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Sammandrag 

I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell 

grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en 

sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget.  

   Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, 

där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. 

Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. 

Av min analys framgår att jaget behandlar sig självt som visare och mer klarsynt än en 

vanlig människa, men samtidigt är slav under ett mänskligt känsloliv. Jaget framställer sig 

självt som en auktoritet på lidande och en konstnär med kontroll över sin penna. Min slutsats 

blir därför att den systemisk-funktionella modellen kan vara till nytta vid lyrikstudier.  
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1.  Inledning 

Ända sedan jag plockade upp ett exemplar av Karin Boyes samlade dikter på ett antikvariat i 

Uddevalla har hon haft en särskild plats i mitt hjärta (och min bokhylla). Jag fascineras av 

hennes språk och de teman hon behandlar, hennes röst i dikterna och hur hon adresserar 

läsaren.  

Under hösten upptäckte jag så den systemisk-funktionella grammatiken. Grundvalen för 

den systemisk-funktionella grammatiken är att grammatik uttrycker betydelse, bland annat när 

det gäller talarnas förhållande till varandra i en talsituation. Detta kom mig att fundera – 

skulle man kunna applicera den här typen av analys på lyrik? Skulle jag kunna undersöka hur 

textjaget i Boyes dikter tilltalar de andra deltagarna i texten, och i och med det kunna säga 

något om hur hon i och med den grammatik hon använder framställer sitt diktjag? Det skulle 

vara ett nytt sätt att undersöka jaget i Boyes diktning, en ny vinkel som jag hoppas kan tillföra 

något till existerande litterär forskning. Jag hoppas också att denna undersökning kan vara av 

intresse för eventuella framtida studier av systemisk-funktionell grammatik i lyrik. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se huruvida systemisk-funktionell grammatik kan vara till nytta 

vid analys av lyrik. Detta undersöker jag genom att analysera sex dikter av Karin Boye med 

hjälp av den interpersonella metafunktionen för att se vad detta kan säga om diktjaget. Mitt 

resultat vill jag använda som underlag för att diskutera huruvida en sådan här analys kan 

tillföra något till litteraturvetenskapliga tolkningar av samma verk.  

Mina frågeställningar lyder alltså: Hur använder Boye grammatiska konstruktioner för att 

skapa relationer i sina dikter, och vad säger dessa förhållanden om jaget i dikterna? Vidare, 

kan min analys användas för att komplettera eller motsäga litteraturvetenskapliga tolkningar?  
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1.2 Disposition 

Jag börjar med att i kapitel 2 ge en kortfattad introduktion till den systemisk-funktionella 

grammatikens utveckling samt Karin Boyes författarskap. Därefter beskrivs i kapitel 3 vad 

systemisk-funktionell grammatik och den interpersonella metafunktionen innebär, samt hur 

jag analyserat dikterna med utgångspunkt i denna. Därpå redogörs för urvalet av dikter som 

ingått i undersökningen. I kapitel 4, resultatdelen, går jag igenom dikterna en åt gången och 

redogör för de språkhandlingar och olika modaliteter jag hittat, för att sedan sammanfatta 

resultatet och dra slutsatser. I kapitel 5 sätts undersökningen in i ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv, undersökningen problematiseras och förslag ges på vidare intresseområden. 
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2.  Bakgrund 

Om Karin Boyes liv och verk har mycket skrivits. Född 1900 och död 1941 räknas hon till 

våra största svenska poeter. Under sin livstid kom hon ut med fyra diktsamlingar, fem 

romaner, och två novellsamlingar, för att inte räkna med postumt utgivet material. Boye var 

också politiskt engagerad och skrev för den socialistiska tidskriften Clarté, vilket ledde till 

grundandet av tidskriften Spektrum där Boye både skrev och satt som redaktör.  

Boye har, både som människa och poet, länge betraktats som en ”själ med två fjärrseende 

ögon, utan kroppens alla brister och begär” (Helgeson 2012). Hennes tidiga dikter tenderar att 

vara introspektiva, med återkommande teman som ångest, uthärdande och längtan efter 

styrka. De existentiella frågorna upptar en stor del av hennes diktning och det är först på 

senare tid som bilden av Boye som en ”världsfrånvänd skönande, upptagen av sin egen 

personlighets gåta” (Svanberg 2012) har ifrågasatts, då med hänvisning till hennes politiska 

engagemang. Dock blir detta tydligt först när man tar Boyes romaner, essäer och andra 

journalistiska texter i beaktande, vilket inte omfattas av denna uppsats.  

Ett annat återkommande tema i Boyes diktning är växtlighet och växtkraft. Berömd är 

raden ”ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars våren tveka?”, lika så den 

trädmetaforik som återkommer genom hennes författarskap (Helgeson 2012, Svanberg 2012). 

Under loppet av Boyes författarskap kan man se en utveckling från det ångesttyngda och 

styrkesökande som Boyes samtid applåderade, mot det livsbejakande och organiska. Jag 

diskuterar i kapitel 5 Helgesons och Svanbergs respektive beskrivningar av Boye som poet i 

relation till min undersökning. 

Den systemisk-funktionella grammatikmodellen som denna analys baseras på utvecklades 

under 60- och 70-talet av Michael Halliday (Halliday 2014:xiii). Hallidays modell uppkom 

som en reaktion på den då förhärskande transformationsgrammatiken, vilken hävdade att 

drivkrafterna bakom språkutveckling var internt språkliga. Halliday å andra sidan visade att 

det var behovet av att uttrycka betydelse och kommunicera med omvärlden som drev 

språkutveckling (Holmberg & Karlsson 2006:10). Detta att betydelsen är central för 

språksystemet är vad som ligger till grund för den systemisk-funktionella grammatiken. För 

en beskrivning av modellen och dess tre metafunktioner, se kapitel 3. 

Sedan den första utgåvan av Hallidays kombinerade lärobok och uppslagsverk Introduction 

to Functional Grammar utkom 1985 har den systemisk-funktionella grammatiken växt och 

utvecklats. Särskilt vid studier av den engelska grammatiken har den utnyttjats och anpassats 
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för en mängd olika syften och målgrupper (Halliday 2014:xiv). På svenska har dock inget 

liknande verk utkommit förrän Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson 2006 gav ut sin 

Grammatik med betydelse, vilken har varit utgångspunkten för denna undersökning. Sedan 

dess har en mängd undersökningar som använder sig av systemisk-funktionell grammatik 

utkommit på svenska. Dock är den enda analys av skönlitteratur på svenska som använder sig 

av denna metod Thelanders artikel ”En analys av Mrs. Bennets karaktär i Stolthet och 

fördom” (2010). Thelanders fokus ligger på den ideationella metafunktionen där min analys i 

stället utgår från den interpersonella metafunktionen (skillnaden mellan vilka förklaras i 

kapitel 3). 

Som ovan nämnt har systemisk-funktionell grammatik applicerats på en mängd olika 

områden inom engelsk språkforskning, däribland skönlitteratur. Värd att nämna är Nørgaard 

(2003) som undersöker den systemisk-funktionella grammatikens nytta vid litteraturanalys 

genom att applicera Hallidays metod på texter av James Joyce. Nørgaards analys omfattar alla 

den systemisk-funktionella grammatikens tre metafunktioner.  
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3.  Metod och material 

Här presenteras i korta drag den systemisk-funktionella grammatiken, förkortat SFG, med 

avseende på den interpersonella metafunktionen samt hur jag gått till väga i analysarbetet. 

Vidare definieras de termer som används vid resultatredovisning och diskussion. 

Avslutningsvis presenteras och motiveras urvalet av dikter som analyserats. 

Inom SFG står betydelsen i centrum, vilket gör det till en intressant modell att applicera på 

lyrik. I det relativt korta, mer koncentrerade formatet av en dikt utforskar lyriker ofta olika 

sätt att uttrycka betydelser och olika sätt att vända och vrida på språket för att åstadkomma 

känslomässiga effekter. Visserligen tenderar viss fragmentarisk poesi att tänja, eller helt göra 

sig av med, vedertagna grammatiska konstruktioner så till den milda grad att en grammatisk 

analys vore fruktlös eller rent av omöjlig att genomföra, dock blir detta inte ett problem i det 

aktuella fallet då Boye snarare är konservativ i sitt språkbruk. 

 

3.1 Metod 

I undersökningen har jag utgått från Per Holmberg och Anna-Malin Karlssons Grammatik 

med betydelse (2006). Denna kommer hädanefter att kallas Holmberg och Karlsson. Då jag 

baserar min undersökning på deras verk kommer jag genomgående att använda mig av 

Holmberg och Karlssons termer. 

Inom den systemisk-funktionella grammatiken, förkortat SFG, ser man på grammatik som 

betydelsebärande. Holmberg och Karlsson beskriver i en punktlista det utmärkande hos SFG 

så här: 

Den funktionella grammatiken är en modell där: 

 betydelse och funktion – inte form – är utgångspunkten 

 kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel, utan snarare ses som 

grunden för hela grammatiken 

 grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse (Holmberg och Karlsson 

2006:10) 
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Det systemisk-funktionella sättet att se på grammatik som betydelsebärande delas vidare 

upp i tre kategorier, baserat på de olika typer av betydelse som kan uttryckas grammatiskt i ett 

yttrande. Dessa kategorier kallas metafunktioner: den interpersonella metafunktionen, där 

fokus ligger på hur grammatiken används för att uttrycka och skapa relationer, den 

ideationella metafunktionen, där man ser hur grammatiken uttrycker skeenden och deltagarna 

i dessa skeenden, samt den textuella metafunktionen, där de två första metafunktionerna 

struktureras och balanseras. I denna uppsats, som behandlar hur textjaget uttrycker och skapar 

relationer till andra deltagare i texten, kommer inga andra metafunktioner än den 

interpersonella tas i akt. Nedan beskrivs hur jag i mitt analysarbete stöder mig på Holmberg 

och Karlssons beskrivning av den interpersonella metafunktionen. 

Analysen är baserad på Holmberg och Karlssons kapitel om den interpersonella 

metafunktionen (”Att skapa relationer mellan talare”, 2006:31–70). Jag börjar som i deras 

kapitel med att ta ut subjekt och finit i samtliga fria satser. Därefter definierar Holmberg och 

Karlsson fyra typer av språkhandlingar – fyra olika funktioner en sats kan fylla. Dessa olika 

funktioner rör utbyte av information eller varor och tjänster, samt vilken roll talaren har i 

utbytet. Ett givande av information är ett påstående, ett krävande av information är en fråga, 

ett givande av varor/tjänster är ett erbjudande och ett krävande av varor/tjänster är en 

uppmaning.  

De olika typerna av språkhandlingar förbereder för olika typer av respons. Holmberg och 

Karlsson beskriver det som ett spel, där en språkhandling är ett drag som öppnar för ett 

begränsat antal motdrag. Ett påstående öppnar till exempel inte för andra motdrag än medhåll 

eller protest, medan en fråga öppnar för ett svar (ja/nej i slutna frågor, mer information i 

öppna frågor). Uppmaningar och erbjudanden rör som ovan nämnt utbytet av varor och 

tjänster, varför motdragen de öppnar för blir lite annorlunda: en uppmaning öppnar för att den 

tilltalade följer uppmaningen, medan ett erbjudande öppnar för att den tilltalade tar emot det 

som erbjuds. Alternativt, om uppmaningen inte kan följas eller erbjudandet accepteras, måste 

detta motiveras. 

När vi så vet mer om vilka motdrag som förväntas i och med de olika typerna av 

språkhandling kan vi säga något om grammatiska metaforer. En grammatisk metafor är när en 

typ av språkhandling uttrycks som en annan, något som märks när man ser till en 

språkhandlings förväntade motdrag. Till exempel kan man uttrycka ett påstående som en fråga 

och då få en retorisk fråga: ”Det vill du väl?”. Här är det förväntade motdraget inte egentligen 

ett svar, utan ett medhåll – det är alltså ett påstående i förklädnad. 
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Grammatiska metaforer gör en språkhandling mer indirekt och gör språkhandlingen 

artigare. Mest tydligt blir det när det gäller uppmaningar – jämför till exempel artighetsgraden 

i ”stäng dörren!” mot den i ”kan du stänga dörren?”. Uppmaningar utan grammatisk metafor, 

alltså uppmaningar som uttrycks kongruent, blir snarare oartiga och används enligt Holmberg 

och Karlsson endast i situationer där talaren befinner sig i maktöverläge gentemot den 

tilltalade (en förälder till sitt barn, en lärare till sin elev etc.). 

I dikterna markeras alla fria satser utifrån vilken språkhandling de realiserar: (p) för 

påstående, (f) för fråga, (e) för erbjudande och (u) för uppmaning. Grammatiska metaforer 

markeras också med (gm). Meningsfragment markeras för tydlighets skull med (frg). 

Subjektet, som markeras i dikterna, skiljer jag från diktens tilltalade. Den tilltalade kallar 

jag den som språkhandlingen i satsen riktar sig till, oavsett om denna står som subjekt eller 

inte. Denna distinktion gör jag då det är talarens attityd till de olika tilltalade som ligger i 

fokus för undersökningen.  

Därefter kommenteras satsernas modalitet. Modalitet innebär att talaren modifierar en sats 

för att tydliggöra att språkhandlingen grundar sig i någon form av bedömning. Holmberg och 

Karlsson framhåller att: ”Funktionell grammatik beskriver modalitet som val på någon av fyra 

betydelseskalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet” (s.58). Till exempel visar 

ett val på vanlighetsskalan att talaren har bedömt hur vanlig en företeelse är: ”Uppsatser tar 

alltid mer tid än man tror”. Jämför man det med samma påstående utan modalitet: ”Uppsatser 

tar mer tid än man tror”, ger det senare sken av att sakna subjektivitet. När språkhandlingen 

saknar modalitet gör det att talaren verkar objektiv och säker på sin sak. 

Dessa val kan innebära modala verb som vill, medelhögt på villighetsskalan, eller 

modalitetsmarkörer som ofta, högt på vanlighetsskalan. De tar även upp andra satsadverbial 

med interpersonella betydelser (Holmberg och Karlsson s.68, tablå 20). 

Slutligen bör modalitetsmetaforer nämnas. En modalitetsmetafor är när den som gjort 

bedömningen göms undan, eller framhävs, genom val av subjekt. Används det som subjekt 

verkar modaliteten mer som ett faktum: ”Det tar alltid mer tid med uppsatser än man tror”. 

Skriver man i stället ut bedömaren som subjekt framgår det klart och tydligt vem som gjort 

bedömningen och det verkar subjektivt: ”Jag tar alltid längre tid på mig med uppsatser än jag 

tror”.  

Undersökningen redogör alltså för vilka de tilltalade är, vilka språkhandlingar som riktar 

sig till vilka tilltalade och vilken modalitet dessa språkhandlingar har samt vad allt detta säger 

om textens jag. 
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3.2 Urval av dikter 

Dikterna är valda efter en översiktlig genomläsning av Boyes samlade dikter. Kriterierna för 

urvalet är som följer: dikterna ska alla ha minst en tilltalad, detta eftersom tilltalet står i fokus 

för analysen. De ska innehålla exempel på olika språkhandlingar, olika typer av tilltalade samt 

satser med olika typer och grader av modalitet, detta för att ge en . De ska vara max en A5-

sida långa. 

Vilken samling dikterna tillhör har också tagits i beaktande: de första fyra utkom i Boyes 

första diktsamling, medan de senare två gavs ut i senare samlingar. Undersökningen fokuserar 

på diktjaget i Boyes första samling medan de senare två dikterna har inkluderats för att vidga 

perspektivet och undersöka huruvida man kan säga något om en förändring över tid hos 

diktjaget.  

De för analysen valda dikterna är ”O en klinga…” (dikt 1), ”Tillfrisknande” (dikt 2), 

”Hemlös” (dikt 3) och ”Ängslan” (dikt 4), först publicerade i samlingen Moln 1922, samt ”Du 

ska tacka” (dikt 5), först publicerad i Gömda land 1924, och ”Jag vill möta…” (dikt 6) först 

publicerad i Härdarna 1927.  

Dikterna är hämtade ur Karin Boyes Samlade dikter (2012, utkommen första gången 

1942). 
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4.  Resultat 

Här presenteras undersökningens resultat. Subjekt och finit har som i Holmberg och Karlsson 

markerats med understrykning respektive fetstil. Språkhandlingar har markerats med (p) för 

påstående, (f) för fråga, (e) för erbjudande och (u) för uppmaning. Grammatiska metaforer 

markeras med (gm).  

4.1 Dikt 1, O en klinga… 

O en klinga, 

sviktande böjlig och stark, 

o en smidigdansande klinga, 

lydande stolt den strängaste lag, 

rytmens hårda lag i stålet – 

o en klinga 

ville jag vara till kropp och själ! (p) 

 

Dig jag hatar, 

du mitt usla videväsen, 

du som flätas, du som vrides, 

lydande tåligt andras hand. (p) 

Dig jag hatar, 

du mitt lata drömmarväsen. (p) 

Du skall dö. (p) (gm) 

Hjälp mig, mitt hat, du längtans syster, 

hjälp mig varda 

klinga, ja klinga, 

dansande klinga av härdat stål! (u) 

 

Dikt 1 är uppbyggd av påståenden och uppmaningar. I det första påståendet, som utgör hela 

det första strofen, är den tilltalade inte utskriven. I det andra strofen tilltalas ”du mitt usla 

videväsen” och ”du mitt lata drömmarväsen”, båda i påståenden, samt ”mitt hat, du längtans 

syster”. Eftersom dessa båda satser följs av ett ”du skall dö” som syftar tillbaka utan att 

specificera att det syftar på ett enda av de två väsendena, tolkar jag det som att ”videväsen” 

och ”drömmarväsen” syftar på samma tilltalade. Eftersom de tilltalade i texten är egenskaper 

och sidor hos jaget självt kan vi kalla detta för en introspektiv dikt.  

Genom att tilltala sitt väsen, alltså en aspekt av sig själv, som ”du” gör jaget en åtskillnad 

mellan sig självt och detta sitt väsen. Jaget behandlar alltså sig självt som någonting separat 

från det väsen jaget ser som så uselt. 
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Den andra tilltalade i dikten är ”mitt hat”. Att hatet är ”mitt hat” och inte ett ospecifikt 

”hat” visar ytterligare på att vi rör oss i jagets inre värld. I denna inre värld kan jaget alltså 

tilltala både sitt eget väsen och sitt eget hat.  

Att jaget har tillgång till att tala till olika sidor hos sig självt visar på att jaget har en 

överblick över sitt inre liv. Samtidigt innebär det distanserande i ”du”-tilltalet att det ser ut 

som om jaget står utanför detta. Detta ger en bild av jaget som en form av medvetande, det 

hos personen i fråga som kan identifiera alla andra sidor hos sig själv och bedöma dem utifrån 

sina egna syften. 

Ser vi till de modala verben återfinns ett ville i första strofen. Här tolkar jag detta ville som 

konjunktiv, det vill säga en ålderdomlig form av skulle vilja, detta mot bakgrund av Boyes 

övergripande ålderdomliga språk samt det faktum att resten av dikten utspelar sig i presens. 

Detta ger en modalitet som på villighetsskalan ligger lägre än ett vanligt vill. Viljan uttrycks 

således som svag och osäker. Detta verkar realisera textens innehåll – verbet skulle kunna 

sägas ge uttryck för den vekhet jaget föraktar. Detta gör att vi inte kan se jaget som helt 

separat från det usla väsen som jaget vill göra sig av med. 

Uppmaningarna har hög modalitet på förpliktelseskalan. ”Du skall dö” som riktar sig till 

jagets väsen är visserligen en grammatisk metafor, en uppmaning uttryckt som ett påstående, 

vilket i allmänhet ger låg modalitet – dock innehåller meningen det modala verbet skall. Skall 

har hög modalitetsgrad på förpliktelseskalan och betyder att det är nödvändigt att 

uppmaningen följs (Holmberg och Karlsson 2012:63).  

Den andra uppmaningen, ”Hjälp mig, mitt hat”, uttrycks kongruent vilket ger hög 

modalitet – då kongruenta uppmaningar enbart används i sammanhang där talaren befinner 

sig i ett maktöverläge gentemot den tilltalade (eller då maktförhållandet är precis jämlikt), kan 

vi sluta oss till att jaget står i maktöverläge till de tilltalade i dessa uppmaningar. Att jaget på 

detta sätt står över de andra aspekterna av sin egen person tyder på att jaget inte bara är en 

persons medvetande utan ett slags högre medvetande. 

Ser vi det på detta sätt uttrycker således grammatiken i dikten dess tematiska disposition. 

Jaget börjar med en önskan om att få vara som en klinga, en önskan med låg modalitet, och 

går sedan vidare till att med hög modalitet befalla sitt veka väsen att dö och sitt hat att hjälpa 

till. I och med att jagets beslutsamhet stärks har vekheten redan börjat utrotas – jaget har alltså 

verklig makt över sig självt. 
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4.2 Dikt 2, Tillfrisknande 

Du som är kallad vid blommors namn, 

nu vill jag ge dig ett annat: 

Läkarens kniv. (p) 

Kallt, hårt namn. (frg) 

Men så blänkande hård 

är din bild i de tysta stunderna. (p) 

Jag är dömd, när jag ser dig, 

dömd som sjukling 

inför din friskhet av vårlig morgon. (p) 

 

Det är gott att man våndas och vämjes. (p) 

Du är svalkande fri från barmhärtighet 

mot patetiska kval. (p) 

Fjärran, fjärran ler du gåtfullt. (p) 

Jag vill andas din höga luft. (p) 

Jag vill trampa de daggiga stigarna, 

där du vandrar. 

 

I dikt 2 är den tilltalade ”Du som är kallad vid blommors namn”, en benämning jag tolkar som 

att den syftar på en specifik person. Den tolkningen gör jag eftersom ett namn är något 

individuellt, dessutom verkar det av kontexten röra sig om en enda person (till skillnad från 

ett allmänt du, jfr dikt 5).  

Omnämnandet av ”din bild” skulle kunna innebära, förutom en fysisk bild, något som 

föreställer en person – ett minne, till exempel, eller personens utseende. Eftersom detta följs 

upp med ”jag är dömd, när jag ser dig” läser jag ”din bild” som något som har att göra med 

jagets syn på personen i fråga, snarare än ett fotografi eller en målning. Skulle det röra sig om 

en fysisk bild skulle detta göra att ”jag är dömd, när jag ser dig” snarare tyda på att den 

tilltalade är något slags gudom. Dock är det svårare att tro att det skulle gå för sig att ge en 

gudom ett nytt namn. Mer troligt är att dikten riktar sig till en annan människa, någon som är 

namngiven men kan döpas om, någon vars utseende eller ”bild” drabbar jaget hårt. Av 

kontexten tolkar jag detta som att dikten riktar sig till jagets älskade. 

Alla fria satser i dikten är påståenden. Då påståendet är den språkhandling som lämnar 

minst utrymme för respons (Holmberg och Karlsson 2012:49) ger det dikten ett drag av 

obestridlighet. Dessutom saknas modalitet genomgående när det gäller annat än jaget, vilket 

ger intrycket av att jagets beskrivning av omvärlden är absolut sanning. All denna 

obestridlighet går i linje med textens innehåll, till exempel ”jag är dömd” där både form och 

innehåll gör att jaget verkar helt utelämnat åt situationen. 

Påståendet ”Det är gott att man våndas och vämjes” är formulerat i allmänna ordalag, alltså 

med det som formellt subjekt och man (i stället för jag, till exempel) som egentligt subjekt, 



15 

 

vilket gör att påståendet tycks allmängiltigt. Till formen liknar det ett ordspråk eller en 

gammal obestridlig sanning. Eftersom det inte framgår vem som tycker detta eller vad det 

baserar sig på skulle det lika gärna kunna vara jagets egna erfarenhet av sakernas tillstånd.  

Intrycket av att jaget är hjälplöst förstärks ytterligare av det frekvent återkommande vill. 

Vill har medelhög modalitet på villighetsskalan. Det saknar den beslutsamhet som ett ska hade 

haft och när det används så här ofta utan att det förekommer några verb som tyder på handling 

från jagets sida verkar det som att jaget inte kan eller egentligen vill göra slag i saken. Det 

verkar otroligt att jaget någonsin kommer få ”trampa de daggiga stigarna, där du vandrar”. I 

denna situation, inför detta ”du”, är jaget passivt. 

Dock finns det ett ställe där vill används annorlunda. I rad två i första strofen förekommer 

formuleringen ”nu vill jag”. Detta vill jag hävda har högre grad av villighet än ”jag vill”, 

eftersom det omedelbara i nu gör att ”nu vill jag” låter som ett beslut fattat i stunden. Det 

ligger närmare ”nu har jag bestämt mig för att jag vill” i betydelse än bara ”jag önskar”. Detta 

skulle alltså göra att jaget är säkrare på att det vill ge duet namnet Läkarens Kniv än det är 

säkert på att det vill handla. Det ger också intrycket av att jaget har befunnit sig i den här 

situationen en tid men inte har velat, eller kunnat, ge duet detta nya namn förrän nu. Jaget är 

alltså så pass observant att det har tagit sig tid med att ge duet ett namn, och kan dessutom 

motivera detta: ”för så hård är din bild i de tysta stunderna”. Att jaget kan tala om ”din bild” 

bidrar också till intrycket av ett observant jag – jaget är medvetet om att det jaget ser av duet i 

”de tysta stunderna” bara är en bild och inte något annat. 

Eftersom vi inte kan vara säkra på vilken relation jaget har till den tilltalade kan vi bara 

sluta oss till att det är någon som är mycket speciell för jaget – jaget har alltså minst en annan 

människa som det förhåller sig extremt underlägset till. Dock uttrycker jaget sig i termer av 

absolut sanning och sina egna erfarenheter som odödlig visdom. Jaget uppför sig alltså som 

att dess egen bild av verkligheten är den sanna, alltså att det ”ser” mer än andra, men har 

minst en person som det erkänner sig besegrat inför. 

Jaget är alltså inför detta du, ”du som är kallad vid blommors namn”, längtande och 

passivt. Situationen jaget befinner sig i upplever jaget som statisk och oföränderlig. Jaget 

ligger vidare i stort maktunderläge gentemot sakernas tillstånd, och i förlängningen inför duet 

som är orsaken till detta. Den enda handling jaget faktiskt utför i dikten är namngivandet, en 

handling som baserar sig på observation. Jagets underlägsenhet förstärks av diktens innehåll: 

”fjärran, fjärran” och ”din höga luft” ger tillsammans med detta bilden av ett jag som både 

maktmässigt och rent fysiskt befinner sig lång under duet. 
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4.3 Dikt 3, Hemlös 

Att mista själens hem och vandra långt 

och intet annat kunna hitta sen 

och finna att man glömt vad sanning är, 

och tycka man är gjord av bara lögn, 

och vämjas vid sig själv och hata sig –  

ja det är lätt, ja det är ganska lätt. (p) 

Sorgen är lätt, men glädjen stolt och svår, 

ty glädjen är det enklaste av allt. (p) 

 

Men den, som söker sig ett hem för sig, 

får inte tro, att det finns var som helst –  

han måste vandra hemlös någon tid; 

och den som är av lögn och vill bli frisk, 

han måste hata sig till det han kan 

av sanning, som de andra få till skänks. (p) 

Vad är det värt att sörja så för det? (f) (gm) 

Vänta, mitt hjärta, och ha tålamod! (u) 

 

Diktens första strof talar i allmänna ordalag utan att rikta sig till någon specifik tilltalad, 

medan det andra strofen specificerar vem som har användning av den framlagda 

informationen: ”den, som söker sig ett hem för sig” och ”den, som är av lögn och vill bli 

frisk”. Dessa benämningar verkar inte syfta på specifika personer – eftersom de åtföljs av 

instruktioner, ”får inte tro” etc., blir de snarare definitioner av eller villkor för i vilken 

situation informationen gäller. Detta gör att jaget verkar tilltala alla som kan tänkas lyssna, 

alla som kan tänkas få nytta av informationen i framtiden. 

Det är inte förrän i den sista meningen som en tilltalad skrivs ut. Där är plötsligt den 

tilltalade inte allmän, inte vem som helst, utan jagets eget hjärta. Detta sätter dikten i ett nytt 

perspektiv. Jaget verkar nu ha talat i allmänna ordalag inte för att det riktar sig till en 

allmänhet utan för att befästa sanningshalten i sina påståenden. Dikten blir, i stället för en 

föreläsning riktad utåt, en förmaning riktad inåt. 

Att jaget kan tala till sitt hjärta visar som i dikt 1 på att jaget kan separera de olika 

aspekterna hos sig själv och ta ett steg ut från själv för att kunna tilltala dessa. Här är det 

hjärtat som tilltalas, något som traditionellt representerar känslor och känsloliv. Detta är vad 

jaget ställer sig utanför. Jaget förmanar hjärtat att ha tålamod, något som traditionellt brukar 

företas av hjärnan eller intellektet. Jaget blir återigen det medvetna, det överblickande, det 

högre intellektet.  

I det första strofen innehåller alla satser modalitetsmetaforer som döljer bedömaren, vilket 

får det sagda att låta objektivt. Det första exemplet på modalitet vill jag hävda kommer här i 

”ja det är lätt, ja det är ganska lätt”. Ordet ganska uttrycker visserligen till vilken grad 
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situationen är lätt att hamna i, men även upprepningen uttrycker något. Jaget kommer här 

först med ett påstående, men går sedan tillbaka och lägger till ett ganska. Jag vill hävda att 

detta visar på att jaget träder fram som inte bara den som gör en bedömning i texten, utan en 

som ändrar på sin bedömning, och att detta gör att hela påståendet verkar mindre bestämt. 

Dessutom verkar jaget tala ur egen erfarenhet, vilket i kombination med att dessa erfarenheter 

uttryckts med modalitetsmetaforer gör att jaget verkar behandla sina egna slutsatser som 

objektiva faktum. 

Förutom detta ganska har texten genomgående hög modalitet på förpliktelseskalan. 

Förutom ”får inte”, vilket uttrycker ett förbud, så finns det kursiverade måste. Att detta måste 

är kursiverat ger det så mycket tyngd att det verkar enträget och insisterande. Jaget verkar 

vara personligt investerat. Innan vi förstått att jaget talar till sitt eget hjärta verkar det som att 

jaget tilltalar någon som har svårt att förstå eller känner motvilja att ta emot budskapet, någon 

jaget måste kämpa för att nå fram till. När det så framgår att det är det egna hjärtat jaget talar 

till målar det en bild av ett hjärta som är motvilligt, envist och svårkontrollerat – så till den 

milda grad att jaget har svårt att få det att lyssna trots att jaget förmodligen har gått igenom 

samma situation förut. 

I det andra strofen återfinns en grammatisk metafor i form av en retorisk fråga. ”Vad är det 

värt att sörja så för det?” är en fråga som inte förbereder för andra motdrag än medhåll: ”nej, 

det är ju inte värt något”. Dock gör detta att det är formulerat som en fråga att den tilltalade 

inkluderas. Det påkallar om inte annat den tilltalades uppmärksamhet, vilket förstärker bilden 

av hjärtat som bångstyrigt. 

Uppmaningen ”vänta, mitt hjärta, och ha tålamod!” är kongruent uttryckt, vilket som 

tidigare visat tyder på att talaren befinner sig i maktöverläge gentemot den tilltalade. Ser vi 

detta i samband med vår tidigare tolkning av jaget som intellektet och hjärtat som icke 

samarbetsvilligt får vi en situation där hjärtat egentligen är underordnat och alltså borde 

lyssna, men vägrar rätta sig efter hierarkin. Det här går i linje med symboliken kring hjärtat 

som representant för känslolivet – okontrollerbart hur många gånger det än har tagit skada, 

gör som det vill hur mycket man än försöker få det att förstå logik. 

Slutligen är uppmaningen i sista raden uttryckt i nutid. Detta innebär att jaget befinner sig i 

det vandringstillstånd det beskriver, och alltså antingen har befunnit sig i detta tillstånd mer än 

en gång eller beskriver sakernas tillstånd i realtid för sitt hjärta. Båda dessa scenarion 

förstärker hjärtats motsträvighet och jagets visdom genom erfarenhet.  
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Här har vi alltså en dikt där jaget upplever en svår situation, men vet precis vad som är 

tillrådigt att göra i denna situation. Jaget är medvetandet som är överlägset i sin visdom på 

området och obevekligt kämpar för att få hjärtat att lyssna, men av en eller annan anledning 

lyder inte hjärtat. Jaget kan inte kontrollera sina känslor. 

 

Dikt 4, Ängslan 

Svek, svek –  

annat var aldrig mitt liv. (p) 

All min skam, 

penna, stackare, skriv. (u) 

Skriv om vägar långt, långt 

bort från mitt sanna, (u) 

skriv en mur kring allt som var bäst… (u) 

Nej, stanna. (u) 

 

Outredda mörkers hot 

fyller mitt sinn. (p) 

Åskdiger knoppningstid 

än är min. (p) 

Jag vill vara stilla, 

bida och se, 

vänta på solen, 

sakta le. (p) 

 

Vad sker i mörkret, 

medan jag ler? (f) 

Dör min själ? (f) 

Hittar jag hem ej mer? (f) 

Gud, Gud, behåll 

en glimt allen 

av mitt allvar 

ren, ren! (u) 

 

I denna dikt finns två utskrivna tilltalade. Vi har pennan i det första strofen, ingen utskriven 

tilltalad i det mellersta och Gud i det sista. Som i dikt 1 blir det här en dikt där jaget vänder 

sig åt olika håll med sina tilltal, men här finns de tilltalade utanför jaget. 

Den första, pennan, är ett fysiskt, icke-levande objekt som besjälas genom tilltalet. Pennan 

tilltalas endast i kongruenta uppmaningar, vilket tyder på att jaget är maktöverlägset pennan. 

Dessutom ändrar sig jaget mitt i en uppmaning, ”nej, stanna”, pennan tilltalas alltså som om 

den måste lyda jagets minsta vink. 

Att pennan besjälas är inte ovanligt för poesi, dock är det av intresse att jaget står över 

denna – då pennan kan representera skrivandet, diktkonsten och inspirationen hade jaget lika 

gärna kunnat vara underkastat pennan. Detta finner jag säger något om jagets inställning till 



19 

 

konsten. Här är inte diktande något som står utanför jagets kontroll, ingen flyktig musa som 

måste tillbedjas och inväntas. Pennan är i stället något som står helt till jagets förfogande, 

något som besjälas för att kunna beordras.  

I det mellersta strofen står ingen tilltalad utskriven. Strofen centreras i stället kring jaget, 

den enda deltagaren i strofen. Här finns det lilla ordet än, i ”åskdiger knoppningstid än är 

min”. Detta tas inte upp av Holmberg och Karlsson, men jag vill mena att det är ett tecken på 

modalitet. Ordet än visar på att händelsen strider mot jagets tidsmässiga förväntningar, i det 

att jaget bedömer att det som sker borde varit över vid det här laget. Att jaget hade en 

förväntning om när det skulle vara över visar att jaget hade någon form av kunskap om 

händelseförloppet innan, möjligtvis i form av egna erfarenheter.  

Hur jaget hanterar det som sker kommer fram i meningen: ”Jag vill vänta på solen, sakta 

le”. Här finns ett vill, alltså medelhög modalitet på villighetsskalan. Jaget uttrycker en önskan, 

inte en handlingsplan. Det här får det att verka som om jaget inte riktigt har kontroll över sitt 

eget handlande i situationen, men intellektuellt vet hur det bäst skulle hantera situationen. 

När så den sista tilltalade i texten är Gud får vi alltså en rörelse nedifrån och upp: jaget 

vänder sig först nedåt, till pennan som tillhör den fysiska världen och maktmässigt står under 

jaget, därefter talar jaget om sitt sinne och sin mentala värld, och slutligen vänder jaget 

blicken uppåt och tilltalar Gud, som tillhör den gudomliga världen och är överlägset jaget i 

makt. 

Att Gud ligger över jaget i makt kan antas – det ingår i begreppet Gud att ha den yttersta 

makten. Att jaget tilltalar Gud med kongruenta uppmaningar hade kunnat betyda att jaget såg 

sig självt som jämbördigt eller till och med maktöverlägset Gud, dock är detta den 

konventionella formen för en bön. Inga artighetsomskrivningar behövs när man talar till 

någon som är allvetande.  

Att jaget ber om ”en glimt allen” är också något jag menar visar på modalitet men som inte 

tas upp av Holmberg och Karlsson. Det tyder på att jaget inte förväntar sig något, nästan så att 

det inte vill besvära – alltså att det är medvetet om sin underlägsenhet mot den tillbedda. 

Förutom bönerna i uppmaningsform riktas också frågor till Gud. Jag tolkar det som att Gud 

är den som tillfrågas dels eftersom han tilltalas i bönen senare, dels eftersom frågorna är 

sådana att ingen annan skulle kunna svara på dem.  

Som med uppmaningarna finns det ingen anledning att omformulera frågor riktade till 

Gud. Frågorna går från en öppen fråga, alltså en fråga där svaret kan vara annat än ja/nej, till 

en sluten fråga, där svaret är begränsat till ja/nej, till en sluten fråga där det förväntade 
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motdraget är ett nej. Frågorna blir mer och mer specifika, vilket ringar in vad jaget egentligen 

vill ha svar på. De två senare frågorna kan också tolkas som två olika svarsalternativ till den 

första frågan om vad som händer i mörkret. I båda fallen framstår dock den sista frågan som 

mest viktig för jaget, just eftersom den kommer sist – när jaget har ställt den här frågan frågar 

det inte vidare. 

I den här dikten har vi alltså ett jag som står maktlöst inför sina inre skeenden. Jaget har 

makt över sin penna, det har kunskap om de aktuella skeendena och hur det bäst bör handla, 

men kan inte påverka situationen – det kan bara önska och be Gud om hjälp. Jaget har högre 

makters visdom utan att självt vara en högre makt. 

 

4.5 Dikt 5, Du ska tacka 

Du ska tacka dina gudar, 

om de tvingar dig att gå 

där du inga fotspår 

har att lita på. (u) 

 

Du ska tacka dina gudar, 

om de gör all skam till din. (u) 

Du får söka tillflykt 

lite längre in. (p) 

 

Det som hela världen dömer 

reder sig ibland rätt väl. (p) 

Fågelfri var mången, 

vann sin egen själ. (p) 

 

Den som tvingas ut i vildskog 

ser med nyfödd syn på allt, 

och han smakar tacksam 

livets bröd och salt. (p) 

 

Du ska tacka dina gudar, 

när de bryter bort ditt skal. (u) 

Verklighet och kärna 

blir ditt enda val. (p) 

 

I den här dikten tilltalas ett allmänt ”du” som skulle kunna rikta sig till oss läsare. Dikten 

består av uppmaningar med hög förpliktelsemodalitet och påståenden utan modalitet, vilket 

innebär att vi som läsare står i maktunderläge till talaren. Påståendena utan modalitet lämnar 

ytterst lite utrymme för ifrågasättande och får tas för sanning. Detta går igen i diktens innehåll 

– den kan sägas innehålla instruktioner tillsammans med motiveringar för att följa 
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instruktionerna, vilket tillsammans med modalitetsmetaforerna i strof tre och fyra ger dikten 

intryck av att vara ett ”ord på vägen” eller en visdom som förs vidare. 

Som i dikt 3 ger den övergripande höga modaliteten ett intryck av angelägenhet. Detta kan 

förklaras om vi ser till diktens innehåll – jaget uppmanar till något motstridigt, att vara 

tacksam i en situation som enbart är plågsam. Den höga angelägenheten skulle kunna bero på 

hur otroligt rådet verkar, att det är av högsta vikt att uppmaningen följs eller att den tilltalade 

väntas vara motstridig (jfr hjärtat i dikt 3). 

Den här dikten har inget utskrivet ”jag”, men dock återfinns i strof tre modalitetsmarkören 

ibland. Modalitetsmarkörer visar som ovan nämnt på att någon gjort en bedömning, vilket gör 

att en talare träder fram i texten. Här låter det som att talaren, textens jag, har sett eller varit 

med om flera fall av ”sådant som hela världen dömer” och gjort en bedömning om hur 

frekvent det ”reder sig rätt väl”. Alltså blir dikten som helhet ett strängt råd till oss från någon 

som varit med förut, någon som vet bättre. Jaget i den här dikten står maktmässigt över oss 

som läsare i och med sin visdom. 

 

4.6 Dikt 6, Jag vill möta… 

Rustad, rak och pansarsluten 

gick jag fram – (p) 

men av skräck var brynjan gjuten 

och av skam. (p) 

 

Jag vill kasta mina vapen, 

svärd och sköld. (p) 

All den hårda fiendskapen 

var min köld. (p) 

 

Jag har sett de torra fröna 

gro till slut. (p) 

Jag har sett det ljusa gröna 

vecklas ut. (p) 

 

Mäktigt är det späda livet 

mer än järn, 

fram ur jordens hjärta drivet 

utan värn. (p) 

 

Våren gryr i vinterns trakter, 

där jag frös. (p) 

Jag vill möta livets makter 

vapenlös. (p) 
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Den sista dikten jag analyserat innehåller ingen utskriven tilltalad. Till skillnad från de 

andra introspektiva dikterna i urvalet gör jaget här ingen åtskillnad mellan olika aspekter av 

sig självt, det tilltalar inga av sina beståndsdelar som om de vore separata enheter. I stället är 

jaget ytterst närvarande i texten, med flera jag utskrivna. Jaget är här ett enat jag. 

Dikten innehåller endast påståenden. Det enda som markerar modalitet i texten är verbet 

vill, annars står alla påståenden utan modalitet. Utan modalitet gör påståendena att jaget 

verkar tvärsäkert på sin sak, men det finns ett jag där i varje mening för att påminna om att 

allt detta är denna enda persons upplevelser. Det att jaget uttrycker sina upplevelser av 

verkligheten utan tvekan eller modifikationer ger jaget en stark auktoritet. 

I kombination med detta blir påståendena med vill särskilt intressanta. Här har vi ett modalt 

verb som ligger medelhögt på villighetsskalan. Dock ger inte dikten intryck av att vara vag 

eller obestämt alls – snarare tvärt om. Jämför vi med dikt 2 liknar den här dikten snarare ett 

manifest i ton. Detta kan visa på en svaghet i modellen, något jag diskuterar i kapitel 5. 

 

4.7 Slutsatser 

Ser vi jaget i Karin Boyes dikter som ett sammanhållet jag kan vi dra paralleller mellan de 

ovan analyserade dikterna.  

Jaget är genomgående ett medvetet, observant sådant. Det kan se sig självt utifrån och dela 

ut befallningar och förmaningar till andra delar av sin personlighet, som väsendet och hatet i 

dikt 1 samt hjärtat i dikt 3. Jaget har som högre medvetande makt över de andra delarna av sig 

självt. Dock ställs jaget maktlöst inför sitt eget känsloliv. Jaget har svårt att få sitt hjärta att 

lyssna i dikt 3 och kan inte göra annat än vänta och be i dikt 4. I dikt 2 underkastar sig jaget 

helt en annan människa, nästan som om denna varit en gudom, vilket visar på en ödmjukhet 

hos jaget inför den kraft dess känslor har. Denna enda person som får jaget att uppträda så 

undergivet verkar dock vara undantaget för regeln. 

Jaget framstår i dikt 3, dikt 5 och dikt 6 som visare och högre stående än sina 

medmänniskor. Den klarsyn jaget visar på i dikt 1 och dikt 2 verkar vara det som skiljer jaget 

från oss – jaget kan se saker som de verkligen är, och försöker dela med sig av sin kunskap. 

Dock är jaget inte så högt över oss att det blir gudomligt. Jaget tyngs som nämnt ner av sitt 

känsloliv, dessutom är det i dikt 4 ödmjukt inför Gud.  
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Jaget är ödmjukt också inför sakernas tillstånd. Den verklighet jaget kan se med sin 

klarsyn, och själv har erfarit, är inte en som enkelt låter sig förändras. Om detta ska tolkas 

som en typ av fatalism låter jag vara osagt, men jaget har i vilket fall ingen makt att sätta sig 

upp mot hur saker och ting är. 

Jaget talar genomgående som om det är en auktoritet på området sorg och smärta. I dikt 3 

uppträder det som att det har erfarenhet av att vara ”hemlös”, i dikt 4 säger jaget att åskdiger 

knoppningstid än är min och oroar sig allra mest för att aldrig hitta hem igen, samt talar i dikt 

5 som någon som vidarebefordrar sin egen erfarenhet. När jaget i dikt 5 riktar sig direkt till 

läsaren håller det en auktoritär ton. Samma sak gäller när jaget i dikt 3 talar i allmänna 

ordalag (när det sedan visar sig att jaget talar till sitt egna hjärta kommer ju detta i nytt ljus, 

men innan den sista raden är ju talaren ospecificerad och allmängiltig). I detta urval riktar sig 

diktjaget till oss endast när det har ett budskap jaget tycker är att det är av yttersta vikt att vi 

tar till oss. Dock finns det en välvilja i det att jaget delar med sig av denna sin visdom. Jaget 

verkar vilja att om vi hamnar i samma situation som det befunnit sig i så ska vi veta hur vi på 

bästa sätt hanterar det. 

Slutligen vill jag säga något om hur jaget förändrats genom dikterna. I dikt 1 delar jaget 

upp sig självt för att vinna styrka. Det vill ta död på sina svaga sidor och åkallar sina starka 

sidor. Det delar upp sig självt så här också i dikt 3. I dikt 6, som utkom i en senare samling, 

sker dock ingen sådan här uppdelning. Här är det innehållsliga målet i stället för att bli ett 

vapen, en klinga, att göra sig av med sina vapen, svärd och sköld. Jaget vill inte ta död på eller 

förändra något hos sig självt, det vill släppa de verktyg det använt för att hålla andra ute. När 

jaget fattar beslutet att släppa vapnen står det enat, som ett jag, och denna enighet ger ett 

större intryck av styrka än ett splittrat jag gör. Jaget blir alltså mycket starkare i dikt 6, när det 

väljer svaghet, än i dikt 1, när det väljer styrka. 
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5.  Diskussion av resultat 

5.1 Resultatet i ett litteraturvetenskapligt perspektiv  

Svanberg (2012a) skriver att Boyes första tre samlingar, ur vilka fem av mina sex dikter 

hämtats, var ”[…] klassiskt klar[a] i formen med en egenartad personlig rytm och speglade en 

idealistisk, skönhetsdyrkande personlighet.” Att dikterna är klara i formen överensstämmer 

med mitt resultat i det att Boye använder väldigt få grammatiska metaforer och 

omskrivningar. Dock framgår inte av Svanbergs text att denna språkliga klarhet tycks uttrycka 

auktoritet och bestämdhet. 

Vidare sägs dikterna spegla en idealistisk och skönhetsdyrkande personlighet. Att jaget i 

texterna skulle vara idealistiskt finner jag grammatiska belägg för dels i den övergripande 

auktoritära tonen nämnd ovan, dels i uppmaningarna med hög grad av förpliktelse som är 

riktade både mot andra människor och mot olika aspekter av jaget självt. En hög grad av 

förpliktelse i uppmaningar visar på enträgenhet, vilken när den riktas inåt mot talaren själv 

visar på ett jag som håller fast vid sin åsikt utan att lämna utrymme för sina faktiska själsliga 

förhållanden. Boyes eventuella skönhetsdyrkan ingår inte i de innehållsliga teman dikterna 

valts med avseende på, dock kan man med min tolkning se den gå igen i dikt 2 – läser vi 

denna som riktad till en älskad blir skönhetsdyrkan påtaglig i och med den höga grad av 

underkastelse jaget visar mot den tilltalade och dennes ”bild”, vad detta nu än må 

representera. 

Enligt Svanberg har Boye ofta ansetts ”[…] som en världsfrånvänd skönande, upptagen av 

sin egen personlighets gåta” (Svanberg hävdar sedan att Boye faktiskt var mycket aktuell och 

politisk i sitt författarskap, något som dock inte diskuteras i denna uppsats). De dikter som här 

analyserats drar visserligen åt det introspektiva hållet, dock skulle jag baserat på min analys 

inte kalla Boye världsfrånvänd. I detta dikturval rör sig Boye mellan det fysiska, det mentala 

och det andliga planet, men den observationsförmåga hennes diktjag visar prov på målar 

snarare en bild av ett jag med tillgång till olika versioner, eller dimensioner, av verkligheten. 

Det att jaget tenderar att generalisera utifrån sina egna erfarenheter och behandla sina 

slutsatser som absolut sanning gör, i samband med innehållet i dikterna 2, 3, 4 och 5, att jaget 

låter som att det kan se en ”sann verklighet” alla inte har tillgång till. Huruvida denna ”sanna 

verklighet” är att behandla som något allmängiltigt och konkret eller något subjektivt och 

abstrakt framgår inte av den här typen av analys. 
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I en annan artikel skriver Svanberg: 

Karin Boyes mest inspirerade dikter tycks ha tillkommit i skärningspunkten mellan de två 

världarna: ”skenets värld – en värld som föreställer”, och ”den andra världen, den tunga, 

omformande som inte frågade efter det som var ytkrumelurer och skulle så vara”, som det står i 

Kris avslutningskapitel. I lyriken vibrerar spänningen mellan "det som brister" och "det som 

stänger" och får, momentant, sin utlösning i det euforiska frihetsjublet, då "ingen rädsla längre 

håller" och jaget överlämnar sig utan förbehåll åt "den tillit som skapar världen". (2012b) 

 

Spänningen mellan det Svanberg kallar ”två världar” går innehållsligt igen i flera av de 

analyserade dikterna. Analysens natur gör att jagets förhållningssätt till dessa två världar, och 

spänningen däremellan, blir tydlig. Vi kan visa att jaget talar som om det har mer kunskap om 

hur saker och ting egentligen är, alltså det Svanberg kallar den tunga och omformande 

världen, än resten av oss.  

Den spänning mellan ”det som brister” och ”det som stänger” Svanberg talar om är svår att 

komma åt med en grammatisk analys, dock visar grammatiken på andra typer av spänningar i 

de valda texterna: mellan olika aspekter av samma person (dikt 1 och 3), mellan splittring och 

enighet (dikt 1 och 6), mellan känsloliv och intellekt (dikt 3 och 4). 

Att använda systemisk-funktionell grammatik vid lyrikanalys har som ovan nämnts inte 

gjorts förut, men nära kommer Nørgaard (2003) när hon undersöker texter av James Joyce. 

Verk som Ulysses och Finnigan’s Wake experimenterar med språket så till den milda grad att 

de blir svårbegripliga – ändå finner Nørgaard att en systemisk-funktionell infallsvinkel ger 

resultat som är intressanta både ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och ur ett 

språkvetenskapligt. Nørgaards resultat, tillsammans med mina, antyder att det skulle vara 

möjligt att använda SFG för att analysera även mer språkligt experimentell poesi. 

En litteraturvetenskaplig artikel som är intressant att jämföra med min undersökning är 

Helgesons (2012), där hon bland annat jämför ”Jag vill möta…”, min dikt 6, med Boyes 

tidigare diktning. Här, säger Helgeson, gör Boye upp med den längtan efter styrka som följt 

henne genom hela hennes diktning. Den dikt Helgeson säger tydligast exemplifierar Boyes 

styrkelängtan är ”O, en klinga…”, min dikt 1. Här har min undersökning visat på något som 

inte tas upp av Helgeson: skillnaden mellan ett splittrat och ett enat jag. Jaget har gått från att i 

dikt 1 vara en aspekt bland flera, det högre medvetandet, till att i dikt 6 omfatta en hel person. 

Min slutsats att detta visar på ett starkare jag i dikt 6 tillför något till Helgesons tankar kring 

uppgörelsen – äkta styrka finner Boye först när hon gör upp med de styrketankar som följt 

henne så länge.   
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5.2 Metodens för- och nackdelar 

I min undersökning har SFG visat sig ge intressanta resultat. Metoden har visat sig vara 

effektiv vid analys av hur diktjaget förhåller sig till information det lägger fram samt hur det 

framställer sig självt i förhållande till andra. Genom att jämföra en interpersonell analys med 

den analyserade diktens innehåll är det även möjligt att kommentera hur poeten kombinerat 

form och innehåll. Hur man uttrycker en önskan säger något om styrkan hos önskningen och, i 

förlängningen, något om den nuvarande styrkan hos textjaget (dikt 1, 2, 3, 4, 6) samt hur en 

tematisk rörelse kan förstärkas med uttryck för maktrelationer (dikt 2, 4). 

Att ha i åtanke är dock att analysmodellen är just en grammatisk modell. Även om den i sin 

fullständighet, alltså med alla tre metafunktionerna tillsammans, ger en omfattande bild av hur 

personerna i en text förhåller sig till varandra och den information de lägger fram, ger SFG 

inte mycket när det kommer till svårtolkade innehållsord (väsen i dikt 1, bild i dikt 2). En 

möjlig väg att gå är att komplettera SFG med en semantisk analys om man vill belysa textens 

alla aspekter. 

Nørgaard (2003) har, likt mig i dikt 1 och 6, stött på fall där de strikta systemisk-

funktionella skalorna och systemen inte verkar applicerbara. Detta förklarar hon: ”[…] when 

applied to literature, the established systems are challenged and problematized because by 

their very nature, literary texts show a propensity for creatively extending the paradigms of 

likely options to include unexpected choices of wording.” Detta betyder inte att metoden är 

otillräcklig, menar Nørgaard, utan snarare att metoden är ytterst lämplig som grund för 

samarbete mellan litteraturvetare och språkvetare. Detta stämmer, om något, när det gäller 

poesi, där själva syftet med texten är att utforska språkets potential. 

Thelander (2010) fokuserar i sin artikel på läsarens uppfattning av en specifik karaktär, 

närmare bestämt Mrs. Bennet i Jane Austens Stolthet och fördom. Thelander utgår från den 

ideationella metafunktionen och finner att Mrs. Bennets handlingar säger något annat om 

henne än hur hon beskrivs – både författaren och andra karaktärer talar om henne som 

okunnig och pinsam, medan hennes handlingar och repliker visar på en komplex person med 

brister tillika goda kvalitéer. Här hävdar Thelander att författarens allvetande röst hindrar 

läsaren från att göra en objektiv bedömning av karaktären. När det gäller lyrik är situationen 

något annorlunda, i det att läsaren går in i texten med en större medvetenhet om poetens 
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närvaro och textens subjektiva natur. Poetens röst är ofta anledningen till läsarens val av dikt. 

Den är även en aspekt av poesi som studeras i stor utsträckning. Därför är alla nya perspektiv 

på området viktiga. Den framgång med vilken Thelander använt systemisk-funktionell 

grammatik för att visa på författarröstens inflytande kan bevisligen upprepas inom lyrik. 

Något som orsakat problem för min undersökning är att SFG saknar en utförlig svensk 

grammatik liknande Hallidays engelska (2014). Det verk jag valt att utgå från, Holmberg och 

Karlsson, är mer av en introduktion, vilket de klargör i kontrast till två danska 

grammatikböcker: ”De danska böckerna är uttömande funktionella beskrivningar av danskans 

grammatik – beskrivningar som arbetats fram genom långvarigt arbete med stora samlingar 

danska texter. Denna bok har inga sådana ambitioner utan är först och främst en introduktion 

till modellen, med svenska exempel och svenska termer” (2006:15). Då jag på grund av 

uppsatsens begränsade omfång valt att basera analysen på detta verk har det lett till att jag fått 

använda min egen språkkänsla i vissa fall, något en språkforskare som regel bör undvika. 

Holmberg och Karlsson reserverar sig även för att de inte tar upp alla typer av modalitet 

som kan uttryckas grammatiskt i svenskan. Jag har funnit att jag hittat sådant som jag vill 

mena uttrycker modalitet, som upprepningar, vilket inte kommenteras i Holmberg och 

Karlsson.  
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6.  Avslutning 

Mycket har skrivits om Karin Boyes liv och verk, och nu har det skrivits ytterligare lite till. 

Mycket har också skrivits om och med systemisk-funktionell grammatik, men att applicera 

metoden på svensk skönlitteratur har inte gjorts i så stor utsträckning – att applicera den på 

lyrik är något nytt.  

I min undersökning har jag upptäckt hur Boyes textjag ser på sig självt, hur jaget ser på 

andra människor, jagets relation till sitt känsloliv, jagets syn på ödet och sakernas tillstånd, 

jagets förhållande till konsten samt hur poeten kombinerar form med innehåll. Den inledande 

frågan har jag besvarat: ja, systemisk-funktionell grammatik kan vara till nytta även vid 

analys av lyrik. 

Jag hoppas att detta kan inspirera till vidare lyrikstudier baserade på denna metod. Till 

exempel vore det intressant att göra en interpersonell analys av alla dikter i en samling för att 

dra utförligare slutsatser om ett övergripande diktjag, något som inte varit möjligt för mig 

med tanke på uppsatsens omfång. 

Det vore också intressant att undersöka hur de andra metafunktionerna skulle kunna bidra 

till lyrikstudier. 
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