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Abstract 

The aim of this essay is to explore what understandings of love are expressed in Karin Boye’s 

1934 novel Crisis and how these understandings relate to the protagonist’s reevaluation of her 

world and life views. The essay makes use of a method of close-reading and interpretation of 

the novel through four analysis questions related to the essay’s aim. By focusing on three 

Greek definitions of love (eros, agape and philia) and the concept ‘livsåskådning’, which 

explains the functional aspects of world and life views, the study analyses how godly and 

personal love influences the protagonist’s religious beliefs. At first, the protagonist’s main 

goal is to submit to the Christian God and consequently she understands love as complying to 

the Bible’s commandments. When experiencing the personal love for a fellow female student 

she finds herself no longer willing to suppress her own self and her own will. Thus, the 

society’s Christian morals are challenged by a modern, individual-focused perspective. This 

leads to a personal crisis in which the protagonist’s life and world views are re-evaluated.  

 

By desiring the fellow student, the personal eros urges the protagonist to discover the world 

and life through her own experience rather than trusting the flawed written word. God and his 

promised impartial love, agape, are discovered as exclusively focused on obedience and 

punishment, which leads the protagonist to declaring God’s fall. However, the analysis of the 

novel shows that a union of eros and a true impartial agape is possible as eros shows the way 

of loving the world and its creations. This result demonstrates that the novel’s understanding 

of love differs from most known Christians theologians, who either describe eros as formed 

through or as incompatible with agape. Therefore, the essay contributes with a different 

perspective on how godly and personal love can affect life and world views.  

 

Keywords: love, world views, life views, literature and world views, Karin Boye. 
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1. Inledning 
 

”Det sägs att förälskelsen är blind, därför att den ser och värdesätter på annat sätt än de andra. 

Men är det inte den – och bara den – som ser?” 1 

 

Kärlek är på många sätt en central del av våra liv; genom populärkulturen har vi sedan 

barnsben förmedlats budskapet om kärleken som helande och om livets syfte att hitta sin 

andra tillämnade hälft, i kyrkan predikas att Gud är kärlek, och vissa av oss får på egen hand 

uppleva den relationella kärlekens eufori och skoningslösa olycka. Alla har någon form av 

relation till kärleken, vare sig den grundas i egen erfarenhet eller på olika vis har blivit 

förmedlad eller återberättad. Att kärleken anses besitta en särskild makt att påverka en 

individs liv är således något vedertaget i vår kultur.  

 

I mina studier vid den teologiska institutionen har fenomenet kärlek tämligen naturligt 

centrerat kring kärleken till och genom en högre makt. I den kristna traditionen, som särskilt 

har präglat vårt samhälle, är budskapet att kärleken härstammar från och sker genom Gud. 

När jag läste Karin Boyes roman Kris, där kärleken genomgående skildras i förhållande till en 

transcendent verklighet, berördes jag av hur kärlekens olika former påverkar hela 

romanprotagonistens liv i olika riktningar. I romanen ryms både kärleken till Gud och till en 

annan individ, samt en förhandling de olika kärlekarna emellan. Denna förhandling påverkar 

alltså i sin tur romanprotagonistens livsåskådning.   

 

Som citatet ovan förtäljer sägs det att den relationella är kärleken blind, och alltså antingen 

gör den älskande obrydd om de potentiella svårigheterna som förhindrar en förening eller gör 

individen perspektivlös. Berättaren ifrågasätter detta talesätt och frågar sig om det inte är 

tvärtom, att kärleken gör den älskande seende. Citatet redogör för huvudproblematiken i Kris, 

då kärleken genomgående är avgörande för utfallet av den livskris som romanprotagonisten 

erfar. I krisen pågår en ständig förhandling av den religiösa tron och den generella 

inställningen till livet. Kärleken blir således en viktig påverkansfaktor för omvärderingen av 

protagonistens livsåskådning. 

 

 
1 Boye, Karin: Kris. Stockholm: Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2000, 217. 
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Genom denna läsning, och kanske just tack vare av kärlekens allmängiltighet, väcktes min 

nyfikenhet att undersöka hur kärleken kan forma oss, och våra tankar om oss själva, livet och 

världen. I Kris blir protagonistens kärlek till en annan person en språngbräda till självinsikt 

och frigörelse från en strikt tro, vilket resulterar i en på egen hand utformad livsåskådning. 

Läsningen av romanen bidrar med ett perspektiv där olika former av kärlek ställs mot 

varandra som jämbördiga krafter i protagonistens liv. I min studie vill jag därför undersöka 

vilka syner på kärlek som uttrycks samt vilken roll dessa spelar i utformandet av 

romanprotagonistens livsåskådning.  

 
 1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min studie är att undersöka synen på kärlek i Karin Boyes roman Kris. Vidare 

ämnar studien undersöka kärlekssynernas samspel med de livsåskådningar som utmanas i 

romanen. I en närläsning av romanen analyseras romanens kärlekssyner utifrån den 

livsåskådningsförhandling och omvärdering av livet som sker hos romanprotagonisten. 

Analysen genomförs utifrån tre olika kärleksbegrepp samt en kombinationsdefinition av 

livsåskådningsbegreppet, där både livsåskådningars substantiella och funktionella funktioner 

tas i beaktning. Med hjälp av dessa begrepp kan de kärlekssyner som gestaltas i romanen 

beskrivas. Utifrån detta syfte är studiens frågeställning följande: 

 

• Vilka kärlekssyner skildras i romanen Kris av Karin Boye och hur samspelar 

dessa med den livsåskådningsförhandling som gestaltas?  

 

1.3 Material 

1.3.1 Karin Boye och Kris 

Karin Boye föddes år 1900 och är en av de mest lästa och erkända svenska författarna, kanske 

främst känd för sin poesi och den dystopiska romanen Kallocain.2 Hennes första publicerade 

verk, diktsamlingen Moln, gavs ut 1922.3 Därefter publicerades ytterligare fyra diktsamlingar 

och fem romaner, samt en rad noveller och en essä. Kris är Boyes tredje roman och gavs ut 

1934. Romanen är en skildring av Boyes tid på lärarseminariet år 1920 då hon genomgick en 

 
2 Hammarström, Camilla: Karin Boye. Natur och Kultur, Stockholm, 2001, 8-9. 
3 Karin Boye Sällskapet, ”Karin Boye – tidsaxel”, 2022. https://karinboye.se/om/biografi/tidsaxel.shtml [hämtad 
2022-04-27] 
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livskris till följd av religiösa tvivel, triggade av seminariets strikta kristna moral och sin 

förälskelse till en kvinnlig studiekamrat.4 Under denna svåra tid på lärarseminariet bekräftade 

till slut en läsning av filosofen Friedrich Nietzsches Så talade Zarathustra, där Zarathustra 

förklarar Guds död och jagets födelse, insikten om den skadliga självuppoffrande tron för 

Boye.5 Följaktligen vågade hon se till sin egen vilja och till sig själv som subjekt. Gunilla 

Domellöf belyser hur romanen också bör förstås utifrån tidsperiodens intresse för Sigmund 

Freuds psykoanalys.6 I Kris blir detta, enligt Domellöf, tydligt i hur huvudtemat fokuseras 

kring skapelsen av subjektet och där protagonistens kris förmedlas som något allmängiltigt. 

 

I Kris nämns dock varken Nietzsche eller Freud uttryckligen. Det är i synnerhet kärleken till 

klasskamraten Siv som väcker ett bejakande av jaget och den egna viljan hos 

romanprotagonisten Malin Forst, som gestaltar Boye själv. Kärleken är okonventionell, men 

det är inte specifikt den homosexuella kärleken som är romanens primära fokus, utan snarare 

kärlekens natur och dess roll i skapandet av subjektet. Malin är vid romanens början trogen 

den stränga kristna moralen och ägnar sitt liv åt att böja sig för Guds vilja. Kort efter en 

inledande beskrivning av Malin börjar hon tvivla på sin tro och splittras i två olika viljor.7 

Den ljusa sidan av henne vill fortsatt vara Guds trogna tjänare och den mörka vill bryta sig fri 

för att kunna följa en inre självcentrerad vilja. Förälskelsen till klasskamraten Siv blir Malins 

flykt från den livskris hon befinner sig i. I Malins längtan efter Siv uppstår ett bejakande av de 

egna känslorna och den egna viljan. I erkännandet av det egna subjektet ifrågasätts den Gud 

som hon tjänat hela sitt liv, vilket leder till att hon förklarar Gud besegrad.8 Följaktligen 

passar hon inte längre in i det kristna sammanhanget, som både präglar seminariet och 

samhället i stort.  

 

Romanen skildrar alltså en omförhandling av en livsåskådning, inspirerad och påverkad av 

kärlek till en annan individ. Genom den relationella kärleken väcks tankar om att följa den 

egna viljan och därmed måste den strikta tron omvärderas. Denna semibiografiska roman, 

skriven av en författare med en självklar plats i svensk litteraturkanon, bidrar därför till insikt 

och reflektion kring hur kärleken påverkar hur läsaren ser på och förhåller sig till livet. 

 
4 Hammarström: Karin Boye, 41-42. 
5 Hammarström: Karin Boye, 44-45.  
6 Domellöf, Gunilla: I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist. Diss., Umeå 
universitet, 1986, 217. 
7 Hammarström: Karin Boye, 43.  
8 Hammarström: Karin Boye, 44. 
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Genom att undersöka vilka kärlekssyner som skildras i Kris kan således också kärlekens 

funktion i en individs livsåskådning analyseras.  

 

1.4 Teori 

1.4.1 Livsåskådningsbegreppet 

Inledningsvis är det lämpligt att definiera vad jag i denna studie syftar till i användningen av 

begreppet livsåskådning. Inom forskningsområdet för livsåskådningsstudier är Anders 

Jeffners definition av begreppet livsåskådning ett av de mest framstående. Jeffners definition 

synliggör tre viktiga aspekter av en individs livsåskådning: ”(1) centralt värderingssystem, (2) 

grundhållning och (3) teoretiska övertygelser om världen och människan”.9 Genom dessa tre 

aspekter kan alltså individers uppfattningar gällande världen och livet, samt dess villkor 

beskrivas.10 Eftersom Jeffners definition inbegriper själva innehållet i en livsåskådning 

befinner sig begreppet inom ramen för en substantiell avgränsning. Den huvudsakliga kritiken 

mot denna definition är att den inte rymmer de funktioner livsåskådningar har i människors 

liv.  

 

Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund betonar 

livsåskådningars potential att fungera som ett redskap att använda som förhållningssätt i 

tillvaron och för att skänka människor tröst.11 För att definiera livsåskådning(ar) som ett 

begrepp som både innefattar substantiella och funktionella aspekter har Bråkenhielm, 

Essunger och Westerlund utformat en kombinationsdefinition, vilken innefattar ”(1) teoretiska 

föreställningar om världen samt därmed sammanhängande värderingar och känslor, (2) som 

bidrar till människors svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och (3) 

ger vägledning och inspiration i det personliga handlandet”.12 Genom denna 

kombinationsdefinition menar författarna att begreppet livsåskådning omfattar både 

livsåskådningen och dess betydelse för människors liv. Eftersom jag i denna studie analyserar 

en livsåskådningsförändring anser jag denna kombinationsdefinition vara av relevans. I 

romanen skildras hur ett liv påverkas av att individens livsåskådning utmanas, och därmed är 

det inte endast en teoretisk analys utan också en som inbegriper funktionella aspekter av en 

 
9 Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria & Westerlund, Katarina: ”Att studera livet enligt människan” i: 
Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria & Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt människan. Om 
livsåskådningsforskning. Nya Doxa, Nora. 2013, 13. 
10 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 15. 
11 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16. 
12 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16.  
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livsåskådning. Med hjälp av denna definition kan alltså skildringen av ett mänskligt liv och 

dess utmaningar studeras i ljuset av livsåskådningsbegreppet. I min studie benämner jag 

processen där en livsåskådning utmanas och omvärderas som en livsåskådningsförhandling, 

då det är två parter, en strikt religiös tro och en ny livsåskådning, som ställs mot varandra.   

 

1.4.2 Eros, agape och philia 

Den antika kategoriseringen av tre olika former av kärlek, eros, agape och philia, har enligt 

Alexander Moseley haft betydande inflytande på den västerländska synen på kärlek och har 

särskilt starkt fotfäste i den kristna traditionen.13 Eros beskrivs som ett begär till något eller 

någon, till exempel till en potentiell kärlekspartner, och förknippas ofta med sexuellt begär. 

Moseley poängterar dock att Platons definition av eros syftar till ett begär till individer som 

påminner oss om den sanna skönheten, alltså till dem som liknar idévärlden, vilket motsäger 

uppfattningen om att eros är ett sexuellt begär. Kärlek är, enligt Platon, således inte ett begär 

till en specifik individ utan till de egenskaper som kärleksobjektet besitter. Bennett Helm 

utvecklar förståelsen av eros till en sorts egocentrisk kärlek vilken i sig är en kroppslig 

respons till kärleksobjektets förtjänster.14 Vidare kommenterar även Helm Platons förståelse 

av eros utifrån en diskussion mellan Platon och Sokrates i vilken Sokrates förklarar det 

sexuella begäret som en bristfällig respons till fysisk skönhet. Eros är begäret till en individs 

själsliga skönhet vilken efterliknar den sanna skönheten, alltså formen. Genom att förstå eros 

som en kärlek baserad på omdöme menar Helm att begreppet enkelt kan åtskiljas från agape, 

som inte är en värderande kärlek.  

 

Agape beskrivs av Moseley som en mer övergripande form av kärlek vilken är tätt förknippad 

med den kristna traditionen. Traditionellt syftar begreppet till Guds kärlek till människorna 

och människornas kärlek till Gud, vilken utmynnar i en slags broderlig gemensam kärlek.15 

Agape relateras frekvent till ”gud är kärlek” i 1 Joh 4:8 och 16, samt Guds befallning att älska 

Gud, sig själv och sin nästa (Matt 22:35-40), då dessa verser rymmer den universella och 

broderliga kärlek som det kristna agape syftar till.16 Medan eros beskriver en mellanmänsklig 

relationell kärlek beskriver agape en allmän, gudomlig och opartisk kärlek. Agape motiveras 

 
13 Moseley, Alexander: ”Philosophy of Love” i: Internet Encyclopedia of Philosophy, 
 https://iep.utm.edu/love/ [hämtad 2022-04-03].  
14 Helm, Bennett:  ”Love” i: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
https://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=love [hämtad 2022-04-03]. 
15 Moseley: ”Philosophy of Love”. 
16 Jeanrond, Werner G.:.A Theology of Love. Bloomsbury Publishing, London, 2010, 16. 
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således inte med specifika skäl för kärleken, till skillnad från eros, och som Helm poängterar 

implicerar detta att kärleken ligger i Guds natur.17  

 

Hur eros och agape relaterar till varandra finns många oenigheter kring. Anders Nygrens 

definition av begreppen innebär en tydlig skiljelinje dem emellan, där eros är ett ofullständigt 

och befläckat begär medan agape är en fullständig gudomlig kärlek.18 Vidare innebär detta att 

ren kärlek inte uppstår i mellanmänskliga relationer, utan i Gud vars kärlek blir synlig även i 

dessa relationer. Moseley diskuterar dock huruvida budet att ”älska sin nästa såsom sig själv” 

verkligen innebär opartiskhet och följaktligen huruvida agape är opartisk, då budet innefattar 

en ömsesidighet. Därutöver problematiserar Moseley befallningen att älska sina fiender (Matt 

5:44-45), då han förklarar en kärlek som inte baseras på älskvärda handlingar som potentiellt 

oetisk. Denna motsättning resulterade för de tidiga kristna i en diskussion om huruvida 

kärleksbudet omfattade alla eller endast de kristna. Som den beskrivna agape-definitionen 

avslöjar blev den opartiska tolkningen den vinnande.  

 

Det tredje begreppet, philia, liknar eros då begreppet beskriver en personlig kärlek som 

bygger på uppskattning av kärleksobjektet19. Philia saknar dock det begär som är centralt för 

eros, utan är en vänskaplig form av kärlek där objektet för kärleken exempelvis kan vara 

vänner och familj men också arbetet eller ett land.20 Begreppet beskriver kort sagt tillgivenhet 

till någon eller något. Moseley jämför philia med det engelska ordet ’friendship’ då det 

innefattar aspekten att bry sig om någon på osjälviska grunder.21 Enligt Aristoteles syn på 

philia är denna typ av kärlek partisk i den bemärkelse att kärleken är objektiv och grundas i 

goda kvaliteter hos kärleksobjektet.  

 

Min studie ämnar använda dessa tre begrepp för att undersöka de kärlekssyner som gestaltas i 

Kris. Eftersom det finns oenigheter i skiljelinjerna mellan agape och eros är utgångspunkten i 

min studie främst att eros beskriver kärleksrelationer mellan människor där någon form av 

begär existerar. Agape beskriver, som ovan nämnt, både den gudomliga kärleken och en 

allmän broderlig kärlek som är relevanta i relation till romanens kristna motiv och kristna 

gemenskap. I min studie är framförallt eros och agape, samt relationen dem emellan av 

 
17 Helm: ”Love”. 
18 Jeanrond: A Theology of Love, 116.  
19 Moseley: ”Philosophy of Love”. 
20 Helm: ”Love”. 
21 Moseley: ”Philosophy of Love”. 
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intresse. Philia-kärleken är relevant i den mån det finns ett samband mellan 

romanprotagonistens vänskapliga relationer och den livsåskådningsförhandling som sker.  

 

1.4.3 Skönlitteratur och livsåskådningsforskning 

Eftersom det material jag ämnar undersöka är av skönlitterär karaktär görs studien med 

förutsättningen att skönlitteraturens fiktiva värld kan säga oss något om verkliga människor 

och deras upplevelser. Maria Essunger menar att skönlitteratur besitter potential att fungera 

som en ’existentiell arena’, där läsaren bjuds in till existentiell och livsåskådningsrelaterad 

reflektion.22 Då läsningen inte erbjuder några självklara svar måste läsaren själv delta med sin 

tolkning och tillsammans med texten svara på de explicita och implicita frågor som ställs. 

Detta kallar Essunger för skönlitteraturens kreativa tystnad.23 För min studie innebär denna 

teori att den roman jag ämnar undersöka kan berätta något om människors 

livsåskådningsförhandlingar i relation till kärlek. Det innebär också att den text jag analyserar 

inte nödvändigtvis erbjuder några definitiva svar eller slutgiltiga lösningar och därför grundas 

slutsatserna i det som kan beläggas, snarare än i det som kan bevisas.  

 

Även Carl Reinhold Bråkenhielm poängterar vikten av skönlitteraturens särskilda möjligheter 

vid livsåskådningsstudier. Likt rena livsåskådningstexter är den skönlitterära texten 

konstruerad med olika typer av indirekt språk såsom metaforer, liknelser och andra former av 

implicita budskap.24 Bråkenhielm problematiserar uppfattningen att skönlitteraturen, till 

skillnad från livsåskådningstexter, inte skulle ha en strävan att förmedla direkta påståenden 

om världens och livets beskaffenhet. För att motbevisa detta tar Bråkenhielm avstamp i tre 

estetiska sanningsteorier och ansluter sig till idén att diktare formar hypoteser om 

verkligheten med hjälp av det språkliga uttrycket.25 Dessa hypoteser kan enligt honom inte 

jämföras med vetenskapliga sanningar men kan, precis som livsåskådningstexter, förmedla 

tolkningar av livet och ge moralisk vägledning.26 Både skönlitteratur och livsåskådningstexter 

 
22 Essunger, Maria: ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i: Reinhold 
Bråkenhielm, Carl Reinhold, Essunger, Maria & Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt människan. Om 
livsåskådningsforskning. Nya Doxa, Nora, 2013, 67-68. 
23 Essunger, Maria: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauriac 
och Lars Ahlin. Diss., Uppsala universitet, 2005, 368. 
24 Bråkenhielm, Carl Reinhold: ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och 
livsåskådning” i: Reinholdlt Bråkenhielm, Carl och Pettersson, Torsten (red.): Att fånga världen i ord. Litteratur 
och livsåskådning – teoretiska perspektiv. Artos och Norma, Skellefteå, 2003, 33.  
25 Bråkenhielm: ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och livsåskådning”, 41. 
26 Bråkenhielm: ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och livsåskådning”, 45; 57. 
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erbjuder således idéer och tolkningar av människan och världen, samt gestaltningar av etiska 

vägval och möjligheter.27  

 

Då jag i min analys utgår från en kombinationsdefinition av livsåskådningsbegreppet och 

därmed analyserar livsåskådningarna utifrån hur de levs i romanen, bekräftas Essungers och 

Bråkenhielms teorier om skönlitteraturens rum för reflektion om livet och dess prövningar. I 

Kris utgår livsåskådningsreflektionen från romanprotagonistens livsåskådningsförhandling 

och fokus för studien är alltså subjektets erfarenheter. I läsningen av romanen blir läsaren 

delaktig i förhandlingen, då denne själv får pröva sin syn på livet och dess beskaffenhet i de 

utmaningar som protagonisten möter. Följaktligen är romantexten inte längre enbart en 

skildring av en fiktiv individs liv, utan ett samspel mellan diktare, text och läsare.  

 

1.5 Metod 

1.5.1 Hermeneutisk metod 

I denna studie ämnar jag ägna mig åt textanalys och därför anser jag det relevant att i min 

tolkningsprocess göra avstamp i en hermeneutisk metod, vars syfte är att beskriva hur vi 

tolkar och förstår olika företeelser. Nils Gilje beskriver hermeneutikens uppgift som finna, 

tolka och förklara implicita och underliggande budskap hos texter, konstverk, historiska källor 

eller annat kulturellt material.28 Hermeneutiken har historiskt en stark anknytning till 

renässansens tolkning av antika texter och analys av Bibeln.29 Inom protestantismen fick 

hermeneutiken en särskilt viktig roll då reformationens formalprincip ’skriften allena’ innebar 

att skriften blev den högsta källan till vägledning i det kristna livet.30  

 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg beskriver det hermeneutiska studiet som en 

tolkningsprocess där textens delar endast förstås i relation till textens helhet.31 För att anknyta 

till bibelstudiet måste exempelvis en bibeltext förstås med hänsyn till hela Bibeln. Likaså kan 

hela verket endast förstås genom läsning av dess delar. Alvesson och Sköldberg liknar 

hermeneutiken med en cirkel som omvandlas till en spiral då uttolkaren börjar i en del, 

försöker placera in den i en helhet och sedan återgår till att tolka delen när nya insikter nåtts 

 
27 Reinhold Bråkenhielm: ”Känslan av inre överblick. Om sanningsfrågan i skönlitteratur och livsåskådning”, 58. 
28 Gilje, Nils: Hermeneutik som metod: en historisk introduktion. Daidalos, Göteborg, 2020, 10. 
29 Gilje: Hermeneutik som metod: en historisk introduktion, 10; Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj: Tolkning 
och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund, 2017, 134. 
30 Gilje: Hermeneutik som metod: en historisk introduktion, 14. 
31 Alvesson och Sköldberg: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 134. 
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vid tolkning av andra delar. En hermeneutisk tolkningsprocess är följaktligen inte 

nödvändigtvis kronologisk, där tolkningen går från punkt A till punkt B, utan snarare en 

process där varje del förstås bättre för varje steg i tolkningsprocessen. För min studie innebär 

detta att det första steget i tolkningsprocessen är en första genomläsning av romanen, där ett 

helhetsintryck av romanen formas. Därefter närläses och analyseras scener avgörande för den 

livsåskådningsförhandling som pågår. Dessa delanalyser utmynnar därefter i en potentiellt 

annorlunda och/eller fördjupad tolkning av hur de gestaltade kärlekssynerna påverkar 

romanprotagonistens livsåskådning.  

 

1.5.2 Författarcentrerat och textcentrerat synsätt 

För att uttolka den livsåskådningsförhandling som sker hos romanprotagonisten i Kris finner 

jag Torsten Petterssons beskrivning av det författarcentrerade synsättet och det textcentrerade 

synsättet behjälplig, då romanen är semibiografisk och tolkningen lätt kan styras av kunskap 

om Karin Boyes person. Detta beskriver ett tillvägagångssätt utifrån det författarcentrerade 

synsättet. Enligt detta perspektiv framställer det skönlitterära verket en livsåskådning eller 

livssyn som huvudsakligen motsvarar författarens egna då verket skrevs.32 Verket kan alltså 

inte förstås endast genom läsning av den skrivna texten, utan tolkningen är bunden till 

författaren. Petterssons primära kritik till detta synsätt är att det inte tar hänsyn till textens 

autonomi och därmed inte tillåter nya tolkningar, vilket omöjliggör samtida tolkningar av 

äldre verk.33  

 

I kontrast till det författarcentrerade synsättet intresserar sig det textcentrerade synsättet 

endast för texten, och utelämnar följaktligen författaren och ger texten egen autonomi. Detta 

möjliggör just det som det författarcentrerade perspektivet saknar, att texten kan läsas utifrån 

nya sammanhang och tolkningsmönster, oberoende av författaren och den tid som denne 

levde i. Denna möjlighet, poängterar Pettersson, kan dock också missgynna tolkningen då 

författaren och dennes samtid kan vara väsentlig för textens budskap. Dessutom tillkommer 

frågor om vilken tolkning som är den rimligaste när ett stort antal tolkningar kan göras.  

 

 
32 Pettersson, Torsten: ”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?”, i: 
Bråkenhielm, Carl Reinhold och Pettersson, Torsten (red.): Att fånga världen i ord. Litteratur och livsåskådning 
– teoretiska perspektiv. Artos och Norma, Skellefteå, 2003, 13-22.  
33 Pettersson: ”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?”, 14-15.  
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Då Karin Boyes roman Kris är semibiografisk kan det verka lockande att anta det 

författarcentrerade perspektivet i analysen. Det jag intresserar mig för i denna studie är dock 

vilka kärlekssyner som kan urskiljas i den skrivna texten och därav är utgångspunkten för 

analysen ett textcentrerat synsätt. Som Pettersson kommenterar kan ett synsätt som enbart 

utgår från texten förbise viktiga slutledningar som kunnat dras om författaren tagits i 

beaktning. Eftersom Kris är ett semibiografiskt verk och Boye själv har uttalat sig om viktiga 

detaljer i texten är författaren i viss mån en viktig tolkningsnyckel för studiet av Kris. Mitt 

huvudsakliga synsätt är alltså det textcentrerade, men författaren inkluderas i den mån det 

bidrar till att uppfylla studiens syfte, att undersöka synen på kärlek i Karin Boyes roman Kris.  

 

1.5.3 Metodologiskt frågebatteri 

Eftersom min studie utgår från texttolkning av skönlitteratur, bör en lämplig metod för 

skönlitteraturens speciella förutsättningar tillämpas. Skönlitteratur besitter, enligt Essunger, 

en unik förmåga att genom olika tolkningsutrymmen behandla livsåskådningsrelaterade 

frågor.34 För att tolka dessa utrymmen och genomföra den tilltänkta analysen kan med fördel 

ett metodologiskt frågebatteri användas.35 Detta innebär att analysen utgår från ett antal frågor 

som ställs till texten. För att studera Kris har följande analysfrågor valts:  

 

• Vilka former av kärlek gestaltas i romanen? 

- Hur gestaltas eros, agape och philia? 

• Vilka konsekvenser innebär dessa för romankaraktärerna och deras syn på vad 

kärlek är? 

• Hur utmanas romanprotagonistens livsåskådning av kärlek? 

 

Genom dessa frågor belyses olika kärleksformer utifrån fastställda kärleksbegrepp, vilka 

konsekvenser dessa innebär för karaktärerna och romanintrigen, samt hur dessa konsekvenser 

i sin tur påverkar protagonistens livsåskådning. Hur undersökningen genomförs preciseras 

ytterligare i inledningen till analyskapitlet.  

 

 
34 Essunger, Maria: ”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” i: Bråkenhielm, Carl 
Reinhold, Essunger, Maria och Westerlund, Katarina (red.): Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning. 
Falun: Bokförlaget Nya Doxa, 2013, 67-68.  
35 Essunger, Maria: ”Poetisk filosofi” i: Stenmark, Mikael, Johannesson, Karin, Jonbäck, Francis och 
Zackariassion, Ulf (red.): Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala universitetsbibliotek, 2018, s. 184-186.  



 11 
 

1.6 Forskningsläge 

Mycket har skrivits om Karin Boyes liv, författarskap och verk. Karin Boye som person har 

fascinerat många, kanske delvis just på grund av hennes tragiska livsöde och semibiografiska 

gestaltningar. I Liv Saga Bergdahls avhandling om identitetsskapande och synlighet i lesbiska 

30-talsromaner är Kris av Karin Boye en av romanerna som analyseras.36 I Bergdahls analys 

lyfts skildringen av Malins identitetsutveckling i ljuset av kärleken till en annan kvinna, och 

de religiösa tvivel och den omvärdering av världen och livet som uppstår som följd. Boyes 

eget liv och egna uttalanden om romanen tas i beaktning i studien, vilka ger viktiga 

infallsvinklar för min analys. Dessutom fungerar de avsnitt som Bergdahl tar fasta på som 

särskilt relevanta för Malins identitetsutveckling som hjälp i att förstå viktiga händelser och 

vändpunkter i intrigen. Bergdahls primära fokus är dock den lesbiska kärlekens roll i 

skapandet av Malins identitet i ett samhälle där homosexualitet inte är accepterat. Vad min 

studie, till skillnad från Bergdahls, ämnar lyfta är vilka kärlekssyner som gestaltas i romanen 

och vilken betydelse de får för protagonistens livsåskådningsrelaterade reflektioner. Även om 

Bergdahl talar om identitetsskapande, som i viss mån också är relevant i min studie, 

undersöker hon inte vilka syner på kärlek som kan urskiljas och vilka konsekvenser dessa ger 

för romanprotagonistens livsåskådning.  

 
Även i Gunilla Domellöf avhandling om Karin Boye och hennes författarskap görs en 
detaljerad närläsning av Kris. Domellöf fokuserar på de modernistiska och feministiska 
aspekterna av Boyes verk och beskriver hur Kris ”tematiserar den kristna retoriken och 
avslöjar den som en historisk konstruktion”.37 Domellöf beskriver verket som en samtidskritik 
mot patriarkala maktstrukturer och auktoriteter, samt mot att förespråka ordet istället för 
tinget. Vidare beskrivs verket som Boyes uttryck för sin egen uppgörelse med dessa 
patriarkala förtryck och som uttryck för det Domellöf kallar ett ’modernismprojekt’.38 Kris 
analyseras genomgående i relation till Boyes själv. Eftersom Domellöfs avhandling ämnar 
studera själva författaren utifrån dennes verk är det därför naturligt att Domellöf anammar ett 
tydligt författarcentrerat synsätt. Detta innebär därmed också en tydlig avgränsning till min 
egen studie, som i första hand studerar texten och inte författaren. Domellöfs avhandling 
rymmer dock betydelsefulla perspektiv, särskilt då hon beskriver romanprotagonistens 
uppgörelse och de kristna motiv som romanen innehåller.  

 
36 Bergdahl, Liv Saga: Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i lesbiska romaner. Diss., Umeå universitet, 
2010.  
37 Domellöf: I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist, 213.  
38 Domellöf: I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist, 215.  
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Caroline Chevalier har skrivit en licentiatavhandling på franska om de religiösa motiven i 
Karin Boyes diktning. Utifrån denna har Chevallier författat en artikel på svenska, först 
publicerad i tidskriften Signum och senare i minnesskriften Karin Boyes liv och diktning IX. 
Chevaliers tes är att Karin Boyes diktning kan liknas vid den kristna mystiken.39 Hon 
tillskriver Boyes lyrik kristna budskap och motiv med fokus på ett kristet inspirerat bildspråk. 
Här är alltså den teologiska reflektionen kring Boyes verk högst närvarande och tolkas strikt i 
relation till den kristna traditionen och de bibliska texterna. Chevallier påpekar inte explicit 
någon specifik kärlekssyn i Boyes lyrik, men hon beskriver lyriken som ett uttryck för en 
”andlig törst” och förening i Gud, vilken skulle kunna liknas vid en längtan till agape.40 
Dessutom lyfts ett tydligt försoningsmotiv, där syndafallet har splittrat människan och endast 
Guds kärlek kan rädda henne.41  
 
I Maria Essungers avhandling behandlas en tematik liknande den i min studie, nämligen 

livsåskådningsfrågor och kärlek. Essunger analyserar i denna avhandling skönlitterär 

gestaltning och teologisk reflektion i romanerna Thérèse Desqueyroux och Le Nœud de 

vipéres av Francois Mauriac samt Lars Ahlins roman Natt i marknadstältet.42 Utifrån 

Essungers analys framgår det att romankaraktärerna lever i alienation istället för kärlek på 

grund av sina misslyckanden att försonas med Gud. Särskilt relevant i relation till min studie 

är Essungers reflektioner relaterade till Anders Nygrens särskiljande mellan eros och agape. 

Det finns enligt Essunger, särskilt i Ahlins roman, en tydlig skiljelinje mellan det mänskliga 

begäret, eros, och den gudomliga kärleken, agape.43 Eftersom romankaraktärerna inte tar 

emot Guds kärlek kan de inte heller uppleva kärlek i mellanmänskliga relationer. I relation till 

min studie är dessa teologiska reflektioner om kärlek av relevans då dessa, enligt Essungers 

analys, blir den stora påverkansfaktorn för romankaraktärernas liv. Kärlekssynerna i 

Essungers analys speglar i viss mån romankaraktärernas livsåskådningar eller i alla fall deras 

relationer till Gud. I min studie avser analysen dock utgå från kärleken som redan fastställt 

analysperspektiv med hjälp av kärleksdefinitionerna eros, agape och philia. I romanen som 

analyseras i denna studie är kärleken istället ett redskap för flykt från en strikt tro.  

 
39 Chevalier, Caroline: ”Den religiösa frågan i Karin Boyes lyrik” i: Karin Boyes liv och diktning IX. Karin Boye 
Sällskapet, 1999, s. 42.  
40 Chevallier: Den religiösa frågan i Karin Boyes lyrik, 43-44.  
41 Chevallier: Den religiösa frågan i Karin Boyes lyrik, 45-47.  
42 Essunger: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauriac och 
Lars Ahlin, 4. 
43 Essunger: Kärlekens möjlighet: Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauriac och 
Lars Ahlin, 286. 
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1. Analys 
 

Analysdelen inleds med en kortare presentation av romanens huvuddrag, särskilt i relation till 

kombinationsdefinitionen av livsåskådningsbegreppet och analysens huvudtema, kärlek. 

Analysen koncentreras därefter till utvalda nyckelscener och händelseförlopp, vilka bearbetas 

med hjälp av de tre analysfrågorna: 

• Vilka former av kärlek gestaltas i romanen? 

- Hur gestaltas eros, agape och philia? 

• Vilka konsekvenser innebär dessa för romankaraktärerna och deras syn på vad 

kärlek är? 

• Hur utmanas romanprotagonistens livsåskådning av kärlek? 

 

De utvalda nyckelscenerna och händelseförloppen är valda utifrån relevans i förhållande till 

studiens syfte och frågeställning, samt utifrån betydelse för romanens intrig. Vidare är 

analysen uppdelad i olika stadier i den livsåskådningsförhandling som sker hos protagonisten 

Malin Forst. Den första delen ägnas åt Malins livsåskådning och dess kärlekssyn i romanens 

inledande fas. Här beskrivs Malins syn på sig själv, andra människor, världen och Gud vid 

romanens början, samt den livskris som Malin kort därefter finner sig själv i. I analysens 

andra del behandlas den livskris som blir startskottet för en omförhandling av Malins tidigare 

syn på verkligheten och de absoluta värdena. Analysens tredje och sista del ägnas åt romanens 

sista kapitel och den livsomvälvande insikt som Malins livsåskådningsförhandling utmynnar 

i.  

 

Romanen består av kapitel rörande händelseförloppet kring Malin samt de kronologibrytande 

kapitlen Dialog I: Om sunda ideal, Dialog II: Om de fromma ordens betydelse, Dialog III: 

Om Malin Forst och Makternas schackklubb. Dessa olika delar placeras in under de olika 

stadierna i protagonisten Malins livsåskådningsförhandling, och följer alltså inte 

nödvändigtvis romanens kronologi. Dialog III: Om Malin Forst behandlar endast olika 

romankaraktärers åsikter om Malin och har därför utelämnats i studiens analys. Analysen 

koncentreras till hur kärleken gestaltas i ljuset av romanintrigens pågående 

livsåskådningsförhandling, från utgångsläge till omvärdering och slutligen 

romanprotagonistens på egen hand utformade livsåskådning.  
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2.1 Kort sammanfattning av Kris 

Som ovan beskrivet är Kris en uppbyggnadsmässigt komplex roman då den innehåller flera 

olika kronologibrytande delavsnitt. I dessa ryms teologiska och filosofiska samtal som 

relaterar till den förhandling och det identitetsskapande som sker hos Malin. Trots de 

kronologibrytande avsnitten är det genomgående Malin som är i fokus. Romanen är skriven i 

tredje person med ett berättarperspektiv som inkluderar flertalet romankaraktärer, alltid med 

syftet att beskriva Malin. Det är dock Malin som i första hand står i centrum för 

fokaliseringen. Allt fokus i Kris är just på protagonisten och hennes inre 

livsåskådningsförhandling. Inledningsvis bekänner sig Malin till en bokstavstrogen kristen tro 

där meningen för hennes existens är att tjäna Guds vilja.44 Ganska kort efter inledningskapitlet 

börjar dock Malin tvivla på sin tidigare hängivna gudstro. Hon befinner sig i en livskris då 

hon inser att hon inte är villig att genomlida vad som helst i förtrogenhet till Guds vilja. Gud 

som Domare skrämmer henne. Den livskris och sorg som Malin befinner sig i finner ingen bot 

eller lindring förrän Malin plötsligt under en kristendomsskrivning blir förälskad i 

studiekamraten Siv.45 Genom förälskelsen inleds en skaparprocess där föråldrade gudsbilder 

och värden utmanas och omförhandlas. Malin når nya insikter, men inte utan en smärtsam och 

lång kamp mellan den entydiga tron och hennes inre längtan. I romanens slutskede har 

livsåskådningsförhandlingen nått sitt slut och Malin har försonats med sig själv.  

 

2.2 Före krisen 

2.2.1 Inledningsscenen 

I Kris första kapitel ges läsaren en presentation av romanens protagonist Malin Forst. Malin 

studerar till folkskollärarinna och befinner sig i detta kapitel i lärarseminariets bönsal.  Innan 

morgonbönen inleds studerar hon väggarnas bilder och symboler, och läsaren tas med på en 

resa in i Malins inre tankevärld. Hon är tillfreds med tillvaron och upprymd av tillit då hon är 

omgiven av väggbilderna som uttrycker tusenårig tradition och absoluta sanningar.46 Blicken 

stannar först vid en bild av Jesus på korset som, enligt Malin, också illustrerar den 

förtrogenhet och de uppoffringar som vanliga gudstrogna människor har gjort, utan att kräva 

tillkännagivelse eller bekräftelse. Under Guds vilja och tvång finner människorna styrka som 

de inte trodde var möjlig. Redan här, på romanens första två sidor, avslöjas Malins 

livsuppgift: att böja sig för Guds vilja. Genom att fullfölja denna livsuppgift kommer hon att 

 
44 Boye: Kris,, 11-12.  
45 Boye: Kris,129-130. 
46 Boye: Kris, 5-6.  
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belönas vid tidens slut. Hon bekänner sig således till en livsåskådning som erbjuder definitiva 

svar på livets existentiella frågor och belönar den som rättar sig efter dessa.  

 

Lydnad och att rätta sig efter buden är kärnan i Malins tro, vilket belyses i en återkommande 

metafor där de trogna och lydande människorna gestaltas som Guds redskap.47 Detta innebär 

att livsåskådningen vägleder henne genom att förmedla att det enda rätta handlandet är total 

underkastelse till Gud. Malin är, precis som alla andra människor, ett redskap i sin mänskliga 

svaghet och ofullkomlighet. Därför måste hon låta sig styras av den högre och fullkomliga 

makten. Denna människosyn tydliggörs ytterligare i en referens till Jonas bok, där Jona är 

alltför mänsklig och svag för att kunna fly Guds vilja.48 Han är ett redskap ämnat att tjäna 

Guds befallning att upplysa människorna i staden Ninive om de straff som väntar olydiga 

människor (Jon 1:1). När Jona själv blir bestraffad av Gud, då han blir uppäten av en fisk (Jon 

2:1), inser han sin plikt att lyda och underkasta sig. Här gör texten alltså en referens till en 

helig skrift vilken förmedlar ett för livsåskådningen viktigt budskap: lyd eller bli straffad.  

 

När Malin betraktar kalken i bönsalen belyses dock en annan dimension av att vara Guds 

trofasta tjänare. I Kristi blod finns gemenskap, både gemenskap i Kristus och de troende. I 

åskådandet av kalken lyder hennes funderingar såhär: 
 

Underliga gemenskap, detta att vi kan ge ut oss för varandra, ställföreträda varandra, bära varandras bördor, 

skörda vad andra sått och själva så för andra. Skrämmande gemenskap, som sträcker sig ut över 

människovärlden. Vi lever av andras död, av djur och växter som låter sitt liv, vi dör för att lämna våra 

atomer till stoff åt nytt liv – så utan gräns går liv över i liv – och det skulle inte vara så i den andliga världen? 

Ett levande väsen – en våg i en väldig böljegång – mottagande offer och givande av offer, ingenting i sig 

själv, allt i sin hängivenhet för den Ende, som är, som var, som blir.49 

 

Det finns en tydlig motsättning i Malins uttalande med både en behaglig och en olustig sida 

av den mänskliga gemenskapen. Inledningsvis beskriver hon hur människorna stöttar och 

underlättar för varandra, för att sedan skildra hur människorna lever på dem som tidigare har 

levt och sedan själva förbereder för nästa generation, som i sin tur ska leva på dem. Detta 

kretslopp sker i full enlighet med Guds vilja och plan. I citatet gestaltas kärleken för första 

gången på ett tydligt sätt. Genom kalkets vin konsumeras Jesu blod och i detta existerar 

 
47 Boye: Kris, 7. 
48 Boye: Kris, 7-8. 
49 Boye: Kris, 7. 
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gemenskapen med honom och med de troende där människorna både älskar Gud och 

varandra. I den av Gud skänkta kärlekskraften ömmar människorna för varandra och tar hand 

om varandra. Här gestaltas en tydlig agape-kärlek, vilken beskriver just denna opersonliga 

broderliga kärlek till Gud, sig själv och andra.50 I kapitlet illustreras dock en brist på mänsklig 

agens i kärleken, då lydnad är den enda kärlekspraktiken. Kärlekshandlingarna bestäms av 

Gud och följs av de trogna och lydiga redskapen. Denna kärlek samspelar således med 

lydnadsbuden då underkastelsen implicerar en förnekelse av subjektets rätt att ha en vilja som 

skiljer sig från Guds.  

 

För Malin bekräftas detta av en dröm om Mysterium Magnum, där hon får svaret att 

Mysterium Magnum (eller det stora mysteriet) är ”när människans liv blir Guds liv”.51 När 

Malin tittar på en vägg i bönsalen utan bilder eller symboler konstaterar hon, med drömmen i 

åtanke, att existensens mål är lika enkelt som den tomma väggen; den mänskliga viljan måste 

utplånas för att göra rum för ’den enda goda viljan’ att verka. Alltså finns godheten, och 

följaktligen även kärleken endast hos Gud. Guds vilja måste följas för att lämna plats åt 

kärleken och de goda handlingarna. Därför ber Malin inte för sig själv, utan om sin önskan att 

i underkastelse till Gud utplåna det egna subjektet.52 Subjektsutplåningen beskrivs som en 

kamp, men när målet nu är nått upplever Malin en inre frid i tilliten till den högre makten. 

Detta tillstånd av frid och tillit ger henne kraften att bemöta ovänligheter med kärlek och utan 

att döma sina medmänniskor. Eftersom det egna subjektet är förintat är hon inte längre 

förmögen att ta ställning gentemot andra, vilket beskrivs på följande sätt: 

 
… man kunde bara döma sig själv, som inte hade kraft nog att med sin kärlek, eller snarare med Guds kärlek, 

som strömmade tvärigenom en, betvinga och omvandla vad man mött. Ingen lättja fanns kvar, fötterna gick 

dit de skulle gå, och hade det fordrats att man besteg bålet, skulle man gjort det också, utan kamp och tvekan, 

bara därför att man ville vad Gud ville. Gud ville genom den överlämnade människosjälen.53 

 

Citatet är ett ännu exempel på att Malin anser Gud vara den enda källan till kärlek. De som 

vänder sig bort från Gud och med lättja tror att de klarar sig utan honom blir, likt Jona, 

bestraffade. De måste böja sig för att bli skonade och omfamna Guds kärleksgemenskap. Som 

tidigare konstaterat finns det i den beskrivna kärlekssynen inget rum för relationell kärlek, 

 
50 Moseley: ”Philosophy of Love”.  
51 Boye: Kris, 9.  
52 Boye: Kris, 10; 11; 12. 
53 Boye: Kris, 11.  
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eftersom den inte kan existera hos utplånade subjekt. Kärleken är en enda och finns i Guds 

kärlek för människorna, vilka genom denna gudomliga kärlek älskar honom och varandra. 

Den kärlekssyn som skildras i detta kapitel bör således, som ovan konstaterat, ses som en 

kristen agape. Kärleken kan liknas vid kyrkofadern Augustinus synsätt, där all kärlek endast 

härstammar från Gud.54 Eftersom det inte finns något utrymme för subjekt eller mänsklig 

agens i Guds kärlek innebär att älska endast att underkasta sig Gud.55 Jeanrond sammanfattar 

därför Augustinus kärlekssyn som ”God is everything and the human being nothing”.56  

 

Samtliga av Malins reflektioner i romanens inledande kapitel utmynnar alltså i att hennes 

livsuppgift endast är att tjäna Guds vilja. Utifrån Bråkenhielm, Essunger och Westerlunds 

kombinationsdefinition av livsåskådningsbegreppet ger teorin om Gud som världens 

makthavare henne nödvändiga svar på frågor kring hennes existens och hur hon bör handla.57 

Hon påpekar att vägen dit inte är lätt och på kapitlets avslutande sida ges en indikation till 

läsaren att vägen till underkastelse har varit en mödosam kamp.58 När hon nu har nått sitt mål 

fungerar livsåskådningen lugnande och tillitsingivande. Genom tilliten till Guds kärlek kan 

hon släppa taget om tankar på sig själv och istället enbart fokusera på att följa buden.  

 

2.2.2 Dialog I: Om sunda ideal 

I romanens första kronologibrytande avsnitt, Dialog I: Om sunda ideal, diskuterar en 

medicinare, en teolog och en humanist så kallade ’nervpatienter’, alltså individer som lider av 

ångest och utmattningssymtom. Vid fortsatt läsning av romanen blir det uppenbart för läsaren 

att dessa ’nervpatienter’ är en beskrivning av Malin, som kämpar med ångest till följd av 

religiösa tvivel. I kapitlet ställs tre olika livsåskådningar med tillhörande ideal mot varandra. 

Redan i den första dialogen får alltså läsaren ta del av livsåskådningsförhandlingen, innan den 

har påbörjats hos romanprotagonisten Malin.  

 

Medicinaren utgår från biologiska fakta och menar således att ångest är ett fysiskt tillstånd, 

och därmed lider dessa ’nervpatienter’ av fysisk sjukdom.59 Teologen hävdar däremot att det 

handlar om ett sjukdomstillstånd i själen, som en följd av svag moral. Den enda boten för 

 
54 Jeanrond: A Theology of Love, 52. 
55 Jeanrond: A Theology of Love, 47.  
56 Jeanrond: A Theology of Love, 47.  
57 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: “Att studera livet enligt människan”, 16 
58 Boye: Kris, 13. 
59 Boye: Kris, 17.  
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detta är förlåtelsen och att hänge sig till det andliga livet och att skapa sig kristna förebilder 

hos människor som Luther, vilka enligt teologen hade sunda värdeskalor som vägledde dem i 

livet.60 Dessa sunda värdeskalor är enligt teologen bekräftat sunda då de utgår från insikter 

gjorda genom läsning av de heliga skrifterna. Alltså vägleder det skrivna ordet, precis som för 

Malin, teologen i tillvaron. I kontrast till dessa kristna värden står de moderna värdena, som 

teologen anser vara osunda, eftersom de enligt honom utgår från den mänskliga, ofullständiga 

erfarenheten.  

 

Den tredje samtalsparten, humanisten, förespråkar detta moderniserande perspektiv och menar 

att den kristna moralen är en potentiell katalysator till just nervsjukdomar, då den gör anspråk 

på att bestämma över individens egna tänkande och kännande.61 Humanisten utmanar sålunda 

teologen och implicit den kristna tro som Malin bekänner sig till. Denne menar att moral och 

ideal skapas hos människor och vägleder deras handlande, utan styrning från några strikta 

bud.62 Moralen kan därför ses som något existerande i människans natur, oberoende av 

religiösa bud. Ordet blir därav utmanat av den mänskliga upplevelsen. Utifrån Bråkenhielms, 

Essungers och Westerlunds livsåskådningsdefinition är tilliten till den mänskliga erfarenheten 

det som ger humanisten svar på livets existentiella frågor och skänker vägledning i det 

personliga handlandet.63 Detta belyses ytterligare i följande citat där humanisten uttrycker att 

teologens moral är dennes privata ’skönhetsupplevelser’, som på felaktig grund styr 

människors liv: 

 
Är det inte en förbrytelse egentligen att hämma och skrämma och förvrida det ömtåligaste av allt, det som 

bara kan utveckla sig självmant som en ömtålig blomma – vår inre etiska (eller om ni så vill vår estetiska, 

eller om ni så vill helt enkelt vår inre hygieniska) väljande instans, vår subtila andliga kärlekskraft – hämma 

och skrämma och förvrida den med bud?64 

 

Humanisten beskriver i detta resonemang hur denna förväxling av personliga ideal och 

absolut moral innebär livsavgörande konsekvenser för människor, då de har resulterat i skam 

och lydnad, istället för i kärlek och självutveckling. Teologens livsåskådning är därmed 

ifrågasatt och anklagad för att vara hämmande istället för utvecklande. Den kärlek som 

humanisten beskriver är en slags inneboende kraft, som tycks finnas inom alla människor. 

 
60 Boye: Kris, 20; 26. 
61 Boye: Kris, 21. 
62 Hammarström: Karin Boye, 153-154.  
63 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16.  
64 Boye: Kris, 21. 
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Med de kristna moraliseringarna har denna kärlekskraft blivit hämmad och framställd till 

något helt annat än kärlek: lydnad. I sitt resonemang skildrar humanisten en kärlek som en 

allmänmänsklig väljande förmåga, vilken liknas vid en ömtålig blomma som på egen hand 

slår ut och utvecklas. Eftersom den egna viljan är skör kan den lätt begränsas av de 

moralpredikningar som teologen anser vara helande för själen. Enligt humanisten är ordet 

således ett hot mot den enskilda individen, som har en inre andlig strävan att utvecklas. 

Utvecklingen sker dock inte via entydiga bud utan genom de egna sinnena.  

 

För humanisten är kärleken det driv som får människan att själv välja. Denna kärlek är alltså 

inte relationell, men både personlig och allmän. Därför skulle den närmast kunna liknas vid en 

agape-kärlek då den är en slags medfödd andlig kraft, och alltså troligen är sprungen ur någon 

form av högre kraft som tar sig uttryck i vår vilja och följaktligen i våra handlingar.65 

Kärleken gör dock motstånd mot de kristna buden och därav skiljer den sig markant mot den 

kärlekssyn som gestaltas i romanens inledande kapitel, där lydnad är det primära uttrycket för 

kärlek. I humanistens avslutande resonemang frågar denne sig om inte också värdena borde 

förändras, i takt med nya naturvetenskapliga fakta.66 Här presenteras alltså ett perspektiv med 

både föränderliga teorier om världen och föränderliga värden.67 I Dialog I skildras Malins 

livssyn och kärlekssyn i teologen, men också en utmanande kraft i humanisten vilken erbjuder 

en alternativ inställning till livet. Dialogen indikerar att Malins egen vilja har återupptäckts 

och det är därmed i denna dialog som Malins livsåskådningsförhandling implicit inleds.68 

 

2.2.3 Makternas schackklubb  

Makternas schackklubb är ett inslag som förekommer som två kapitel i romanen; det första 

innan Malin har nått sin livskris och det andra när Malin har funnit tillit till en ny 

livsåskådning. I dessa avsnitt sker ett spel mellan två olika krafter, Svart och Vit. Det svarta är 

en urmänsklig, otämjd vilddjurskraft som blivit förträngd och förtryckt av den vita andliga 

kraften. När Vit introduceras i spelet fylls skapelsen av ångest och tvångsmässig lydnad.69 

Den beskrivs som behärskning och underkastelse, och sprids människorna emellan.70 Även i 

dessa kronologibrytande avsnitt sker alltså en förhandling om livets villkor, vilken anspelar på 

 
65 Jämför Moseleys, 2021, beskrivning av agape som en transcendent kraft verksam i människan. 
66 Boye: Kris, 27. 
67 Jämför Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16. 
68 Hammarström: Karin Boye, 154. 
69 Boye: Kris, 32; 34. 
70 Boye: Kris, 33.  
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konflikten mellan Malins livsåskådning innan livskrisen uppstår och en ny utmanande 

livsåskådning.  

 

Vit visar sig som en hård röst som befaller människor att böja sig och belönar den som lyder. 

Rösten beskrivs som orsakslös och hotfull vilket förlamar och kontrollerar dess offer.71 Men 

hos Vit finns också ett löfte om befrielse från livets plågor, då ångesten slutligen leder till 

nödvändig insikt. I Vit existerar således kontrasten av den hårda och skoningslösa Domaren, 

som eftersträvar kontroll, och den kärlek som Vit sedan säger sig erbjuda den som böjer sig.72 

Rösten är både en befallelse och en frigörelse från ångesten som den orsakat. Vits kontrast 

anspelar därav på den tillit och det kärlekslöfte som den kristna tron har givit Malin samt den 

ångest som drabbar henne senare i romanintrigen, till följd av budens stränghet. Den tidigare 

livsåskådningens kärlekslöfte räcker dock inte längre till när den svarta kraften har väckts, då 

kärleken som erbjuds inte är kravlös. Guds kärleksgemenskap, agape, omfamnade Malin i 

inledningskapitlet och gjorde henne trygg. I Makternas schackklubb utesluter Vit, som 

underförstått kan tolkas som Gud eller i alla fall de kristna buden, den som inte böjer sig. 

Kärleken som denne erbjuder är därmed mer uteslutande än vad agape-kärleken utger sig för 

att vara.  

 

Medan Vit försöker övertyga genom skräck erbjuder Svart en alternativ livsstil och syn på 

världen, där drömmar och njutningar har rum att existera och åtnjutas.73 För Vit finns bara 

lydnad och för Svart endast frigörelse. Genom att anförtro sig till den naturliga instinkten att 

lyssna till sina sinnen menar Svart att människan kan göra sig fri från Vits ångest.74 Det första 

kapitlet av Makternas schackklubb avslutas med att Svart vinner mark och förklarar livet som 

räddat. Därefter följer en berättelse om ett kryptiskt ’hon’ som plötsligt blir omgiven av 

kärlek:  

 
All hennes rädsla, all hennes förstening genombröts av en stor extas! Mitt i vardagen slog den ut – under 

hennes fötter var kärlek, över hennes huvud välvde sig kärlek, omkring henne kärlek, hon andades kärlek – 

all fruktan var förgången och en stor önskan slog ut i blom.75 

 

 
71 Boye: Kris, 35.  
72 Boye: Kris, 37. 
73 Boye: Kris, 36.  
74 Boye: Kris, 38. 
75 Boye: Kris, 40.  
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För läsaren och för Vit är hennes identitet hemlig, då Svart inte vill riskera att Vit åter får 

fotfäste hos henne igen. Det är dock underförstått, precis som i Dialog I, att en förhandling 

om livet och dess villkor pågår hos romanprotagonisten Malin. Efter att viljan att trotsa de 

kristna auktoriteterna har väckts hos henne är det nu två olika inställningar till livet som 

kämpar för att få övertaget gentemot den andre. Båda utger sig för att erbjuda kärlek och 

orientering i tillvaron, men med olika tillvägagångssätt. Vit ger kärlek och vägledning genom 

absolut underkastelse och lydnad till Gud, och skildrar följaktligen en agape-kärlek lik den 

Malin bekänner sig till i romanens första kapitel. I Makternas schackklubb sker ett skifte och 

som redan konstaterat ges en ledtråd till att en livsåskådningsrelaterad förändring kommer att 

ske hos Malin. Domellöf menar att kapitlet skildrar Malins liv från födelse till pånyttfödelse i 

kärleken, när Svart tar över och konkurrerar ut Vit.76 Kärleken som Svart beskriver i citatet 

ovan är ett uppvaknande i kärlek, och innebär räddning från hennes fruktan samt skapandet av 

en ny önskan. Kärlekens natur och vad hennes önskan är är dock fortfarande hemligt för 

läsaren, men liksom i Dialog I sker en förhandling om teorier och om värden att följa, vilken 

slutligen kommer att påverka romanprotagonistens livsåskådning.77 Citatet indikerar dock att 

kärleken innebär ett tillstånd av lycka som kommer att prägla hela hennes tillvaro. Eftersom 

kärleken i citatet omfamnar hela hennes existens och omfattar hela hennes omvärld talar 

också citatet för att det är en agape-kärlek som beskrivs. Denna agape är dock annorlunda 

från Vits agape, då den medför en extas som slår ut Vits fruktan. Fruktan är således inte en 

del av den agape som Svart beskriver.  

 

De ideal som Vit och Svart representerar är, enligt Hammarström, inte enbart en fråga om den 

personliga tron, utan om en generell samhällsströmning där kollektivet går före individen, 

vilket resulterar i kravet på självbehärskning.78 Vit torde därav kunna tolkas både som den 

gudomlige Fadern och som en statlig auktoritet. Makternas schackklubb skildrar således 

individens svårigheter att urskilja det egna subjektet som en konsekvens av omgivningens 

påtryck. För Malin innebär detta spel att finna vem hon är utan religionen och samhällets 

fostran. Hennes sätt att orientera sig i livet är ett resultat av att växa upp i ett kristet samhälle 

och i romanen utforskas vad som sker i Malin när hon börjar tänka och handla utanför de 

inlärda religiösa idealen. Förhandlingen sker alltså mellan en inlärd kristen livsåskådning och 

en livsåskådning baserad på eget utforskande av livet och tillvaron.  

 
76 Domellöf: I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist, 235.  
77 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 13. 
78 Hammarström: Karin Boye, 154-155. 



 22 
 

 

2.3 Krisen: en omförhandling av Malins livsåskådning 

2.3.1 Malins tvivel 

Precis som de kronologibrytande kapitlen Dialog I. Om sunda ideal och Makternas 

schackklubb implicerar så finner sig Malin kort därefter i en livskris, där den inre friden har 

bytts ut mot ångest. Hon kan inte längre hitta ro och koncentration till att be eller till att 

studera.79 På nätterna förvandlas oron till utförliga skräckscener om världskrigen, finska 

revolutionen och inkvisitionen.80 Malin vänder sig till sin livsåskådning, sin kristna tro, för 

vägledning i krisen och ser följaktligen de nyfunna svårigheterna som en prövning från Gud, 

vilken hon måste besegra genom att omfamna prövningen och finna sig i lidandet. När Malin 

inser att hon inte är villig att lida för att erhålla förlåtelsen grips hon av en ännu starkare 

ångest: att hon är dömd till evig fördömelse.81 Det är alltså i detta skede som 

livsåskådningsförhandlingen mellan den strikta kristna tron och den egna viljan explicit inleds 

i romanintrigen. För att återgå till Bråkenhielm, Essunger och Westerlunds 

livsåskådningsdefinition är Malins teoretiska föreställningar om världen i detta skede 

desamma som tidigare, trots att Dialog I och Makternas schackklubb avslöjar att en kraft med 

nya värderingar slår rot inom henne.82 Denna kraft påverkar dock hennes känslor inför den 

utmaning hon möter, fastän hon tror sig veta utmaningens syfte. Konsekvensen av detta är att 

hon känner sig vilsen och utan vägledning från den tro hon tidigare underkastade sig. Hennes 

livsåskådning fungerar således inte längre som vägledare i tillvaron.  

 

Den gemenskap med Gud som hon i inledningskapitlet innesluts av är därmed inte heller 

längre tillgänglig för henne. Guds kärlek och frälsning är, precis som läsningen av Makternas 

schackklubb indikerar, följaktligen något som människan måste förtjäna. Moseley beskriver 

hur budet att älska din nästa såsom dig själv har inneburit en konflikt för förståelsen av 

agape.83 Budet implicerar, enligt Moseley, någon form av ömsesidighet mellan den älskande 

och den älskade. Alltså kräver den mellanmänskliga kärleken ett utbyte, vilket betyder att 

kärleken inte är förutsättningslös. Dessutom anser Moseley att bergspredikans befallning att 

älska sina fiender (Matt 5:44-45) motbevisar alla föreställningar om att vissa människor skulle 

 
79 Boye: Kris, 46; 48.  
80 Boye: Kris, 54-55.  
81 Boye: Kris, 53; 59.  
82 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 13. 
83 Moseley: ”Philosophy of Love”.  
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vara mer värda att älska än andra. Detta styrks även av tänkare som Kant och Kierkegaard. 

Moseley poängterar dock att det finns en motsättning i detta då att älska opartiskt medför 

etiska konsekvenser om inte kärleksobjektet utför älskvärda gärningar. Huruvida agape 

omfattar alla människor eller enbart de kristna var därför en viktig diskussion för de tidiga 

kristna, där den opartiska tolkningen blev den vinnande.84 Agape-kärleken människor emellan 

är således, till skillnad från eros och philia, en kärlek som inte baseras på egenskaper.  

 

Att Malin inte längre är värd att älska är därför en någorlunda radikal tolkning, men hennes 

tvivel resulterar ändå i isolering och alienation. Utifrån ovan beskrivning av agape kan Malins 

utanförskap tolkas som ett resultat av att hon har vänt sig bort från Gud, och därför inte 

besitter de rätta verktygen att ta emot den kärlek Gud erbjuder. Malins utanförskap belyses, 

enligt Hammarström, i hennes möten med andra människor samt i brev och 

dagboksanteckningar från hennes klasskamrater vid seminariet.85 Ett tydligt exempel på att 

Malin anses annorlunda eller till och med som farlig är i Malins möte med sin gamla 

kristendomslärarinna. Malin vänder sig till henne för att diskutera sina tvivel och när 

lärarinnan inser djupet i dessa ser hon henne som en syndare, och konstaterar följaktligen att 

sådana som tankar som Malin bär på inte platsar i den kristna exegesen.86 Även Malins 

klasskamrater på seminariet vänder ryggen till när Malin uttrycker sin ångest. En av dem till 

och med känner äckel för henne då hon ser henne som sjuk, vilket läsaren får ta del av i ett 

utdrag ur dennes dagbok.87  

 

Kristendomslärarinnan gör ett försök att dämpa Malins tvivel och ger henne rådet att inte 

fokusera för mycket på sig själv.88 Lärarinnan erbjuder således hjälp inom ramen för den 

kristna tolkningspraktiken, med rådet att återgå till de heliga skrifterna och den 

subjektsförnekelse som Malin tidigare hängivit sig till. Då lärarinnan önskar hjälpa Malin till 

förlåtelse och försoning skulle hennes agerande kunna tolkas som en kärlekshandling. 

Klasskamraterna är dock, i motsats till kärleksbuden, dömande mot Malin vilket orsakar 

hennes utanförskap. Följden är att Malin blir sviken av den agape-gemenskap som hon har 

anslutit sig till. Den tillit hon tidigare kände till Guds kärlek gav henne kraft att inte döma 

andra, men i detta skede blir hon dömd själv. Således är den broderliga opartiska agape, i 

 
84 Moseley: ”Philosophy of Love”. 
85 Hammarström: Karin Boye, 157.  
86 Boye: Kris, 74; Hammarström: Karin Boye, 157.  
87 Boye: Kris, 88-89. 
88 Boye: Kris, 77.  
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enlighet med Moseleys resonemang, värderande ändå. Här finns en tydlig koppling till spelet 

mellan Vit och Svart i Makternas schackklubb, där Vits agape-kärlek ställer höga krav på 

individen och hotar med straff för den som misslyckas med att leva upp till dem. Den 

kärleksgemenskap som skildras liknar snarare Aristoteles definition av philia, då 

klasskamraternas kärlek baseras på samstämmighet och önskvärda egenskaper.89 Att Malin 

utesluts ur gemenskapen är därför antingen resultatet av de andra mänskliga 

romankaraktärernas gudsfrånvända gärningar eller en implicit kritik mot de kristna 

auktoriteterna och av en snäv agape. Denna implicita kritik riktar sig sålunda också till att 

underordna sig en samhällelig och religiös konsensus. En tämligen naturlig konsekvens av 

detta utanförskap är att Malins pågående omförhandling av sin livåskådning uppmuntras och 

att hennes religiösa tvivel stärks ytterligare.  

 

2.3.2 Upptäckten av eros 
Vändpunkten i Malins livskris sker under en morgonbön på seminariet, där Malin efter en 

dröm har blivit delad i två personer. I drömmen har Vit åter vunnit mark och ångesten når sin 

kulm när den tvingar henne att yla som en hund.90 Malin inser att hon har blivit sinnessjuk 

och insikten tvingar henne återvända till ett tidigare stadium i livsåskådningsförhandlingen. 

Spåren av drömmen gör sig påminda i rektorns morgonbön och en inre dialog mellan Malin 1 

och Malin 2 utspelar sig medan rektorn talar. Rektor Mellings bön handlar om den rätta 

ångern, med vilken Malin 1 instämmer och Malin 2 trotsar. En explicit förhandling om livets 

beskaffenhet och den rätta moralen sker således under denna morgonbön.  

 

Den rätta ångern är enligt rektorn den som inte är självcentrerad och som eftersträvar 

sinnesändring och fördjupning av det andliga livet.91 Återigen blir subjektet förtryckt och 

Malin 1 känner sig träffad av rektorns bön, då hon skäms över sin egoism. För Malin 2 väcker 

bönen tvärtom en känsla av orättvisa, vilket i sin tur eggar Malin 1 till ännu strängare 

samvetskval och självhat. Rektorns bön bekräftar det som Malin redan har insett, att hon i 

själen är ovillig att underkasta sig igen och därmed är värd evig fördömelse.92 I Malin 1 

dominerar sålunda Vit och i Malin 2 Svart, som vinner ny mark när Malin under denna 

morgonsamling når en vändpunkt.  

 
89 Moseley: ”Philosophy of Love” 
90 Boye: Kris, 123.  
91 Boye: Kris, 125; 127. 
92 Boye: Kris, 127-128.  
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Då hon lyfte huvudet efter bönen, fastnade hennes blick i Siv Lindvalls nacke. En fin smärt pelare, som steg 

ur fulländade halsåsar som en lugn hymn. Och det underliga skedde, att Malins spända och plågade muskler 

för ett ögonblick slappnade av i vila, att de irrande rastlösa ögonen fann ett fäste, att tankarna släppte domen 

och domnade bort i det befriande vackra linjespelet där framför henne. Tankarna, som annars alltid måste 

tvingas till uppmärksamhet – de behövde inte tvingas här, de var där och stannade utan att kunna slita sig 

därifrån. 

    En befrielse. Ett under.93 

 

När Malin ser Siv sker en förändring i hennes känsloliv. I den skönhet som Malin beskådar 

finner hon en plötslig vila från den nedbrytande krisen. I skönhetsupplevelsen finns inget rum 

för beklagande över den eviga domen, istället ockuperar synintrycket hennes tankar. Det är 

skönheten som lockar Malin tillbaka till yttervärlden, bort från hennes skoningslösa inre.94  

 

Sivs skönhet jämförs med tidigare upplevelser av vackra ting, såsom husen på en gata på väg 

hem från seminariet. Bergdahl belyser hur Malin först tror sig vara dragen till en 

skönhetsupplevelse, då upplevelsen närmast påminner om hur hon upplever de vackra 

husen.95 Vid ett besök hos en vän i Uppsala inser Malin dock att det inte enbart är skönheten 

som fångar henne; det är kärleken. I Sivs frånvaro återgår Malin till sitt tillstånd av olycka. 

När vännen, Nora, efter en styltig diskussion om psykologi, läser ett citat från en engelsk 

psykolog där denne framhäver människosjälens gåtfulla sidor som en mänsklig bibel, brister 

Malin ut i gråt.96 I brist på andra sätt att reagera blir gråten den enda responsen till den lättnad 

som infinner sig hos henne. Hammarström menar att citatet fungerar som en katalysator för 

Malin att våga vända sig till sig själv, istället för de fastställda buden.97 Med detta nyfunna 

mod beskriver Hammarström hur Malin erfar en mystisk upplevelse frikopplad från den 

kristna extasen, där ”jordgudinnor härskar med eld och omvandling”.98 Alltså upplever Malin 

en religiös upplevelse utanför den strikta kristna tron, vilket ger ytterligare indikationer till att 

en ny livsåskådning tar form.  

 

 
93 Boye: Kris, 129. 
94 Boye. Kris, 130. 
95 Bergdahl. Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i lesbiska romaner, 166. 
96 Boye. Kris, 132.  
97 Hammarström. Karin Boye, 159.  
98 Hammarström. Karin Boye, 160.  
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I sitt uppvaknande från den mystiska upplevelsen inser Malin att hon känner en stark längtan 

efter Siv och att det därmed inte endast är skönheten som lockar henne.99 Hon är förälskad. 

Malin ger alltså uttryck för en typisk eros-kärlek, där begäret väcker kärlek till en annan 

individ.100 I detta skede i romanen vet läsaren ingenting om Siv, förutom en beskrivning av 

hennes nacke. Det är således skönheten som fångar Malins uppmärksamhet och skapar hennes 

begär till Siv, även om Malin senare ser upp till Sivs person. Huruvida detta är ett resultat av 

den redan existerande förälskelsen förblir dock oklart. Förälskelsen är en skönhetsupplevelse 

som övergår i en längtan. Vad som orsakar kärleken är dock sekundärt i detta fall, istället är 

hur kärleken påverkar Malin i fokus. Domellöf beskriver den nya kärleken som ett eros av 

självhävdande begär, vilket för Malin innebär en möjlighet till en ny ljus verklighet.101 Det 

Domellöf beskriver är alltså att begäret som väckts öppnar upp för en ny syn på livet där 

Malin vågar se till sig själv och sin egen vilja. Med Siv som inspiration vill Malin växa och 

utvecklas. Likt Moseleys redogörelse av Platons syn på eros, där eros beskriver ett begär till 

skönhet som påminner om idéerna, har Malin ett begär till Sivs skönhet vilken visar henne ett 

alternativt sätt att leva.102 Detta talar för att eros vägleder Malin i hennes pågående 

livsåskådningsförhandling mellan de stränga buden och den egna viljan.  

 

I detta skede är det dock en annan form av kärlek som särskilt påverkar 

livsåskådningsförhandlingen. I och med det stöd som Nora visar vågar Malin låta skapandet 

av sitt eget subjekt ske. Detta kapitel är således viktigt både för det begär som bekräftas, och 

för det faktum att Nora är den första som inte förkastar Malins förbjudna tankar. Relationen 

med Nora kan beskrivas som philia då hon visar omtanke, som också är kännetecken för eros 

och agape, och enighet med Malin. Nora lugnar Malin när hon är upprörd, anstränger sig för 

att inte bli skrämd av Malins olycka och delar med sig av ett citat som visar på någon form av 

samstämmighet med den nya människo- och världssyn som börjat dominera hos Malin.103 Just 

samstämmighet och värderande av egenskaper, utan att känna begär till individen, utmärker 

philia.104  

 

 
99 Boye. Kris, 136-137.  
100 Jämför Moseley. ”Philosophy of Love”; Helm. “Love”. 
101 Domellöf: I oss är en mångfald levande: Karin Boye som kritiker och prosamodernist, 251. 
102 Moseley: “Philosophy of Love”. 
103 Boye: Kris, 132; 134-135. 
104 Helm: “Love”; Moseley: “Philosophy of Love”. 
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Moseley beskriver att den aristoteliska definitionen av philia kan sammanfattas med 

engelskans ’friendship’, då vänskapsrelationer bygger på att utföra vänliga handlingar utan att 

bli ombedd, samt att inte påpeka att man har gjort dessa handlingar när de är utförda.105 Detta 

kan således liknas vid Noras handlingar gentemot Malin. Moseley poängterar också aspekten 

av att det finns någon form av enighet i strävan eller grundläggande värderingar i philia-

relationer. Som konstaterat påvisar Nora underförstått någon form av enighet med Malin i 

bejakandet av subjektet, vilket talar för att deras relation kan beskrivas som philia. Philia-

kärleken bidrar till konstruerandet av Malins nya livsåskådning, då den bekräftar den nya 

strömningen inom henne, och genom tilliten till Nora vågar Malin bekräfta sig själv. Att hon 

vågar utforska sig själv och sina känslor leder i sin tur till insikten att hon är förälskad i Siv. 

Alltså är philia, och den stöttning den skänker, avgörande för Malin att våga omvärdera sin 

livsåskådning och söka svar på hur världen och livet är beskaffat.  

 

2.3.2 Guds undergång 

Under en kristendomsskrivning på lärarseminariet, där Malin återigen ser Siv, sker en 

konfrontation mellan Malins nya längtan och de bibliska verserna vilken leder till en 

avgörande insikt. Hon skriver om profeten Jeremias uttalande till Baruk (Jer 45:1-5) och med 

sitt nyfunna mod gör hon en ny tolkning av verserna.106 Efter fängelse och landsflykt tröstar 

Jeremia Baruk genom att säga att han inte ska kräva stora ting, men att han kommer att vinna 

livet (Jer 45:5).107 Vad Jeremia menade med livet är Malin osäker på, men versen implicerar 

att de stora tingen är de själviska begären, som hon tidigare har förtryckt men nu önskar 

bejaka. Den del av versen som talar till Malin är dock ”att vinna livet”. Hon inser att hennes 

livsåskådning får henne att komma allt närmare sin levande död och det enda som betyder 

något för henne nu är just att vinna sitt liv. Precis som Baruk bör hon inte kräva för mycket, 

men det är livet som hon eftersträvar och som hon nu är fast besluten att vinna. I 

nästkommande kapitel konstaterar följaktligen berättarrösten: 

 
Inatt gick Gud under. 

Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under. 

 
105 Moseley: ”Philosophy of Love”. 
106 Boye: Kris, 142-144.  
107 Här refererar texten till Jer 45:5 i 1917 års kyrkobibel, där versen lyder: ” Och du begär stora ting för dig! 
Begär icke något sådant; ty se, jag skall låta olycka komma över all kött, säger HERREN, men dig skall jag låta 
vinna ditt liv såsom ett byte, till vilken ort du än må gå.” I Bibel 2000 är formuleringen: ” Begär du något stort 
för egen räkning? Gör inte det! Jag låter olycka drabba allt levande, säger Herren. Men jag skall låta dig komma 
undan med livet, vart du än beger dig.” 
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Men namnskalet drog makter som var dödens. Jag kastar det.  

Jag ser tingen. De erkänner inte sina namn. Jag kastar deras namn.  

Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte längre mitt. Jag kastar det.  

Viljan till liv har gjort mig naken. Viljan till liv har gjort mig seende. Vad som än kommer skall jag möta 

med nakna, seende ögon.108 

 

I detta kapitel är en förändring i Malins livsåskådning ett faktum. Förälskelsen till Siv har 

öppnat upp främmande perspektiv för Malin, vilka i sin tur har lett till att hon vågar 

ifrågasätta de heliga skrifternas auktoritet. Hon förkastar nu den världssyn som tidigare 

övertygat henne då hon förklarar Gud som besegrad. Gud är möjligtvis bara ett tomt 

namnskal, ett tomt ord som har fått en stor dödlig makt över hennes liv. Hon kastar Guds 

namn och alla andra namn, som endast är missvisande titlar till tingens verkliga essens. Hon 

är pånyttfödd och fri från sin tidigare ångest och sina tidigare samvetskval. I bekräftandet av 

den egna viljan har hon lyckats avslöja ordet och kan nu se bakom dess tomhet. Eros-kärleken 

till Siv kan därför tolkas som det nyväckta begäret som får henne att drivas av ren vilja. I 

detta citat bekräftas det implicit att Svart har tagit över Malin och att Vit är utkonkurrerad. I 

livsåskådningsförhandlingen är tilliten till Gud, som tidigare var den viktigaste stöttepelaren i 

Malins liv, borta och subjektets egen vilja har tagit Guds plats. Det förintade subjektet har 

följaktligen återuppstått och ersatt Gud som vägledare.  

 

Detta begär stämmer således till viss del in på Anders Nygrens beskrivning av eros som 

kärlek sprungen ur ett egoistiskt begär.109 Den avgörande skillnaden mellan Nygrens 

definition och det eros som gestaltas i Kris är dock att det är eros-kärleken som har lett fram 

till den livsavgörande insikten att subjektet och dess egen vilja måste bekräftas för att denne 

ska kunna uppfatta livet med seende ögon. Det är således eros som vägleder Malin ur olycka 

och alienation, och inte det agape som Nygren förespråkar. Nygren definierar agape som en 

fullständig och obefläckad kärlek, i motsats till eros, vilken i gemenskap med Gud förgyller 

människans liv med kärlek.110 I en tolkning utifrån detta perspektiv är det möjligt att påstå att 

detta är ett exempel på hur en individ vänder sig bort från Gud och låter det egoistiska jaget ta 

över. Hammarström konstaterar att Malin skapar en ny innebörd av orden som istället 

bekräftar Malins egen vilja, vilket skulle kunna styrka en nygrensk tolkning där individen är 

 
108 Boye: Kris, 145. 
109 Helm: “Love”; Jeanrond: A Theology of Love, 116.  
110 Jeanrond: A Theology of Love, 116.  
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egoistisk och bortvänd från sanningen.111 Vad som talar emot detta är dock att den 

livsförändring som sker har en positiv inverkan på Malin, då den befriar henne från hennes 

plågor och berikar hennes liv med nya insikter.  

 

För att knyta an citatet till kombinationsdefinitionen av livsåskådningsbegreppet implicerar 

citatet att den teoretiska föreställningen om Gud är ogiltigförklarad, vilket har lett till att 

Malins värderingar och känslor har förändrats.112 Underkastelse och lydnad har bytts ut mot 

bejakande av de egna känslorna, i synnerhet den relationella eros-kärleken, samt den egna 

viljan att agera efter dessa. Inställningen till de existentiella frågorna är att möta dem med sina 

egna ögon istället för från ett fastställt perspektiv och följaktligen motiverar detta Malins 

handlande efter den egna viljan. Förälskelsen till Siv är den starka vilja som brutit sig igenom 

Malins gudstrogna barriär och öppnar upp för ytterligare begär än det relationella.  

 

2.3.3 Dialog II. Om de fromma ordens betydelse  

I romanens andra kronologibrytande dialog bekräftas Malins insikt om ordets vilseledning, då 

en munk beskriver sina farhågor kring ordets makt till en pater. Munken menar att de heliga 

skrifterna kan missbrukas då ordet inte besitter full potential att beskriva de högsta tingen.113 

Att förstå sann kärlek eller fromhet kräver egen upplevelse och erfarenhet. Han oroas därav 

över svårigheterna att undervisa om den yttre verkligheten med endast ordet som hjälpmedel. 

En lärare som själv saknar erfarenhet och inte kan förkroppsliga ordet riskerar då att endast 

lära barnen felaktiga tolkningar av skrifterna. Med en sådan lärare befarar munken att läran 

fokuserar på fruktan istället för kärlek.114 Kärnan i tron är enligt munken just kärlek, och inte 

fruktan för syndastraffet. Här görs agape återigen aktuell i romanen och används som kritik 

mot de kristna auktoriteter som lär ut en tro baserad på lydnad och skräck. Munkens agape är, 

likt humanistens kärlek, således annorlunda än den som sätter skräck och tvivel i Malin.  

 

Resonemanget kan liknas vid Jeanronds förespråkande av kärleksfull praxis, där Jeanrond 

menar att kärleken existerar i samhörighet och handlingar.115 Denna kärlekspraxis, menar 

Jeanrond, har i den kristna traditionen hindrats av en kärleksuppfattning med fokus på lydnad, 

och straff för den som trotsar Guds bud. Agape förstås av Jeanrond som den kärlek som givits 

 
111 Hammarström: Karin Boye, 162; Jeanrond: A Theology of Love, 116.  
112 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: “Att studera livet enligt människan”, 16. 
113 Boye: Kris, 153-155 
114 Boye: Kris, 154.  
115 Jeanrond: A Theology of Love, 242.  
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människorna och vars uppgift är att berika deras liv. Han menar därför att agape och eros 

förenas i det mänskliga livet där eros är en del av mänsklig kärlekspraxis. Denna syn står 

alltså i kontrast till Nygrens syn på det enligt honom befläckade mänskliga eros och 

Augustinus syn på kärlek som endast praktiserad av och genom Gud.116 Munken benämner 

inte någon typisk eros-kärlek, men jämförelsen kan ändå vara fruktbar då munkens budskap 

om den mänskliga erfarenhetens angelägenhet är av betydelse för Malins 

livsåskådningsförhandling.  

 

För att belägga sitt resonemang använder sig munken av ett uttalande av Paulus från det andra 

Korinthierbrevet: ”bokstaven dödar, men Anden gör levande” (2 Kor 3:6).117 Detta innebär att 

det inte är bokstaven i sig, utan Anden som ska följas. Munken menar sålunda att det ytterst 

verkliga inte existerar i de heliga skrifterna, utan i den förkroppsligade verkligheten. Patern 

blir mycket besvärad av munkens resonemang då han anser att tron riskerar att bli urvattnad 

om inte ordet respekteras. Ordet existerar enligt honom för att vägleda människan, och 

särskilt med syftet att upplysa om vikten av lydnad då människan inte är kapabel att fullt 

förstå de yttersta tingen och sanningarna.118 Återigen ställs den kristna auktoriteten mot ett 

nytänkande och bejakande av den mänskliga erfarenheten. I Dialog II sker således 

förhandlingen inom ramen för den kristna praktiken. I denna livsåskådningsförhandling 

diskuteras om det är ordet eller erfarenheten som ska vägleda människan i tillvaron.  

 

Både Bergdahl och Hammarström belyser vikten av detta kapitel för romanens helhet och 

Hammarström anser att just ordet mot tinget är huvudkonflikten i Kris.119 Ska Malin lita på 

det skrivna ordet eller den egna erfarenheten? I Dialog II är det ordet som explicit utmanas, 

men inte av ateism utan av själslig erfarenhet. Hammarström beskriver att Malin inte 

nödvändigtvis lämnar tron, vilket styrks i ett brev författat av Boye själv, utan istället 

omvandlar den till en tro på en inre mystisk verklighet.120 Som tidigare beskrivet leder 

livsåskådningsförhandlingen till att Malin lämnar Gud för sina egna erfarenheter av 

verkligheten. Följaktligen har Gud gått under och ersatts av sinnet, som nu är den nya 

vägledaren i tillvaron.  

 
116 Jeanrond: A Theology of Love, 52; 242. 
117 Boye: Kris, 156; jämför Bibel 2000: ”bokstaven dödar, men Anden ger liv” 
118 Boye: Kris, 159. 
119 Bergdahl: Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i lesbiska romaner, 168-169; Hammarström: Karin 
Boye, 162.  
120 Hammarström: Karin Boye, 162; 170. 
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2.3.4 Förälskelsen som livsriktning 

Konflikten mellan ordet och tinget utvecklas därefter i ett möte mellan Malin och 

lärarseminariets rektor, rektor Melling. När rektor Melling råder Malin att studera teologi 

svarar Malin att hon hellre skulle studera psykologi eller pedagogik.121 Rektorn avvisar idén 

och menar att det är egoistiskt att läsa något just för att man har lust till det.122 Återigen blir 

Malins egen vilja förtryckt av den kristna maktstrukturen och dess moralpredikningar. Malin 

blir först skamsen och förtvivlad, men pånyttfödelsen i förälskelsen ger henne kraft att stå 

emot predikningarna om lydnad och självuppoffring.  

 
Hade hon stått hundra gånger inför samma pliktens fordran, skulle hon ändå alltid varit tvungen att vända sig 

bort. Rätt eller orätt – det finns något som heter nödvändighet. Min nödvändighet. Min vilja! […] Hade hon 

kanske nu slutgiltigt tagit parti för den evige upprorsmannen, mot plikt och fordran och lag och moral? 

Möjligt. Där glimtade ett svagt ljus genom mörkret, stjärna eller irrbloss, vem visste det. Medvetandet: detta 

är jag; detta är mitt.  

Du stränga främmande makt, jag är ju själv som du. Jag är svärd och vilja.123  

 

I detta citat belyses ett ställningstagande mot rektor Melling och alla andra auktoriteter som 

försöker få henne att underordna sig. Genom upptäckten av den egna väljande instansen blir 

subjektets egen vilja inte bara ett begär utan också en nödvändighet. Rektor Melling 

förvandlas till en symbol för den tidigare livsåskådningen, vilken hon nu trotsar. 

Hammarström beskriver att det är i mötet med rektor Melling som Malin på riktigt inser att 

hon besitter möjligheten att konstruera en egen världsbild ur erfarenheten.124 I detta 

resonemang gör Hammarström en koppling till munkens tro på människan istället för det 

skriva ordet samt Malins omtolkning av Jeremias tal till Baruk. Malin har insett att hon har 

makten över sin egen livsåskådning och är fri att tolka buden och livet på egna villkor.  

 

Som ett resultat av denna insikt har alltså livsåskådningen baserad på underkastelse till ordet 

blivit utkonkurrerad. Den utlärda kristna tron och den utlovade gemenskapen i agape har 

blivit genomskådad på grund av svek och alienation. Istället tar eros över med Siv, och den 

själsliga erfarenhet hon omedvetet ger Malin, som ny ledstjärna. Förälskelsen till Siv är 

vägledningen Malin anförtror sig till när hon har lämnat Gud bakom sig. Siv är således inte 

 
121 Boye: Kris, 176. 
122 Boye: Kris, 178. 
123 Boye: Kris, 181-182. 
124 Hammarström: Karin Boye, 165.  
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längre bara ett kärleksobjekt för henne. Malin ser inte längre bara upp till hennes skönhet, 

utan också till hennes person.  

 

Ett tydligt exempel på en situation där Malin ser Siv som riktlinje är när några klasskamrater 

talar illa om kubism och Siv svarar att hon har hört att det är en konstform som i synnerhet 

tilltalar konstnärer och inte allmänheten.125 Det är enligt Hammarström ett exempel på hur 

den förälskade ser ett så enkelt uttalande som en principiell hållning.126 I kommentaren uttalar 

sig Siv utifrån egen erfarenhet och tar, enligt Hammarström, på så vis ställning i konflikten 

mellan tecknet och det betecknade, då hon menar att det kan finnas dolda uttryck i den 

moderna, svårförståeliga konsten. Malin vågar därmed öppna upp sig för den fysiska världen 

och upplever den med glädje och njutning, menar Bergdahl.127 När hon vågar uppleva dessa 

yttre ting kan hennes världsbild skapas om. Genom att umgås med Siv lär sig Malins tingens 

språk.128 Det är inte orden Siv uttalar, utan det är hennes väsen som förmedlar budskapet. 

Tingen talar till henne utan språkets ofullständiga översättningar. Hon kan nu fullt ut njuta av 

världen och den konst som den erbjuder henne. I upptäckten av tingen kan Malin urskilja gott 

och ont, och således omorientera sig i tillvaron med hjälp av den subjektiva erfarenheten. 

Återigen kan en jämförelse med Platons eros, där skönheten påminner den älskande om 

idéerna, vara fruktbar eftersom begäret i detta fall leder Malin till nyvunna insikter om tingen.  

 

För Malin bekräftar och utvecklar Sivs kommentar den livsriktning som förälskelsen redan 

givit henne. Som konsekvens av denna bekräftelse upplever Malin att förälskelsen är roten till 

världsalltet, vilket belyses i följande citat: ”På vilken undrets tröskel blev den stora meningen 

i linje och rörelse? På samma undrets tröskel, där ljus blev ljus och ton blev ton. På 

förälskelsens skapartröskel.”129 Berättarrösten beskriver därefter hur alla världens skapelser 

och ting skapades ur förälskelsen. Förälskelsen är meningen och essensen av hela skapelsen. 

Det är ur förälskelsen nya ting föds, precis som i Malins pånyttfödelse. En ny 

skapelseberättelse har alltså tagit form där förälskelsen är skaparen. Föreställningen om livets 

ursprung har således omformulerats och givit skapelsen ny betydelse. Med utgångspunkt i 

kombinationsdefinitionen av livsåskådningsbegreppet antyder denna berättelse en teoretisk 

föreställning om hur världen och dess mening skapas ur förälskelsen. Således bör förälskelsen 

 
125 Boye: Kris, 213.  
126 Hammarström: Karin Boye, 165-166. 
127 Bergdahl: Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i lesbiska romaner, 167. 
128 Boye: Kris, 205.  
129 Boye: Kris, 194.  



 33 
 

vägleda individen i sökande efter svar på existentiella frågor och i det personliga 

handlandet.130 

 

 Ordet förälskelse talar för att det är en relationell kärlek som beskrivs, då betydelsen är att 

’förälska sig i någon’ eller att ’bli kär i någon’, och sålunda implicerar en eros-kärlek.131 Vad 

som dock bör tas i beaktning är beskrivningen av hur jordens skapelser föds ur förälskelsen. 

Ur förälskelsen skapas havet, rymden och synen och ger dessa skapelser mening.132 Kärleken 

genomsyrar således hela skapelsen. En sådan opartisk och världsomspännande kärlek bör 

därför tolkas som en form av agape.133 Denna tvetydiga skapelseberättelse skildrar därför 

troligen ett samspel mellan båda kärlekssynerna. Eros är gestaltad i förälskelsen där varje ting 

är högt värderat och utmynnar i en universell agape.  

 

I detta skede är det alltså teorin Siv och den mänskliga erfarenheten som ger Malin 

vägledning och de nödvändiga existentiella svaren. Genom eros-kärleken skapas alla världens 

ting och resulterar i en allmängiltig och opartisk broderlig kärlek, agape. Detta, precis som 

Malins upptäckt av tingen och den fysiska världen genom eros, talar därför återigen för ett 

samspel mellan eros och agape. Det är kärleken, väckt ur ett begär, som gör kärleken till hela 

skapelsen möjlig för Malin. Initialt ansåg sig Malin befinna sig i en kristen agape, men 

genom hennes tvivel genomskådades den kristna kärleksgemenskapens natur och buden blev 

otillräckliga. Det som skiljer agape i Malins nya livsåskådning från det agape som beskrivs i 

hennes tidigare livsåskådning är således att kärleken är en förutsättning för att individen ska 

se världen. I hennes tidigare tro är kärleken inte nödvändig i denna bemärkelse då världens 

beskaffenhet är förklarad i det skrivna ordet. I sin strikta trogenhet till de nedtecknade buden 

förlorar den kristna gemenskapen sin essens, agape-kärleken, vilket resulterar i fruktan och 

utfrysning.  

 

Utan bekräftelse av den mänskliga kärleken och agensen, hävdar Hanna Arendt, att den 

kristna kärlekssynen riskerar att bli en företeelse ämnad endast för himmelriket.134 Hennes 

kritik riktas främst mot Augustinus förklaring av kärlek som något som endast sker genom 

 
130 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16. 
131 ”Förälska”, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 14 uppl. Svenska Akademien, Stockholm, 
2015. 
132 Boye: Kris, 194. 
133 Helm: ”Love”; Moseley. ”Philosophy of Love”.  
134 Jeanrond: A Theology of Love, 62-63.  
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Gud. Utifrån denna kärlekssyn menar hon att det inte finns några incitament för en 

kärlekspraxis människor emellan. Det existerar således en likhet mellan Arendts resonemang 

och den snäva agape som Malin faller offer för. Jämförelsen med Arendt är därför också 

fruktbar för att, precis som munken i Dialog II, motivera en omvärdering av kärleksbuden 

inom en kristen kontext.  

 

2.4 Efter krisen: Malins livsåskådning 

2.4.1 Erfarenheten som källa till kunskap  

Malins kärlek till Siv förblir hemlig då Siv uppfattar Malins närmanden endast som 

vänskapliga och Malin aldrig uttrycker sina känslor explicit. För Malin verkar inte en 

ömsesidig kärleksrelation med Siv nödvändigtvis vara målet, då hon redan skänker Malin 

något ännu viktigare: en ny riktning i livet. I livsåskådningsförhandlingen sker dock 

ytterligare en betydande prövning när Malin upptäcker att Siv är intresserad av en man.135 

Trots att hennes kärlek till Siv hittills enbart har inneburit beundran och självinsikt innebär 

denna upptäckt en stor olycka för Malin. I sin förtvivlan inser Malin att hon har tillskrivit Siv 

egenskaperna av det absolut högsta och vackraste. Malin ser denna illusion i förälskelsen som 

ett symtom av sin mänskliga otillräcklighet. Följaktligen skulle denna nyfunna insikt kunna 

tolkas som ett avslöjande av eros, som tidigare skildrats som något utvecklande och gott. I en 

nygrensk tolkning, som tidigare nämnts, bekräftas därmed eros som ett vilseledande och 

själviskt begär vilket inte är förenligt med det gudomliga agape.136  

 

Malins sätt att hantera detta nederlag indikerar dock att detta inte är textens budskap, eftersom 

hon önskar sig bort från den förnedrande personliga erfarenheten, men ändå inser att hon 

måste acceptera sin mänsklighet och göra sig fri från sina omänskliga krav.137 ”De 

övermäktiga fordringarna är en ihålig titanisk teater. Men vår längtan är vårt väsens hjärta, 

som vill föra oss till mognad.”138 Kvar finns alltså fortfarande Siv och förälskelsen, som ännu 

vägleder henne till insikt trots tillkännagivandet av Sivs mänsklighet. Den 

livsåskådningsmässiga insikt som förälskelsen har lett henne till och som ännu kvarstår är 

således att erfarenhet är den primära källan till kunskap. Därför leder inte hennes brustna 

hjärta henne tillbaka in i krisen, utan hennes insikter ger henne tvärtom tröst och vägledning. 

 
135 Boye: Kris, 218-219.  
136 Jämför Jeanrond: A Theology of Love, 116. 
137 Boye: Kris, 221. 
138 Boye: Kris, 221. 
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Precis som erfarenheten av eros-kärleken innebar en omförhandling av Malins livsåskådning 

och kännedom om det skrivna ordets tillkortakommanden, skänker erfarenheten av ett brustet 

hjärta henne insikten att en människa är just mänsklig och därför inte kan förkroppsliga en 

transcendent verklighet.  

 

Som Malin beskriver på sida 217 besitter kärleken en särskild funktion som inger insikt och 

omvärdering av livet: ”Det sägs att förälskelsen är blind, därför att den ser och värdesätter på 

annat sätt än de andra. Men är det inte den – och bara den – som ser?”139 Således värdesätter 

den kärlek Malin beskriver på andra premisser än samhällsnormer och kultur. Det värderande, 

relationella eros har för Malin i denna bemärkelse också en objektiv dimension med en sorts 

varseblivning av livets sanna essens. Kanske kan detta också härledas till förälskelsens 

skapelseberättelse där kärleken är just existensens sanna mening.  

 

Eros som vägledande kraft bekräftas också i nästkommande kapitel då Malin öppet vågar 

kritisera kristendomsundervisningens budskap om ”lydnad som den högsta och enda 

dygden”.140 Efter hennes kris och medföljande livsåskådningsförhandling innebär 

befallningen att lyda snarare ett förbud mot uppror än en kärlekshandling för henne.141 I sin 

nya livsåskådning har hon funnit styrka att våga ta ställning mot buden och samhällets kristna 

indoktrinering. Hon känner sig inte längre ensam, utan vet att det finns krafter utanför 

lektionssalen som vägrar böja sig.142 Siv har därmed visat henne vägen till ett liv i frihet och 

räddat henne från den alienation hon upplever i den kristna gemenskapen. Malin känner sig 

därför skyldig att inte bara slåss för sig själv utan också för andra, då berättarrösten utropar 

”Mitt folk!”.143 Malin har därmed funnit sitt folk utan att känna dem, då hon ändå är medveten 

om deras existens.  

 

2.4.2 Seminariets årsavslutning 
 
I det andra kapitlet om Makternas schackklubb har Svart vunnit livsåskådningsförhandlingen, 

och det en sida långa kapitlet avslutas med att Vit hotfullt konstaterar att spelet ändå lever. 

Möjligen illustrerar detta kapitel att en livsåskådning inte är konstant, utan hela tiden kan 

 
139 Boye: Kris, 217.  
140 Boye: Kris, 232.  
141 Boye: Kris, 230.  
142 Boye: Kris, 233.  
143 Boye: Kris, 233.  
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påverkas och omformas av yttre influenser. En möjlig tolkning är att då Malin har fostrats i 

Vits anda kommer den kraften alltid på något sätt vara närvarande och hota att ta över från 

Svart. Vit som den kristna auktoriteten är alltså fortfarande en levande kraft, på grund av 

denna fasta samhällsstrukturs roll under tidsperioden då Kris skrevs.  

 

Romanens sista kapitel vittnar dock om att Malins livsåskådningsförhandling mellan Vit och 

Svart har nått sitt slut. Utsmyckningarna som pryder bönsalen fångar inte heller längre hennes 

intresse. Hon beskådar solstrimman som inger värme och ljus istället för förpliktelser och 

underkastelse.144 Precis som tidigare kapitel har skildrat befinner sig Malin fortfarande i 

utanförskap i det kristna seminariesammanhanget. Men trots sitt utanförskap lider hon inte då 

utanförskapet, som visar vilka som inte tillhör hennes gemenskap, bekräftar hennes eget folks 

existens. ”Att vara utanför är inte att vara borta från sitt folk, nej inte från sitt folk. Det är att 

vara nära dem som aldrig förr.”145 Hon tänker på eleverna på övningsskolan, vilka hon ser 

som sina likar, och oroas över att de kommer överlämnas till andra som kommer att forma 

dem efter den strikta kristna traditionen. De är hennes ’folk’.146 Möjligtvis innebär detta att 

Malin har funnit en sann, icke-värderande gemenskap i sitt ’folk’. Denna gemenskap skulle 

därför kunna skildra en agape-kärlek, men som Moseley belyser är agape inte värderande. 147 

Både den kristna gemenskapen och Malins ’folk’ antyder att gemenskapen endast omfattar de 

likasinnade, vilket innebär en värdering av kärleksobjekten. Malin uttrycker dock inte något 

som talar för att hon inte skulle känna en agape-kärlek gentemot de människor och den 

tradition som har behandlat henne illa. Skapelseberättelsens där kärleken är alla tings sanna 

mening indikerar att Malin ändå tillhör en gemenskap i agape, då kärleken genomsyrar hela 

skapelsen.148  

 

Årsavslutningen innebär dock inte bara ett avsked av eleverna, utan också ett avsked av 

Malins klass och av Siv. Malin ser det endast som ett fysiskt avsked, då hon konstaterar att 

Siv alltid kommer att vara närvarande i hennes inre. Siv har sått ett frö hos henne som, likt ett 

träd, fortsatt kommer att växa.149 Metaforen antyder att begäret som väckt kärlek till Siv inte 

är statiskt, utan föder något inom Malin som fortsätter att utvecklas. Detta träd kan således 

 
144 Boye: Kris, 254.  
145 Boye: Kris, 257. 
146 Boye: Kris, 257. 
147 Moseley: ”Philosophy of Love”; samt se resonemang på sida 25-26. 
148 Boye: Kris, 194; Helm. “Love”; Moseley: ”Philosophy of Love”.  
149 Boye: Kris, 257.  
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tolkas som de livåskådningsrelaterade insikter som Malin når genom de perspektiv som Siv 

har visat henne. Eros-kärleken till Siv består, men växer till något mycket större och 

betydligare tack vare erfarenheten av Siv, som har fått Malin att våga lita på sina egna sinnen. 

Malin beundrar nu Sivs mänskliga attribut och den livsomvändning hon har inneburit, istället 

för Siv som en hel princip. Romanens livsåskådningsförhandling har nått sitt slut, men Malins 

fortsätter: 

 
Och Malins nacke rätade sig, hon sjöng med, knappast hörbart, som i en hemlig trosbekännelse, den enda hon 

hade kvar – och var den också utan kontur och vetande, så bekände den sig ändå med en stolt förälskelse 

bortom allt förnuft till livets eviga sega vilja att leva.150 

 

Några exakta teorier om världen och livet får läsaren inte reda på, och Malin verkar inte heller 

veta mer än att hon bekänner sig till kärleken och viljan att leva. Genom förälskelsen och eros 

anförtror hon sig till en värld med kärleken till den egna viljan. I denna livsåskådning 

existerar således inga entydiga bud, utan endast tillit till den mänskliga erfarenheten och det 

egna subjektet. De teorier om världen och livet som fungerar som vägvisare i tillvaron är 

följaktligen inte fastställda utan något som, likt det träd som Siv har sått, växer fram.151 I 

denna tillvaro ryms även agape då kärleken strömmar genom skapelsens alla ting och Malin 

därmed tillhör en kärleksgemenskap som inbegriper allt som skapats genom kärleken. 

Kärleken som gestaltas i Malins livsåskådning skulle således kunna sammanfattas som agape 

fött ur eros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 Boye: Kris, 258. 
151 Jämför Bråkenhielm, Essunger & Westerlund: ”Att studera livet enligt människan”, 16. 
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2. Sammanfattning 
Syftet med min studie var att undersöka synen på kärlek i Karin Boyes roman Kris. Vidare 

ämnade studien undersöka kärlekssynernas samspel med de livsåskådningar som utmanas i 

romanen. Utifrån detta syfte utformades följande frågeställning: Vilka kärlekssyner skildras i 

romanen Kris av Karin Boye och hur samspelar dessa med den livsåskådningsförhandling 

som gestaltas? Utifrån studiens syfte och frågeställning har kärlekssynerna och 

livsåskådningsförhandlingen analyserats med hjälp av kärleksdefinitionerna eros, agape och 

philia samt en kombinationsdefinition av livsåskådningsbegreppet. För att underlätta 

tolkningsarbetet användes ett metodologiskt frågebatteri med fyra analysfrågor.  

 

Analysarbetet visade att romanprotagonisten Malin Forst initialt bekände sig till en 

livsåskådning baserad på en strikt kristen tro med de heliga skrifterna som en fast vägledare i 

frågor gällande Gud, världen, människan samt i det personliga handlandet. Genom de 

nedtecknade skrifterna och den kristna teologiska traditionen har Malins syn på kärlek 

utformats till en syn där Gud är kärlekens primära fokus. Gud är källan till all kärlek och är 

följaktligen närvarande i alla former av kärlek och kärlekshandlingar. Enligt Malins synsätt är 

kärlekshandlingar de handlingar som ämnar tjäna Guds vilja. Malin önskade därför utplåna 

den egna viljan för att vara trogen Gud och göra sig förtjänt den gudomliga kärleken. 

Inledningsvis kunde Malins syn på kärlek därför beskrivas med kärleksdefinitionen agape, då 

en övergripande, icke-relationell kärlekskraft som bidrar till den mänskliga och gudomliga 

gemenskapen, skildrades.  

 

Agape är dock enligt den kristna traditionen en opartisk kärlek, något som romankaraktärerna 

i den kristna gemenskapen inte lyckas leva upp till. Inledningsvis beskrivs kärleken i positiva 

termer, men hotet om syndastraffet gör sig påmint, vilket därefter blir den faktor som driver 

Malin till livsåskådningsmässiga tvivel. När självuppoffringen blir trons högsta dygd och 

kärleken överskuggas av rädsla för Guds straff för den som inte lyder förlorar Malin 

förtroende för Gud. Detta resulterar i en livskris där Malins livsåskådning ställs mot den egna 

viljan, vilket tydliggörs i den metaforiska skildringen i det kronologibrytande Makternas 

Schackklubb där Vit, som symboliserar den kristna tron, ställs mot Svart, som strider för 

subjektets egen instinkt. Livskrisen resulterar i sin tur i ett uteslutande från den kristna 

gemenskapen, vilket avslöjar agape-kärleken som partisk, och följaktligen motiverar Malins 

omprövning av sin livsåskådning ytterligare. 
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Det sker inga framsteg i livsåskådningsförhandlingen förrän en annan form av kärlek träder 

fram i romanen, förälskelsen. Förälskelsen till studiekamraten Siv blir en vändpunkt i Malins 

livskris, då den relationella kärleken i sig innebär ett bejakande av Malin som subjekt samt en 

längtan som ytterligare driver Malins begär att följa sin egen vilja. Eros, den relationella 

kärleken väckt ur en begär till kärleksobjektet, blir alltså starkare än skrifternas skrämmande 

bud. För Malin spelar dock ytterligare en form av relationell kärlek, det vänskapliga philia, en 

viktig roll för att våga omfamna sin förälskelse och de religiösa tvivel som förälskelsen 

förstärker. Genom kärleksformerna eros och philia börjar Malin att förstå den mänskliga 

erfarenheten som en viktig, och kanske den viktigaste, källan till kunskap. Det skrivna ordet 

blir sålunda utkonkurrerat av den subjektiva erfarenheten av världen, då förälskelsen visar 

Malin att världen behöver upplevas för att kunna förstås. För Malin har Gud gått under och 

Siv, som princip, har blivit hennes nya vägvisare till livet och dess sanningar. 

 

Denna process kunde därför förstås som att agape-kärleken inte längre är av betydelse i 

Malins livsåskådning, där subjektet och dess erfarenheter och begär står i centrum, men då 

Siv har bevisat för henne att förälskelsen är källan till hela skapelsen genomsyras också alla 

ting av kärleken. Malins syn på kärlek visade därför på en kärlekssyn där eros föder agape, 

och inte tvärtom. Alltså finns det rum för agape även i en livsåskådning baserad på erfarenhet 

och subjektiv vilja. Den kärleksgemenskap som agape utgör, bekräftas också när Malin anser 

sig ha hittat sitt ’folk’ i sin nya livsåskådning. Livsåskådningen ger henne tillit till en i teorin 

existerande gemenskap vilken botar hennes alienation. Detta indikerar dock också att agape 

endast existerar bland likasinnade. Kärlekssynen är därför inte entydig, utan ger rum för flera 

möjliga tolkningar.  

 

Malin inser dock att Siv som en hel princip är potentiellt vilseledande, då hon inte kan 

tillskrivas egenskaper högre än de rent mänskliga. Insikterna som kärleken till Siv har lett 

henne till kvarstår, då hon slutligen bekänner sig till viljan att leva. 

Livsåskådningsförhandlingen har således resulterat i en livsåskådning med utgångspunkt i den 

mänskliga erfarenheten och är följaktligen också dynamisk, till skillnad från hennes tidigare 

tro, då nya erfarenheter innebär nya insikter.  

 

Uppsatsens resultat framhävde eros-kärleken som en kraft vilken erbjuder klarsynthet och 

omorientering i tillvaron. Resultatet skiljer sig därav från exempelvis Essungers avhandling, 
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där romankaraktärerna är olyckliga eftersom de misslyckas att försonas med Guds kärlek. 

Visserligen analyserade Essunger ett annat litterärt material, men läsning av flertalet kristna 

teologers resonemang kring kärlek stämmer väl in på resultatet i Essungers romananalys. Det 

är självklart viktigt att ha teologernas och romanförfattarnas kristna bakgrund i åtanke, då 

detta påverkar utkomsten av deras resonemang. En jämförelse mellan dem och Boyes text är 

troligen inte särskilt fruktbar utan att se till dessa olikheter. Intressant är dock att även Boye 

växte upp i ett kristet samhälle och själv bekände sig till en strikt kristen tro, men valde att 

lämna det bokstavstrogna synsättet bakom sig. Boye precis som romanprotagonisten Malin 

lämnade dock inte tron, utan omvandlade den till en inre mystik. Detta möjliggjorde ett större 

fokus på eros. De teologer som nämnts i denna undersökning har i sina beskrivningar av eros 

definierat kärleksformen utifrån dess relation till agape. I Kris fungerar eros fristående från 

agape, men de relaterar ändå till varandra då agape föds ur eros. Dynamiken i relationen är 

därmed omvänd från det traditionella kristna synsättet. Även om detta resultat kan hänvisas 

till olika uppfattningar om traditionen visar resultatet att ytterligare analyser av den 

relationella kärleken är av relevans.   

 

Analysen av vilka kärlekssyner som gestaltas i Kris har, som ovan nämnts, i denna studie i 

synnerhet gjorts utifrån de tre grekiska kärleksdefinitionerna eros, agape och philia. Dessa 

definitioner synliggör ett sätt att förklara kärlekens olika former. Det finns såklart andra 

kärleksdefinitioner som skulle kunna bidra till analysens djup, exempelvis redogör Helm för 

ett flertal synsätt som beskriver den relationella kärlekens natur och hur den uppstår, på ett 

mer komplext sätt. På grund av denna studies begränsade omfång och tydliga fokus på 

kontrasten mellan den gudomliga kärleken och den relationella kärleken valdes dessa tre 

klassiska distinktioner. Det vore därför intressant, med bakgrund i denna begränsning samt i 

eros betydande roll, att i en framtida studie djupare undersöka den relationella kärleken med 

utgångspunkt i ett annat material.  

 

Romanen skildrar en specifik karaktärs livsåskådningsförhandling i ljuset av kärleken, 

grundat i Boyes egen erfarenhet, och kan följaktligen anses vara begränsad till att endast säga 

oss något om individen i fråga. Skildringen innefattar dock inte enbart en enskild karaktär 

eller individ, då tradition ställs mot modernitet och således blir en fråga för hela 

samhällsstrukturen då verket skrevs. Som behandlat i uppsatsens teoridel är skönlitteraturen 

och den subjektiva erfarenheten av relevans i livsåskådningsfrågor, då skönlitteraturens form 

erbjuder läsaren nya perspektiv och egen reflektion kring frågor om livet och dess 
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beskaffenhet. Bland dessa existentiella frågor ingår frågor om kärleken och dess natur, och 

som påvisat i Kris besitter kärleken en potentiell makt att påverka hela livet. Läsningen av 

romanen illustrerar således hur livsåskådningar kan förstås som dynamiska samt hur 

skönlitterär text kan skildra och vara till hjälp i den egna reflektionen kring kärleken, livet och 

världen.  
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