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INLEDNING 

Vad har lyrik att förmedla om växter och djur? Har de rätten att existera på sina egna 

villkor? Hur har lyrikens förmedling om detta påverkats av historien? Ämnet för den här 

uppsatsen är samtida lyriska texters representation av växter och djur i förhållande till 

människan i motiv och tematik. Hur förhåller sig dessa texter till historiska synsätt? 

Bakgrunden till mitt intresse för dessa frågor är den västerländska kulturhistoriens 

förhållande till växter och djur samt den grad av artutrotning som finns. Laurence 

Coupe menar i Green Studies Reader att den västerländska kulturen under en längre tid 

har påverkats av en samling binära motsatspar, exempelvis mellan mästare och slav, 

man och kvinna, kultur och natur, ordning och kaos. Allt som låg utanför den världsbild 

som den binära uppdelningen skapade betraktades som oordnat, ociviliserat och 

oförnuftigt och vilt och därigenom mindervärdigt. Det är människan och framförallt 

mannens värld som stått i fokus.1 Detta är ett sätt att tänka som inte lämnar plats för 

annat än människan allmänhet och mannen i synnerhet. Djuren och växterna tillhörde 

det vilda och oordnade.  

Lynn White jr menar i artikeln ”Historical roots of our ecological crisis” 

att kyrkan har varit en maktfaktor i den västerländska kulturen. Hon problematiserar den 

starka betoningen på människan och Gud, som enligt kristen religion är något annat än 

de faktiska processer som pågår på jorden. Detta riktar blicken bort från växter och djur 

på jorden till Gud som inte finns på jorden i synlig form2 Ett exempel på detta är 

Svenska Kyrkans senaste försöksmaterial till en eventuell framtida psalmbok, psalmer i 

2000-talet3 vars psalmer genomgående behandlar relationen mellan människa och Gud 

samt mellan människa och medmänniska, medan det är tydligt att växter och djur är 

marginaliserade. Ett återkommande motiv i dessa psalmer är människans storhet och att 

hon har fått allt annat liv som en gåva av Gud. Även detta är ett förhållningssätt som 

diskuteras av White som gör ytterligare ett konstaterande i sin genomgång av det kristna 

arvet, nämligen den vetenskapliga revolutionen som i denna artikel blir framställd som 

en underkategori till den kristna grundtanken. Hon menar att naturvetenskap har sin 

                                                
1  Laurence Coupe, Green Studies Reader: From Romantcism to Ecocriticism. London and New York: 
Taylor and Francis e‐library, 2001, s. 119 f. 
2Lynn White Jr. “Historical roots of our ecological crisis” Ur: Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (red.) The 
ecocriticism reader – Landmarks in literary ecology. Athens & London: The university of Georgia Press, 
1996, s. 3 ff. 
3Ragnar Håkanson (Projektledare), Psalmer i 2000‐talet. Stockholm: Verbum Förlag, 2006. 
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historia i naturteologi och menar även att den teknologi som finns i västvärlden är en del 

av förverkligandet av den kristna dogmen att mannen står över naturen.4  

Vi lever nu i en tid när den västerländska kulturhistorien alltmer 

ifrågasätts av idéutvecklingen inom till exempel ekokritiken, miljörörelsen, 

postkolonialismen och feminismen. Dessutom kan vi nu överblicka konsekvenserna av 

den västerländska kulturen i förhållande till växter och djur. För mig som 

litteraturvetare har det lett till ett intresse för den samtida lyriken, som i denna tids 

idéutveckling verkligen kan vara skriven på ett sätt som behandlar växter och djur på 

annat sätt än de historiska representationerna gjort. Ämnet för uppsatsen menar jag är 

relevant då jag menar att texter har en potential att påverka våra sätt att se på vår 

omvärld då de är en del av vårt språk. I artikeln ”Heading Off the Trail: Language, 

Literature, and Nature’s Resistance to Narrative” skriver Rebecca Maglon och Marian 

Scholtmeijer att språket har en kraftfull påverkan på vår perception av omgivningen.5  

I referenserna till de litterära texterna används följande koder. 

Författarnamnen är förkortade till varje författares initialer och dessa följs därefter av en 

sidhänvisning till den sida där ett textavsnitt är hämtat. En referens till ett verk ser till 

exempel ut såhär: (ESB 22) för Eva-Stina Byggmästar, (PA 16) för Pontus Arvstrand 

och (NH 32) för Nina Hemmingsson. 

 

Syfte, metod och urval  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur växter och djur representeras i förhållande till 

människan i samtida svenskspråkig lyrik. Jag arbetar utifrån hypotesen att Eva-Stina 

Byggmästars men hur små poeter finns det egentligen (2008), Nina Hemmingssons Det 

var jag som kom hem till dig (2012) och Pontus Arvstrands När marken är platt sjunker 

himlen (2012) är präglade av särskilda förhållningssätt i den västerländska kulturens 

historia kring hur växter och djur har representerats i förhållande till människan samt att 

detta är ett genomgående mönster för vad vi läser om växter och djur i samtiden. För att 

svara mot syfte och hypotes har följande frågeställningar ställts upp: Hur representeras 

växter och djur i motiv och teman? Hur ser fördelningen ut mellan motiv och teman 

som visar växter, djur och människans sfär? Hur framhåller dikternas motiv och teman 

                                                
4 White, 1996, s. 3 ff. 
 
5 Rebecca Maglon & Marian Scholtmeijer “Heading Off the Trail. Language, Literature and Nature’s 
resistance to Narrative” Ur: Karla Armbruster & Kathleen R. Wallace, Beyond Nature Writing. Expanding 
the Boundaries of Ecocritcism. Charlottesville and London: University Press of Virginia, 2001, s. 250 ff. 
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relationen mellan växter, djur och människans sfär? Hur förhåller sig dikter ur samtliga 

valda författarskap till den västerländska kulturens historia? 

Att jag valt just dessa verk för min analys beror på att de innehåller 

representationer av både växter, djur och människor. En mängd andra diktsamlingar har 

genomlästs under denna premiss, men representationer av både växter, djur och 

människor inom samtida svenskspråkiga diktsamlingar förefaller ovanligt.  Min metod 

är närläsning och jag urskiljer markörer för hur växter och djur representeras i 

förhållande till människan. Vidare undersöker jag hur dessa markörer samspelar med 

diktsamlingarnas motiv och teman. Markörerna är hämtade ur lyriken, men ekokritisk 

teori och den historiska kontexten har utgjort ett stöd för urskiljandet av markörer. Min 

analys inleds med presentationer av tematiken i varje diktsamling. Denna tematik är en 

konsekvens av läsningen av genomgående motiv. I detta stödjer jag mig mot H. Porter 

Abbotts The Cambridge Introduction to Narrative och hans resonemang om att den 

tematiska förståelsen grundar sig i motiv.6 Jag inleder min analys med att presentera 

varje diktsamling. Presentationerna är relevanta av flera skäl. Ett av dem är att jag har 

analyserat samtidslitteratur som inte är väl beforskad. De översiktliga presentationerna 

är också relevanta för hur jag kom fram till genomgående mönster i dessa samtida 

diktsamlingar.  

Genomgången gav upphov till 4 kategorier i vilka det framgår hur 

markörerna samspelar med motiv och teman. Den första kategori jag tar upp är så 

dominerande för hur växter och djur representeras att kategori 3 endast kan ses som 

variant av denna dominans. Kategori 3 tar emellertid upp andra motiviska sätt att skapa 

denna dominans. Kategori 2 är relevant för att visa samtidens avvikelse från 

dominansen då detta också är en del av mönstret kring vad vi läser i samtiden.  

Urvalet av kategorier är koncentrerat kring att finna representationer av 

växter, djur och människor i diktsamlingarna. I de allra flesta fall har de 

representationer jag funnit sammanfallit med dominansen, bortsett från avvikelsen i 

kategori 2. I dikturvalet har jag strävat efter att välja dikter som står i relation till 

diktsamlingens hela tematik.  Urvalsprincipen knyter på så sätt an till mina 

presentationer. Detta är relevant då jag talar om hela diktsamlingar och för att läsaren i 

kategorierna ska kunna återkoppla till presentationerna, trots att det i kategorierna 

handlar om andra dikter samt om andra diktutdrag. En annan viktig aspekt av 

                                                
6 H. Porter Abbot, The Cambridge Introduction to Narrative. New York: Cambridge University Press, 
Second edition, 2008, s. 95. 
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urvalsprincipen har varit att välja dikter ur varje diktsamling med en viss spridning. 

Detta för att jag arbetar med hela diktsamlingar. Det enda som hindrat en sådan 

spridning är om jag redan tagit upp tematiken i en annan dikt eller om dikterna saknar 

representationer av växter och djur. 

I presentationerna har jag för varje tema tagit upp flera diktutdrag som kan 

ses som element av tematiken. I den huvudsakliga analysen tar jag upp en dikt eller ett 

diktutdrag för att kunna komparera dikterna på mikronivå och gå djupare i hur växter 

och djur framställs i förhållande till människan än i presentationen och därigenom svara 

mot frågeställningar, syfte och hypotes. Dessa kategorier analyserar en dikt eller ett 

diktutdrag åt gången som sedan kompareras. Dessa komparativa enheter innehåller 

sammanfattade motiv från varje dikt. Avsikten har varit att dessa komparativa enheter 

ska tydliggöra mönster gemensamma för dikterna och samtidigt framhålla deras 

olikheter för att göra motiv och teman så tydliga som möjligt.  

Efter redovisningen av kategorier kommer ett avsnitt där jag kopplar 

resultaten från presentationerna och kategorierna till min hypotes och i denna del arbetar 

jag med att svara på den frågeställning som rör det västerländska kulturarvet och min 

hypotes. Jag menar att denna disposition är logisk med tanke på att det är nödvändigt att 

redogöra för syftet innan det blir möjligt att koppla det till en hypotes.  

På flera plan skiljer sig min analys från hur man under 1900-talet arbetat 

med lyrik. Enligt Lars Elleström i Lyrikanalys - En introduktion har lyrikforskningen 

under 1900-talet varit språkinriktad7 och det är även tydligt i redaktör Alex Premingers 

Encyclopedia of Poetry and Poetics där som tar upp lyriska skrivsätt och retoriska 

figurer. När denna encyklopedi tar upp motiv och teman är det som ett konstaterande 

kring vad som ingår i lyriska riktningar på ett relativt ytligt plan i förhållande till 

formen. Som Preminger framhåller har den tyska lyriken exempelvis historiskt sett 

kretsat kring hjältar.8 Jag menar att 1900-talets förhållningssätt till lyrikforskning har 

haft sina förtjänster som till exempel grundläggande närläsning. Samtidigt har 

emellertid sätten att representera växter och djur i förhållande till människan förbisetts 

genom att i allt för hög grad lägga fokus mot betoningen på form. Min studie skiljer sig 

ifrån detta förhållningssätt så som Preminger framställer det. Studier inriktade på motiv 

                                                
7  Lars Elleström Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 120 f. 
8 Alex Preminger (red.) Princeton Encyklopedia of Poetry and Poetics. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 1965, s. 311. 
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och teman har en historia inom narrationsforskningen vilket H. Porter Abbott 

framhåller.9  

 

Forskningsöversikt   

Mitt syfte bygger delvis på artikeln ”Representing the environment”, skriven av 

Lawrence Buell som diskuterar relationen mellan litteraturen och den natur den 

refererar till. Han menar att denna fråga är förbisedd.10 Jag skiljer mig från Buell genom 

att undersöka förhållandet mellan växter, djur och människor inom litteraturen. 

Lawrence Buells perspektiv är mer fokuserat mot litteraturens relation till den faktiska 

omgivningen. Lawrence Buell är ekokritiskt orienterad liksom Catherine Rigby som i 

artikeln “Earth, World, Text: On the (Im)possibility of Ecopoiesis” tar upp frågor om en 

ekokritisk poetik. Hon menar att det är orimligt att ge växter och djur röst då vi aldrig 

kan lämna vår mänsklighet. Däremot anser hon att vi har möjligheten att i skrivandet ta 

avstånd från miljöförstöring genom att framhålla hur människor kan förhålla sig till 

miljöförstöring.11 Scholtmeijer & Maglon framhåller att litterärt skrivande har möjlighet 

att framhålla det som tidigare varit maskerat och dolt,12 som exempelvis växter och djur 

i den västerländska kulturhistoriens förhärskande antropocentriska synsätt.13 

Jag skall här ta upp en teori för antropocentriska förhållningssätt till djur 

som är hämtad ur Greg Garrards Ecocritism. Ett sådant antropocentriskt synsätt är 

antropomorfa representationer av djur. Detta innebär att djur blir förmänskligade. Det är 

något som är vanligt förekommande i litteratur, exempelvis i fabler och barnlitteratur 

för att nämna några exempel. Detta grepp har en lång historia inom den västerländska 

kultursfären då det troligen uppstod i det antika Grekland.14 Detta förhållningssätt 

förminskar djur till förmån för människan. Motsatsen till detta är enligt Garrard 

zoomorfisering. Det kan till exempel innebära att diktjag får djurs egenskaper i 

beskrivningen av karaktären.15 Att ett diktjag får djurs egenskaper i beskrivningen av 

karaktären har liksom antropomorfiseringen ett samband med människans överhöghet, 

genom att djur fått vara det andra, vilda. Diktjag med djuregenskaper är ett nedsättande 
                                                
9 Porter Abbott, 2008, s. 95. 
10 Lawrence Buell, “Representing the environment”. s. 177‐ 181. Ur: Laurence Coupe, Green Studies 
Reader: From Romanticism to Ecocriticism. London and New York: Taylor and Francis e‐library, 2001.  
11 Catherine Rigby, “Earth, World, Text: On the (Im)possibility of Ecopoiesis.” New Literary History, 
Volume 35, Number 3, Summer 2004. Pp 427‐442. 
12 Armburster & Wallace (red.) 2001, s. 250. 
13 Coupe, 2001, s. 119f. 
14 Preminger (red.) (1965) 
15 Garrard 2012 s. 152 ff. 
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av djuregenskaper som på detta sätt får spegla människans sfär i stället för att framställa 

dem på sina egna villkor. Jag menar att man kan utvidga dessa teoriska inslag till att 

även omfatta växter. Som exempel kan nämnas en tecknad serie som heter Sjunde 

Sinnet skriven av Torbjörn och Kristian Hägglund i vilken en stubbe talar svenska.16 På 

motsvarande sätt kan en zoomorfisering där människan representeras med växtlikhet 

vara tänkbar, men jag har inte iakttagit detta i några litterära texter. 

Ett annat sätt att se på djur är mechanomorfisering. Synsättet har sina 

rötter i den vetenskapliga revolutionen, och växter och djur ses ur ett sådant perspektiv 

endast utifrån sin nytta för människans sfär. Även det är att ställa människan i fokus. Ett 

exempel på detta är när Mattias Klum tar upp bevarandet av regnskog för att spara en 

resurs där man kan finna nya mediciner. Just detta exempel kommer från 

Naturskyddsföreningens konferens 2012.17  

I resonemanget kring antropocentriska synsätt vill jag även ta upp 

allomorfism. Inom detta förhållningssätt betraktar man andra arter som radikalt olika 

människan, men utan de nedsättande beskrivningar som vi sett i de andra 

sammanhangen.18 Jag vill mena att synsättet är nära besläktat med en ekokritisk poetik. 

I ett ekokritiskt sammanhang räcker det emellertid inte att förstå att växter och djur är 

olika människan, ett ekokritiskt angreppsätt kräver att människan inte ställs i centrum. 

ANALYS 

Eva-Stina Byggmästars men hur små poeter finns det egentligen (2008) 

I Eva-Stina Byggmästars men hur små poeter finns det egentligen är en metapoetisk 

tematik genomgående då flertalet dikter på något sätt knyter an till det poetiska 

skrivandet. Här är exempel på detta i två utdrag: 

 
de ramlar ihop dessa excentriker med fäbless för poesi / de ramlar ihop i en hög 
innanför dörren så man ropar / strike! och då bjuder man dem strax efteråt 
välkomna / in men då rusar de bara fram till de små skrivpulpeterna (ESB 31) 
 
bokvän går på visit hos småpoet – jo, jo, / man sträcker fram näve med en bukett av 
/ småbokstäver och HON SJÄLV tar emot, / slänger den på en hög … eller en 
annan, på / en högre hög. Hon säger, att ibland gör hon / om allt i bokstavs-o-
ordning, ibland tvärtom / eller inte alls. (ESB 54)  

 

                                                
16 Torbjörn Hägglund & Kristian Hägglund, Sjunde Sinnet, 2012, jag har fått materialet digitalt av 
upphovsmännen. 
17 Mattias Klum & Johan Rockström, Naturskyddsföreningens konferens 2012: Hur gör vi då? Del 6. 
www.youtube.com/watch?v)=ee7bU6D09FM (121230). 
18 Garrard, 2012, s. 152 ff. 
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I det första utdraget skriver hon ”excentriker med fäbless för poesi” och ”skrivpulpeter” 

och i det andra utdraget är motiven ”småbokstäverna” och ”bokstav-o-ordningen” 

tecken på det poetiska skrivandet. Att det just är ”småbokstäver” är centralt för 

Byggmästars diktsamling då den ofta framhåller gemener och versaler på kreativa sätt. 

Utdraget ovan är just ett sådant exempel som låter versalerna ställa kvinnligheten i 

fokus. Att ställa kvinnligheten i fokus är centralt för hela diktsamlingen. I diktsamlingen 

finns ett flertal tecken på kärlek mellan kvinnor, men detta är inte alltid tydligt i 

dikterna som så ofta är metapoetiska. Exemplet nedan är ett utdrag som avviker ifrån 

det metapoetiska för att framhålla kärlek mellan kvinnor. 

 
Karnevalerna avlöser varandra… / när fullmånen visar sig, kommer du med / blixt 
och åska! Du, du får biblioteken att / skaka i sina grundvalar, ord och toner / att 
strömma så vackert! Ugglorna, ser / de bedjande på mig nu, säger, kyss henne, / 
inte en minut att förlora!   

Trolldomen vävde du in oss i, så blev jag / bland sångerskor en, du gjorde det, jag 
såg / det (ESB 90)  
 

Jag tolkar karnevalen som innebörden ”att vara i köttet”, något som sexuella handlingar 

kan vara ett exempel på. I raden under finns den måne vars symbolik relaterad till 

kvinnor redan nämnts.  Diktens ”du” som tolkas som en kvinna på grund av 

månsymboliken presenteras med kraften från blixt och åska. I rad 5 skiftar huvudrollen i 

dikten från det kraftfulla ”du” till ett berättarjag som kallar ”du” för ”henne” vilket 

befäster denna tolkning. Att detta ”jag” är en kvinna beläggs av att det är en sångerska. 

Kvinnligheten framställs i denna dikt med kraft och det finns inslag av denna 

kvinnokraft i flera dikter. Ett exempel som återigen kan nämnas är det bruk av versaler 

som jag tidigare tog upp. Ett annat exempel på kvinnors kraft finns i denna dikt: 

 
POETERNA, står det på poeternas lilla postlåda,  / man kunde just tänka sig det 
eller hur, men kanske / inte med versaler precis, nåmen i alla fall tänker / man sig 
att de sitter där inne på tu man hand, i / lilla diktarhemmet … Diktarhemmet 
Rallarrosen … / och skriver av bara hjärtans lust … att de kanske / skriver ungefär 
såhär: /  
 
dia dikter / du också! (ESB 79)  

 

Här skrivs ”POETERNA” med kraftfulla versaler i kombination med att dia. Detta 

förutsätter kvinnor, vilket framhäver att poeterna kommer till tals som kvinnor. 

Eventuellt är diktens poeter små eftersom litenheten är genomgående i dikten. Det är en 

tolkning att många människor med egenskapen att ge di ofta är mindre än dem vars 
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kroppar har andra egenskaper. Motiv som handlar om det lilla är genomgående i 

diktsamlingen. Ett sätt att framställa litenhet är att dikterna ofta är skrivna med 

gemener. Hela diktsamlingens format är litet då boken har måtten 15 x 20 centimeter. 

Det påminner starkt om den lilla diktsamling som nämns i detta utdrag: ”HIMLENS 

BIBLIOTEKARIE- / TRANAN bärandes så nätta dikthäften till / så gedigna läsbord 

och de små häftena gör / sig bra där allt medan…..”(ESB 34) 

En genomgående tematik i denna diktsamling är glädje. Detta är tydligt i ett 

litet utdrag ur en dikt: ”Inifrån GLÄDJEBUBBLAN hörs / ju en helt underbar skrattig 

röst ...” (ESB 75) Ett annat sådant genomgående tema är skönhetsmotiv vilket 

exemplifieras med följande:  

men idag är mina tanter nästan alltför vackra / en dag som den här bär de paraplyer 
och nätta /  broscher vilka nästan liknar sjöstjärnor poem / eller havstulpaner (ESB 
56) 

med sina alltför / stora framtänder, men vi tycker om dem, vi tycker / att de är 
vackra på något sätt är de fina, de liknar / små gosedjur, de gör oss också en aning 
poetiska – (ESB 23) 

 

I Byggmästars diktsamling förekommer växter och djur tämligen genomgående.  De 

finns ofta med som rekvisita i dikterna eller som symboler för den mänskliga sfären 

som vi kunde se i förra utdraget. Här är några ytterligare exempel i utdrag:  
 
Papperssvala / kunde vara en ny sorts vinterfågel / som liksom poeter bara 
gömmer sig / i bibliotek och bokhandlar (ESB 33) 
 
invid småsjöarnas lätta 
          ordsvall 
             som en krusning bara – (ESB 9) 
 

Nina Hemmingssons Det var jag som kom hem till dig (2012) 

I Nina Hemmingssons Det var jag som kom hem till dig är kvinnligt kön ett 

återkommande motiv, se exempelvis detta utdrag: 
 
medan du tittar in mellan mina särade ben / och säger att du saknat min fitta / när 
du var utomlands / Men den ser ju helt annorlunda ut mot när du for / Jag undrar 
om du inget märker / eller om det inte spelar någon roll / Tror inte ens den luktar 
som förr / Förresten är den inte här längre / Den stryker omkring i en annan 
stadsdel / Ritad och uppförd på femtiotalet (NH 22) 

 
Denna diktsamling representerar i första hand människan. Det finns inga större inslag av 

växter och djur, utan miljön stadsmässig som i utdraget ovan. När växter och djur 

förekommer är det någon plantering, någon snigel eller ett husdjur. Det är typexempel 
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på vad som inte är människor i denna diktsamling. I exemplet nedan är det tydligt hur 

detta kan se ut: 

Små jävla planteringar / och en mild grågrön färg / Vad är det här för 
helvetesadress / Det ser inte ens ut som helvetet / Någon annan familj som bor 
neråt gatan (NH 67) 

 

I Hemmingssons diktsamling är det en uppgörelse med skönhet som i dessa utdrag: 

 

I hemstaden låter min röst / inte bland något mer naturskönt / än skorstenen och 
grodpölen (NH 26) 
 
Jag måste smörja dragkedjan / Jag måste smörja den med något som härsknar / 
Då blir mina bröst glada och vill gnugga sig / mot lukten som bildar ett bra skydd / 
mot alla som har näsan i vädret / och letar efter något fint (NH 33) 
 

Lyrikens klassiska funktion som uttryck för ett skönhetsideal, till exempel som ett 

uttryck för naturens skönhet är något som denna diktsamling tar avstånd ifrån på flera 

sätt. Det är uppenbart att språket i diktsamlingen inte strävar efter skönhet då orden inte 

på något sätt är förskönade, som synes i exemplen ovan.  En tolkning kring att dikterna 

tar avstånd ifrån skönhet kan vara att kvinnan ofta framställts som en passiv skönhet. I 

dessa dikter är diktjagen inga passiva skönheter. Snarare är de aktörer, som i utdragen 

nedan: 

 
Jag läser tidningen för syns skull / med knäna på golvet och armbågarna / på 
sängkanten och tröjan har åkt upp / och mina blygdläppar trevar sig fram / tills 
luften tar slut och du börjar / Sen äter jag upp dina fingrar / Du bryr dig inte om att 
jag är en ligist / med outvecklat språk och dåliga vanor (NH 61)  
 

Min hand når inte lövet / som jag ville ta och riva sönder (NH 14) 

 

I båda diktutdragen finns handlingskraft gentemot det kvinnliga könets förtigna historia. 

I det första exemplet trevar sig könet fram samtidigt som diktjaget läser tidningen för 

syns skull. I det andra exemplet vill diktjaget riva sönder det löv som ofta ingått i bilder 

på nakna människor för att skyla könet. Det är alltså tydligt att det i dessa utdrag 

handlar om en aktiv frigörelse av kön. I denna diktsamling finns även en kvinnotematik 

kopplad till fabelinslag, och det är mannen som framställs som ett djur: 

 
Djuren springer ut utan mig / De har packat sina små väskor / De säger att det beror 
på / dåligt ledarskap / och de undrar vad hon heter / som är ansvarig för att 
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marknadsföra  / den här skiten som råkar vara jag / Jag som bara ville dunka dem / 
i ryggarna / Här har ni gamla gossar / Botten upp! (NH 39) 
 
Djuret är inte lyckligt / och det kan jag förstå / Du lyssnar inte på djuret / och du 
sårar dess känslor / och ger det dåligt självförtroende / och då vill det inte gifta sig 
med dig (NH 29) 

 

I dessa exempel används naturen för att förminska manliga karaktärer, då dessa 

framställs som djur med sina handlingar riktade mot kvinnliga karaktärer. Djuret blir på 

så sätt använt för att visa något i människans sfär. Djuret som symbol blir till något 

negativt om mannen som inte förstår kvinnans behov och det förminskar verkliga djur 

så att de inte får framstå som något med ett eget värde. Som tidigare nämndes 

förekommer växter och djur som tillhör människans sfär och detta pekar mot en ägande 

tendens i denna diktsamling då växter och djur framställs som ”mina” ur diktjagens 

perspektiv, exempelvis: 

 
Jag har kvar nyckeln till radhuset / där min mamma bodde / med mig och mina 
marsvin (NH 75) 
 
Det jag har är hundarna  /  De är modigare än jag / De simmar ut och hämtar / de 
flytande leksakerna (NH 47) 

 

Det sista exemplet är intressant därför att inte framställer djuret som något negativt. Det 

är på så sätt olikt representationen där mannen framställdes på djurens villkor. I detta 

utdrag har djuret ett eget värde även om det ägs. Att äga behöver inte nödvändigtvis 

vara ett mechanomorft synsätt som ju handlar om att se naturen endast som en 

nyttoaspekt för människan, då det finns en gradskillnad mellan att äga växter och djur 

eller att endast se dem som nyttiga för människan. 

I tolkningen av Hemmingssons diktsamling är det även relevant att ta upp 

originalupplagans skyddsomslag som är skapat av Hemmingsson själv. Detta innebär att 

hon har haft möjlighet att styra läsaren i riktning mot texterna. Gérard Genette skriver i 

Paratexts - thresholds of interpretation att paratexterna styr tolkningen av en litterär 

text.19 Omslaget bör alltså ses som en del av diktsamlingens helhet. 

Omslaget har en grå bottennyans och i bildens mittenlager finns i 

förgrunden ett vitt staket. Bakom staketet finns ett djur som antingen är en hare eller en 

kanin som framträder med sin skugga. På avstånd från haren alternativt kaninen finns 

ett hus och en grön bil som för tankarna till den stadsmiljö som är genomgående i 
                                                
19 Gérard Genette, Paratexts, Thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997, s. 8. 
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diktsamlingen. Över detta lager med artefakter och representationer av liv ligger en 

handstilsskriven text skriven med ljusbruna och röda pennor. Texten är inte lätt att läsa, 

med sina överstrykningar och lite slarviga handstil. Denna handstil för tankarna till den 

ligist med outvecklat språk som finns i den dikt som citerades från sidan 61 i denna 

diktsamling. I orden som finns i denna handstil känner jag igen element från dikterna 

som till exempel ”det är väl mitt kön [överstruket] skyddas från smu [överstruket] 

världen. Det påminner om en dikt på sidan 57 och detta för tankarna till det poetiska 

skapandet genom att skrift ofta behöver genomgå korrigeringar.  

Beträffande haren alternativt kaninen lämnar jag endast läsaren med ett 

tolkningsförslag. Genom att kvinnan har blivit utesluten från mannens norm liksom 

växter och djur menar jag att haren alternativt kaninen och skuggan kan betyda att det är 

kvinnan samt hennes förtigna kön som sitter bakom manlighetsnormernas staket. Då 

texten breder ut sig även över staketet ger den poetiska skaparkraften hopp om ett 

frigörande. Detta är en tolkning som uppmärksammar antropocentriska synsätt och som 

ligger i linje med hur den här diktsamlingen ställer människan i fokus. Det sker 

tematiskt genom: kvinnans kön, kvinnliga aktörer och staden i kombination med att det 

finns en mycket liten grad av växter och djur.  

Pontus Arvstrands När marken är platt sjunker himlen (2012) 

Omslaget till Pontus Arvstrands När marken är platt sjunker himlen är helt vitt med en 

grå bokrygg med undantag för titeln, författarnamnet och förlagets namn. Denna 

paratext är läsarens första betraktelse av denna diktsamling som i stor grad handlar om 

ett diktjags relation till landskap och en återkommande tematik är att ett diktjag 

upplever det omgivande landskapet med sinnena som i dessa utdrag:  

 
Landskapen utanför bussfönstret har försvunnit i dimman, en / stor vit fläck. Bara 
kusterna är synliga, är tydliga, är välkända. (PA 59) 
 
När vi kommer fram till huset blir skogens närhet en plötslig  / förskräckelse. Har 
jag upplevt det så förut? (PA 38) 
 
När jag blundar. När jag ser igen, här är skogen fläckar mellan / åkrarna, och 
åkrarna tar aldrig slut. (PA 45) 

 

Ibland är människors verk en del av landskapet som i detta diktutdrag: ”Jag minns 

återkommande besök i ett vitputsat hus med en / kolonnprydd entré. I en hage, i en 

backe, bakom ladan gick kor, / biffkor, med krulligt behårade huvuden.” (PA 34) 

Diktjagets upplevelser är ibland en kombination mellan en yttre och en inre bild som i 
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raderna: ”Som vinden kommer havsörnen från / havet. Ögonen, benen och näbben lyser 

gula. Finns det verkligen / havsörn här? När jag blundar kan jag se dom stora vingarnas 

spel”(PA 9). I detta exempel finns ordet ”dom” som är talspråkligt. Språket har en 

prosaisk stil och diktsamlingen är marginaljusterad. Jag anser att detta språk framhåller 

det enkla och det nära i finstämda bilder av det omgivande landskapet i kombination 

med människans upplevelse av det. Detta sker på ett sätt som representerar växter och 

djur allomorfiskt, då de representeras på egna villkor som i exemplet: 
 
Sommaren är en tyngd, måsarna faller från husens tak, först när / dom är nära 
marken börjar dom flyga. (PA 14) 

 

Diktsamlingen har representationer av en stor mängd landskap och den är upplagd så att 

naturbetraktelserna ofta är årstidsanknutna. Trots att denna diktsamling är mycket 

naturnära innehåller den en mycket liten mängd djur. Diktsamlingen har på så sätt 

antropocentriska drag då människans upplevelse ställs i fokus. 

 Dikternas naturframställningar omfattar bilder som till exempel havets 

storlek. Att dessa landskapsbilder rymmer liv nämns sällan i diktsamlingen. I en del 

dikter finns fåglar, men i flertalet dikter med himlen som motiv, representeras himlen 

som livlös.  I en del av diktjagens landskapsbetraktelser finns inslag av kunskaper om 

naturens processer. Exempelvis:  

Ljuset är både en / partikelström och en vågrörelse nu är det som jag minns det, 
jag /  minns ett starkt, nästan bländande ljus (PA 35) 
 
Det är morgonen efter en kraftig / storm, en rotvälta blottlägger ett tjockt lager 
sand under marken.  / Bara en kosmisk kollision kan orsaka de heta temperaturer 
som / krävs för att sanden under marken ska brännas till genomskinligt / gulgrönt 
glas. (PA 39) 
 
De döda är molnen på himlen, ansamlade kroppar som hålls  / svävande i luften 
så länge deras fallhastighet är mindre än luftens / rörelse uppåt. Till slut faller de 
döda neråt, i form av nederbörd,  / som regn. (PA 43) 

 

Dessa exempel framhåller kunskaper om naturens processer genom till exempel ”en 

partikelström”, ”kosmisk kollision”, glastillverkning och luftrörelser. Det sista utdraget 

delar en tematik om döden som vidare exemplifieras av dessa diktutdrag: 

 

Senare en värmebölja. I tidningar och nyhetssändningar har det / gått att följa hur 
den rört sig hitåt, människor har dött. Jag stannar  /  inomhus under dom 
varmaste timmarna, inte av rädsla för att / dö. (PA 13) 
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Först är det en tanke, sen är det en händelse, som utvecklar sig, / bort från 
minnena: att någon dör, att någon läggs i ett eget rum / och är död. Han är död.( 
PA 24) 

 

Dessa diktutdrag är tydligt antropocentriska. I det första utdraget finns inte ett ord om 

att även djur kan ha dött av värmen. I det andra exemplet exkluderas växter och djur 

genom ett diktjag och ”Han” som traditionellt sett har hänfört till en man och alltså en 

människa.  

Kategori 1: Växter och djur marginaliseras till förmån för den mänskliga sfären 

Denna kategori behandlar att växter och djur marginaliseras till förmån för allt som kan 

tänkas tillhöra människan sfär. Detta är ett tecken på människans överordning över 

växter och djur. Det säger inte mycket om växter och djurs egna villkor och denna 

kategori kommer att visa hur fördelningen av motiv sker i dikterna kring växter, djur 

och människor. Den första dikt i denna kategori som analyseras kommer från 

Byggmästars diktsamling. 

på en skogspicknick / reciterar man små dikter, små / men vackra, små men 
många / och björkskogen läser sig själv / utanför diktskjulet för oss / på det där 
mest ljuvliga, / mest innerliga sättet, / det är så man riktigt dricker / orden ur 
masurkåsor, / dricker själva diktens sav! (ESB 24) 

 

Denna dikt är en del i den metapoetiska tematiken. I de första tre raderna är skogen 

endast en scen för diktläsning som är ett genuint mänskligt beteende. Det leder till att 

skogen blir marginaliserad då klargörandet av att det är en skogspicknick signalerar att 

dikten uppehåller sig i människans sfär. Den mänskliga relationen till björken är att den 

är en fond för mänskliga aktiviteter, detta förstärks av vad som utförs av människan i de 

första tre raderna då det handlar om att recitera dikter och beskriva denna praktik. När 

skogen träder in i dikten på rad fyra är det på ett antropomorft sätt då björkskogen får 

utföra en mänsklig praktik, nämligen läsandet och skogen gör detta på ett innerligt och 

ljuvligt sätt som endast människan kan utföra. Även detta förskjuter diktens fokus mot 

människans sfär. I diktens sista rad blir en mänsklig uttrycksform en del av andra arter 

på ett sätt som inte hör björkar till. Det är antropomorft och leder till att savens verkliga 

funktion blir förtigen, även detta en marginalisering. Sammantaget kan hela dikten 

karaktäriseras som antropocentrisk. I Arvstrands diktsamling finns en annan relation 

mellan växter och människan: 
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Landskapen sönderdelas, rörelsen drar samman växtligheten, det  / gröna från 
träden, från buskarna, från marken, drar det mot mig. / Varken sträckan eller resan, 
den tomma tiden under resan, eller / ankomsten, inte heller efter ankomsten, ska ha 
något  / med närhet att göra. (PA 8) 
 

Det som står i fokus i denna dikt är inte växterna utan den människa som i dikten är ett 

”mig”. Växterna hamnar på så sätt i bakgrunden i förhållande till människan och 

människan blir överordnad. Dikten representerar ”träden” och ”buskarna” som något 

grönt som dras mot ”mig”. Det är en relation där människan tolkar omgivningen som 

grön. Den representativa konsekvens för växter som detta får är att de inte framställs på 

sina egna villkor utan endast som något grönt som dras mot människan. Det är på så sätt 

det mänskliga sinnets mottagande som står i fokus för dikten, i kombination med 

resande som är en annan mänsklig aktivitet. Den balans som finns i dikten mellan det 

gröna, ”mig” och resan tyder på ett antropocentriskt synsätt då detta upptar större delen 

av ytan i dikten. I Hemmingssons diktsamling kommer exemplet från en av hennes 

stadsbilder.  

 
Man får inte plocka blommorna / De är gula och feta / och tillhör någon annan / 
De tillhör föreningen / De tillhör föreningens städdag / Mina lektioner var 
lärarlösa / Bara själva uttråkandet var kvar / Nu är det en skolavslutning / jag är 
ingen journalist / men jag skulle vilja ställa / några frågor / Först lite 
bakgrundsinformation:  / Likheterna mellan mig / och en människa / är 
förvånansvärt många / Nu till första frågan: / Kan du nämna någon / Eller några 
av dessa likheter? (NH 11) 

 
Som synes av diktytan är större delen av den tillägnad mänskliga sfären och 

marginaliserar alltså växterna. De blir en detalj i ett sammanhang som är helt mänskligt. 

Blommorna är gula och feta vilket tyder på att de representeras genom människans 

tolkning av dem i kombination med den mänskliga relationen till växterna att de är 

något som ägs.  

  

I alla tre dikterna är andra arter marginaliserade på olika sätt, vilket gör att alla tre 

dikterna framstår som antropocentriska. I Byggmästars dikt utför björkar mänskliga 

aktiviteter, i Arvstrands dikt är den mänskliga upplevelsen i fokus och växterna är 

reducerade till något grönt. I Hemmingssons dikt är växter endast en fråga om vad 

människan kan göra med dem och de är endast en detalj i ett helt mänskligt 

sammanhang. I Arvstrands dikt finns inga utslag av dessa föreställningar, den är 

däremot marginaliserad på ett annat sätt, genom att det är det mänskliga perspektivet 

som får ta det största utrymmet.   
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Sammantaget representerar dessa dikter inte andra arter som de är. En 

blomma är inte enbart en fråga om vem som äger den, växtligheten är inte bara grön och 

björkar kan inte läsa dikter. De sätt att marginalisera som framkommit i denna analys är 

återkommande inslag i diktsamlingarna, då det i så stor grad inom alla tre finns 

varierande inslag av den mänskliga sfären som min helhetspresentation visade exempel 

på. Ett annat förekommande sätt att marginalisera växter och djur är att utesluta dem 

helt i dikterna. 

 

Kategori 2: Representationer av växter och djur i förgrunden 

Representationer av växter och djur i förgrunden är mest förekommande i Pontus 

Arvsstrands diktsamling. Även om det förekommer i denna diktsamling är det 

fortfarande en stor del av diktsamlingen som marginaliserar växter och djur till förmån 

för människan, som jag tog upp i min förra kategori. Denna dikt som jag nu skall ta upp 

har endast fåglar i förgrunden. Det är ett ovanligt sätt att skriva om djur då tematiken 

ofta blandar in människans perspektiv i dikterna. Här är emellertid en hel dikt som 

endast ställer fåglar i förgrunden: 

 

I luften, stora skaror av fåglar. Fåglarna tömmer luften, äter det / som kommer i 
deras väg, insekter och luft (PA 46) 

 

I denna dikt representeras fåglarna på ett beskrivande sätt som de i mina sinnen ibland 

framträder. De representeras som ätande, vilket är vanligt förekommande för alla djur.  

Denna dikt är allomorfisk och fåglarna blir inte marginaliserade. Fågelarterna som i 

dikten tas upp är dessutom inte människans husdjur, utan djur som på många sätt står 

utanför människans kontroll. Människans relation till dessa motiviska fåglar är att de 

beskrivs. I Hemmingssons diktsamling finns draget att inte alls representera växter och 

djur eller att göra det i låg grad. Ett exempelutdrag tar upp några krukväxter: 

 
Måste inte du hem och vattna blommorna / frågar de artigt / Detta misstar jag för 
uppriktigt intresse / och berättar om mina tre växter / Jag börjar med de två i 
sovrumsfönstret /  Dem vattnar jag var tredje dag / varken mer eller mindre / Då 
blommar de ibland / I påskas var det nog senast / Sedan har jag en tredje växt / 
Den står i en jordklump (NH 20) 

 

Arvstrand beskrev arter levande i frihet, när Hemmingsson här genom ett beskrivande 

sätt representerar växter är det inte frikopplat från människan. Dessa växter 

representeras som stående under människans kontroll. Det illustreras genom att det är 
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”mina tre växter”. Det är alltså även i denna dikt en fråga om att växter är något som 

människor äger. Läsaren får även veta att de blommar vid påsk som är en kristen högtid. 

Dessa växter sätts på så sätt i relation till den kristna traditionen som en del av den 

mänskliga sfären och utdraget är på så sätt antropocentriskt. 

Den dikt som kommer från Byggmästars diktsamling är ovanlig i denna 

diktsamling genom att den representerar växter och djur på deras egna villkor. Dock 

erbjuder denna dikt på grund av diktsamlingens kvinnotematik en annan 

tolkningsmöjlighet. Den valda dikten kan därmed vara ytterligare ett exempel på den 

kvinnliga tematiken: 

 
SKRIV: 
en liten Solrosträdgård / där du kan / njuta av solrosor i full blom / - - - - 
solrosor som magneter / för fåglarna!  
 
eller bara … 
 
 solrosor, solrosor och mer / solrosor, en hel skog / av solrosor eller violer (ESB 
78) 

 

Vid första anblick tycks denna dikt representera växter och djur på egna villkor, då 

solrosor beskrivs som ett livsmedel för fåglar. Diktens växter är inga typiska 

trädgårdsblommor som ju ofta är planterade där de står. Detta är växter som sprids utan 

människans omsorger och är alltså något som inte nödvändigtvis finns inom den 

mänskliga sfären. I denna dikt står växter och djur helt i förgrunden. Människan finns 

med som njutare vilket är en relation som människan kan ha till växter och djur. 

Människan står vid en första anblick inte i fokus. I ljuset av dels Coupes resonemang 

om binära motsatspar20 och dels den här diktsamlingens övergripande tematik är det en 

tolkning att dikten trots allt handlar om kvinnan. Kvinnan har historiskt sett behandlats 

som en del av den vilda naturen och i denna tolkningsmöjlighet innebär det i så fall att 

kvinnan ska njuta av sitt varande. Då en del andra dikter behandlar om skönhet, glädje 

och sexualitet verkar denna tolkning rimlig. Om det är så framstår dikten som 

antropomorf. 

 

Av de tre dikterna är det endast i Arvstrands dikt som fåglar representeras på sina egna 

villkor. Sedan är det en skala mot ökande antropocentriska drag i Byggmästars och 

Hemmingssons dikter. I Byggmästars dikt finns växter till största del, men de är ställda i 

                                                
20 Coupe, 2001, s. 119 f. 
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relation till att ”du” som troligtvis är en människa ska njuta av dessa solrosor. Det är en 

annan fördelning mellan växter, djur och människor än i Arvstrands dikt som ju inte 

hade några människoinslag alls. Min möjliga tolkning pekar mot ett antropomorft 

synsätt som inte finns i Arvstrands dikt. I Byggmästars dikt representerades växterna på 

sina egna villkor och att solrosor och violer får peka mot kvinnlighet är närmast 

motsatsen till Arvstrands sätt att skriva. De likheter som finns mellan Byggmästars och 

Arvstrands dikter är att båda innehåller beskrivanden av djur respektive växter. 

Hemmingssons diktutdrag har vissa likheter Byggmästars dikt genom att 

det finns mänskliga angelägenheter i dikten, men den representerar inte djur respektive 

växter fria från människans kontroll som i Arvstrands och Byggmästars dikter. I 

Hemmingssons diktutdrag är det krukväxter som står under människans ägande och 

dessas liv ställs på ett öppet sätt i relation till mänskligheten på ett sätt som varken sker i 

Arvstrands eller Byggmästars dikter. I denna dikt är det inte på samma sätt som i 

Byggmästars dikt en tolkningsfråga om huruvida människan står i fokus, i 

Hemmingssons dikt är det uppenbart att växterna är en del av människans sfär i 

diktutdragets motiv. 

 

Kategori 3: Växter och djur representerar mänskligt varande 

Denna kategori rör representationer av växter och djur som en del av vad det innebär att 

vara människa. Det är en annan sida av antropocentriska förhållningssätt än de rent 

utrymmesmässiga mellan växter, djur och människor. Det finns ett direkt samband 

mellan traditionen att använda fabler där djurs varande liknar människans varande mer 

än djurens egna villkor.  Pontus Arvstrands diktsamling har inga fabelinslag, däremot 

kan det motiviskt förekomma fokus på människans varande på andra sätt. Se 

exempelvis detta utdrag: 

 

Människor som lever omgivna av så tät växtlighet / att dom bara ser himlen 
fläckvis, och aldrig har upplevt en / horisont, sägs sakna ett utvecklat djupseende, 
sägs vara en liten / del av något större. Enormiteten, något som gått förlorat, där / 
någon längtar till havet trots att vi båda vet att det är i skogarna / man ska vara, att 
det är dom stora skogarna som är utan slut. (PA 19) 

 

Diktutdraget kan karaktäriseras som antropocentriskt genom att det företrädesvis 

handlar om människans förhållande till landskapet. Det är en relation till växter och djur 

som är fullständigt marginaliserade till ett landskap som handlar mer om det mänskliga 

självet än om landskapet i sig och påminner på så sätt om vad jag behandlade i kategori 
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1. Denna dikt tar upp havets och skogarnas storlek och ställer det i relation till 

mänskligt seende på ett sätt som inte säger så mycket om varken de växter och djur som 

döljer sig bakom representationen ”skogarna” och ”havet”, utan företrädesvis är det en 

fråga om människans seende och varande. Även utdraget från Hemmingssons 

diktsamling handlar företrädesvis om människan: 

 
När det luktar som om / något oätligt rör sig / så räcker inte en orgasm / Jag räknar 
inte fåren / De är för många / och de övermannar mig / Jag blir räddad av cowboys 
/ En stor och en liten cowboy / som gräver i marken / De visar hur man gör: / 
Händerna måste böjas bakåt / och röra sig som paddlar / genom jorden (NH 35) 

 

I utdragets inledning finns det oätliga som rör sig och i förhållande till utdragets tematik 

är slutsatsen att det är oätligt för människan. Det är min tolkning att inte behöver 

innebära att det är oätligt för hundar. Vad som sedan följer i rad 6 är att cowboys räddar 

diktjaget genom att vara representerade som grävande med händerna böjda bakåt i 

jorden, vilket också det leder till en tolkning om att ”cowboys” representeras på hundars 

villkor. Detta är en zoomorfisering där både mannen och hunden förminskas genom att 

cowboys endast framstår som grävare. Den hund som äter det som är oätligt för 

människan och som gräver har fler egenskaper än så. Den mänskliga relationen till 

djuret i denna representation är att det är mindrevärdigt. Mannen/hunden har ju ingen 

insikt kring de kvinnliga behoven och djuret får på så sätt visa mäns dåliga sidor ur 

diktjagets perspektiv. Utdraget är antropocentriskt genom att det endast finns en 

synekdoke i diktutdraget som framhåller delar av hunden. Förövrigt är det kvinnans 

behov som står i fokus. I Byggmästars diktsamling visas kategorins kärna på ett annat 

sätt.   

 
men poeter skall vara, små! för vi tycker bättre om / de små vi tycker att de är så 
praktiska att bära / med sig på skogspromenader av och an men så hundlikt / små 
eller hur hamsteraktigt de skriver medan vi (ESB 23) 

 

I detta utdrag är det liksom i utdraget av Hemmingssons dikt motiv som representerar 

husdjur. I detta utdrag är poeterna delvis zoomorfiserade till hund och hamster. I detta 

diktutdrag är den enda representationen för hundar att de är små. Allting annat kring 

detta djur är förtiget och varken poeten eller hunden är framställda på sina egna villkor 

då hunden är mer än liten och poeterna med alla sina ord är mycket olika hundarna. 

Poeterna skriver hamsteraktigt men man kan fråga sig vad poeternas skrift egentligen 

handlar om när det är fråga om zoomorfiseringar. Den mänskliga relationen till dessa 

husdjur är att de endast finns i dikten för att visa mänskliga villkor. 



  
 

19 

 

Relationen mellan de mänskliga karaktärerna, växterna och djuren är att 

representationerna av dessa arter endast används i diktutdragen för att representera 

människan. Det leder till att samtliga exempel i denna kategori är antropocentriska. 

Arvstrands dikt tar upp människans seende och varande i första hand, men det sker inte 

på ett sätt som leder till en zoomorfisk representation av växter och djur. Detta 

förekommer däremot i Hemmingssons och Byggmästars dikter. Hemmingsson visar 

mäns egenskaper genom hundar och i detta utdrag blir framställningen av män ett sätt 

att förminska hundar på ett aktivt sätt, då de används för att visa mäns dåliga insikt i 

kvinnliga behov. I diktutdraget från Byggmästar visas poetens arbete genom hundar och 

hamstrar. Både Byggmästars och Hemmingssons dikter förminskar djurens egna villkor 

till förmån för människans, medan det i Arvstrands dikt är fråga om en höggradig 

marginalisering av växter och djur där endast det element där växter och djur lever som 

tas upp. Fokus är riktat mot människan.  

 

Beläggande av hypotesen 

I närläsningen av dessa diktsamlingar har jag genom att tillämpa ett ekokritiskt 

perspektiv lagt märke till marginaliseringar av växter och djur och antropocentriska 

drag. Växter och djur representeras som utförare av mänskliga sysslor. De får utgöra en 

bakgrund till människans upplevelse. De blir till små detaljer i människans sfär, de 

representeras som en del i det mänskliga varandet och de ägs av människor. Den 

mänskliga relationen till växter och djur understryker på ett genomgående sätt 

människans överhöghet. Det är på detta sätt som växter och djur representeras på i 

förhållande till människan. Fördelningen av utrymmet i de undersökta diktsamlingarna 

bygger på att växterna och djuren får ett litet utrymme i förhållande till människan.  

Nu är frågan som genom tidigare analytiska avsnitt skymtar, hur valda 

dikter med representationer av växter och djur förhåller sig till den västerländska 

kulturhistoriens representationer av växter och djur. I den västerländska kulturhistorien 

har representationerna av växter och djur påverkats av människans överhöghet och 

denna dominans är tydlig i diktsamlingarna. Det sker genom de marginaliserande och 

antropocentriska representationerna i dikternas motiv och tematik. Det är tydligt att 

dikterna har en koppling till den kristna kyrkans synsätt. Det är endast Hemmingsson 

som nämner kyrkotraditioner i en dikt, då detta drag inte existerar i någon av de andra 
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diktsamlingarna. Ändå finns denna traditions synsätt med som en del i dikterna genom 

människans överhöghet över växter och djur. 

 Det finns även en relation till det binära systemet i diktsamlingarna. Efter 

presentationerna och den ekokritiska analysen står det klart att det är relevant att här ta 

upp kultur/natur och man/kvinna som är aktuella i denna samtida lyrik.21 När växter och 

djur marginaliseras på ett antropocentriskt sätt så blir kulturen överordnad naturen och 

detta är ett genomgående mönster.  

 Det binära systemets man/kvinna som speglar mannens överhöghet över 

kvinnan22 är relevant att diskutera i förhållande till Hemmingssons och Byggmästars 

diktsamlingar. De har ett angeläget ärende genom att framhålla kvinnan och hennes 

kropp. Samtidigt har dessa diktsamlingar ett flertal antropocentriska motiv och teman 

som är betydligt fler än i Arvstrands diktsamling som har allomorfiska inslag. Jag vill 

problematisera det antropocentriska i förhållande till kvinnans frigörelse som är central i 

diktsamlingarnas kvinnotematik. De antropocentriska synsätten är en del av en 

kulturhistoria som enligt White vilar på av en dogm om att mannen står över naturen.23 

Då detta är genomgående i dessa diktsamlingar blir det ett deltagande i mannens och 

kulturens överordnade ställning i förhållande till växter, djur och kvinnor. 

 Diktsamlingarna avviker ifrån mönster i den västerländska kulturhistorien 

representationer av växter och djur på flera sätt. I Arvstrands diktsamling finns till 

exempel endast det antropocentriska greppet att ställa människans perspektiv i 

förgrunden, samtidigt som växter och djur representeras på sina egna villkor. 

Byggmästars och Hemmingssons diktsamlingar har flera motiv och teman med 

antropocentriska drag, men har inte i deras diktsamlingar lagt märke till att växter och 

djur skulle vara oordnade eller oförnuftiga eller att de enbart skall vara till nytta för 

människan.24 Jag ser det som ett bevis på att denna samtida lyrik har brutit med den 

mechanomorfa delen av det antropocentriska förhållningssättet och den del av den 

västerländska kulturhistoriens binära system som handlar om ordning/kaos i förhållande 

till naturen.  

 

 

 

                                                
21 Coupe, 2001, s. 119f. 
22 Ibid. 
23 Glotfelty & Fromm, 1996, s. 3 ff. 
24 Garrard, 2012, s. 152 ff. 
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SAMMANFATTNING 

Vad är det vi läser om när vi läser om växter, djur och människor i samtida lyrik? Vi 

läser om att människan är överordnad i förhållande till växter och djur. Denna dominans 

är en del av den västerländska kulturens historia. Min analys har visat prov på 

antropocentriska drag i denna samtida lyrik som har stora likheter men även några 

olikheter i förhållande till den västerländska kulturens historiska representationer av 

växter och djur. En mycket stor grad av det antropocentriska dragen är 

marginaliseringar till förmån för människan som den första kategorin tar upp. Detta står 

mycket långt ifrån den ekokritiska poetik som togs upp i forskningsöversikten och är 

därmed någonting värt att fundera över i vår tid när människan brett ut sig över jorden 

och lämnat mindre plats för växter och djur.  

Den andra kategorin som heter ”Representationer av växter och djur i 

förgrunden” visade avvikelser från denna marginaliserande och antropocentriska 

dominans och att förgrundsställandet av växter och djur i en hel dikt var något mycket 

ovanligt i diktsamlingarna. Det var endast Pontus Arvstrands diktsamling som hade en 

sådan representation. Ovanligheten i detta speglar att människan tar det största 

utrymmet. Den tredje kategorin som heter ”Växter och djur representerar mänskligt 

varande” handlar om representationer av växter och djur som en del av vad det innebär 

att vara människa, vilket är en annan teknik inom det antropocentriska förhållningssättet 

i förminskandet av växter och djur.  

Varje diktsamling har sina egna sätt att representera växter och djur, med 

fördelningen av utrymme mellan växter, djur och människor. En framtida uppgift kan 

vara att undersöka mitt ämne i andra svenskspråkiga diktsamlingar då det skulle utöka 

insikterna om hur växter och djur representeras i förhållande till människan och vilken 

relation detta har till den västerländska kulturhistorien. 
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