awake at night I am sure that I can hear screaming 

I can see the tears on my pillowcase, smell the blood in my sheets 

Did you know that goldfish have a better sense of smell than humans? 

That they can hear vibrations? 

That goldfish can make noise, you just can’t hear them, maybe you’re not listening 

Maybe they are screaming! 

Shh 

Listen 

Did you know that goldfish have teeth on the back of their throats like I have words in the back of mine? 

They will cut you 

Goldfish don’t have stomachs so they don’t have to stomach the bullshit you feed them 

That goldfish will eat any fish that fits in its mouth 

Goldfish are said to have a sixth sense 

They can feel they pressure change, can you feel the pressure changing? 

Can you feel me pushing back? 

A group of goldfish is called a troubling which is to say they bring trouble 
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Goldfish don’t have a leader, they swim together, and maybe this is why 

Goldfish can live through unbelievable conditions from tropical heat to winter ice 

They can survive toxic waters like the ones us women swim through every day 

Goldfish have been known to take over entire lakes, like we will take over this world one day 

Goldfish were never meant for dark places, women were never meant for small spaces 

You will never erase us from history, this is our story and just like goldfish I would rather eat myself alive than 

let our stories die 

Bilaga 8. Simone Ljungqvist: ”Socialtjänsten” 

Idag är andra dagen i rad som jag gråter på jobbet 

Socialtjänsten gör så 

Stänger min dörr för att få gråta i fred 

Telefonen ringer men jag orkar inte svara 

Min chef säger att jag borde prioritera 

Det är okej att inte svara varje gång 

Men det räcker inte 

Mina klienter frågar mig hur vi gör 

Vi som inte är beroende 

Hur vi gör med ångesten, paniken, tristessen 

Jag svarar inte 

För jag vet inte 

Vi bara gör 

Jag har lärt mig mina klienters telefonnummer 

För att vara beredd 

Effektivisera samtalen 

Skydda mig själv 

När jag kommer tillbaka från toaletten har jag 18 missade samtal 

Jag ringer inte upp 

Socialtjänsten gör så 

Gör oss till personer vi inte vill vara 

Det är det eller att gå in i väggen 

Utmattningsdepressionen, sjukskrivningen, tappa minnet och förmågan 

Bli personer vi inte vill vara, så istället blir vi personer vi inte vill vara 

Lägger mig på soffan när jag kommer hem för att orka komma tillbaka 

På vår fjärde dejt glömmer jag bort att lyssna på dig och ställer inga följdfrågor 

Slutar svara på dina sms för det tar för mycket energi att vänta på svar tillbaka 

När min pappa berättar att han återfallit påminde jag honom om att han skulle betala hyran 

När min klient återfallit ligger jag sömnlös och undrar om någon kommer förgripa sig på henne i natt 

Jag har inte pratat med min pappa på ett år nu 

Hon svarar inte när jag ringer sen 

Jag hinner inte ringa igen 

Fakturorna måste in i tid 

Undertecknade av tre instanser 

För att ha kontroll 

Vi vill inte ha systemfel 

Uppföljningarna hinns inte med 

Min chef säger att jag borde prioritera 

Så jag gör det 

Stänger dörren och gråter på jobbet 

Har inte svarat på ditt sms på tre dagar 

Lyckas inte komma nära 

Lyckas inte visa tillräckligt, expert på bekräftande respons 

Att utforska, att framkalla förändringsprat är att dejta på papper och jag är papper bara 

Du vill sluta träffa mig 

Jag går på AV 

Blir för full 

Någon pratar med mig och fysisk kontakt är också ett utbyte av känslor 

Jag bekräftar något men [?] kanske 

Utforskar vart detta är på väg kanske 

Framkallar förändringsprat  

Hjälper till att komma fram till kärnan till problemet på papper 
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Ångesten bara svälj den 

Paniken bara svälj den 

Tristessen bara är där: svälj den 

Lägger band på mig, lågaffektivt bemötande är lika effektivt på baren som i samtalsrummet 

Nu för tiden gråter jag bara på scen 

 

 


