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1. Inledning 

 

 det är en osynlig tröskel här 

 

 en påskhelg 

 

 måla  

ansiktet vitt 

 

 inga avsatser 

 allt är ansatser 

 

 rummet är starkt 

 ensamt1 

 

”[D]et är en osynlig tröskel här” inleder Katarina Frostenson den första delen av diktserien 

”öar” i diktsamlingen Samtalet.2 Den första versen följs av orden ”en påskhelg”, men dessför-

innan finns där en blankrad som skiljer verserna åt: ett avbrott, en tröskel kanske, en osynlig 

sådan.3 Dessa blankrader återkommer i dikten, inramande och åtskiljande. Verserna ”inga 

avsatser / allt är ansatser” följs även de av en blankrad.4 Dessa två verser står som en versgrupp, 

sammanbundna – det finns ingen avsats dem emellan. Men däremot, efter ”ansatser”, följer en 

blankrad innan diktens nästa versgrupp: ”rummet är starkt / ensamt” – en paus innan dikten 

fortsätter, en ansats.5 Ordet ”ensamt” står självt på sin rad, utan stöd från andra ord i en vers; 

det står sist, det står ensamt. Allt detta är exempel på hur det man brukar kalla för en dikts form 

och en dikts innehåll hänger ihop, och hur dessa egentligen inte kan skiljas från varandra; hur 

alla en dikts element har potentialen att på olika sätt vara betydelsebärande. Denna diktanalys 

utgår från Charles Sanders Peirces teorier om semiotik och ikonicitet, samt den teoretiska vi-

dareutvecklingen av dessa som främst förts fram av semiotikern och litteraturvetaren Max 

Nänny, samtida semiotiker och efterföljare.6 Peirce själv var inte litteraturvetare utan fokuse-

rade i sitt arbete främst på matematik och logik, men hans teorier om tecken, deras uppkomst 

och deras funktioner har visat sig vara högst värdefulla vid analys av litteratur.7 Språket, 

 
1 Katarina Frostenson, Samtalet: dikter, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1987, s. 11. 
2 Frostenson 1987, s. 11. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Charles S. Peirce, The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. 2, Elements of Logic, Cambridge, Mass.: 

Belknap Press of Harvard Univ. Press 1932; Max Nänny, ”Iconicity in literature”, Word & Image, 2, 1986:3, s. 

199–201; Jimmie Svensson, Versform & ikonicitet: med exempel från svensk modernistisk lyrik, (diss.) Lund: 

Lunds universitet 2016, s. 20. 
7 Svensson 2016.  
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subjektet, jaget och den kvinnliga rösten framhålls ofta vara en central del av Frostensons förfat-

tarskap.8 Språket och orden drar ofta uppmärksamheten till sig själva, genom sig själva. Meta-

forer och liknelser lyser medvetet med sin frånvaro, verkligheten är inte dold i bildspråk.9 Aris 

Fioretos lyfter i essän ”Frostensons mun – Fjorton anteckningar och två efterskrifter” just 

Frostensons användning av ords fonetik, ljudbilder, syntaktisk uppbrytning och typografi som 

särdrag i hennes diktning.10 Fioretos använder dessa element som underlag i flera av sina 

mycket skarpsinniga dikttolkningar, och det är drag som dessa som jag undersöker i denna 

uppsats, utifrån ett semiotiskt perspektiv. Fioretos uttalar sig inte om semiotik eller ikonicitet, 

men många av de resonemang han för kring form och mångtydighet går enligt min mening att 

förankra teoretiskt i denna lära om tecken.  Jag vill i denna uppsats visa att Peirces 

ikonicitetsbegrepp är ett starkt verktyg för att kunna lyfta och analysera språkets, syntaxens och 

typografins effekter på lyriken. Utifrån de resonemang som förts kring Frostensons poesi och 

språkanvändning ovan, menar jag att hennes diktning utgör ett särdeles intressant material för 

denna typ av analys. 

Katarina Frostenson, född 1953 i Brännkyrka, är poet, dramatiker, essäist och översättare. 

Hon räknas som en av vår tids största svenska diktare. Frostenson debuterade år 1978 med 

diktsamlingen I mellan, och fick sitt genombrott under 1980-talet med diktsamlingarna Rena 

land och Den andra, publicerade år 1980 respektive år 1982.11 Den diktsamling som behandlas 

i uppsatsen, Samtalet, publicerades år 1987.12 År 1992 invaldes Frostenson i Svenska 

Akademien på stol 18 som den femte kvinnan i historien. Hon efterträdde Artur Lundkvist.13 

Frostenson har genom åren tilldelats flertalet litteraturpris och utmärkelser, däribland 

Samfundet De Nios stora pris år 1989, Sveriges Radios lyrikpris år 1996 och Nordiska rådets 

litteraturpris år 2016.14 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av olika typer av visuell, syntaktisk och 

auditiv ikonicitet i Frostensons diktsamling Samtalet, samt att lyfta vad detta har för effekt och 

 
8 Ebba Witt-Brattström, ”Presentation av Katarina Frostenson”, Litteraturbanken, 2006, 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/FrostensonK/presentation (2021-05-13). 
9 Jan Arnald, ”Katarina Frostenson”, Svenska Akademiens ledamotsregister, u.å., 

https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/frostenson-katarina (2021-05-13). 
10 Airs Fioretos, ”Frostensons mun – Fjorton anteckningar och två efterskrifter”, i Att skriva sin tid – nedslag i 80- 

och 90-talet, red.: Madeleine Grive & Claes Wahlin, Stockholm, Norstedts, 1993, s. 86–114.  
11 Arnald u.å. 
12 Frostenson 1987. 
13 Arnald u.å. 
14 Witt-Brattström 2006. 

https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/FrostensonK/presentation
https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/ledamotsregister/frostenson-katarina
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roll i lyriken.15 Detta görs utifrån en semiotisk analys av dikterna. Två fokusdikter har valts ut 

för analys, och dessa diskuteras därtill i relation till andra dikter i diktsamlingen.16  Detta un-

dersöks utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur ser förekomsten av visuell, auditiv och syntaktisk ikonicitet ut i Frostensons 

Samtalet? 

2. Vad har visuell, auditiv och syntaktisk ikonicitet för effekt och roll i lyriken?  

 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare produktionen om Katarina Frostensons författarskap är omfångsrik och utgörs av 

ett flertal avhandlingar, böcker, essäer och artiklar. Den första utgivna avhandlingen i vilken  

Frostensons poesi behandlas är Lena Malmbergs Från Orfeus till Eurydike: en rörelse i svensk 

samtida lyrik, i vilken Malmberg undersöker Orfeusmyten och den tematik och koppling som 

den skapar och erbjuder i samtida svensk lyrik, hos Frostenson och fem andra poeter.17 En 

annan avhandling är Barbro Sigfridssons Jagets plats: gestaltningen av det kvinnliga subjektet 

i Katarina Frostensons Nilen, Traum, Sal P och Staden, där Sigfridsson behandlar jaget i 

Frostensons dramatik utifrån ett Julia Kristeva-kopplat psykoanalytiskt perspektiv.18 I avhand-

lingen Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken: Jean-Claude Arnault, Katarina 

Frostenson och Rut Hillarp studerar Anette Almgren White det hon kallar för ”fotolyrik”, det 

vill säga diktverk som är kombinerade med fotografier. Almgren White skapar i avhandlingen 

en modell för samläsning av bägge konstarterna och applicerar sedan denna modell på Jean-

Claude Arnaults och Katarina Frostensons gemensamma projekt samt på Rut Hillarps foto-

lyrik.19 Mara Lees avhandling i litterär gestaltning, När andra skriver: skrivande som motstånd, 

ansvar och tid, behandlar frågan om hur det är att skriva som Den Andra, i avhandlingen 

behandlas bland annat Frostenson poesi.20 Den senaste avhandlingen som berör Frostenson är 

Victor Malms avhandling Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina 

Frostensons och Stig Larssons diktning, där han undersöker begreppet postmodernism, samt 

Frostensons och Larssons koppling till postmodernismen, deras roll i dess uppkomst och 

 
15 Frostenson 1987. 
16 För ytterligare diskussion om urval vänligen se avsnitt 1.3. 
17

Lena Malmberg, Från Orfeus till Eurydike: en rörelse i samtida svensk lyrik, (diss.) Lund: Ellerströms 2000. 
18 Barbro Sigfridsson, Jagets plats: gestaltningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostensons Nilen, Traum, 

Sal P och Staden, (diss. Stockholm.) Hedemora: Gidlunds 2003. 
19 Anette Almgren White, Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken: Jean Claude Arnault, Katarina 

Frostenson och Rut Hillarp, (diss.) Växjö: Linnaeus University Press 2011. 
20 Mara Lee, När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid, (diss.) Göteborg: Glänta produktion 

2014. 
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fortsättning.21 I artikeln ”Den osynliga tröskeln” gör Magnus Florin litteraturanalyser av utdrag 

ur dikter i främst samlingarna I det gula, utgiven år 1985, och Samtalet utgiven 1987.22 Aris 

Fioretos behandlar Frostensons poesi i essän ”Frostensons mun – Fjorton anteckningar och två 

efterskrifter”, i vilken han, likt Florin, undersöker språkliga aspekter, tematik och stilgrepp i 

flera av Frostensons dikter, däribland dikter ur Samtalet.23 Jag förhåller mig till vissa av Florins 

och Fioretos analyser och resonemang där det för min analys är aktuellt. Ebba Witt-Brattström 

publicerade år 1993 Ur könets mörker – litteraturanalyser 1983–1993, där hon analyser 

Frostensons och andra samtida kvinnliga författares verk med stöd av Julia Kristevas psykoa-

nalytiska teorier. I Klang och åter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik gör Staffan Bergsten 

litteraturanalyser i Frostensons, Ann Jäderlunds och Birgitta Lillpers författarskap.2425 Eva 

Niewiarowska-Rasmussen har skrivit artikeln ”På spaning efter den gräns som flytt. 

Gränsbegrepp inom modern svensk poesi, baserande på Katarina Frostensons och Stig Larssons 

dikter”, där hon undersöker ordet ”gräns” och den tematik det erbjuder för att visa på föränd-

ringar i modernistisk litteratur och dess språk. I Niewiarowska-Rasmussens artikel adresseras 

utdrag ur dikter i Samtalet.26 Niewiarowska har även skrivit artiklarna ”Människan och platsen 

– några anmärkningar om Katarina Frostensons författarskap” och ”Postmodernistiska drag i 

Katarina Frostensons poesi”.27 Tim Berndtsson har skrivit två uppsatser om Frostenson: 

”över de märkta i muren inlagda” – En begrundan över språket i Katarina Frostensons 

Berättelser från dom på kandidatnivå, och Stilbrottning. Om stilbrott som figur, funktion och 

tendens i modern svensk poesi – Werner Aspenström, Kristina Lugn, Katarina Frostenson, Aase 

Berg på magisternivå.28 I ”över de märkta i muren lagda” behandlar Berndtsson språket som 

motiv i de korta prosatexterna Berättelser från dom, och i Stilbrottning jämför och analyserar 

han stilbrott som litterärt grepp hos fyra samtida poeter.29  

 
21 Victor Malm, Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons 

diktning, (diss.) Lund: Elleströms 2019.  
22 Magnus Florin, ”Den osynliga tröskeln”, BLM: Bonniers litterära magasin, 58, 1989, s. 4–10. 
23 Fioretos 1993.   
24 Ebba Witt Brattström, Ur könets mörker – litteraturanalyser 1983–1993, Stockholm: Norstedts 1993. 
25 Staffan Bergsten, Klang och åter. Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik, Stockholm: FIB:s lyrikklubb 1997. 
26 Ewa Niewiarowska-Rasmussen, ” På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp inom modern svensk 

poesi, baserande på Katarina Frostensons och Stig Larssons dikter”, Folia Scandinavica, 7, 2013, s. 39–48.   
27 Ewa Niewiarowska-Rasmussen, ”Människan och platsen – några anmärkningar om Katarina Frostensons 

författarskap”, Folia Scandinavica, 4, 1997, s. 107–112; Ewa Niewiarowska-Rasmussen, ”Postmodernistiska drag 

i Katarina Frostensons poesi”, Folia Scandinavica, 10, 2009, s. 23–36.  
28 Tim Berndtsson ”över de märkta i muren inlagda” – En begrundan över språket i Katarina Frostensons 

Berättelser från dom. Kandidatuppsats framlagd vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

2011; Tim Berndtsson, Stilbrottning. Om stilbrott som figur, funktion och tendens i modern svensk poesi – Werner 

Aspenström, Kristina Lugn, Katarina Frostenson, Aase Berg, Magisteruppsats framlagd vid litteraturvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet 2012. 
29 Berndtsson 2011; Berndtsson 2012.  
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På området ikonicitet i svensk lyrik så finns Jimmie Svenssons avhandling Versform & 

ikonicitet – med exempel från svensk modernistisk lyrik, Lars Elleströms bok Visuell ikonicitet 

i lyrik – en intermedial och semiotisk analys med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från 

sent 1900-tal och Jens Håkanssons kandidatuppsats Ytans djup – Visuell ikonicitet i den 

grafiska konstformen lyrik.30 Svensson har även skrivit texterna ”’Att kunna omvexla 

versformen efter det särskilta innehållet’. : versifikatorisk ikonicitet i Frithiofs Saga” och 

”Ikonicitet i lyrik: Exemplet ’Den sovande havsfågeln’ av Elsa Grave”.31 Elleström och 

Håkansson behandlar endast visuell ikonicitet, men Svensson fokuserar även, och främst, på 

den ikoniska potentialen i versifikationen.32 Både Elleström och Svensson behandlar varsin dikt 

av Frostenson i sina respektive verk, men ingen av dikterna är från Samtalet.33 

 

1.3 Material och urval 

Som det går att se i avsnittet ovan är forskningen om Katarina Frostensons litterära produktion 

väl utbredd. Dikter ur Samtalet har, som nämnts, behandlats i vissa av essäerna och artiklarna 

om Frostensons poesi, men ingen av de nämnda avhandlingarna har diktsamlingen som 

huvudsakligt fokus.34 När det gäller forskning på ikonicitet i svensk lyrik så är, liksom tidigare 

noterat, dikter ur denna samling inte representerade varken hos Elleström, Svensson eller 

Håkansson.35 Elleström gör en analys av visuell ikonicitet i dikten ”Allhelgona” från I det gula 

utgiven år 1985, och Svensson gör en analys av metapoesi som ikoniskt grepp i ”Philomela” 

från Tankarna utgiven år 1994.36 Mot bakgrund av detta så menar jag att det finns ett behov av 

att behandla diktsamlingen i fråga.  

När diktsamlingar trycks om kan det hända, givet bokmediets form, att vissa delar ändras. 

Med detta syftar jag inte främst på att ord och meningar läggs till eller tas bort, även om det 

 
30 Svensson 2016; Elleström, Visuell ikonicitet i lyrik – en intermedial och semiotisk analys med speciellt fokus 

på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal Hedemora: Gidlund 2011; Jens Håkansson, Ytans djup – Visuell 

ikonicitet i den grafiska konstformen lyrik, Framlagd vid Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet 

2014. 
31 Jimmie Svensson, ”’Att kunna omvexla versformen efter det särskilta innehållet’. : versifikatorisk ikonicitet i 

Frithiofs saga”, i Efter Tegnér : experiment med traditionen, Alfred Sjödin & Jimmie Svensson (red.), Lund: 

Lunds universitet 2018, s. 109–140; Jimmie Svensson, ”Ikonicitet i lyrik: Exemplet ’Den sovande havsfågeln’ av 

Elsa Grave”, i Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018, Henrik Rahm (red.), Lund: Vetenskapssocieteten i 

Lund 2018, s. 89–102.  
32 Elleström 2011; Håkansson 2014; Svensson 2016. 
33 Elleström 2011, s. 119; Svensson 2016, s. 165–169; Se även: Katarina Frostenson, I det gula, Stockholm: 

Wahlström & Widstrand 1985, s. 41–42; Katarina Frostenson, Tankarna, Stockholm: Wahlström & Widstrand 

1994, s. 46. 
34 Frostenson 1987.  
35 Elleström 2011; Svensson 2016; Håkansson 2014.  
36 Elleström 2011, s. 199–120; Svensson 2016, s. 165–169. 
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också kan förekomma, utan snarare på att man i olika utgåvor använder sig av olika storlek på 

sidor och olika typsnitt, vilket ofrånkomligen leder till att den grafiska utformningen föränd-

ras.37 Ett illustrativt exempel på detta är att Frostensons dikt ”till en mÅlare” sträcker sig över 

två sidor i utgåvan Samtalet : Stränderna : Joner, utgiven år 1992, men endast över en sida i 

Samtalet, utgiven år 1987.38 För att kringgå detta problem har jag valt att använda mig enbart 

av förstautgåvan av Samtalet. Lars Elleström för ett liknande resonemang i sin bok Visuell 

ikonicitet i lyrik.39 Då föreliggande uppsats behandlar visuell ikonicitet har jag valt att, likt 

Elleström, skanna in de dikter som används som huvudfokus för uppsatsen. Jag har därefter 

placerat in dem som bilagor, vilket ses i avsnitt 5. Utdrag ur dikterna har placerats som 

blockcitat för att underlätta läsningen av uppsatsen. Radavståndet i blockcitaten har minskats 

till 1,15 punkter i syfte att ligga närmare originaltextens radavstånd. När passager ur dessa ut-

drag sedan refereras till står de citerade i löpande text. De gånger då verser innehåller större 

vita ytor mellan ord har detta illustrerats med ett antal blanksteg, då dessa visuella aspekter är 

högst kopplade till dikternas ikonicitet. Blankstegen i utdragen som presenteras i uppsatsens 

text är där i illustrativt syfte och de är sannolikt, som följd av överföringssvårigheter mellan 

bokens tryckta text och uppsatsen, inte av exakt samma antal som de som finns på motsvarande 

plats i originalet. Min analys baseras på dikternas utformning i det tryckta verket, vilken går att 

se i de inskannade dikterna.   

Hela Samtalet har behandlats, men då uppsatsens omfång inte gör det möjligt att i text 

behandla alla dikter, så har de två dikterna ”City” och ”Karet” valts ut som fokusdikter för att 

illustrera den förekommande ikoniciteten samt för att visa vilken roll och effekt ikoniciteten 

har i Frostensons lyrik.  

 

1.4 Teori och metod 

I denna del presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I avsnittet redovisas Peirces se-

miotiska teori och ikonicitetsbegrepp. Utifrån Nännys, Elleströms och Svenssons vidareut-

veckling av begreppen visas det hur Peirces teorier är applicerbara på studiet av litteratur och 

lyrik. Givet uppsatsens omfång redovisas inte alla delar av Peirces semiotik, utan endast de som 

är av högst relevans för uppsatsens ämne.  

 
37 Elleström 2011, s. 85. 
38 Katarina Frostenson, Samtalet : Stränderna : Joner, Stockholm, Wahlström & Widstrand 1992, s. 7–8; 

Frostenson 1987, s. 7.    
39 Elleström 2011. 
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Uppsatsen vilar på, och utgår från, en semiotisk grund i Peirciansk anda och följer främst 

Max Nännys, men också Elleströms och Svenssons utvecklande och applikation av denna se-

miotik på litterära texter.40 Semiotik är i grunden en lära om tecken, om hur någonting kan stå 

för något annat. Om vi ser ett tänt rödljus förstår vi, förhoppningsvis, att det är ett tecken för 

att stanna, om vi ser ett handavtryck på en nymålad vägg förstår vi att någon har placerat sin 

hand där och ser vi ett porträtt förstår vi att det förmodligen är en avbildning av någon. Ett 

tecken består enligt Peirce av tre konstituenter: ett representamen, ett objekt och en interpre-

tant.41 Ett representamen är det något som står för något annat, men i otolkad form; ett objekt 

är det som representamenet står för, och interpretanten är den teckenaspekt som uppstår när 

representamenet då har tolkats, den som kopplar representamenet till dess objekt, i sinnet hos 

den som har tolkat det.42 När representamenet har tolkats så har det som nämnts möjligheten 

att trigga en interpretant. När denna interpretant i sin tur tolkas, i uttolkarens sinne, blir den 

själv ett representamen genom att trigga en annan interpretant som refererar till samma objekt 

som det första representamenet, och så vidare.43 Denna process av tolkning kallas semiosis, det 

är genom den som mening skapas och processen är, i teorin, oändlig.44 Svensson betonar tydligt 

att denna begreppsliga uppdelning mellan representamen och interpretant är teoretisk och att 

det praktiskt sett är omöjligt att tänka sig något, eller ta till sig något, utan att tolka det.45 Detta 

är synligt också hos Peirce då han ofta varvar mellan orden representamen och sign när det 

gäller det något som står för något annat.46 I ett försök att ändå konkretisera teckenaspekternas 

funktion har jag i min analys valt att följa Svensson i användningen av ”representamen” för det 

något som står för något annat, och ”tecken” när det gäller kombinationen av de tre konstituen-

terna. Exempelvis skulle jag då kalla handavtrycket på den nymålade väggen för ett ”represen-

tamen” för den hand som varit där.47  

Peirce delar in dessa tecken i tre huvudkategorier: ikoniska, indexikala och symboliska.48 

Av vikt att notera är att det inte alltid går att sätta ut exakta, hårda, skiljelinjer dem emellan, då 

de har en tendens att tangera varandra och ofta sammanspela, men en grund presenteras nedan. 

Ett ikoniskt tecken är ett tecken som bygger på likhet mellan representamenet och objektet.49 

 
40 Nänny 1986; Elleström 2011; Svensson 2016.  
41 Peirce 1932, s. 135. 
42 Ibid.; Svensson 2016, s. 240.  
43 Peirce 1932, s. 269.  
44 Elleström 2011, s. 58; Svensson 2016, s. 21.   
45 Svensson 2016, s. 21.  
46 Peirce 1932, s. 135–177.  
47 Svensson 2016, s. 22.  
48 Peirce 1932, s. 135. 
49 Ibid., s. 143, s. 157–158. 
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Det ikoniska tecknets representamen delar i grund och botten karaktäristika med objektet på 

mer eller mindre tydliga sätt. Det nämnda porträttet, till exempel, står då i ikonisk relation till 

den porträtterade personen. Ett annat exempel skulle kunna vara onomatopoetiska ord, ord som 

bygger på direkt ljudlikhet mellan representamen och objekt, exempelvis så står ordet ”kucke-

liku” i ikonisk relation till tuppens läte. Ett indexikalt tecken är ett tecken som bygger på en 

relation av närhet eller orsakssamband mellan representamenet och objektet.50 Ett fotspår i snön 

är ett indexikalt tecken – fotspåret är ett representamen för att någon har gått där, en vindflöjels 

position är ett indexikalt tecken – positionen är ett representamen för vindens riktning, då 

objektet direkt påverkar sitt representamen: ingen rök utan eld. Ett symboliskt tecken är ett 

tecken som bygger på vana och konventioner.51 Exempelvis så är ordet ”bord” ett symboliskt 

tecken för att vi har bestämt och vant oss vid att det är tecken för just ett bord, ett faktiskt eller 

ett uttänkt. Ordet ”bord” delar varken visuella eller auditiva karaktäristika med faktiska bord 

och det finns inte heller några orsakssamband mellan ordet ”bord” och ett faktiskt, eller 

idémässigt, bord. Med detta sagt så innebär det inte att ord, ordföljd eller ords placering inte 

kan vara ikoniska, eller agera ikoniskt, vilket redovisas nedan. 

Den teckentyp som är central för denna uppsats är just det ikoniska tecknet. Som nämnts 

bygger ikoniska tecken på likhet mellan representamenet och objektet, men det behöver inte 

röra sig om en tydlig, fysisk likhet, utan likheten kan vara av starkare eller svagare karaktär. 

Peirce delar in ikoniska tecken utifrån deras grad av, och typ av, likhet i bilder, diagram och 

metaforer.52 Dessas indelning och taxonomi redovisas nedan. En realistisk, tredimensionell 

staty (representamenet) har en större likhet med sin modell (objektet), än vad ett kubistiskt 

konstverk (representamenet) har med sin modell (objektet). Madame Tussauds vaxdockor lik-

nar sina objekt mer än vad Pablo Picassos Flickorna från Avignon liknar sina, likaså finns det 

en likhet mellan representamenet och objektet i det andra exemplet, och alltså en ikonicitet. 

Utifrån Elleströms resonemang om graderna av likhet så skulle vaxdockan vara en bild och den 

kubistiska målningen vara ett diagram.53 Liksom hos Nänny, Elleström och Svensson så är inte 

skulpturer och bildkonst uppsatsens fokus, utan det ligger i stället hos ord och den ikonicitet de 

skapar och utgör i lyrik.54 Elleström intresserar sig delvis av dikter som innehåller det han kallar 

för direkt visuell ikonicitet, exempelvis dikter som är formaterade som bilder, men också för 

dikter som innehåller det som han kallar för indirekt visuell ikonicitet – dikter som är 

 
50 Peirce 1932, s. 168 
51 Ibid., s. 165. 
52 Ibid., s. 157. 
53 Elleström 2011, s. 58.  
54 Elleström 2011; Svensson 2016. 
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någorlunda mer traditionellt utformade men där verserna inte nödvändigtvis är bundna till en 

högermarginal eller en naturlig syntax.55 Nänny och Svensson behandlar enbart dikter som 

innehåller den ikonicitet som Elleström skulle kalla för indirekt, vilket även är fallet för de 

dikter som går att återfinna i Frostensons Samtalet.56  

För att förstå hur ord, fraser och ordföljd kan agera ikoniskt så måste man återgå till 

Peirces ikonicitetsbegrepp och hans vidare uppdelning av ikoniska tecken i bilder, diagram och 

metaforer.57 Här är det återigen viktigt att betona att skiljelinjerna mellan dessa begrepp inte 

alltid är helt tydliga, men gränserna mellan dem är ändå ofta igenkännbara. Som tidigare noterat 

beskriver Elleström det som ett kontinuum av grad av likhet mellan representamen och objekt.58 

Ikoniska bilder är ikoniska tecken där det råder en stor likhet mellan representamen och objekt. 

Hos ikoniska metaforer är likheten mindre, där rör sig det om likhet i enstaka detaljer mellan 

representamen och objekt, parallellismer.59 Ikoniska diagram i sin tur beskrivs av Peirce, och 

förtydligas av Nänny, som en sammansättning representamina som inte nödvändigtvis har ge-

mensamma karaktäristika med sina respektive objekt, men vars relationer till varandra speglar 

de relationer som deras objekt har till varandra.60 Här är det viktigt att notera att utifrån kraven 

på grad av likhet menar Elleström att ikonicitet i text endast kan vara diagrammatisk eller me-

taforisk.61 Nänny exemplifierar diagrammatisk ikonicitet med Caesars berömda uttryck ”veni, 

vidi, vici”: orden är i sig individuella symboliska ord, men den följd som de kommer i skapar 

ett ikoniskt diagram utifrån följden hos de händelser som de räknar upp och representerar.62 

Utifrån detta exempel går det att se att ikonicitet i litteratur givetvis även är beroende av de 

symboliska tecken som språk, och skriftspråk, är grundade i; genom läsningen av de nämnda 

orden förstår vi att någon har kommit, sett och segrat, och dessa händelser, och detta händelse-

förlopp, får då tolkas som de symboliska tecknens, ordens, objekt.63 Vid ikonicitet inom litte-

ratur följer således oftast inte en omedelbar uppfattning eller avkodning av det ikoniska hos 

orden eller ordföljden, utan först sker en tolkning av dem som symboliska tecken, vilket i sig 

triggar interpretanter som senare går att avkoda som ikoniska.64 Nänny förklarar ikonicitet i 

litteratur som att det rör sig om latenta möjligheter, och att ikonicitet bara förekommer om de 

 
55 Elleström 2011, s. 68–69.  
56 Nänny 1986; Svensson 2016; Elleström 2011, s. 68–69; Frostenson 1987.  
57 Peirce 1932, s. 157–158.  
58 Elleström 2011, s. 55–59.  
59 Peirce 1932, s. 157. 
60 Ibid., s. 157–159; Nänny 1986, s. 199 
61 Elleström 2011, s. 66.   
62 Nänny 1986, s. 199. 
63 Elleström 2011, s. 68. 
64 Ibid. 
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symboliska tecknen är kompatibla med de ikoniska de kan skapa – en vers som är längre än de 

andra i samma strof eller versgrupp behöver inte per definition agera ikoniskt, utan den gör bara 

det om det går att koppla den till det som de symboliska tecknen i grunden säger. Ett exempel 

på verslängd och ikonicitet i Frostensons Samtalet går att finna i dikten ”Vädrare”: 

  
Mitt i rummet  

I trapphusens höga rum  

under våra långa timmar av sömn65 

 

Genom den ökande verslängden i dikten så bildar verserna konturen av en trappa, och denna 

visuellt förnimbara form står då i ikonisk relation till det trapphus som beskrivs semantiskt. Det 

tåls även att notera att den längsta versen är den som innehåller ordet ”långa”.66 

I artikeln ”Iconicity in literature” tar Nänny upp två olika typer av visuell ikonicitet och 

tre olika typer av syntaktisk ikonicitet som förekommer i lyrik. Samtliga av dessa behandlas i 

min analys av Frostensons Samtalet.67 De typer av ikonicitet som Nänny identifierar är: 

lineation, stanza-breaks, sequence, iteration och chiasmus.68 Lineation innebär hur versers 

längd, storlek och placering kan generera visuell ikonicitet, stanza-breaks innebär den ikoniska 

potentialen i användningen av strof- eller versgruppsindelning och blankrader, och sequence, 

iteration, och chiasmus behandlar ordföljdens och återupprepningens syntaktiska ikonicitet.69 

”Veni, vidi, vici” kan ses som ett exempel på  det som Nänny kallar sequence och utdraget ur 

”Vädrare” kan ses som ett exempel på lineation.70 Förutom Nännys begrepp undersöker jag den 

ikoniska potentialen hos dikternas skiljetecken, samt auditiv ikonicitet. Analysen av skiljeteck-

nens ikonicitet tar stöd i Alva Dahls bok Interpunktion : Om skiljetecken och textens nyanser, 

och analysen av auditiv ikonicitet tar stöd i Jurij Lotmans Den poetiska texten.71 I Interpunktion 

ger Dahl en översikt av skiljetecknens historia och användning i olika typer av texter, främst 

prosa men även poesi, och hon behandlar även deras möjliga ikonicitet, om än det inte är bokens 

huvudsakliga fokus.72 Jurij Lotman behandlar det han kallar för den poetiska texten, hur denna 

skiljer sig från prosan och det vardagliga talet, och hur alla en dikts element är bärare av bety-

delse. Lotman uttalar sig sällan om specifikt ikonicitet men hans övergripande resonemang om 

 
65 Frostenson 1987, s. 71. 
66 Ibid.   
67 Nänny 1986, s. 199–207. 
68 Ibid., s. 201–207.  
69 Ibid., s. 199–207; Elleström 2011, s. 68–76. 
70 Nänny 1986, s. 201–205.  
71 Alva Dahl, Interpunktion : Om skiljetecken och textens nyanser, Stockholm: Morfem 2016; Jurij Lotman, Den 

poetiska texten, övers. Eva Adolfsson, Lars-Erik Blomqvist, Pet-Arne Bodin, Östen Dahl, Bengt Eriksson, Arne 

Hult, Bengt Jangfeldt,  Lars Kleberg & Bengt A. Lundberg, Stockholm: Pan/Norstedts 1973.  
72 Dahl 2016. 
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att det inte går att skilja form och mening från varandra följer ikonicitetsbegreppet.73 Hans te-

orier om det betydelsebärande i en dikts meter, rytm och rim kommer att kopplas till den audi-

tiva ikoniciteten.74 Rimmens olika funktioner i dikt kommer även att ta stöd i Ragnar Oldbergs 

En bok om rim.75 

Uppsatsens metod är semiotisk analys med fokus på ikonicitet och denna utförs genom 

närläsning av Frostensons Samtalet.  

 

2. Analys 

I den följande delen av uppsatsen analyseras två fokusdikter från Samtalet utifrån ett semiotiskt 

perspektiv. Analyserna av ikonicitet i dessa dikter kompletteras med exempel på liknande typer 

av ikonicitet i andra dikter i Samtalet. Referenser görs även till Fioretos och Florins resonemang 

kring Frostensons språkanvändning. Jag kan inte vara nog tydlig med att jag med denna analys 

inte gör anspråk på att erbjuda den enda rätta läsningen av dikterna, utan att jag med min analys 

avser att presentera en typ av läsning, där just ikonicitet och dess effekter på poesin står i fokus.  

Fokusdikterna i analysen är ”City” och ”Karet”, och det är utifrån dessa som analysavsnittet är 

strukturerat.  

 

2.1 ”City” 

”City” av Frostenson är en dikt som spänner över tre sidor, men som redan i sina första åtta ord 

innehåller flera fall av ikonicitet.76 Den börjar med verserna:  

 

City    kärlek  

                                     två ansikten –77  

 

Genom att de två första orden, ”City” och ”kärlek”, sätts upp med flertalet blanksteg mellan 

varandra så skapas en separation mellan dem, genom vilken deras olikhet illustreras. Blankste-

gen blir ett representamen för denna separation och olikhet. Med den andra versen, ”två 

ansikten –”, kan de två första orden läsas som just två ansikten, olika och separerade.78 Det 

skulle kunna vara möjligt att i stället läsa verserna som en slags kommateckenslös uppräkning: 

 
73 Lotman 1973. 
74 Ibid., s. 65–86.  
75 Ragnar Oldberg, En bok om rim, Lund: Gleerup 1945.  
76 Frostenson 1987, s. 46–48.  
77 Ibid., s. 46.  
78 Ibid. 
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”City kärlek två ansikten –”, att de två ansiktena endast var två ansikten, ej kopplade till diktens 

två första ord, men genom vidare läsning av dikten förtydligas deras uppdelning som ansikten, 

utifrån den fortsatta tematik som inte minst deras typografiska position skapar. Det finns en 

uppdelning i vänster- och högerled hos följande verser:  

 

             kulvertar, kärlekshunger  

 

bleka kakelväggar   avrunnen vätska79 

 

Precis som ordet ”City” är ”kulvertar” och ”bleka kakelväggar” placerade i vänsterled relativt 

de andra orden i deras respektive verser, medan ”kärlekshunger” och ”avrunnen vätska” precis 

som ”kärlek” är placerade till höger.80 Utöver sin semantiskt kopplade innebörd leder ordens 

positioner till att de blir ytterligare sammankopplade: ”kulvertar” och ”bleka kakelväggar” 

kopplas till ansiktet ”City”, och ”kärlekshunger” och ”avrunnen vätska” kopplas till ansiktet 

”kärlek”.81 Det går tydligt att urskilja hur kulvertar och bleka kakelväggar semantiskt kan kopp-

las till städer, de är båda två ord för olika typer av bebyggelse. Det är heller inte svårt att se hur 

kärlekshunger och kärlek semantiskt står i relation till varandra, men det är med den avrunna 

vätskans positionsmässiga koppling till kärleksorden som ikoniciteten framträder som än mer 

betydelsebärande.  ”[k]ärlek”, ”kärlekshunger” och ”avrunnen vätska” står som nämnts till hö-

ger i sina respektive verser, och bildar utifrån sina respektive versers utformning ett snett åt 

höger nedstigande led från ”kärlek” högst upp till ”avrunnen vätska” längst ned.82 Den avrunna 

vätskan kan genom detta tydligare kopplas till ansiktet ”kärlek”. Det har genom denna läsning 

konstaterats att ”kärlek” är ett ansikte, och detta ansikte hungrar. Utifrån den hunger som an-

siktet har fått utstå är det möjligt att läsa den avrunna vätskan som saliv hos ansiktet som 

hungern genererat. Detta saliv skapas redan hos ansiktet, och utifrån versernas position som ett 

nedåtstigande led så rinner det slutligen av. Dessa analyser utgår från Nännys begrepp 

lineation.83 Det med blankstegen skapade åtskiljandet av ”City” och ”kärlek” kopplas till 

lineation; hur versens form och utseende, genom sitt användande av den vita ytan, blir ett re-

presentamen för dessa ords olikhet, och vidare illustration av dem som två olika ansikten.84 

 
79 Frostenson 1987, s. 46. 
80 Ibid.  
81 Ibid.  
82 Ibid.  
83 Nänny 1986, s. 201–205. 
84 Frostenson 1987, s. 46; Nänny 1986, s. 201–202. 
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Denna användning av flertalet blanksteg mellan två ord, för att särskilja dem, går exempelvis 

att återfinna i dikten ”Övärld”.85 De två sista verserna i dikten lyder: 

 

 öra    röst  

 

       två världar.86  

 

Precis på samma sätt som i ”City” blir den vita ytan mellan de två första orden, ”öra” och ”röst”, 

ett representamen för åtskiljandet, som sedan med den ensamma versen under förklaras – de är 

två olika världar. Fioretos menar i sin läsning av ”Övärld” att Frostensons diktning finns mellan 

dessa två poler, örat och rösten, och att man vid läsning av hennes lyrik, och denna dikt, måste 

ta hänsyn till det av blankstegen skapade vita fältet mellan orden för att fullt kunna ta det till 

sig.87 Med utgångspunkt i ikonicitetsbegreppet menar jag att det fält som Fioretos också obser-

verar går att läsas som ikoniskt för åtskiljandet, och är av stor relevans för läsningen.    

Det åt höger nedåtstigande ledet som bildas av ”kärlek”, ”kärlekshunger” och ”avrunnen 

vätska” kan också anknytas till lineation, då versernas utformning, längd och position binder 

samman orden och blir visuella representamina för den vätska som följer från ansiktets hunger, 

den vätska som rinner ned och rinner av.88 Elleström gör en liknande läsning av Bruno. K Öijers 

dikt ”Sverige”:  

 

med djurskeletten 

                                           ner 

                                              längre ner 

                                                              mot de nyfödda barnen 

  

                                  som murats in i luften.89                 

 

Elleström menar att verserna ”med djurskeletten / ner / längre ner / mot de nyfödda barnen”, 

som flyttas från vänsterled mot högerled agerar ikoniskt för den nedflyttning som även sker 

semantiskt.90 På samma sätt menar jag, som nämnts, att samma typ av förflyttning, både inom 

och mellan verserna i ”City”, agerar ikoniskt för det kärlekens saliv som genereras och rinner 

 
85 Frostenson 1987, s. 23. 
86 Ibid.  
87 Fioretos 1993, s. 88–89.  
88 Nänny 1986 s. 201–204; Frostenson 1987, s. 46. 
89 Elleström 2011, s. 75–76; Se även: Bruno K. Öijer, Fotografier av undergångens leende, Stockholm: Wahlström 

& Widstrand 1974, s. 33. 
90 Elleström 2011, s. 75–76. 
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av.91 Vidare går det också att läsa verserna ikoniskt utifrån orden ”kulvertar” och ”bleka 

kakelväggar”.92 Alla nämnda verser är separat skrivna och inte placerade i versgrupper, och de 

kan därigenom läsas ikoniskt som kulvertar, gångar, som är omringade av det vita mellan dem, 

de bleka kakelväggarna.93 Versgruppsindelningen skapar på så sätt visuella representamina för 

de kulvertar och bleka kakelväggar som beskrivs semantiskt, vilket går att anknyta till begrep-

pet stanza-breaks.94 Den vita ytan som skapas av blankstegen mellan ”bleka kakelväggar” och 

”kärlekshunger” går också att läsas visuellt ikoniskt, som ännu ett representamen för de bleka 

kakelväggarna.95 Orden ”bleka kakelväggar” är i sig ikoniska vilket går att se om man bryter 

ned dem, då ”[…]leka kakel[…]” bildar en palindrom, vilken är en typ av de kiasmer som 

Nänny adresserar i frågan om syntaktisk ikonicitet i chiasmus-begreppet.96 Nänny menar att 

kiasmer kan agera ikoniskt för ömsesidighet, motsidighet, balans eller spegling, och i detta fall 

verkar denna kiasm för att ikoniskt illustrera de kakelväggar som står, speglade mot varandra, 

här bildandes både syntaktisk och visuell ikonicitet.97 Syntaktisk ikonicitet skapas utifrån kias-

mens syntaktiska spegling, och visuell ikonicitet skapas av att denna kiasm just är en palindrom, 

en spegel, två väggar. Dikten fortsätter med versgruppen: 

 

En blå PADAkran svänghänger högt över taken –  

tillfrusen, uthängd, trängd 

att tala – 

 

Den första versen i versgruppen är diktens hittills längsta vers, och versens längd i proportion 

till verserna före och efter agerar som ett representamen för den beskrivna i höjden i ”högt över 

taken –”; den blå PADAkranen är hög, och versen är lång.98 I texten ”Iconic functions of long 

and short lines” utvecklar Nänny lineation-begreppet kring versers längd, och där ägnas en 

passage åt just långa verser som representamen för den längd, eller höjd, de semantiskt beskri-

ver.99 Användning av längre verser som representamen för höjd, längd eller vidd förekommer 

även på andra ställen i diktsamlingen, ett exempel återfinns i dikten ”Ett tal”:  

 

Och i den uteblivna känslan breder sig  

stolt, och hårt   

 
91 Frostenson 1987, s. 46.  
92 Ibid. 
93 Ibid.    
94 Ibid.; Nänny 1986, s. 201–204.  
95 Frostenson 1987, s. 46.  
96 Ibid.; Nänny 1986, s. 206. 
97 Frostenson 1987, s. 46; Nänny 1986, s. 206. 
98 Frostenson 1987, s. 46.  
99 Max Nänny ”The iconic function of long and short lines”, i The motivated sign: iconicity in language and 

literature 2, Olga Fischer & Max Nänny (red.), Philadelphia, Pa.: John Benjamins Pub. Co. 2001, s. 157-165.    
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avståndet, det enda –100  

 

Den längre första versen blir ett representamen för avståndet som breder sig i den uteslutna 

känslan.101 Här kan även tankstrecket att läsas som ikoniskt, då tankstreck enligt Dahl kan 

beteckna en framåtrörelse, och tankstrecket blir här ett representamen för avståndets utbred-

ning.102   

Vidare så går det att finna fall av auditiv ikonicitet i versgruppen genom orden 

”svänghänger”, ”uthängd” och ”trängd”.103 Dessa ord skapar rimtypen vokalisk-konsonantiska 

assonanser mellan sig genom bokstavs- och ljudföljden ”-äng”. Rim gör att ord binds samman 

genom ljudlikhet och grafisk utformning.104 Givet dessa ords placering bredvid, respektive mot-

satt varandra, och deras sammanfallande ljudstruktur går det därmed att läsa detta som att de 

bildar en ikonisk pendelrörelse – den blå PADAkranens svänghängning över taken.105 Ett annat 

exempel på när Frostenson använder sig av assonanser för att koppla samman ljud och händel-

ser sker i dikten ”Älskare”:  

 

det ringer i alla klockorna  

för de döva öronen – 106   

 

Här binds ”för”, ”döva” och ”öronen” samman genom sitt gemensamma, betonade ”-ö”.  Denna 

assonans, denna samklang, kan utifrån den musikaliska effekt som ljudbildens vokaler skapar 

läsas som ett representamen för klockornas ringande, om än inte den kraftfullaste av klanger, 

då den ringer för döva öron. Fioretos skriver i en analys av dikten ”Januari” i I det gula att 

denna typ av assonansanvändning gör att Frostensons kan ”förena visuell känslighet med 

auditiv uppmärksamhet”.107  

 Den senast nämnda versgruppen i ”City” avslutas med den korta versen ”att tala –” och 

dikten fortsätter efter en blankrad med versen:  

 

                                          carcasse, döda svepning, högresta rest108  

 
100 Frostenson 1987, s. 41. 
101 Ibid.  
102 Dahl 2016, s. 77, s. 93.  
103 Frostenson 1987, s. 46.  
104 Lotman 1973, s. 83–86; Oldberg 1945, s. 196–236. 
105 Frostenson 1987, s. 46.   
106 Ibid., s. 16.  
107 Fioretos 1993, s. 98; Se även: Frostenson, I det gula: Tavlor, resor, ras, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

1985. 
108 Frostenson 1987, s. 46. 
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Detta är vad den blå PADAkranen säger; den talar om sig själv som ett kadaver, om sin egen 

döda svepning och om att vara en högrest rest. Genom sin längd och position blir versen den 

vers som närmar sig högermarginalen mest. Denna längd och position kan läsas som ett repre-

sentamen för kranens höjd, som den rest den är. Vidare följer versgrupperna: 

  

Lyftkranar drivs, dirigeras i stela mönster,  

högdjur, men  

stundtals riktade mot varandra, i samtal  

 

                 i geometri        himmelsvid109 

 

Den första och tredje versens liknande längd, kontrasterandes mot den andra versens korta, 

fungerar som representamen för de lyftkranar som stundtals är riktade mot varandra, i samtal.110 

Med den följande versen, avskild med en blankrad, går det att läsa att lyftkranarna är ”i geometri    

himmelsvid”.111 Den geometri som nämns kan läsas som skapad av lyftkranarnas rörelse och 

framför allt geometrin som skapas då de står mitt emot varandra och bildar en rektangel. 

Geometrin är även himmelsvid utifrån deras höga position gentemot allt annat i staden vilket 

illustreras genom de nämnda, längre verserna.112 Ytterligare en visuellt ikonisk del i dessa två 

versgrupper som skapas av den i högerled förskjutna versen ”i geometri    himmelsvid”, då det 

första ”i:et” i ”i geometri” är placerat rakt under ”i:et” i ”riktade”.113 Versens position, som 

leder till ”i:ets” position, kan också läsas som ett representamen för de lyftkranar som är riktade 

mot varandra, i geometri, då ”i:na”, likt de nämnda lyftkranarna, också är riktade mot 

varandra.114 Sidans sista verser är:  

 

Mitt i staden är ett nomansland  

en annan ort  

 

någonting ur de döda115  

 

Här är det möjligt att läsa in ikonicitet utifrån sidans utformning. På mitten av sidan, kring 

versen ”carcasse, döda svepning, högresta rest”, skapas genom strofindelningen och versens 

 
109 Frostenson 1987, s. 46. 
110 Ibid.  
111 Ibid.  
112 Ibid.   
113 Ibid.  
114 Ibid.  
115 Ibid. 
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förskjutning i högerled ett större vitt område. Detta vita område, utan ord, som är mitt på sidan, 

är möjligt att läsa som ett representamen för det nomansland som är mitt i staden, mitt i sidan 

av dikten ”City”.  I linje med Florins läsning av dikten, där han menar att dessa semantiskt 

beskrivna platser av ingenting har lockelse i Frostensons poesi, menar jag att denna plats av 

ingenting, detta nomansland, finns representerat genom den vita ytan.116 Diktens andra sida 

börjar med verserna:  

 

Led  

ihjäl  

mig  

                                  ur led  

 

   ta, sönder  

                                             till en annan skingring –117  

 

                   * 

 

”Led”, ”ihjäl”, ”mig” och ”ur led” står som en versgrupp, där de tre första orden står rakt under 

varandra, i vänstermarginal.118 Orden ”ur led” är dock placerade mot högermarginalen.119 Ordet 

”Led” är centralt för denna del av diktens ikonicitet.120 Det är ett ord med många homonymer 

och det kan exempelvis läsas som imperativformen av verbet ”leda” – en uppmaning av diktja-

get att någon ska leda hen till döds, men också som substantivet ”led”, en uppställd rad. Det går 

även att läsas som preteritumformen av verbet ”lida”.  De två sista läsningarna är visserligen 

syntaktiskt onaturliga men de nyanser och möjliga betydelser som ord har är viktiga att be-

handla i frågan om ikonicitet och poesi, inte minst i Frostensons diktning vilket Florin och 

Fioretos har betonat i sina texter.121 ”Led” omges av ordet ”döda” innan, och ordet ”ihjäl” efter: 

här sammankopplas lidande och död genom att läsa ”Led” som ett verb.122 Som nämnts står 

”Led”, ”ihjäl” och ”mig” som egna verser rakt under varandra och det går att läsa denna place-

ring som ett representamen för ett led som beskrivs semantiskt. Denna läsning blir än tydligare 

genom att versen ”ur led” står förskjuten mot högermarginalen; ledet bryts, både semantiskt 

och ikoniskt.123 Dessa analyser kopplas både till lineation och sequence. Lineation utifrån att 

 
116 Florin 1989, s. 8.  
117 Frostenson 1987, s. 47.  
118 Ibid.  
119 Ibid.  
120 Ibid. 
121 Florin 1989; Fioretos 1993.  
122 Frostenson 1987, s. 46–47. 
123 Ibid., s. 47.   
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versernas utformning bildar ett visuellt förnimbart led och denna ikonicitet förstärks ytterligare 

utifrån ordföljden, sequence, då versgruppen både påbörjas och avslutas med ordet ”led”.124 

Vidare följer versgruppen ”ta, sönder / till en annan skingring –”.125 Den första versen står nära 

vänstermarginalen men den andra är placerad långt till höger. Positionen hos ”till en annan 

skingring –” kan läsas som ett representamen för både riktning och skingring.126 De hittills 

nämnda verserna är placerade spritt över sidan, skingrade, och ”till en annan skingring–” är, 

som nämnts, placerad långt mot högermarginalen och bidrar även den till denna grafiska 

skingring.127 Enligt Dahl så kan tankstreck agera ikoniskt för framåtriktning och här blir 

tankstrecket ett representamen för rörelsen mot en annan skingring än de första – diktens fort-

sättning.128 Detta styckes nämnda verser åtskiljs från nästkommande med en asterisk.129  

Tidigare så har ingen av diktens versgrupper varit längre än tre verser, men nu följer:  

 

vilja   

är en styv manick     Vrid  

min vilja   

vräng de döva vajrarna   Baxa   

bort dem   

lägg på hög     Lagra   

av ren viljedöd130  

 

Här är det möjligt att se ikonicitet i radbrytningarna. Överklivningarna som skapas av position-

erna hos ”Vrid” och ”Baxa” kan läsas som representamina för den förflyttning som sker när 

viljan vrids, när vajrarna baxas bort, och när de senare lagras.131 Ikoniciteten som skapas kopp-

las främst till sequence då ordens placering i slutet av sina respektive verser är det som skapar 

en syntaktisk ikonicitet genom att ”vrida” och ”baxa bort” den semantiska meningen in i nästa 

vers.132 Denna versgrupps unika utformning, sett till resten av dikten, står i ikonisk relation till 

orden i versen ”lägg på hög   Lagra”, verserna i versgruppen har lagrats på varandra och blir ett 

representamen för den lagring som beskrivs semantiskt.133 De följande verserna är:  

 

snöa   

 
124 Nänny 1986, s. 201–205; Frostenson 1987, s. 47.  
125 Frostenson 1987, s. 47.  
126 Ibid.  
127 Ibid.  
128 Dahl 2016, s. 77, s. 93, s. 158–159.  
129 Frostenson 1987, s. 47.   
130 Ibid.  
131 Ibid.  
132 Ibid.; Nänny 1986, s. 204–205.  
133 Frostenson 1987, s. 47. 
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snöa sa jag   

Snöa, så jag inte hör134  

 

                  * 

 

 stick 

 i bubblan 

 

Under dem finns samma typ av asterisk som nämndes tidigare men som nu, förutom att enbart 

dela in dikten i versgrupper, blir ett representamen för en snöflinga.135 Att de tre ”snöa” uppre-

pas, och står rakt under varandra, kan också läsas ett representamen för den snö som faller, här 

både kopplat till lineation och iteration.136 Sidans två sista verser är ”stick / i bubblan”.137 Bubb-

lan sticks i, och versen spricker, in i nästa sida, som dessutom börjar med samma typ av asterisk: 

här inte en snöflinga, utan ett representamen för den spruckna bubblan.138 Den tredje sidans 

första versgrupp lyder:  

           

      * 

   

raka rent i gångarna  

Gör dem vida, rena dem från  

så-rikt-språk139  

 

Att den andra versen är längre än den första och den tredje kan läsas som ett representamen för 

att göra gångarna vida.140 Ikonicitet finns även i radklyvningen ”från / så-rikt-språk”, då ”från” 

är placerat sist i versen och på detta sätt förskjuter meningen in i nästa vers vilket skapar syn-

taktisk ikonicitet utifrån sequence.141 Det är möjligt att läsa ”så-rikt-språk” som ”sårigt 

språk”.142 Utifrån denna läsning skulle bindestrecken kunna läsas som representamina för raka, 

skurna sår.143 De skulle också kunna läsas som sår i språket, då de bidrar till en onaturlig syntax, 

och det första bindestrecket river upp det möjliga ordet ”sårigt”, till ”så-rikt”.144 Sår behöver 

renas, och gångarna, tillsammans med såren, behöver denna rening. Följande versgrupp är:  

 
134 Frostenson 1987, s. 47. 
135 Ibid.; Dahl 2016, s. 80.  
136 Nänny 1986, s. 201–206. 
137 Frostenson 1987, s. 47. 
138 Ibid., s. 47–48.  
139 Ibid., s. 48.  
140 Ibid.  
141 Frostenson 1987, s. 48; Nänny 1986, s. 204–205.  
142 Frostenson 1987, s. 48.  
143 Ibid. 
144 Ibid.  
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skulle språket  

  vara rikt . . .145  

 

Utifrån en prosodisk läsning, där den andra betoningen faller först på ”rikt” så är versgruppen 

med sitt konjunktiv en önskan om, eller ett ifrågasättande av, språkets potentiella rikedom. Om 

språket nu inte är rikt, så är det här sårigt.146 Det såriga fortsätter i och med följande versgrupp:  

 

låt   

det flås     Armas  

och fällas147  

 

Inte minst ”flås” är kopplat till det köttsliga, precis som såren.148 Med de extra blankstegen 

mellan ”flås” och ”Armas”, samt radklyvningen, flås språket ytterligare och slutligen fälls det 

genom att versgruppen slutar.149 Ellipsen i ”vara rikt . . .” skulle genom denna läsning också 

kunna ses som ett representamen för de droppar av blod, eller de droppar av var, som det såriga 

språket skapar.150 Även ”skulle språket / vara rikt”, kan om den första betoningen faller på ”vara 

rikt” läsas som det såriga språket som varar, och som behöver renas från var.151 Ellipsen kan då 

också läsas som ett representamen för den väntan på att såret ska renas, detta också illustrerat 

genom blankraden som följer, som leder till ett avbrott i läsningens tempo, en väntan.152 En 

alternativ läsning av ”så-rikt-språk” är att det rika språket ska sås, som sädesslag, och då skulle 

ellipsen efter ”rikt” kunna läsas som ett representamen för de frön som därmed sås.153 Diktens 

sista verser lyder:  

 

skalla   

 

skalla sen   

 

skalla för hundarna   

 

                                              vaka linan ut –154  

 
145 Frostenson 1987, s. 48. 
146 Ibid.  
147 Ibid.  
148 Ibid.  
149 Ibid. 
150 Ibid.  
151 Ibid.  
152 Ibid.  
153 Ibid.  
154 Ibid. 
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Den sista versen står isolerad, placerad i högerled och dessutom med ett tankstreck, som verkar 

ikoniskt för den lina som vakas ut, och för den riktning som ”ut” representerar.155 En passage 

mycket lik denna går att finna i ”Älskare”:  

 

växten har stannad vid randen  

                                                      Står och ser ut – 156  

 

Även här är ”Står och ser ut –” placerat mot högermarginalen och positionen hos ”ut”, och 

tankstrecket, markerar blickens riktning, ut.157  

 

2.2 ”Karet” 

Dikten ”Karet” börjar med verserna: 

 

Ur mörkret      kom ett skum  

  

Högt, frasande –   

                          handen skar rakt igenom det158 

 

Det vita området som skapas av blankstegen mellan ”Ur mörkret” och ”kom ett skum” kan läsas 

som ett representamen för det vita skummet som kommer ur mörkret – de svarta bokstäverna 

som utgör det första ordet ”mörkret”.159 Här är det också möjligt att se intertextualitet mellan 

”Karet” och Victoria Benedictssons novell ”Ur mörkret”.160 ”Ur mörkret” är en novell om kvin-

noblivande och de motstridiga känslorna kring det, ett centralt tema är skam.161 Ur mörkret kom 

ett skum, ur mörkret kom en skam. Skummet är frasande och handen skär rakt igenom det. 

Tankstrecket kan utifrån sin visuella form och sin framåtriktning läsas som ett representamen 

för handens skärande rörelse.162 Ikonicitet går även att finna i radbrytningen och i den tredje 

versens position: genom att flytta versen mot högermarginalen, i stället för att likt de andra 

 
155 Frostenson 1987, s. 48. 
156 Ibid., s. 16.  
157 Ibid.; Dahl 2016, s. 83. 
158 Frostenson 1987, s. 17. 
159 Ibid.  
160 Victoria Benedictsson, “Ur mörkret”, Ord på liv och död: kortprosa, drama, dagbok, Stockholm: Atlantis 2008 

s. 87–97.  
161 Ibid.  
162 Frostenson 1987, s. 17; Dahl 2016, s. 83.  
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verserna ligga i vänstermarginal, så skär den mot den tidigare versstrukturen. Förskjutningen 

leder också till att ”-ande” i ”handen” hamnar direkt under ”-ande” i ”frasande”, vilket 

sammanbinder orden visuellt.163 Orden är också, utifrån Lotmans teorier om rim, 

sammanbundna auditivt då de båda ”-ande” är vokalisk-konsonantiska assonanser och genom 

att dra uppmärksamheten till sig auditivt, kan den auditiva effekten läsas som ett representamen 

för det frasande ljudet.164 Visserligen ligger betoningen i ”frasande” på den första stavelsen, 

men utifrån bitrycket som finns i ordets andra ”a” så menar jag att det fortfarande går att läsa 

det som en assonans.165 Det finns även auditiv ikonicitet i ordet ”frasande” då det i sig är 

onomatopoetiskt.166 Ovanstående analyser av den visuella ikoniciteten är kopplade till 

lineation, då det rör sig om ikonicitet utifrån positionen och utformningen hos verserna. Nästa 

verser är: 

 

en stängd dörr är en stängd dörr     är en stängd dörr : inte här,  

natten natt, en 

dröm en dröm: ut-sökta rum 

                                                    man vandrar genom väggar speglar    röster ansikten167  

 

Versen ”en stängd dörr är en stängd dörr    är en stängd dörr” anspelar på Gertrude Steins 

klassiska formulering ”Rose is a rose is a rose” från dikten ”Sacred Emily”.168 Hos Stein är 

rosen en ros, men hos Frostenson är den stängda dörren inte en stängd dörr, åtminstone ”inte 

här”.169 Det står inte att natten är en natt eller att drömmen är en dröm, men läses verserna högt 

så låter de påfallande likt ”natt e en natt, e en dröm e en dröm”, även här då anspelande på Stein 

och på versen innan.170 Bindestrecket i ”ut-sökta” delar upp det annars möjliga ordet 

”utsökta”.171 I stället för att rummen är utsökta, otroliga, så blir de genom bindestreckets upp-

brytning, som även här kan läsas som ett representamen för riktning, genomletade, grans-

kade.172 Den sista versen i versgruppen är placerad mot högermarginalen, och genom sin pla-

cering så hamnar ”m:et” i ”man” direkt under ”m:et” i ”rum”.173 Dessa ”m” går utifrån deras 

 
163 Frostenson 1987, s. 17.  
164 Ibid.; Lotman 1973, s. 83–86.  
165 Frostenson 1987, s. 17; Oldberg 1945; s. 9–11. 
166 Frostenson 1987, s. 17.  
167 Ibid.  
168 Ibid.; Gertrude Stein, ”Sacred Emily”, Geography and Plays, 1 uppl., 1 e-boksuppl., University of Wisconsin 

Press 1993, s. 187.  
169 Frostenson 1987, s. 17.  
170 Ibid.  
171 Ibid.  
172 Dahl 2016, s. 83.  
173 Frostenson 1987, s. 17. 
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position att läsas som representamen för de väggar och speglar som man vandrar igenom, vilket 

är kopplat till versens längd och placering, som vandrar över sidan.174 Denna analys följer 

främst från lineation då ikoniciteten blir visuell utifrån just ”m:ens” placering.175  Språket i 

denna versgrupp skiljer sig från versgrupperna innan och efter, det är mer drömskt utifrån sin 

tematik och sina upprepningar.176 Nästa versgrupp lyder: 

 

  jag ligger i mitt vita kar  

som i en grav : att lösas upp, bli  

  den jag var177  

 

I denna går det att finna en tydlig, jambisk, rytm med varannan obetonad och varannan betonad 

stavelse, de betonade här markerade i kursiv: ”jag ligger i mitt vita kar / som i en grav”.178 Vid 

skanderande läsning går det även att finna ett jambiskt mönster i ”att lösas upp, bli / den jag 

var”, men vid en mer prosodisk läsning så faller den första betoningen på ”upp” och frasen blir 

då i stället för rent jambisk uppdelad i en stigande peon och två jamber.179 Lotman menar att 

återkommande rytmer leder till en förväntan om deras fortsättning och om de bryts så har de en 

betydelsebärande potential, i detta fall auditivt ikonisk, för just det brutna, det förändrade.180 

Utifrån detta resonemang så går versens förändrade rytm att läsas som ett representamen för 

det upplösande som sker. Rytmen löses upp vid den semantiska frasen ”att lösas upp” för att 

sedan i frasen ”bli den jag var” återkomma till sitt gamla jambiska mönster, och bli det den 

var.181 Liknande jambiska strukturer går att återfinna både tidigare och senare i dikten, första 

gången i ”Ur mörkret    kom ett skum” och andra gången i ”man vandrar genom väggar 

speglar”.182  Nästa versgrupp är: 

 

       blekt     frasar skummet, gungar, sjunker  

ner glider isär – som på en teckning av michaux men  

jag blir aldrig klar! 

 

 
174 Frostenson 1987, s. 17. 
175 Nänny 1986, s. 201–202; Frostenson 1987, s. 17. 
176 Frostenson 1987, s. 17.   
177 Ibid.  
178 Ibid.  
179 Ibid.  
180 Lotman 1973, s. 67–82.  
181 Frostenson 1987, s. 17; Lotman 1973, s. 83–86; Oldberg 1945, s. 211–215.  
182 Frostenson 1987, s. 17.  
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Här skapar återigen blankstegen före och efter ordet ”blekt” en vit yta, som kan läsas som ett 

representamen för det bleka skummet.183 I versgruppen går det att finna en tydlig, trokeisk rytm: 

”frasar skummet gungar sjunker / ner”.184 Om ”blekt” inte var positionerat som det var, med de 

större ytorna runt sig, så skulle en prosodisk läsning vara ”blekt frasar skummet, gungar, 

sjunker”.185 Versen skulle börja med en daktyl för att fortsätta med trokéer, men den vita ytan 

skapar en paus i läsningen efter ”blekt”, ytterligare betonande det ordet, och bidrar till den 

fortsatta trokeiska läsningen.186 Rytmen blir nu vaggande, gungande och likt det sjunkande 

skummet så är rytmen fallande, men den bryts med den stigande peonen som kommer av ”glider 

isär”.187 Rytmen glider isär likt skummet, här auditivt ikoniskt, och tankstrecket kan även det 

läsas som ett representamen för isärglidandet.188 Att ”ned” placeras en vers under kana också 

läsas som ikoniskt för det sjunkande skummet. Efter tankstrecket följer en helt jambisk rytm: 

”som på en teckning av michaux men jag blir aldrig klar!”189 Förändringen i rytm mellan dessa 

två verser kan även den läsas som ett representamen för skummet som glidit isär. Att ”klar!” 

står som sista ord kan utifrån sequence läsas som ikoniskt för versen som blir klar, även om 

jaget inte blir det, och samtidigt så fortsätter nästa vers med gemen, visandes en fortsättning, 

något ouppklarat.190 Då ”kar” och ”grav” assonerar betonas kopplingen mellan dem, karet som 

en grav, ytterligare. Enligt Oldberg och Lotman har rimmen traditionellt ofta haft som funktion 

att markera ett versslut, vilket genom detta gör att positionen hos ”klar” kan läsas som ikonisk 

även i denna bemärkelse.191 Sidans sista verser är: 

 

kanten, din stod 

står kvar 

 

karet  

står klart . . .  

 

naket och bart 

                                           o     ack nej ve 

 

ur minnen väller      be bön blöt 

 

 
183 Frostenson 1987, s. 17. 
184 Ibid.  
185 Ibid. 
186 Ibid.  
187 Ibid.  
188 Ibid.; Lotman 1973, s. 67–82.  
189 Frostenson 1987, s. 17.   
190 Ibid.  
191 Oldberg 1945, s. 196; Lotman 1973, s. 83–86.  
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Att ordet ”kanten” står i ”kanten” av versen går att läsas som ikoniskt utifrån sequence.192 Här 

finns också homonymi mellan ”stod” som substantiv för staty och ”stod” som preteritumform 

av verbet ”stå”. Syntaktiskt så är substantivformen den rimligare läsningen men utifrån att ordet 

efter ”stod” är presensformen av ”stå” illustreras ordets mångtydighet. Ellipsen i ”karet / står 

klart . . . ” kan läsas som ett representamen för det som komma skall, konsekvenserna av det 

klara karet och det kan även läsas som de vattendroppar eller skumbubblor som det har varit 

fyllt med.193 Versen ”naket och bart” står omsluten av vita ytor, och versen blir således naken i 

sin omgivning.194 Denna sidas sista vers är placerad så långt ned på sidan som möjligt, och 

nästföljande sidas första vers är placerad så högt upp som möjligt, vilket leder till en annan 

enlighet versgrupperna och sidorna emellan än den tidigare observerade i ”City”.195 Diktens 

andra sida börjar med verserna: 

 

ett nerfall, religiöst  

                                                          kallar   kallar, ber   

                                                              att fyllas, sjunka ner –  

 

                                                  jungfrukar, du  

 

            vita beläte196  

 

Vokaliska assonanser finns mellan ”bön” ”blöt” och ”religiöst”, som med Lotmans resonemang 

kan sägas sammanbinda orden.197 Den konstanta förflyttningen av verserna över sidan, och inte 

minst den som sker mellan vers två och tre, kan läsas som ett representamen för det nedfall som 

står högst upp på sidan. Det är ett nedfall som ikoniskt faller ned och vars riktning även mark-

eras med tankstrecket.198 Även återupprepningen av ”kallar” ger ordet ikonisk emfas, detta iko-

niskt kopplat till iteration.199 Versen ”vita beläte” står ensamt, omgivet av vitt.200 Det vita be-

lätet kan också läsas i relation till den ”stod” som beskrevs på sidan innan. Följande versgrupp 

är: 

 
192 Frostenson 1987, s. 17; Nänny 1986, s. 202–205. 
193 Frostenson 1987, s. 17; Dahl 2016, s.  153–154. 
194 Frostenson 1987, s. 17.  
195 Ibid., s. 17–18, s. 46–47.  
196 Ibid., s. 18.   
197 Ibid., s. 17–18; Lotman 1973, s. 83–86. 
198 Frostenson 1987, s. 18.  
199 Ibid.; Nänny 1986, s. 205–206.   
200 Frostenson 1987, s. 18.   
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emaljens klang,  

ben skallar mot ben    o, en-  

           fald   du är nära, skön201   

 

Det skapas en assonans mellan orden ”emaljens” och ”klang” och denna ljudbild verkar, utifrån 

rimmens musikaliska funktion, ikoniskt för den klang som ljudet av ben mot ben skapar.202 

Vokalisk-konsonantisk assonans finns också mellan ”emaljens” och ”skallar”, och vokalisk as-

sonans mellan ”klang” och ”skallar” och denna musikalitet som rimmen skapar bidrar även den 

ikoniskt för det ljud som beskrivs av när ben skallar mot ben.203 Sidans sista vers är:  

 

i skummet ligger dästa änglar204  

 

Även denna vers går att läsa som helt jambisk – ”i skummet ligger dästa änglar”.205 Diktens 

sista sida inleds med verserna: 

  

gunga  

mig, runt        tills det vita i ögonen  

 

kom med din grova undran206  

 

Här går ikonicitet att finna i blankraden mellan den andra versen och den tredje – den kan läsas 

som ett representamen för det vita i ögonen, men också som pausen innan den grova undran 

faktiskt kommer. Denna ikonicitet kopplas till begreppet stanza-breaks.207 Här är också rytmen 

intressant, för fram till ordet ”grova” består verserna helt av daktyler: ”gunga / mig runt    tills 

det vita i ögonen // kom med din grova undran”.208 De två sista orden är uppbyggda av 

trokéer.209  Genom den första trokén så ändras det läsflöde som man funnit sig i utifrån de 

återkommande daktylerna. Versen blir inte nödvändigtvis grövre, men det kan läsas som iko-

niskt att den vid ett sådant talande ord förändras från sin tidigare smidighet.210 Den sista vers-

gruppen är:  

 
201 Frostenson 1987, s. 18. 
202 Ibid.; Oldberg 1945, s. 211–215.   
203 Frostenson 1987, s. 18; Oldberg 1945, s. 211–215.  
204 Frostenson 1987, s. 18.   
205 Ibid.  
206 Ibid., s. 19. 
207 Ibid.; Nänny 1986, s. 202–204.  
208 Frostenson 1987, s. 19. 
209 Ibid.   
210 Ibid.; Lotman 1973, s. 67–82.  
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ramarna    vänd   

det främmande      förvänd   

mig   skaka   

ur   svälj spotta   

ut tills att  

ämnet   –    

vecklas ut211  

 

Händelserna som beskrivs i versgruppen är dynamiska: ”vänd”, ”förvänd”, ”skaka”, ”svälj”, 

”spotta”, ”vecklas ut”.212 Genom att varje vers är så pass kort blir läsningen snabb och ryckig 

och denna av versernas längd och ordföljd skapade läsrytm verkar ikoniskt för de explosiva 

händelser som beskrivs. Radklyvningarna som skapas efter ”vänd”, ”förvänd”, ”skaka” och 

”spotta” indikerar även de riktning, de för läsningen framåt mot nästa vers och kan läsas som 

representamen för det dynamiska som sker.213 Analyserna av denna versgrupp kopplas här till 

lineation och sequence.214 Tankstrecket efter ”ämnet” bidrar till en paus i den tidigare hektiska 

rytmen, och ämnet får vecklas ut, nu när allt är färdigt.215 Karet kan läsas som en högst erotisk 

dikt, vilket Florin tar fasta på i sin analys av dikten.216 Karet, jungfrukaret, är ”naket och bart”, 

”ben skallar mot ben”, såväl skummet som den grova undran kommer.217 De nämnda dynamiska 

händelserna i den sista versgruppen kan, tillsammans med sin av verslängderna skapade snabba 

och ryckiga läsning, kopplas till ett sexuellt klimax. Ämnet som vecklas ut kan därigenom läsas 

som en sexuell utlösning. 

 

3. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av visuell, auditiv och syntaktisk 

ikonicitet i Katarina Frostensons Samtalet samt att analysera vad ikonicitet har för effekt och 

roll i lyriken. Analyserna har gjorts utifrån Charles Sanders Peirces teorier om semiotik och 

ikonicitet samt den teoretiska vidareutveckling av dessa begrepp som gjorts av Max Nänny, 

Lars Elleström och Jimmie Svensson. Analysen av visuell och syntaktisk ikonicitet har utgått 

från Max Nännys begrepp lineation, stanza-breaks, sequence, iteration och chiasmus. Analysen 

av skiljetecknens ikonicitet har tagit stöd i Alva Dahls bok Interpunktion och analysen av 

 
211 Frostenson 1987, s. 19.  
212 Ibid.  
213 Ibid. 
214 Nänny 1986, s. 201–205.  
215 Frostenson 1987, s. 19.  
216 Florin 1989, s. 4–5.  
217 Frostenson 1987, s. 19; Florin 1989, s. 4–5.  
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meterns, rytmens och rimmens auditiva ikonicitet har tagit stöd i Jurij Lotmans bok Den 

poetiska texten. Hela Samtalet har behandlats men två fokusdikter, ”City” och ”Karet”, har valts 

ut för att illustrera de olika typerna av ikonicitet som förekommer och för att påvisa 

ikonicitetens effekt och roll i lyriken. Den semiotiska analysen av dikterna i Samtalet har visat 

att samtliga av Nännys begrepp finns representerade, att skiljetecknen i dikterna har ikonisk 

potential och att auditiv ikonicitet också förekommer. Genom användningen av semiotiken och 

ikoniciteten som analytiskt verktyg har det påvisats att det ryms betydelse i versers längd och 

placering, typografi och i klang och rytm. Utifrån vad denna typ av läsning erbjuder så går det 

att se att en begreppsuppdelning mellan ”form” och ”innehåll” inte är av tydligaste art. ”Form” 

och ”innehåll” samspelar konstant, vare sig det görs med utformning, ordföljd eller bleka ytor. 

Vers är inte prosa och Frostenson visar detta genomgående. Om språkliga metaforer inte 

återfinns i hennes diktning, så är ikoniska metaforer ständigt närvarande. Om dikternas ord hade 

stått i samma ordning som nu men med alternativa versgruppsformationer och 

marginalplaceringar, så hade flera av läsningarna, även de typer av läsningar som inte fokuserar 

på form, ofrånkomligen blivit annorlunda. Dikterna hade kunnat få en annan innebörd eller 

åtminstone en otydligare, mindre talande sådan. Blanksteg och blankrader erbjuder pauser och 

betoningar. Verslängder erbjuder konturer. Skiljetecken erbjuder bilder och rörelse. För att 

illustrera ikonicitetens roll i, och effekt på, lyriken återgår jag här till utdrag ur dikter som har 

behandlats i analysen. Om verserna ”led / ihjäl / mig” inte hade varit korta och staplade på 

varandra så hade inte uppmärksamheten dragits till ordet ”led” på samma sätt som nu, då ordet 

i sig kommenterar versernas uppställning – och vice versa.218 Om ordet inte drog 

uppmärksamheten till sig så hade förmodligen de homonymer som det har också varit svårare 

att tyda. Det hade, på gott och ont, blivit mindre lidande, färre uppställda led och vi hade 

lämnats endast med ett ledande imperativ. Om inte de nämnda verserna tillsammans med de 

nästföljande: ”ta, sönder / till en annan skingring–”, hade varit utspridda över sidan så hade 

denna skingring inte alls framgått på samma sätt som nu, den blivit mindre laddad och mindre 

betydelsefull.219 Utan den av blankstegen skapade vita ytan kring ordet ”blekt” i versgruppen ”   

blekt   frasar skummet / gungar sjunker / ned – glider isär / som på en teckning av Michaux men 

/ jag blir aldrig klar!”, så hade det inte funnits en paus efter ordet och rytmen i versen hade då 

inte blivit trokeisk.220 Om rytmen inte var trokeisk så hade inte heller den tredje versens brott 

mot denna rytm haft samma typ av effekt som nu och det isärglidande som beskrivs semantiskt 

 
218 Frostenson 1987, s. 47. 
219 Ibid. 
220 Ibid., s. 17. 
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hade inte heller legat med samma tyngd. Ikonicitetsbegreppet gör det möjligt att teoretiskt 

förankra denna typ av läsningar och bidrar till möjligheten att skala av dessa lager av betydelse 

som en dikt innehåller. Genom att endast fokusera på det rent semantiska går mycket av dikts 

innebörd förlorad. Det är möjligt att semantiskt läsa sig till att lyftkranar drivs och dirigeras i 

stela mönster och att de stundtals är riktade mot varandra i samtal, men utan versernas skiftande 

längd så skulle dessa lyftkranar och deras samtal inte alls illustreras med samma klarhet och 

samma kraft. Det är svårt att påstå något annat än att det är orden som gör dikten, men det är 

också orden som utgör sin egen utformning. Således går det att se att form är innehåll och att 

innehåll är form. Det finns därigenom ingen större funktion i att ställa upp dem mot varandra. 

För att komma närmare en dikt gäller det att inte bara se ord som symboliska tecken utan även 

som potentiellt ikoniska. Med denna uppsats har jag velat visa att ikonicitet kan vara ett viktigt 

verktyg i analyser av poesi och att ikonicitet är framträdande i Samtalet. Ikonicitet finns i 

vaxdockor, ikonicitet finns i poesi och ikonicitet finns  

  

 i Katotriwitzi där 

 ingenstans finns221 
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