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Förord 

 
Institutionen för nordiska språk publicerar regelbundet uppsatser som 
skrivits av studenter på magister-, master- och lic.nivåerna och ibland 
även på kandidatnivå. I det här numret kan vi presentera två intres-
santa uppsatser skrivna på kandidatnivå 2007. 

I Anneli Drewsens uppsats Utbildning med människan i fokus. En 
analys av texter i vård och omsorg analyseras språket i fyra texter 
med anknytning till omvårdnadsarbete och studier för att försöka 
förstå vad som kännetecknar texter och skrivande i vården. Resultaten 
visar att läroböckernas texter har betydelse för att skapa en yrkes-
identitet för de blivande vårdarna. Författaren ger också förslag på 
hur undervisningen i svenska för vårdområdet skulle kunna utformas 
för att stärka språket hos anställda i vården och studenter på olika 
vårdutbildningar med andra modersmål än svenska.  

I Christina Melanders uppsats ”Ett stycke modern kärleks-
fysiologi.” Berättarperspektiv och kvinnosyn i Ola Hanssons ”Gall-
blomma” och Stella Kleves Berta Funcke undersöks hur framställ-
ningarna av den kvinnliga sexualiteten påverkas av berättarens 
perspektiv. Hanssons ”Gallblomma” och Kleves Berta Funcke – 
bägge kontroversiella inlägg i den samtida sexualdebatten – är två 
gestaltningar av ett och samma händelseförlopp, men undersökning-
ens resultat pekar på hur de olika berättarperspektiven bidrar till stora 
skillnader i texternas framställningar av kvinnan som könsvarelse. 

Inger Larsson  
Redaktör för Mins 
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Annelie Drewsen 

Utbildning med människan i fokus 
En analys av texter i vård och omsorg 

 
 
 
 

 

 
 
Sammandrag 
I denna uppsats analyseras fyra texter med anknytning till omvård-
nadsarbete och -studier utifrån en funktionell grammatikmodell. Syf-
tet med analysen är att förstå vad som kännetecknar texter och skriv-
ande i vården. Fokus i analysen ligger på att undersöka hur yrkes-
mässiga roller och relationer skapas och upprätthålls i texterna. Detta 
har analyserats med avseende på språkhandlingar, modalitet och ut-
tryck för attityd. Även textuella betydelser har tagits i beaktande.  

Resultatet visar att språket i läromedlen fungerar som ett sätt att 
skapa en identitet som vårdare och att bygga upp en yrkesgemenskap 
och lojalitet. Detta återfinns även i texterna från arbetslivet, vilka 
dessutom ger uttryck för maktrelationer och roller på arbetsplatsen.  

Undersökningen har genomförts med förhoppningen att kunna dra 
några slutsatser för undervisning i svenska för vården. Ett förslag på 
hur en sådan undervisning skulle kunna utformas utifrån ett genre-
perspektiv skisseras.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
”Språket växande problem inom äldreomsorgen” skriver Dagens 
Nyheter den 5 april 2007. Bakgrunden till artikeln är en rapport från 
Stockholms stads äldreomsorgsinspektörer (Hirsch m.fl. 2006), som 
visar på att det bland de anställda som är födda utomlands finns bris-
ter i svenska språket. Brister som kan leda till missförstånd i kommu-
nikationen på arbetsplatsen, men också en känsla av frustration hos de 
anställda själva. Sandra Mellando från Chile ger uttryck för detta i 
DN-artikeln: ”Självklart kunde det bli missförstånd. Det var oerhört 
jobbigt, jag ville säga så mycket, men kunde inte. Jag tog alla tillfäll-
en i akt att lära mig, på den tiden var rökrummet den bästa plats-
en…”. Sandra har sedan dess fått möjlighet att utveckla sitt språk och 
vidareutbilda sig, men fortfarande finns många anställda inom vården 
vars kunskaper i svenska skulle behöva förbättras. Dessutom kommer 
åtskilliga av dem som läser på svenska för invandrare (sfi) idag så 
småningom att arbeta inom vården. Det finns alltså behov både av 
utbildning i svenska med inriktning mot vårdarbete och av insatser 
som stöttar de redan anställdas språkutveckling.  

Särskilda kurser i s.k. vårdsvenska finns redan hos olika utbild-
ningsanordnare. Satsningar på de anställda inom äldreomsorgen har 
också genomförts. I Stockholms stad har man t.ex. inom Kompetens-
fondens projekt genomfört olika typer av utbildningar, med avsikt att 
höja utbildningsnivån hos personal inom äldreomsorgen, i vissa fall 
med särskilt stöd i svenska. I en utvärdering av en sådan satsning 
skriver Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt (2007:3): ”I takt med 
att arbetsuppgifterna har blivit mer kvalificerade har kraven på den 
språkliga kompetensen höjts inte minst när det gäller skriftlig doku-
mentation. Behovet av yrkesutbildning och att utveckla den språkliga 
kompetensen har blivit allt tydligare.”  

Det blir alltså viktigare att förstå vilka språkliga krav som ställs 
inom yrken som undersköterskans. För att erbjuda en utbildning som 
på bästa sätt förbereder eleverna för arbete eller vidare studier inom 
vården behöver utbildningsanordnaren och lärarna känna till det 
språkbruk som kännetecknar vårdarbete. Även de chefer som ska ut-
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reda utbildningsbehoven på arbetsplatsen måste ha kunskap om dessa 
frågor. Dessutom behövs en politisk insikt och vilja att förbättra för-
utsättningarna för dem som ska arbeta inom äldreomsorgen. 

1.2 Syfte 
Men utgångspunkt i ovan beskrivna situation är det angeläget att 
närmare studera det språk som används inom vården. Med en sådan 
kunskap kan vi fördjupa förståelsen för skriftspråkets roll inom vård-
arbetet och särskilt undersköterskans arbete.  

Med utgångspunkt i tidigare forskning om texter i arbetslivet och 
undersköterskors skriftbruk, kommer jag att göra en lingvistisk analys 
av fyra olika texter från vården. I syfte att ta reda på vad som känne-
tecknar dessa texter kommer jag att analysera dem med hjälp av den 
systemisk-funktionella lingvistikens grammatikmodell.  

Jag kommer särskilt att intressera mig för hur roller och relationer 
inom vård- och omsorgsarbetet skapas och upprätthålls med språkets 
hjälp. Jag har också för avseende att diskutera på vilket sätt resultatet 
skulle kunna vara till hjälp i undervisningen av svenska för vården. 
Undersökningens avgränsningar och andra förutsättningar diskuteras i 
metodavsnittet.  
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2 Teori och forskningsbakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva de teoretiska utgångspunkterna 
för min undersökning samt redogöra för tidigare forskning. För att 
undvika en alltför tung genomgång av den funktionella grammatikens 
modell kommer jag endast att beskriva dess grundläggande begrepp 
här, för att introducera ytterligare aspekter i samband med att resul-
tatet presenteras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av undersköte-
rskans utbildning och yrke.  

2.1 Den funktionella grammatiken 
Den funktionella grammatiken är en språkmodell som huvudsakligen 
bygger på lingvisten Michael Hallidays arbete. Modellen utvecklades 
under 1960- och 70-talen och det fullständiga namnet är systemisk-
funktionell grammatik eller lingvistik (förkortas SFL).  

Enligt modellen är språket ”först och främst ett system av resurser 
som vi använder för att skapa betydelse. Grammatiken är det centrala 
organiserade systemet för dessa resurser” (Hedeboe & Polias 2008). 
Språket är alltid relaterat till en social kontext, som kan delas upp i en 
kulturell kontext och en situationskontext (Olofsson m.fl. 2006). Kon-
texten ger upphov till betydelser som uttrycks i språket. Den funk-
tionella grammatiken intresserar sig för vilken funktion språket har 
och hur grammatiska val hänger ihop med denna funktion. Modellen 
omfattar många delar och nivåer i språket och beskriver hur de sam-
verkar för att skapa och uttrycka betydelse, vilket också gör att den 
har en stark koppling till tillämpning och pedagogik.  

Beskrivningarna av det svenska språket utifrån den funktionella 
grammatiken är få. Holmberg & Karlsson (2006) ger en grundlägg-
ande introduktion till modellen och dess olika funktioner, till stor 
hjälp för den som vill analysera texter. Hedeboe & Polias (2008) pre-
senterar modellen utifrån ett genreperspektiv. De har en pedagogisk 
ansats och deras modell ger lärare de verktyg som behövs för att be-
driva en undervisning med utgångspunkt i den funktionella gram-
matiken. Eftersom den funktionella grammatiken är relativt ung i 
Sverige förekommer ibland olika begrepp på svenska. Jag ansluter 
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mig i huvudsak till den terminologi som presenteras i Nordisk SFL-
terminologi (Syddansk Universitet). Ibland väljer jag dock att an-
vända andra begrepp, vilket jag då försöker motivera.  

För att förstå hur grammatiska strukturer hänger ihop med den 
kulturella kontexten kan man tänka sig språket i flera skikt. (Ibland 
används termen stratum. Jag ansluter mig dock till Holmberg & 
Karlssons benämning skikt, som jag tycker är mer lättillgänglig.) För 
att förstå hur de olika delarna i min analys hänger ihop kan vi tänka 
oss tre skikt. Det första är den kulturella kontexten, som följs av situ-
ationskontexten. Dessa kontexter uttrycks sedan i lexikogrammatiken, 
det tredje skiktet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tre 
skikten och deras betydelse för analysen. (Inom SFL-modellen kan 
ytterligare två skikt urskiljas, det semantiska och det fonologiska, 
vilka jag inte kommer att ta upp här. Se Holmberg & Karlsson 2006 
för en beskrivning.) 

2.1.1 Den kulturella kontexten och genrebegreppet 
Som deltagare i olika kulturer är vi bekanta med de sociala processer 
som sker inom dessa kulturer. En kultur kan vara nationell, men 
också relatera till ett visst yrke eller en hobbyverksamhet. Inom varje 
kultur finns särskilda handlingsmönster som känns igen och delas av 
deltagarna. När dessa aktiviteter ges en språklig sida finns också vissa 
typiska drag som känns igen inom kulturen. I en given situation står 
vi inför en oändlig möjlighet av språkliga val, men dessa val begräns-
as i praktiken av situationen och den kulturella kontexten. Om vi vill 
att ett språkligt uttryck ska fungera på ett visst sätt måste vi uttrycka 
oss på ett sätt som överensstämmer med vår avsikt. Detta system av 
språkliga mönster ger varje talare eller skribent möjligheter att formu-
lera sitt uttalande ändamålsenligt. Som lyssnare och läsare kan vi 
också inom en bekant kultur identifiera andras yttranden, eftersom de 
följer dessa språkliga mönster. Detta är vad som avses med begreppet 
genre. Hedeboe & Polias (2008) definierar genre som ”en social pro-
cess med igenkännbara steg och ett särskilt socialt syfte”.  

En genre kan utryckas i form av en text, som kan identifieras gen-
om sina olika steg. Textens struktur är alltså kopplat till dess syfte. En 
berättelse kännetecknas till exempel av att den inleds med en orien-
tering, varpå en komplikation följer och mot slutet kommer en lös-
ning. Dessa är berättelsens tre steg, som möjliggör syftet att under-
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hålla och som gör att läsaren genast vet vad som kommer när hon 
läser ”Det var en gång…” i en bok. Inom den pedagogiskt inriktade 
forskningen inom SFL har man identifierat en rad olika genrer som är 
vanliga inom skolan. Bland dem finner vi bland andra de berättande, 
beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande genrerna 
(Hedeboe & Polias 2008).  

2.1.2 Situationskontexten 
För att närmare beskriva på vilket sätt situationskontexten har betyd-
else för språket använder man inom den funktionella grammatiken tre 
variabler, som beskriver tre olika aspekter av situationskontexten. På 
engelska kallas dessa variabler field, tenor och mode. På svenska an-
vänds benämningarna fält/verksamhet, relation och kommunikations-
sätt.  

Fält eller verksamhet används för att beskriva vad det handlar om, 
vilket innehåll eller vilken aktivitet det rör sig om.  

Relationen har att göra med de sociala roller som författaren och 
läsaren har. Hur roller skapas och upprätthålls är kopplat till språk-
användningen.  

Kommunikationssätt är hur texten förmedlas, vilket medium som 
används. Det kan vara muntligt eller skriftligt, via tv eller böcker t.ex.  

2.1.3 Lexikogrammatiken 
De tidigare nämnda skiktens betydelser kommer till uttryck i ord och 
sammansättningar av ord. Detta är vad som kallas lexikogrammatik. 
Den sociala kontexten betydelser realiseras alltså av lexikogramma-
tikens olika uttryck. Att analysera texter utifrån den funktionella 
grammatiken innebär att se hur ord och grammatiska strukturer häng-
er ihop med kontexten.  

För att uttrycka en viss betydelse finns ett sätt som är mer typiska 
än andra. För att uttrycka att någon gör något används vanligtvis ett 
verb. Detta sätt att uttrycka att något händer kallas kongruent. Men att 
något sker kan också uttryckas med att substantiv, till exempel kan 
”att bädda sängen” bli ”bäddning”. Detta kallas för en grammatisk 
metafor. Grammatiska metaforer förekommer även i andra delar av 
den funktionella grammatiken. 
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2.1.4 Metafunktionerna 
Grundläggande inom den funktionella grammatiken är att undersöka 
vad det är vi gör med språket, dvs. beskriva språkets funktioner. En 
viktig del av modellen utgörs av de tre metafunktionerna, som be-
skriver just detta.  

Den interpersonella metafunktionen har att göra med hur vi förhåller 
oss till varandra, hur vi skapar relationer och roller genom språket.  

Den ideationella metafunktionen beskriver vilken typ av information 
vi förmedlar och hur vi förhåller oss till den.  

Den textuella metafunktionen rör språkets roll i sammanhanget, hur 
en text konstrueras med hjälp av ord och satser.  

Metafunktionerna hör ihop med situationskontextens tre variabler, 
men skär igenom samtliga skikt. Textens fält motsvaras av den idea-
tionella metafunktionen, relationen av den interpersonella och kom-
munikationssättet av den textuella funktionen.  

Följande figur kan användas för att illustrera hur modellens olika 
delar hör ihop.  

 

 

Figur 1. Språkets skikt. (Efter Martin i Hedeboe & Polias 2008.) 

Kulturkontext  
(Genre) 

Situations-
kontext 

Lexiko-
grammatik 
(Text) 
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Fält 
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2.1.5 Tillämpning  
Den grammatiska modell som presenteras inom SFL kan tillämpas 
inom många olika områden och olika inriktningar har vidareutvecklat 
begrepp och metoder. Inom den kritiska diskursanalysen undersöks 
maktrelationer i samhället med hjälp av lingvistisk analys (Holmberg 
& Karlsson 2006:200). Inom den typen av forskning undersöks bland 
annat sociala roller och relationer, politisk diskurs och journalistiskt 
språk. En annan viktig inriktning är den pedagogiska, som lägger stor 
vikt vid skrivutveckling. Situationskontexten har då en central betyd-
else. Eftersom språket både skapar och påverkas av den sociala kon-
texten, blir den pedagogiska drivkraften inom SFL att stötta elevernas 
språkutveckling och göra dem medvetna om sitt eget och andra språk. 
Målsättningen är att eleverna ska öka sin språkliga repertoar och på så 
vis kunna delta i fler sociala kontexter. I praktiken handlar det om att 
lära ut sådana språkliga mönster som är högt värderade i ett samhälle, 
t.ex. ett specialiserat vetenskapligt språk. Holmberg & Karlsson 
(2006:203) skriver att den goda pedagogiken enligt Halliday, måste 
”ta sikte på att alla ska få tillgång till de språkliga resurser som 
värderas högt i ett samhälle, och därmed också bidra till att fler får 
tillträde till situationer som präglas av ett mer specialiserat språk. Och 
i vårt samhälle hänger detta specialiserade språk ofta ihop med 
skrift.”  

I Australien har den pedagogiska tillämpningen av SFL (kallad 
Sydney- eller genreskolan), med sin uttalade vilja att minska de soci-
ala skillnaderna mellan olika elevgrupper, nått stor spridning sedan 
1980-talet. I centrum för undervisningen finns begreppet genre, som 
beskriver hur en text med ett visst socialt syfte använder särskilda 
språkliga mönster för att uttrycka det. Men menar alltså att det finns 
ett systematiskt samband mellan språket och den sociala kontexten. 
Genom en explicit grammatikundervisning som synliggör dessa mön-
ster vill man ge eleverna de språkliga verktyg och den medvetenhet, 
som behövs för att uttrycka sig inom den givna genren. Även i Sver-
ige börjar genrepedagogiken spridas, vilket medför att den funktion-
ella grammatiken får en mer framträdande roll. Eftersom språket är 
ett redskap för att tillgodogöra sig kunskap inom alla ämne, är genre-
pedagogiken en angelägenhet för lärare inom olika ämnen. (För be-
skrivningar av tillämpning se bl.a. Axelsson m.fl. 2006 och Gibbons 
2006.)  
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2.2 Forskningsbakgrund 
Den SFL-orienterade forskningen har bland annat syftat till att kart-
lägga skolans läromedelstexter, framförallt i Australien (Blåsjö 2006: 
34). I Sverige har en grupp forskare i Uppsala använt den funktionella 
grammatiken för att undersöka elev- och läromedelstexter i grund-
skolan och gymnasiet. Projektet Elevers möte med skolans textvärldar 
leds av professor Caroline Lidberg och en av dem som har arbetat in-
om projektet är Agnes Edling. Hon har undersökt abstraktionsnivå i 
läromedel, för att se hur texter under skoltiden utvecklas från det var-
dagsnära mot det mer specialiserade språk som utmärker olika ämnen 
(Edling 2006). Inom projektet försöker man finna kunskap som kan 
hjälpa de elever som har svårt att följa med i den språkliga utveck-
lingen som sker under skoltiden. 

Det finns även forskning inriktad mot skrivandet i arbetslivet. 
Drivkraften för sådan forskning har ofta varit pedagogisk (Blåsjö 
2006). Man har främst intresserat sig för akademiska yrken, tradi-
tionellt förknippade med skrivande. Genom att studera dessa yrkens 
genresystem har man kunnat utforma en undervisning som förbereder 
studenterna för arbetslivet. Etnografiska metoder har kombinerats 
med textanalys. En av de främsta skillnaderna mellan skrivandet i 
skolan och i arbetslivet, är att texter i arbetslivet oftare skrivs kollek-
tivt. Dessutom kan texter fungera som ett sätt för individen att posi-
tionera sig inom arbetsgruppen (Blåsjö 2006). Svensk forskning om 
skriftanvändning inom yrkeslivet är ganska begränsad. Det finns dock 
exempel på etnografiskt inriktade studier på särskilda arbetsplatser, 
som Volvo och Postgirot. Mer skriftorienterad forskning har främst 
varit inriktad mot tjänstemannayrken (Karlsson & Ledin 2004). I 
Australien har Rick Iedema (1997) använt sig av SFL för att analys-
era texter i arbetslivet. Jag kommer att använda mig av hans beskriv-
ning av texter inom genren direktiv.  

När det gäller yrken som traditionellt inte har förknippats med 
skrivande har forskarnas intresse inte varit särskilt stort. Yrken som 
undersköterskans har betraktats som huvudsakligen praktiska. Forsk-
ningsprojektet Skriftbruk i arbetslivet var en svensk föregångare inom 
området. Under tre år undersöktes skriftbruket i några vanliga sven-
ska yrken, däribland undersköterskans. Resultatet har presenterats i 
ett antal rapporter (tillgängliga på projektets webbplats, se littera-
turlistan) samt i boken En arbetsdag i skriftsamhället av Anna-Malin 
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Karlsson. Dessa resultat har fungerat som en utgångspunkt för mina 
frågeställningar kring språkbruket inom vården samt givit mig en 
värdefull ram för analyserna av texterna. Min undersökning är ett 
försök att ytterligare fördjupa kunskapen om texter inom ett av de 
yrken som har beskrivits.  

Skriftbruk i arbetslivet var inriktat mot att kartlägga skriftbruket 
inom olika yrken. Man ville ta reda på vilken funktion skriften har, 
samt var och när det skrivs. Ett centralt begrepp är skrifthändelse, 
som definieras som ”en händelse där skrift används på något sätt, 
genom att man läser, skriver eller pratar om något skrivet” (Karlsson 
2006:23). Genom etnografiska studier har man kunnat studera skrift-
händelserna i sin sociala kontext. Återkommande skrifthändelser bil-
dar skriftpraktiker, som i sin tur är kopplade till sociala handlings-
mönster. Texter bör alltså förstås utifrån den situation de har uppstått 
ur.  

Även den enskilda individens läs- och skrivkunnighet bör förstås 
ur samma perspektiv. Inom den forskningsgren som på engelska kall-
as New Literacy Studies har man denna syn på individens skriftkom-
petens. Man talar om literacies i plural, med hänvisning till att olika 
situationer kräver olika skriftkompetenser. Forskning kring skriftkul-
turer i helt vanliga yrken som t.ex. undersköterska kan bidra till att 
synliggöra vilka skriftkompetenser som är nödvändiga för yrkesutöv-
ningen. I förlängningen är det inte omöjligt att detta skulle kunna på-
verka yrkets status.  

En anledning till att forskare har börjat intressera sig för icke-aka-
demiska yrken kan vara de förändringar som har skett inom arbetsliv-
et. Läsandet och skrivandet utgör idag en större del än tidigare av 
yrken som traditionellt har varit praktiskt inriktade. Denna utveckling 
har skett i takt med att arbetarna förväntas vara mer självständiga och 
flexibla. Att kunna läsa instruktioner och säkerhetsföreskrifter är ofta 
en förutsättning för att utföra vissa arbeten (Karlsson 2006). I bland 
annat USA och Kanada har man haft problem med att de anställda 
inte har den skriftkompetens som är nödvändig för att utföra arbetet 
säkert. Som en följd av detta ser man ibland att arbetsplatsolyckor 
sker, eftersom personalen inte har kunnat läsa säkerhetsföreskrifter 
(Karlsson 2006:18). I dessa länder sker forskning och undervisning 
under benämningen workplace literacy. En motsvarande inriktning 
saknas i Sverige och Karlsson (2006:18) poängterar att den typ av 
arbetsplatsolyckor som förekommer i USA inte är särskilt vanliga 
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här. Det är dock inte otänkbart att vi kan uppleva snarlika scenarion i 
framtiden. Äldreomsorgen är en sektion av yrkeslivet där invandrare 
med brister i språket faktiskt kan få en anställning och det före-
kommer också att personal inte kan läsa eller skriva. I granskningen 
av Stockholms stads äldreomsorg skriver inspektörerna: 

Dokumentation är en lagstiftad skyldighet enligt socialtjänstlagen 
inom vård och omsorg. Enhetschefer uppger att de har anställda 
som varken kan läsa eller skriva vilket innebär att de inte kan till-
godogöra sig skriftlig information. Detta kan i sin tur medföra 
komplikationer i informationsöverföringen. (Hirsch m.fl. 2006:6) 

Situationen kompliceras naturligtvis av att en betydande del av de 
anställda inom vården har svenska som andraspråk. Det handlar alltså 
både om grundläggande läs- och skrivkunnighet och färdigheter i det 
svenska språket. Många satsningar på utbildning av personal inom 
äldreomsorgen har redan gjorts, men bristande språkkunskaper och 
avsaknad av studievana har skapat problem (Sjösvärd & Skeppstedt 
2007:4). Under senare år har man med framgång i Stockholm försökt 
skapa utbildningar som tar hänsyn till dessa faktorer, bland annat 
genom att erbjuda extra språkligt stöd och ett utvecklat samarbete 
mellan skola och arbetsplats. Troligtvis kommer utbildningar i 
framtiden i ännu högre grad att anpassas efter deltagarnas tidigare 
erfarenheter. En utmaning ligger i att nå de vuxna personer som inte 
har haft förmånen att lära sig skriva och läsa tidigare i livet. Kanske 
kommer det att leda till en ny typ av undervisning som liknar den som 
finns i den engelskspråkiga världen.  

För att kunna tillgodose de olika krav som ställs på personer födda 
utomlands som ska arbeta inom vården, krävs en ökad kunskap om 
vårdarbetets villkor. Genom att studera skriftbruket och texterna som 
förekommer i arbetet kan vi vinna kunskap som förhoppningsvis kan 
användas av lärare i svenska som andraspråk. Utöver detta är det 
också troligt att utbildningen i svenska i större utsträckning måste 
samordnas med yrkesutbildning och praktiskt arbete. Det betyder att 
även yrkeslärare behöver få kunskap om de språkliga krav som ställs 
inom vård- och omsorgsarbete.  

I denna undersökning kan jag dra nytta de etnografiska studier av 
undersköterskans arbete som har gjorts inom projektet Skriftbruk i 
arbetslivet. Jag kommer att ytterligare fördjupa den lingvistiska ana-
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lysen av de yrkesrelaterade texterna utifrån ett funktionellt perspektiv. 
Att en detaljerad lingvistisk analys kan kombineras med ett intresse 
för den vidare sociala kontexten motiverar Halliday:  

Language is as it is because of the functions it has evolved to 
serve in people’s lives; it is to be expected that linguistic structu-
res could be understood in functional terms. But in order to under-
stand them in this way we have to proceed from the outside in-
wards, interpreting language by reference to its place in the social 
process. (Halliday 1978:4) 

Genom att dessutom anlägga ett pedagogiskt perspektiv, hoppas jag 
att mina resultat kan bidra till en ökad förståelse av texter och skriv-
ande inom vården. Denna kunskap har inte bara relevans för andra-
språksundervisning, utan även för den ämnesspecifika undervisningen 
inom omvårdnadsprogrammet och för chefer inom äldreomsorgen 
som vill hjälpa sina anställda att utveckla språket som arbetsredskap.  

2.3 Undersköterskan – utbildning och yrke 
För att förstå undersköterskans yrkesroll idag kommer jag att ge en 
kortfattad tillbakablick av yrkets utveckling, baserad på Herrman 
(1998). Därefter försöker jag ge en bild av undersköterskans arbete 
idag.  

Omhändertagandet av andra människor har alltid varit en del av 
människans aktiviteter. Beteckningen undersköterska tillkom först 
under 1900-talet. De första utbildningarna inom vård och omsorg var 
praktiskt inriktade, utformade som lärlingssystem på de enskilda 
vårdinstitutionerna. Skötarnas roll var att bistå sjuksköterskan i hen-
nes arbete. Det dröjde till slutet av 1950-talet innan en mer allmän 
utbildning för vårdbiträden och undersköterskor blev verklig. År 1957 
startades en knappt årslång utbildning i form av en yrkesskola, med 
inslag av både teori och praktik. År 1971 uppgick denna utbildning i 
gymnasieskolans regi, vilket också gav eleverna ökade möjligheter att 
studera vidare på högskola. Även utbildningens målsättningar vid-
gades, både teoretiskt och praktiskt. Det omvårdnadsprogram som 
finns i dagens gymnasieskola kom till i samband med en reform av 
gymnasieskolan 1992, som resulterade i 16 nationella program. I det 
nya omvårdnadsprogrammet finns en ambition att ge eleverna en bred 
kompetens som omvårdare, vilket ska ge dem en större flexibilitet på 
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arbetsmarknaden och möjlighet att arbeta med olika uppgifter inom 
vården. Omvårdnadsprogrammet kan också läsas inom ramen för den 
kommunala vuxenutbildningen (komvux). Huvudämnen inom pro-
grammet är social omsorg och omvårdnad. Dessa beteckningar syftar 
på ämnenas teoretiska innehåll, medan begreppet vård och omsorg 
syftar på praktiska erfarenheter. Teori och praktik utgör en ”oskiljak-
tig enhet” inom programmet och den arbetsplatsförlagda utbildningen 
ska vara minst 15 veckor.  

I omvårdnadsprogrammets programmål (Skolverket 2000) fastslås 
att studierna ska förbereda elevernas både för yrkeslivet och vidare 
studier. Ett centralt begrepp inom programmet är människa, som är 
mer värdeneutralt än ord som patient och vårdtagare. I program-
målen betonas att utbildningen utgår från en värdegrund där alla 
människor har lika värde. Omvårdnadsprogrammet ska ge kunskap 
om människans hela livslopp ur olika perspektiv. Därför är kunskaper 
från olika områden viktiga, såsom psykologi, sociologi, pedagogik, 
medicin och omvårdnadsvetenskap. Även språkets roll tas upp i pro-
grammålen. Språket beskrivs som ”ett redskap för kommunikation 
men också för reflektion och lärande” (Skolverket 2000:9). Ansvaret 
att utveckla språkförmågan ligger på alla ämnen inom utbildningen. 
Omvårdnadsprogrammet ger den kompetens som är nödvändig för att 
arbeta som undersköterska. En undersköterska arbetar med sådant 
som rör patientens dagliga vård. Det inkluderar till exempel att ge 
mat, tvätta och klä på patienten. Även viss provtagning, såromlägg-
ning, läkemedelsadministration m.m. kan ingå efter delegering från 
en sjuksköterska. På ett äldreboende arbetar vanligtvis även vård-
biträden och sjuksköterskor.  

Vård- och omsorgspersonal utgör den i särklass största yrkesgrup-
pen i Sverige. Nästan en halv miljon människor arbetar inom detta 
område, varav 88 procent är kvinnor (SCB 2007). Många är anställda 
inom kommuner. I en rapport från Sveriges kommuner och landsting 
(2006) beskrivs mångfalden och integration inom sektorn som en 
kvalitetsfråga. Enligt rapporten är 11 procent av all kommunalt an-
ställd personal född utomlands. De största yrkesgrupperna för kom-
munal personal, både inrikes och utrikes födda, är undersköterskor 
och vårdbiträden. I dessa yrken är andelen anställda födda utomlands 
ca 14 procent. Statistiken gäller år 2005. I rapporten lyfts de anställda 
som är födda utomlands fram som en tillgång, på grund av sin språk- 
och kulturkometens. ”Den kompetensen är en mycket värdefull till-
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gång som det gäller att ta tillvara i de olika verksamheterna” heter det 
i förordet (Sveriges kommuner och landsting 2006:1). Vård- och 
omsorgsarbete är ett kvinnodominerat område. År 2004 var 94,1 pro-
cent av kommunalt anställda undersköterskor kvinnor.  
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3 Material och metod 

3.1 Material 
För att genomföra denna undersökning har jag valt fyra olika texter, 
vilket var ett hanterbart antal. Min huvudsakliga målsättning har varit 
att undersöka språket som används inom vården, men det är även 
intressant att se hur språket som används under utbildningen bidrar 
till att bygga upp kunskap och en yrkesidentitet. Därför valde jag två 
texter ur läromedel med anknytning till vården och två texter från 
olika äldreboenden. En heltäckande kartläggning av texter inom äld-
reomsorgen är givetvis inte möjligt att göra. Min undersökning bör 
snarare ses som ett exempel på vad en analys utifrån den funktionella 
grammatiken kan ge. Därför ville jag ha texter som inte liknade var-
andra för mycket, utan kunde tänkas ge olika resultat i analysen. 
Även slumpen har spelat in. Med hänsyn till tid- och tillgänglighets-
aspekter har jag helt enkelt haft ett ganska begränsat urvalsmaterial 
att välja ifrån. Nedan följer en kortfattad presentation av de fyra 
texter som kommer att analyseras. Texterna återges i sin helhet i 
samband med att resultaten presenteras.  

Den första texten är hämtad ur ett läromedel för gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram. Inom programmet finns många kurser med oli-
ka inriktningar och en uppsjö läromedel, som ofta kommer i nya upp-
lagor. Jag valde att utgå ifrån litteratur som kunde antas vara grund-
läggande för programmets inriktning och vara relativt nyskriven. Den 
text jag kommer att analysera är hämtad ut läromedlet Vård och om-
sorg utgivet av Utbildningslitteratur 2003 och har rubriken ”Omvård-
nadens domänbegrepp”. Den återfinns i bokens femte kapitel som 
bland annat beskriver omvårdnadsvetenskapen. I avsnittet förklaras 
några grundläggande begrepp. Valet bygger på ett antagande att en 
text som beskriver något grundläggande inom ämnet vård och omsorg 
också kommer att uppvisa drag som är typiska för hela ämnets sätt att 
realisera betydelser.  

Eftersom min undersökning har ett andraspråksperspektiv ville jag 
även ha en text som är anpassad till elever med annat modersmål än 
svenska. Urvalet var inte särskilt stort och jag valde det läromedel 
som var mest aktuellt. Ljungbacken – svenska i vården gavs ut 2006 
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på Natur och Kultur och riktar sig främst till elever som har avslutat 
sin sfi-utbildning och ”behöver utveckla sina kunskapar i svenska och 
vårdsvenska”. I boken möter läsaren personal och boende på det fik-
tiva äldreboendet ”Ljungbacken”. Alla texter och övningar kretsar 
kring situationer och händelser där. Jag har valt ett avsnitt ur kapitel 7 
som handlar om ”besvärliga anhöriga” och har rubriken ”Min mam-
ma vill inte ha det så”. I texten beskrivs en vardaglig händelse på 
äldreboendet och vilka konsekvenser det får när den boendes anhörig 
får höra vad som hänt. Därefter följer två övningar med utgångspunkt 
i texten, varav jag har valt att analysera den ena. Det poängteras i för-
ordet att ordförrådet är viktigast, men i boken finns också övningar av 
andra slag. Genomgående försöker boken skapa en känsla att läsaren 
faktiskt arbetar på Ljungbacken, genom uppgifter som utgår ifrån att 
beskriva situationer eller typiska texter som vätskelista och omvård-
nadsplan för eleven att bekanta sig med.  

I kapitlet ”Min mamma vill inte ha det så” får läsaren möta ”Inga 
Blomlöf i rum 429”. Till att börja med ges en kort biografisk beskriv-
ning av hennes liv, därefter följer två övningar kring det aktuella ord-
förrådet. Sedan kommer det avsnitt som jag analyserar, där vi får veta 
vad som hände när Ninni i personalen klippte håret på Inga. 

Den tredje texten kommer från ett äldreboende i Stockholms-
området och har överskriften ”Hygienrutiner”. Texten är tryckt på ett 
A4-ark som har delats ut till de anställda. Avsändare till texten är 
enhetschefen på äldreboendet och längst ner finns en rad för den 
anställde att underteckna för att bekräfta att man läst texten. Enligt 
enhetschefen är texten en anpassad version av en befintlig text om 
hygien.  

Den fjärde texten kommer från projektet Skriftbruk i arbetslivet. 
Det är en av flera som samlades in under observationen av en under-
sköterskas arbetsdag. Texten är en kopia ur en anteckningsbok där 
personalen på äldreboendet gör noteringar om en av de boende. Den-
na text är den enda som är skriven för hand. Jag har överfört de hand-
skrivna anteckningarna till datorn och eventuella felaktigheter är jag 
ansvarig för. En kolumn till vänster på bladet där datum har noterats 
var tyvärr oläslig och kunde inte användas i analysen. Jag har tillgång 
till ytterligare två texter från projektet, den ena är en medicinlista för 
en boende och den andra är två dikter från en anslagstavla utanför 
avdelningens expedition. Även om texterna inte kommer att analy-
seras närmare kan det vara värt att notera att de finns. 
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När det gäller urvalet av texter i läromedlen har jag försökt välja 
avsnitt som är relativt självständiga och går att förstå även i utanför 
sin kontext. Mitt material är tämligen begränsat, vilket möjliggör en 
större noggrannhet i analysen. Det är dock svårt att veta om mina 
resultat säger något generellt om språkbruket och texter i vården.  

3.2 Metod 
Den funktionella grammatiken är både en teoretisk ram för hur text-
erna fungerar i sin kontext och en modell för att analysera specifika 
lingvistiska mönster. Grunden är språkets funktion i en given situa-
tion. Sammanhanget är alltså alltid viktigt. Modellens olika delar fun-
gerar hela tiden i samverkan med varandra. I denna undersökning har 
jag valt att utgå ifrån en analys av interpersonella betydelser, dvs. 
undersöka hur olika roller och relationer roller inom utbildning och 
vårdarbete skapas och upprätthålls i texterna. Detta innebär att jag 
fördjupar mig i den del av situationskontexten som benämns relation. 
De övriga två delarna, fält och kommunikationssätt, är av liknande 
slag i de fyra texterna. Samtliga texter tillhör fältet sjukvård/äldre-
omsorg, om än på olika sätt. Och alla texter är skriftliga, dvs. deras 
kommunikationssätt är likartade. Det går dock inte att skilja den in-
terpersonella analysen helt från andra delar av modellen. Därför har 
jag även valt att se på hur texterna är konstruerade, dvs. göra en text-
uell analys, som tillför intressanta perspektiv.  

För närmare beskrivning av analysbegrepp och metod, se Holm-
berg & Karlsson (2006) och Hedeboe & Polias (2008).  

3.3 Avgränsningar 
Det är självfallet nödvändigt att göra vissa begränsningar. Att kart-
lägga språkbruket inom en hel sektor inom arbetslivet är omöjligt. Jag 
väljer därför att koncentrera mig på yrkeskategorin undersköterskor 
och särkskilt arbete inom äldreomsorgen. För en fullständig beskriv-
ning av språket en undersköterska använder i sin yrkesutövning skulle 
antagligen det muntliga kräva störst utrymme. Av praktiska skäl har 
jag valt att fokusera på det skriftliga. Man ska dock vara medveten 
om att en text aldrig kan skiljas från den sociala kontexten, vilket 
betyder att vissa av texterna endast kan förstås fullständigt i relation 



 27 

till hur de används och hur de samverkar med muntlig kommunika-
tion i de olika sammanhangen.  

Texterna kan inte heller antas representera hela det fält som skrift-
språket utgör, utan får här ses som ett litet exempel på vad som kan 
förekomma. Jag har valt texter både ur läromedel och ur den faktiska 
verksamheten. Min avsikt är att resultatet ska säga något både om det 
språk som karaktäriserar utbildningen till undersköterska och det 
språk som används inom yrkesutövningen.  
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4 Texternas genre och situationskontext 

 
I detta kapitel beskrivs texternas genre och situationskontext utifrån 
den teoretiska ram som presenterades i inledningen. Texterna återges 
i samband med det också i sin helhet.  

4.1.1 Text 1: Omvårdnadens domänbegrepp 
Genre: Eftersom texten finns i ett läromedel för gymnasiets omvård-
nadsprogram riktar den sig till ungdomar och vuxna som redan har 
valt att de vill arbeta inom vården. Textens syfte är att beskriva några 
grundläggande begrepp som används inom omvårdnadsvetenskapen, 
samt att argumentera för att de är viktiga. Texten finns tidigt i boken 
och kan ses som en introduktion till den teoretiska sidan av ämnet. 
Det övergripande syftet med läromedel och utbildning är att eleverna 
ska träda in i den diskurs som kännetecknar kunskapsområdet, vilket 
bland annat innebär att använda språket på ett sätt som är typiskt för 
ämnet. Språket är ett viktigt verktyg för förståelse och inlärning, ef-
tersom det påverkar hur vi beskriver vår omvärld. Syftet med detta 
läromedel är således att eleven ska identifiera sig och tänka som en 
undersköterska/vårdare. För att uppnå sitt syfte har författaren använt 
sig av olika genrer i sin text, vilket skapar en s.k. makrogenre (Hede-
boe & Polias 2008). I den här texten ser vi inslag av beskrivning och 
argumentation. De beskrivande delarna vill skapa förståelse för be-
greppen, medan de argumenterande motiverar varför det är önskvärt 
att ha en holistisk människosyn som vårdare.  

Fält: Det område som texten handlar om är omvårdnaden och några 
av dess grundläggande begrepp. Det handlar alltså om att lägga grun-
den för en fortsatt utveckling och förståelse inom ämnet, genom att på 
ett ganska vardagligt sätt introducera mer vetenskapliga termer. Inom 
skolans undervisning sker ofta en sådan utveckling, där språket går 
från det vardagliga till det mer vetenskapliga vilket också förflyttar 
eleven mot ett mer vetenskapligt förhållningssätt.  
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Text 1. Omvårdnadens domänbegrepp 

OMVÅRDNADENS DOMÄNBEGREPP 
För att beskriva omvårdnad använder man sig av s k domän-
begrepp. Det är grundläggande begrepp, eller ord, som tillsam-
mans talar om vad området utmärks av. De allra flesta omvård-
nadsteorier innehåller dessa begrepp. Omvårdnadsteorierna be-
skriver omvårdnadens innehåll och mål.  

De fyra domänbegreppen som beskriver omvårdnad är:  
− Människa 
− Miljö 
− Omvårdnadshandling 
− Hälsa 

MÄNNISKA 
Detta ”begrepp” beskriver hur du som vårdare ser på vård-
tagaren/ medmänniskan. Vi har alla någon idé om vad en män-
niska är och under vilka villkor hon lever, dvs vi har en män-
niskosyn. En humanistisk människosyn innebär att man tycker 
att varje människa är född fri och har möjlighet att göra fria val. 
Varje människa har rätt och förmåga att styra sitt eget liv.  

”Människan” kan man förstå först när alla olika delar blir 
synliga, när man ser helheten – hela människan. Som vårdare ska 
du sträva efter att se helheten; ha en holistisk människosyn. Har 
man en holistisk grundsyn ser man människan samtidigt ur 
biologisk, psykologisk, social, andlig och kulturell synpunkt.  

Ur: Vård och omsorg av Lena Sahlqvist. Utbildningslitteratur 2003 

Relation: Textens avsändare är en företrädare för omvårdnadsveten-
skapen, en expert med andra ord. Läsaren ska precis träda in i det nya 
ämnet och är därmed en novis. Ändå är tilltalet inte särskilt distan-
serat, utan inbjuder läsaren till att själv föreställa sig i de olika situa-
tionerna som beskrivs. Genom det inkluderande tilltalet realiseras det 
övergripande syftet att få eleven att identifiera sig som vårdare.  

Kommunikationssätt: Vi har att göra med en skriftlig lärobokstext, 
med mycket definitioner och begrepp. Den skriftliga texten är dock 
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tänkt att användas i undervisning, och det är möjligt att tänka sig att 
en sådan situation skulle skapa muntliga ramar kring det skriftliga.  

4.1.2 Text 2: Min mamma vill inte ha det så 
Genre: Texten är hämtad ur ett läromedel i svenska som andraspråk 
med inriktning mot vårdsvenska. Bokens övergripande syfte är att få 
eleverna att bli bättre på det språk som behövs för att arbete inom 
vården, särkskilt äldrevården. Ett syfte som kan kopplas ihop med det 
språkliga är liksom i föregående text att få eleverna att tänka som 
vårdpersonal, vilket bland annat kan åstadkommas genom språkbruk-
et, samt genom att bygga upp situationer i texterna som underlag för 
vidare reflektion.  

Texten är skriven som en berättelse, med de tre stegen orienter-
ing, komplikation och lösning. En berättelses sociala syfte är van-
ligtvis att underhålla och beskriva ovanliga eller problematiska händ-
else och deras lösning (Hedeboe & Polias 2008), vilket också stäm-
mer i detta fall. Trots att texten är ganska kort hinner spänning byggas 
upp, samtidigt som ett högst relevant problem inom vården aktuali-
seras. Genom att låta lösningen bli ganska kort och kanske inte den 
ideala för alla inblandade, lämnar författaren öppet för diskussion 
kring händelsen. Här kan man säga att läromedelsförfattaren under-
ordnat sig den berättande genres krav på struktur och syfte, samtidigt 
som hon inte överger de övergripande målsättningarna för läromedlet. 
Berättelsen följs sedan av några frågor som är tänkta som underlag 
för reflektion och diskussion i klassen.  

Fält: Textens beskriver det dagliga livet och arbetet på ett typiskt 
svenskt äldreboende. Språket är vardagligt och tämligen kontextbun-
det, det förutsätter nästan att läsaren har bekantat sig med personerna 
i boken i tidigare kapitel.  

Relation: Författaren gör sig själv osynlig i berättelsen. Det är inte 
henne utan bokens karaktärer läsaren ska relatera till. Man kan ändå 
säga att författaren genomgående i boken försöker ha en jämlik rela-
tion till läsaren, genom att ha undersköterskan/vårdarens perspektiv i 
texter och övningar. Så även i denna text, som hade sett helt annor-
lunda ut om den hade varit skriven ur en anhörigs perspektiv. På så 
sätt kan man säga att författaren skapar och upprätthåller en sorts  
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Text 2. Min mamma vill inte ha det så 

Ninni är Ingas kontaktperson och så här gick det en gång när 
Ninni försökte vara snäll. Inga började bli långhårig och på 
torsdagseftermiddagen hade Ninni lite tid över så hon tänkte att 
hon kunde klippa Inga. Inga blev glad för hon vill inte gå till en 
frisör. Hon får bara ont i ryggen av att sitta i frisörstolen och hon 
är inte intresserad av att skvallra. Hon vill hellre bli lite om-
pysslad av Ninni och dricka kaffe och småprata lite medan Ninni 
klipper henne. När Ninni var klar gick hon hem, hennes arbets-
dag var slut. 

Senare på kvällen ringde Ingrid för att fråga hur Ingas dag 
varit. Det var Anna som svarade. Hon berättade att Inga blivit 
friserad och att hon var glad. Då blev Ingrid rosenrasande. Hon 
tyckte att det var fel av Ninni att själv klippa Inga. Inga hade 
minsann alltid gått till en frisör i Gransjön och det skulle hon 
fortsätta med. Och pengar hade de gott om. Ingrid skulle skicka 
mer så att Inga kunde få komma till sin frisör och bli klippt på 
riktigt. ”Min mamma vill inte ha det så. Det vet jag och nu ser 
hon väl gräslig ut i håret för Ninni är ju faktiskt bara en vårdare – 
inte någon frisör!” hann Ingrid också säga innan hon la på. Anna 
fick order om att Inga genast skulle tas till en frisör.        

A Berätta för dina kamrater om någon anhörig som du tycker har 
varit besvärlig.  

B Diskutera sedan i gruppen om hur man kan lösa olika svåra 
situationer som uppstår på grund av att de anhöriga är besvärliga.  

1. Ska man göra som den anhöriga vill eller som den boende 
vill? 

2. Får man göra saker med de boende utan att berätta det för 
de anhöriga? 

3. Ska enhetschefen tala med en anhörig som är ovänlig mot 
personalen? Hur säger man då? 

Ur: Ljungbacken. Svenska i vården av Märta Johansson. Natur och kultur 
2006. 
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gemenskap eller lojalitet med läsaren, till viss del också känslomäs-
sig. I de avslutande övningarna förändras relationen och här kan för-
fattaren inte längre dölja sin position som expert. Det är heller inte 
önskvärt, eftersom syftet med övningarna är att skapa diskussion, 
vilket motiverar instruktioner från en auktoritet. 

Kommunikationssätt: Kommunikationssättet är skriftligt och dis-
tanserat, men författaren försöker ändå skapa förutsättningar för ett 
språk som präglas av närhet och är dialogiskt genom att skapa en 
egen kontext i boken, möjlig att bygga vidare på. Berättelsens öv-
ningar fungerar som en övergång till den muntliga diskussion som 
texten är tänkt att ge upphov till i klassrummet.  

4.1.3 Text 3: Hygienrutiner 
Genre: Detta är en autentisk text från ett äldreboende. Dess syfte 
skiljer sig från de föregående texterna då den söker få personalen att 
följa vissa rutiner, den kräver handling. Huvudbetydelsen i texten 
utgörs av en rad uppmaningar till personalen, vilket är typiskt för 
genren direktiv. Iedema (1997) beskriver en modell för att analysera 
direktiv. Han menar att ett direktiv hör ihop med nödvändigheten av 
att organisera aktiviteter på en arbetsplats. På ett äldreboende där 
många arbetar tillsammans finns naturligtvis redan gemensamma 
överenskommelser om hur arbetet bör genomföras, kanske outtalade. 
Dessa sociala praktiker kan ytterligare aktualiseras i skriftlig form, 
vilket kan antas vara fallet med hygienrutinerna. Genom att beskriva 
rutinerna i skrift synliggörs vilka begränsningar och möjligheter som 
finns på olika nivåer i organisationen.  

Iedema skiljer mellan olika typer av direktiv. Antingen fungerar 
direktivet som ett initiativ för att sätta igång ett särskilt beteende, eller 
så upprepas ett tidigare budskap. Vi kan utgå ifrån att informationen i 
texten om hygienrutinerna inte är ny. De anställda förväntas ha kun-
skap från utbildning eller erfarenhet, det finns lagar att följa och före-
tagen kan även har en egen policy i frågan. Dessutom hänvisar texten 
till ”hygienpärmen som finns på avdelningens expedition” för mer 
information, vilket betyder att det redan finns skriftliga riktlinjer för 
hygienarbete på arbetsplatsen. En upprepning av uppmaningar kan 
förutom att aktualisera dem även modifiera dem på olika sätt. Min 
gissning är att denna text inte modifierar tidigare information, efter-
som det då hade varit viktigare att motivera förändringarna. 
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Text 3. Hygienrutiner 

Hygienrutiner 
Sprita alltid händerna. 

Desinfektera händerna med handsprit före arbeten och efter 
arbeten. 

ANVÄND ÅTERFETTANDE 
HANDDESINFEKTIONSMEDEL. 

Tvätta händerna med tvål då Du ser smuts. 

Handskar och plastförkläde, vid rätt tillfälle. 
Använd handskar vid arbetsuppgifter då händerna kan förorenas. 
Exempelvis vid nedre toalett, blöjbyte, kräkning o.s. v. 
Använd engångsförkläde i plast eller gul rock då Du är i direkt-

kontakt med vårdtagaren och dennes säng, vid blöjbyte, 
bäddning, personlig omvårdnad osv. 

För bästa hygien i omvårdnadsarbetet krävs det – 
Att man i omvårdnadsarbetet inte bär ringar, armband eller 

klocka. 
Att naglar är korta och inte är målade med nagelack. 
Att arbetskläderna är kortärmade. 
Att arbetskläderna byts ofta och tvättas i 60 grader. 
Läs mer i hygienpärmen som finns på avdelningens expedition. 
Om du har frågor tala med Sjuksköterska eller Enhetschef. 

Jag har tagit del av innehållet och förstår ovanstående text. 

Datum:______________ Namn: ________________ 

[Företagets namn] 

Enhetschef  
[Dennes namn] 

Texten kommer från ett äldreboende i Stockholmsområdet. Januari 2007. 

Fält: Det område texten beskriver är det dagliga arbetet på äldre-
boendet och mer specifikt rutiner kring hygien. Nivån på texten ligger 
någonstans mellan vardaglig och specialiserad. Det kan antas vara 
sunt förnuft att tvätta händerna i samband med blöjbyte och kräkning, 
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men delar av vokabulären tillhör ett språkbruk som kan antas vara 
typiskt för ett äldreboende (nedre toalett, handdesinfektionsmedel, 
förorena etc.). 

Relation: Texten är undertecknad av enhetschefen på det aktuella 
äldreboendet och riktar sig till de anställda. Eftersom sjuksköterskan 
framhålls som en auktoritet att vända sig till kan man anta att texten 
främst riktar sig till undersköterskor och vårdbiträden. Rollerna mel-
lan skribent och läsare är alltså inte jämlika. Det finns en viss distans 
mellan dem, men inte som i de föregående texterna. Personalen och 
chefen på en arbetsplats känner varandra redan och texten kan antas 
spegla denna relation. Uppmaningarna är direkta i textens första del. 
Visserligen används subjektet du, men endast för att förklara en upp-
maning. Läsaren förväntas bekräfta budskapet genom att underteckna 
på en förtryckt rad. Dennes respons är redan formulerad av skribenten 
som intar läsarens perspektiv i meningen ”Jag har tagit del av…”.  

Kommunikationssätt: Texten är skriftlig. Den är dialogisk i det av-
seende att en viss respons (i form av namnteckning men framförallt i 
handling) förväntas av läsaren. Men läsaren har lite utrymme att själv 
reflektera över innehållet. Den är beroende av sammanhanget på 
arbetsplatsen, till exempel när den refererar till specifika företeelser 
(gul rock, hygienpärmen) och personer (sjuksköterska, enhetschef).  

Eftersom en text inte går att skilja från situationen den används 
är det möjligt att andra faktorer spelar in på hur den faktiskt fun-
gerar i verkligheten. Samspelet mellan muntlig och skriftlig kom-
munikation på arbetsplatsen skulle kunna tillföra analysen andra 
dimensioner. 

4.1.4 Text 4: Journal på expeditionen för den boende A 
Genre: Texten är en sida ur en typ av journal där sjuksköterskor och 
undersköterskor för anteckningar över den boende A. Skriften an-
vänds för att föra över erfarenheter från det praktiska omvårdnads-
arbetet från en person till en annan. Informationen kan vara observa-
tioner av patientens tillstånd, uppmaningar till annan personal eller 
annat som rör A. Det handlar alltså om rapporterande, beskrivningar, 
instruktioner, men även en viss reflektion. Även denna text är ett 
exempel på en makrogenre, dvs. en text som kombinerar olika genrer  
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Text 4. Journalen på expeditionen för den boende A 

Kl. 21.45 A satt på golvet, säger sig inte ha ont. A rör sig 
obehindrat. 

/EN 

Blodsocker kurva 
8.00 5,6 

/TV 

Ta B-glukos kl. 20.00 /Avd. SS 
Redovisar B-glukoskurva 2/9. Ny kurva om 2 månader. /Avd SS 
Vä. sida. Pung är svullen. /YR 
Pung vä. sida normalstor. Ser ut som tidigare. /Avd. SS 
Å.T. Tandhygienist u.s. munhålan. Ser bra & välborstad 
ut. 

/Avd. SS 

A har lite tandsten som C. rekommenderar att A ska ta 
bort hos tand 1g/år. 

 

B (fru) åker bort i 14 dagar på semester från 9/10. Se 
vidare lapp p i plastmapp på framsidan. 

/FE 

Idag fått influensavacc vä arm /Avd. SS 
A har ont i sitt knä Vä /SE 
Kväll. A är orolig och stingslig, kort stubin. Han är även 
röd i ansiktet. Tog bld det låg på 6.0 det är ju bra. 

/Avd. SS 

A har klagat på ont i vä knä. Var stel i morse men gick 
bra. Om besvären tilltar finns S.Voltaren att ge 1 V.B. 
Max 2 gånger per dygn 

/Avd. SS 

Texten kommer från forskningsprojektet Skriftbruk i arbetslivet som pågick 
2002–2004.  

för att uppnå ett övergripande syfte. I journalanteckningarna beskrivs 
ofta patientens status följt av handling, rekommendation eller evalu-
ering. Hur iakttagelsen av patienten följs upp är också beroende av 
vem som skriver. Vi ser att sjuksköterskan intar en särställning i sina 
anteckningar och att hon är den som kan fatta beslut om behandling 
och står för kontakten med andra yrkeskategorier inom vården av A. 
Det är tydligt att texten har ett tydligt socialt syfte och att det finns ett 
etablerat system med förkortningar och uttryckssätt som förstås inom 
arbetsgruppen. 
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Fält: Denna text rör liksom den tidigare en väldigt specifik del av 
arbetet på äldreboendet, nämligen omvårdnaden av en enda patient. 
Språket är tämligen vardagligt när det rör observationer av patienten. 
Men en frekvent användning av förkortningar och vissa medicinska 
termer kan göra språket svårbegripligt för utomstående.  

Relation: Eftersom de som skriver och läser anteckningarna är sam-
ma personer är relationen tämligen jämlik, dock med undantag av 
sjuksköterskan som har en något högre maktposition. Vi ser till ex-
empel att hon inte undertecknar sina noteringar med initialer, utan 
med förkortningen ”Avd. SS” (avdelningssjuksköterskan). Flera röst-
er finns i texten, både patienten och olika personer i personalen. 

Kommunikationssätt: Texten är skriftlig, men med en närhet både 
till situation den beskriver och mellan skribent och läsare. Den är dia-
logisk och relaterar både till sådant som skrivits tidigare och andra 
texter på avdelningen. Texten skrivs kollektivt av personerna som 
arbetar på avdelningen och den fylls på fortlöpande med nya anteck-
ningar. Även denna text kan antas samspela med den muntliga kom-
munikationen på arbetsplatsen och texten visar även upp vissa drag 
av talspråk i form av fragmentariska meningar där delar som framgår 
av kontexten kan utelämnas. Troligtvis är denna text den som mest 
intimt relaterar till den muntliga kommunikationen och det praktiska 
arbetet på äldreboendet, vilket skapar en komplex väv av betydelser 
som inte är möjligt att kartlägga endast genom en textanalys. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av min analys. Kapitlet är 
indelat i avsnitt som beskriver olika aspekter av texterna. Varje av-
snitt inleds med de teoretiska ramarna, som utöver den inledande teo-
retiska beskrivningen, är nödvändiga för förståelsen av analysen. Jag 
har valt att inte redovisa samtliga analyser i sin helhet, utan lyfter 
istället fram särskilt intressanta delar av texterna. 
 

5.1 Språkhandlingar 
Den interpersonella metafunktionen har att göra med hur roller och 
relationer skapas genom språket. På satsnivå visar sig detta i olika 
typer av språkhandlingar.  

Språkhandlingarna kan beskrivas i två dimensioner, där någon 
form av utbyte sker. Antingen gäller detta utbyte information av nå-
got slag eller varor och tjänster, där det språkliga utbytet fungerat 
tillsammans med utbytet av ett föremål eller en handling. Dessa två 
alternativ utgör språkhandlingarnas ena dimension. Den andra beskri-
ver hur talaren uttrycker sig, antingen genom att ge eller att kräva. 
Genom att kombinera dessa valmöjligheter som språket erbjuder oss 
får vi en översikt över de basala språkhandlingarna.  

Tabell 1. De basala språkhandlingarna. (Efter Hedeboe & Polias 
2008.)  

 ge kräva 
information påstående fråga 
varor och tjänster erbjudande  uppmaning 

De olika valmöjligheterna som talaren erbjuds i fråga om språk-
handlingar, ger lyssnaren/läsaren olika responsalternativ. Genom val 
av språkhandling påverkar talaren/författaren alltså lyssnaren/läsarens 
möjligheter att reagera, både rent språkligt och i handling.  

Språkhandlingarna har sin egen grammatik, som gör det möjligt 
för läsaren att identifiera till exempel en fråga eller en uppmaning. De 
delar av satsen som realiserar de olika språkhandlingarna är subjekt 
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och finit (dvs. det finita verbet), som tillsammans kallas satsens mo-
dus. Det sätt som språkhandlingarna vanligtvis realiseras på kallas 
kongruenta. Påståendet realiseras vanligtvis som en deklarativsats. 
Erbjudandet har ingen specifik grammatisk form. Frågan realiseras 
vanligtvis som en interrogativsats och uppmaningen realiseras som en 
imperativsats.  

De olika språkhandlingarna kan också uttryckas metaforiskt. Vi 
kan till exempel låta en uppmaning realiseras som fråga för att an-
passa den till den aktuella kontexten. Istället för att säga ”Ge mig 
den” kan vi säga ”Skulle du kunna ge den till mig?”, vilket kan säga 
något om statusen mellan talaren och lyssnaren.  

5.1.1 Text 1 
Textens syfte är att förmedla kunskap och ett förhållningssätt till 
eleverna, vilket i den funktionella grammatiken betecknas som givan-
de av information. Det kongruenta sättet att ge information är i form 
av deklarativsatser, vilket är typiskt för facktexter som denna. Här 
lockas inte läsaren till respons i lika hög utsträckning som med andra 
typer av sats, men det finns ändå en möjlighet för eleverna att anting-
en bekräfta eller ifrågasätta informationen. De delar i satsen som är 
öppna för förhandling är subjekt och finit. Finitets funktion är att 
förankra satsen tidsmässigt, medan subjektet är ”fästpunkt för re-
spons” (Holmberg & Karlsson 2006:40). Subjektet är den del av sats-
en som lyssnaren/läsaren kan fånga upp för att uttrycka sin reaktion. 
Vilket subjekt författaren väljer påverka alltså läsarens möjligheter att 
förhålla sig till påståendet.  

Låt oss se på textens sista satser och vilka möjligheter till respons 
de ger läsaren. Jag har använt en modell från Holmberg & Karlsson 
(2006:50), som även hjälper oss att identifiera subjekt och finit i sats-
erna.  

I uppställningen saknas visserligen variation i responsdragen, men 
vi ser vilka delar i satserna som öppnar för respons. Notera till exem-
pel sats 3. När författaren riktar sig direkt till läsaren med du-tilltalet, 
har denne redan identifierats som vårdare. Att ifrågasätta sig själv 
som vårdare är alltså inte möjligt, utan här handlar informationen om 
den yrkesmässiga strävan.  
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Tabell 2. Möjliga responsdrag för påståenden i text 1. (Subjekt är 
understrukna och finit är markerade med fet stil.) 

Påstående Bekräftelse Ifrågasättande 

1 
 

Varje människa har rätt och förmåga 
att styra sitt eget liv.  

Visst har hon!  Jaså, har hon?  

2 
 
 

”Människan” kan man förstå först när 
alla olika delar blir synliga, när man 
ser helheten – hela människan.   

Visst kan man!  Jaså, kan man? 

3 Som vårdare ska du sträva efter att se 
helheten; ha en holistisk människosyn. 

Visst ska jag!  Jaså, ska jag? 

4 Har man en holistisk grundsyn ser 
man människan samtidigt ur biologisk, 
psykologisk, social, andlig och 
kulturell synpunkt.   

Visst gör man!  Jaså, gör man?  

Samma sats kan också ses som avvikande från de övriga påstå-
endesatserna. Tidigare i texten har begreppen redan förklarats och 
för- fattaren vänder sig här till eleven och talar om framtida för-
pliktelser. Satsen kan uppfattas som en uppmaning, uttryckt metafor-
iskt som ett påstående. På så vis får uttalandet två funktioner – att 
förmedla information och att ge en uppmaning. Författaren hade 
kunnat skriva en direkt uppmaning: ”Sträva efter att ha en holistisk 
människosyn!” Bortsett från att det hade uppfattats som för rakt på 
sak och inte hade passat in i läromedelstexten, hade uttrycket inte 
heller givit eleven någon möjlighet till respons. Genom att uttrycka 
uppmaningen som ett påstående får läsaren möjlighet att reflektera 
över informationen/ erbjudandet. Genom att författaren uttrycker sig 
på detta sätt ges eleven som läser texten möjlighet att förhålla sig till 
sitt framtida yrke och fråga sig om man är villig att ta på sig rollen 
som vårdare och allt var det innebär. 

5.1.2 Text 2 
I berättelsen om Inga som blir klippt av Ninni är syftet att underhålla 
genom att berätta om en händelse på ett äldreboende, alltså att ge 
information. Således möter vi genomgående deklarativsatser. Värt att 
notera är dock att texten beskriver en situation som karaktäriseras av 
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Tabell 3. Implicita uttryck för erbjudande och respons i text 2 
Deklarativsats Implicit betydelse 
Inga började bli långhårig och på torsdagseftermiddagen 
hade Ninni lite tid över så hon tänkte att hon kunde klippa 
Inga.  

Erbjudande 

Inga blev glad för hon vill inte gå till en frisör.   Accepterande 

ett utbyte av varor och tjänster. Ninni erbjuder sig att klippa Inga, 
som tacksamt accepterar erbjudandet. Detta uttrycks implicit i texten. 

Författaren undviker att använda direkt anföring för att återge 
personernas samtal, utan låter läsaren läsa mellan raderna. Även 
senare i texten när en anhörig ringer för att fråga hur Ingas dag har 
varit, beskrivs samtalet med indirekt anföring. Endast en replik åter-
ges som citat, vilket ger en dramatisk effekt och ställer hela situa-
tionen på sin spets. När Ingrid utbrister ”Min mamma vill inte ha det 
så. Det vet jag och nu ser hon väl gräslig ut i håret för Ninni är ju 
faktiskt bara en vårdare – inte någon frisör” sätter hon ord på många 
av de frågor som aktualiseras i texten. Vem vet vad som är bäst för 
Inga? Vems känslor ska vårdaren ha i åtanke? Hur ser anhöriga på 
personalens roll och vice versa? Vilken roll spelar de anhöriga i den 
boendes tillvaro? Här når berättelsen sin höjdpunkt, innan en mycket 
kort lösning ges i sista meningen. Med denna antiklimax som 
avslutning ställs läsaren/eleven inför en uppgift.  

Den andra delen av texten är en övningsuppgift, formulerad i två 
delar. I del A uppmanas eleverna att berätta om en liknande situation 
för sina kamrater medan del B vill få eleverna att diskutera utifrån tre 
frågor.  

Här använder författaren en direkt uppmaningsform, till skillnad 
från i text 1. Skillnaden är att här handlar det om att ge instruktioner 
till en uppgift, vilka vanligen formuleras som uppmaningar. I upp-
maningarna döljer sig dock inte bara uppmaningar, utan även tolk-
ningar av situationen i föregående text. Här förutsätts att det otrevliga 
i situationen beror på den anhöriges beteende och inte på någon annan 
omständighet. Läsaren förväntas sympatisera med Ninni, medan Ing-
rid framstår som ”besvärlig”. I texten är det Ninni som står närmast 
den boende Inga och bäst känner hennes behov. Möjligheten att den 
Ingrid också handlar i enlighet med var hon tror är bäst för sin 
mamma berörs inte i texten. Istället skapas en närhet och förtrolighet 
mellan vårdare/personal och boende, där den anhöriga står utanför.  
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Övningsuppgift till text 2 

A Berätta för dina kamrater om någon anhörig som du tycker har 
varit besvärlig.  

B Diskutera sedan i gruppen om hur man kan lösa olika svåra 
situationer som uppstår på grund av att de anhöriga är besvärliga.  

1. Ska man göra som den anhöriga vill eller som den boende 
vill? 

2. Får man göra saker med de boende utan att berätta det för de 
anhöriga? 

3. Ska enhetschefen tala med en anhörig som är ovänlig mot 
personalen? Hur säger man då? 

Intressant är att jämföra detta förhållningssätt med det som be-
skrivs i text 1, med en strävan efter att se ”hela människan”. Männi-
skan som begrepp har i själva verket ersatt ordet patient eller vårdtag-
are och syftar inte på vilken människa som helst. Detta framgår tyd-
ligt i berättelsen om Ninni och Inga, där det holistiska synsättet är 
reserverat för den boende och inte den anhöriga. Ett perspektiv som 
läsaren dock förväntas leva sig in i är enhetschefens, i den tredje 
frågan. Till att börja med ska eleverna diskutera om enhetschefen ska 
tala med en anhörig som är ovänlig. Med följdfrågan ”Hur säger man 
då?” styrs läsaren till att svara ja och ställs sedan inför en rent språk-
lig utmaning. Hur säger man då?  

Frågan som språkhandling realiseras normalt i en interrogativsats, 
som utmärks av att subjektet kommer före finitet. Bland frågorna 
finns två kategorier, öppna och slutna frågor. De öppna frågorna ger 
lyssnaren ett oändligt antal responsalternativ, medan en sluten fråga 
begränsar dem, ofta till ja eller nej. Den grammatiska skillnaden 
mellan de två frågetyperna är att öppna frågor har ett frågeled framför 
finitet, vilket slutna frågor inte har. Låt oss se på de tre frågor som 
finns i text 2.  

I den första frågan handlar det om vem vårdaren ska rätta sig efter 
i sitt arbete, antigen den boende eller den anhöriga. Några andra, mer 
självständiga handlingar, utesluts genom den slutna frågans begräns-
ade valmöjligheter. Även fråga tre ger begränsade valmöjligheter. 
Genom att göra enhetschefen till subjekt, ges inte möjlighet för dis- 
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Tabell 4. Typ av frågor i text 2. (Subjekt är understrukna och finit 
är markerade med fet stil.) 

Fråga Typ 
1 Ska man göra som den anhöriga vill eller som den boende vill? Sluten 
2 Får man göra saker med de boende utan att berätta det för de 

anhöriga? 
Sluten 

3 Ska enhetschefen tala med en anhörig som är ovänlig mot 
personalen?  

Sluten 

4 Hur säger man då? Öppen 

kussion om vem som bör tala med anhöriga i olika situationer. Istället 
blir det en fråga om den högsta auktoriteten bör träda in eller inte. 
Intressant är att eleven begränsas i responsen genom frågans första 
del, men i följdfrågan (fråga 4) förväntas hon sätta sig in i enhets-
chefens situation. Fråga tre hade kunnat blir mindre ledande om sub-
jektet istället hade efterfrågats: ”Vem bör tala med anhöriga som är 
ovänliga mot personalen?” Med en sådan konstruktion hade fler yr-
kesroller kunnat diskuteras, även den egna.  

I tre av frågorna har författaren valt pronomenet man som subjekt, 
vilket vanligtvis syftar på ”folk i allmänhet”, men här snarast syftar 
på ”personal på äldreboendet” eller ”vårdare i allmänhet”. Språkbruk-
et skiljer sig här från text 1, där läsaren tilltalades med du. Därmed 
låg fokus på individen och dennes förhållningssätt, medan uppmärk-
samheten i denna text istället riktas mot gruppen, under utbildningen 
eller på arbetsplatsen. Genom att använda ett ”professionellt man” 
skapar författaren gemenskap kring yrkesrollen. Det förstärks också 
av instruktionerna till övningen, som uppmanar läsaren att ”berätta 
för sina kamrater” och ”diskutera i gruppen”. Här ser vi hur gramma-
tiska val realiserar en strävan hos författaren att skapa en gruppiden-
titet som vårdare och få eleverna att sympatisera inom gruppen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att texten om Ninni i kombina-
tion med frågorna, beskriver en tillvaro med starka begränsningar av 
det egna initiativet. Den framtida undersköterskan förväntas rätta sig 
efter andra i intressekonflikter och överlåta vissa typer av kommuni-
kation åt personer högre upp i arbetsplatsens hierarki. Vikten av loja-
litet med kollegorna betonas.  
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5.1.3 Text 3 
Den här texten vill förmå personalen att följa vissa rutiner, vilket till 
att börja med realiseras som imperativsatser. Det är den mest direkta 
formen att uppmana, alltså den form som är kongruent. En impera-
tivsats saknar de delar som fungerar som utgångspunkt för läsarens 
respons i andra satser, subjekt och finit. I text 3 är författaren inte ute 
efter språklig respons, utan efter handling. Det är upp till läsaren att 
kliva in i rollen som det saknade subjektet och omsätta uppmaningen 
i handling. Texten om hygienrutiner har just detta som syfte, den 
hamnar i fältet krävande av varor och tjänster.  

 I vissa sammanhang krävs det dock att imperativet omges av 
andra språkliga uttryck, vilket med Iedemas (1997) terminologi inne-
bär merarbete (min översättning av extra ”work”) för talaren/ 
skribenten. Ett imperativ kan till exempel behöva förmildras eller 
motiveras, med hjälp av olika typer av tillägg till imperativsatsen. 
Dessa uttryck kan också göra uppmaningen mer öppen för förhand-
ling och ge läsaren fler responsmöjligheter. De gånger information 
finns i text 3, är det för att specificera någon omständighet som rör 
uppmaningarna. 

Iedema beskriver tre faktorer som påverkar uppmaningen:  
1. Hur uppmaningen realiseras (dvs. kongruent eller metafor-

iskt). 
2. Huruvida uppmaningen omges av förklaringar eller bakgrund.  
3. Var i texten uppmaningen kommer, i förhållande till övriga 

element.  

Jag kommer att diskutera de två första punkterna i detta avsnitt och 
den tredje i anslutning till de textuella betydelserna.  

Direktivet om hygienrutinerna inleds med två stycken som inne-
håller flera direkta uppmaningar. Att uppmaningarna är direkta tyder 
på skribentens maktposition, eftersom den som ger en direkt uppma-
ning måste förlita sig på att den egna auktoriteten, en känsla samhör-
ighet eller på att situationen i sig förmår läsaren att följa uppmaning-
en. Med direkta uppmaningar ges läsaren inga alternativa respons-
drag, utan kan endast genomföra det som efterfrågas eller vägra.  

I en direkt uppmaning riktar sig talarens jag direkt till lyssnaren 
(du). Visserligen saknas subjekt i imperativsatser, vilket kan förklaras 
med att uppmaningar ofta är väldigt bundna till här och nu, eller som 
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i detta fall till att aktualisera rutiner som alltid gäller i arbetet. I de två 
stycken som har direkta uppmaningar i text 2 förekommer dock sub-
jektet du i samband med att skribenten ger ytterligare information om 
omständigheterna för när rutinerna ska följas (t.ex. ”Tvätta händerna 
med tvål då Du ser smuts”).  

Iedema (1997) beskriver hur uppmaningar kan rekontextualiseras, 
vilket betyder att den inte längre riktar sig från ett specifikt jag till ett 
specifikt du, utan får en mer allmän betydelse. Det ser vi exempel på i 
det tredje stycket.  

För bästa hygien i omvårdnadsarbetet krävs det – 
Att man i omvårdnadsarbetet inte bär ringar, armband eller 
klocka. 
Att naglar är korta och inte är målade med nagellack. 
Att arbetskläderna är kortärmade. 
Att arbetskläderna byts ofta och tvättas i 60 grader. 

Här talar inte längre skribenten direkt till läsaren. Istället ser vi en 
konstruktion med ett verb i passiv form som kan antas ge uttryck för 
en tyst överenskommelse på arbetsplatsen. ”För bästa hygien i om-
vårdnadsarbetet” beskriver hur alla anställda förväntas sträva efter att 
upprätthålla en god hygien i arbetet. På så vis är inte längre enhets-
chefen källan utan hon hänvisar implicit till denna allmänna uppfatt-
ning. Uppmaningen har avpersonaliserats och skapat mer distans 
mellan källan för kravet på hygien och den/de som ska omsätta detta i 
handling. Och vem är det som ska göra det? I en direkt uppmaning 
talar skribenten direkt till läsaren, men inte här. Satsens subjekt är 
det, som representerar de fyra följande att-satserna. I dessa satser kan 
vi ana det mer generaliserade du, eller man. Återigen ser vi alltså hur 
de anställda på äldreboendet identifieras som ett kollektiv. Möjligen 
är det samma ”professionella man” som åsyftades i text 2. Enligt 
Iedema legitimeras uppmaningen genom konstruktionen, som gör att 
kravet uttalas mer generellt. Det framgår inte att chefen på arbets-
platsen står bakom uppmaningarna, utan istället hänvisar man till 
konsensus kring vikten av god hygien. Det är också upp till läsaren att 
förstå varför detta har relevans i det egna arbetet.  

Alla språkhandlingar förväntas åtföljas av någon typ av respons. I 
uppmaningens fall är det antingen ett åtagande eller vägran. I denna 
text finns den språkliga responsen redan inbyggd i form av den sista 
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meningen ”Jag har tagit del av innehållet och förstår ovanstående 
text.”  

Själva åtagandet är alltså inte explicit formulerat, utan det kan an-
tas vara underförstått att den som läser texten och skriver under den 
också följer rutinerna. Den första delen av meningen kan ses som en 
grammatisk metafor för läsarens åtagande. Det kongruenta sättet att 
formulera sig hade möjligen varit ”Jag förbinder mig att följa ovan-
stående rutiner i mitt arbete”. Meningens andra del är intressant: ”och 
[jag] förstår ovanstående text.” Genom detta tillägg eller förtydligan-
de anar vi, att den stora andel av personalen som har svenska som 
andraspråk påverkar den skrivna kommunikationen på arbetsplatsen. 
(Hur stor del av de anställda på just detta äldreboende som har sven-
ska som andraspråk har jag inga uppgifter om.) Läsaren ställs här in-
för valmöjligheten att skriva under och bekräfta det redan formuler-
ade responsdraget, eller att avstå från att skriva under. I texten finns 
en hänvisning till personalen att det går bra att vända sig till sjuk-
sköterskan eller enhetschefen med frågor. Visserligen tolkar jag det 
som att det främst handlar om själva rutinerna, men det gäller antag-
ligen också för den som behöver hjälp med förståelsen av texten. Den 
nära kontexten på arbetsplatsen gör det möjligt att hänvisa vidare till 
muntlig kommunikation, som komplement till den skriftliga.  

5.1.4 Text 4 
Sköterskornas text är den text som är starkast bunden till en viss situ-
ation och dess syfte är mycket tydligt. Allt som skrivs rör patienten A 
och hans dagliga omvårdnad. Således är subjektet ofta A, och ibland 
kan det faktiskt helt utelämnas eftersom det framgår tydligt ur kon-
texten. Till exempel: 

Idag fått influensavacc vä arm. 
Var stel i morse men gick bra. 

Det förekommer också att skribenten beskriver sina egna handlingar. 
Även då kan subjektet (jag) utelämnas:  

Redovisar B-glukoskurva 2/9. 
Tog bld det låg på 6.0 det är ju bra. 

Att subjektet kan utelämnas både när ett påstående rör patienten A 
och personalen som skriver, beror på de tydliga roller som de olika 
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personerna har. A står i centrum för beskrivningar av smärta, mät-
resultat m.m., medan personalen står för provtagning, bedömningar 
och ordinationer. Dessutom kan det utelämnade subjektet förklaras 
med den starka kontextbundenhet som finns i texten och genren, samt 
att varje anteckning undertecknas med signatur, där det framgår vem 
som är ansvariga för eventuella bedömningar. 

Eftersom texten utgör en del av det dagliga arbetet beskrivs ofta 
vad som sker här och nu. Presens är alltså vanligast förekommande 
tempus, främst för att beskriva patientens tillstånd vid en viss tid-
punkt, för att annan personal ska vara medveten om det och eventuellt 
göra en uppföljning. Men det förekommer också att personalen be-
skriver något som har skett eller kommer att ske.  

Språkhandlingarna i texten är inte främst tänkta för att ge språklig 
respons, utan respons i form av handling. Även givandet av informa-
tion kan ha som syfte att uppmana någon annan att handla. När ”YR” 
skriver ”Vä. sida. Pung är svullen.” ger hon visserligen information, 
men hennes avsikt är också att någon annan ska undersöka saken 
vidare. I nästa anteckning visar sjuksköterskan att hon gjort detta och 
att det inte var någon fara: ”Pung vä. sida normalstor. Ser ut som 
tidigare.” Att YR inte uttryckligen uppmanar sjuksköterskan att ta en 
titt på patienten, utan utrycker sig mer metaforiskt beror på kontexten, 
där ansvarsfördelningen förmodligen är mycket tydlig. Även makt-
relationer kan spela in. Direkta uppmaningssatser används främst när 
relationen är helt jämlik eller när talaren har ett maktöverläge (Holm-
berg & Karlsson 2006:53), vilket inte är fallet här. Sjuksköterskan 
kan dock uttrycka sina uppmaningar kongruent: ”Ta B-glukos kl. 
20.00”. Hon kan också erbjuda den övriga personalen möjligheter att 
ge medicin: ”Om besvären tilltar finns S.Voltaren att ge 1 V.B. Max 2 
gånger per dygn.” Här överlåter hon beslutet om medicinering till 
övrig personal, men sätter upp ett villkor och föreskriver en viss dos. 
Återigen ett uttryck för ansvarsfördelningen på äldreboendet.  

Vi har nu sett hur olika typer av språkhandlingar påverkar läsarens 
möjligheter till respons och ger uttryck för olika roller och relationer i 
texterna. Ytterligare en aspekt som påverkar detta är förekomsten av 
modalitet.  
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5.2 Modalitet 
En talare eller skribent kan anpassa sin position genom att modifiera 
språkhandlingarna. Det finns språkliga uttryck som visar att talaren är 
osäker på om det han säger är sant eller som anger hur vanligt något 
är. Likaså kan en talare/skribent förbereda sig för läsarens respons 
och gardera sig för eventuell kritik.  

Detta kallas modalitet och gör att det är möjligt att uttrycka olika 
grader av sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. Man kan 
tänka sig en skala där de två polerna utgörs av positionerna ja och 
nej. Modaliteten gör det möjligt att uttrycka ståndpunkter däremellan. 
Modalitet uttrycks vanligen med modala verb eller satsadverbial, 
men kan som andra betydelser också uttryckas metaforiskt.  

De olika modalitetsskalorna hör ihop med olika språkhandlingar. 
Utbytet av information, dvs. frågor och påståenden, modaliseras i 
form av vanlighet och sannolikhet. När det gäller utbytet av varor och 
tjänster i form at uppmaningar och erbjudanden, är det förpliktelse 
och villighet som modaliseras.  

5.2.1 Text 1 
Texten om omvårdnadens domänbegrepp är en facktext som för-
medlar information i påståendesatser. Det första stycket innehåller 
mycket lite modalitet. Endast meningen ”De allra flesta omvårdnads-
teorier innehåller dessa begrepp” innehåller modalitet. Författaren vill 
belysa varför begreppen är viktiga genom att hänvisa till teorier om 
omvårdnad. Uttrycket de allra flesta modifierar subjektet i satsen i 
fråga om vanlighet. I praktiken öppnar hon upp för möjligheten att 
det finns teorier som inte innehåller dessa begrepp. Samtidigt ansluter 
hon sig till de teorier som innehåller begreppen, eftersom hon genom 
att anamma deras begrepp lyfter fram deras inflytande.  

I det stycke som förklarar begreppet människa förekommer fler 
modala uttryck, vilket är ganska naturligt med tanke på att det be-
skriver ett förhållningssätt. Att läsaren kanske inte håller med är nå-
got som författaren måste förhålla sig till. Låt oss se på hur begreppet 
beskrivs (uttryck för modalitet är understrukna):  

Detta ”begrepp” beskriver hur du som vårdare ser på vårdtagaren/ 
medmänniskan. Vi har alla någon idé om vad en människa är och 
under vilka villkor hon lever, dvs vi har en människosyn. En hum-
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anistisk människosyn innebär att man tycker att varje människa är 
född fri och har möjlighet att göra fria val. Varje människa har rätt 
och förmåga att styra sitt eget liv.  

Genom att inleda en mening med ”Vi har alla någon idé” betonar 
författaren att texten handlar om ett subjektivt synsätt och värdering 
av sociala företeelser. Författaren kunde ha skrivit ”Alla har någon 
idé”, men hade då inte inkluderat läsaren i påståendet. Meningen är 
att läsaren ska få syn på sin egen människosyn och relatera den till 
vad som beskrivs i texten. Vi-tilltalet används för att beskriva något 
som kan antas gälla för alla, dvs. alla har ”någon idé” om det som 
texten talar om. Någon är också ett uttryck för modalitet, som öppnar 
för möjligheten att denna idé skiljer sig mellan olika individer. I nästa 
sats beskriver författaren vad den humanistiska människosynen går ut 
på, och väljer då att uttrycka sig med det mer allmänna pronomenet 
man. Även här poängteras att det handlar om inställning genom ut-
trycket ”man tycker”. Genom att använda det mentala verbet tycker 
projiceras satsen som bär upp betydelsen, dvs. budskapet hamnar i en 
att-sats. Därmed göms den också undan för respons, som sker med 
utgångspunkt i subjekt och finit som vi såg i kapitlet om språkhand-
lingarna.  

De sista satserna i texten handlar om elevens framtida arbete och 
jag har tidigare tolkat dem som metaforiska uppmaningar. Modalitet-
en bör också förstås utifrån satsernas funktion som uppmaningar till 
eleven och handlar således om förpliktelse.  

”Människan” kan man förstå först när alla olika delar blir synliga, 
när man ser helheten – hela människan. Som vårdare ska du sträva 
efter att se helheten; ha en holistisk människosyn. Har man en ho-
listisk grundsyn ser man människan samtidigt ur biologisk, psy-
kologisk, social, andlig och kulturell synpunkt.  

Till att börja med ser vi exempel på ett modalt hjälpverb. Kan an-
vänds för att uttrycka modalitet på olika skalor, men i det här fallet 
bedömer jag det som att det handlar om sannolikhet. En mer träffande 
benämning är möjlighet, dvs. möjligheten att förstå begreppet männi-
ska. Först uttrycker ett tidsmässigt förhållande och antyder att det 
handlar om en personlig utveckling av en ny förmåga. Därefter kom-
mer den metaforiska uppmaningen som uttrycks med en hög grad av 
förpliktelse med det modala verbet ska. Genom att förpliktelsen sam-
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spelar med verbet sträva, som i sig inte är en fastslagen position utan 
mer indikerar en målsättning, kan förpliktelsen uttryckas så starkt.  

5.2.2 Text 2  
Text två handlar om vardagliga mellanmänskliga relationer och 
modalitet är vanligare i denna text än i den föregående. I texten ut-
trycker personerna olika åsikter, som modifieras på olika sätt för att 
passa situationen. Jag kommer att redovisa några förekomster av 
modalitet i texten som jag tycker är intressanta.  

Låt oss först se på hur villighet uttrycks i texten. Jag nämnde tidig-
are att den typ av språkhandlingar som modifieras med avseende på 
villighet är sådana som rör utbytet av varor och tjänster, dvs. erbjud-
anden och uppmaningar. Jag har också tidigare redogjort för hur 
denna text beskriver Ninnis erbjudande och Ingas accepterande av det 
metaforiskt. Låt oss nu se på hur detta modifieras med villighet.  

Inga började bli långhårig och på torsdagseftermiddagen hade 
Ninni lite tid över så hon tänkte att hon kunde klippa Inga. Inga 
blev glad för hon vill inte gå till en frisör. Hon får bara ont i rygg-
en av att sitta i frisörstolen och hon är inte intresserad av att 
skvallra. Hon vill hellre bli lite ompysslad av Ninni och dricka 
kaffe och småprata lite medan Ninni klipper henne. 

Ninnis erbjudande uttrycks i form av ”hon tänkte” som anför satsen 
”att hon kunde klippa Inga”. Kunde/kan beskriver i detta samman-
hang hennes villighet eller möjligen förpliktelse i fråga om erbjudan-
det. Kan uttrycker en låg grad av modalitet. Det kan vara intressant 
att se hur andra typer av modalitet hade förändrat betydelsen. Jämför 
till exempel ”hon tänkte att hon borde klippa Inga” och ”hon tänkte 
att hon ville klippa Inga”, som ger en helt annan bild av situationen 
och Ninnis avsikter.  

När Inga svarar på erbjudandet används också modalitet. Hennes 
glädje över att bli klippt förklaras med att ”hon vill inte gå till en 
frisör”. Här står det modala uttrycket tillsammans med en negation 
och beskriver Ingas avsaknad av villighet. Att verbet vill uttrycker 
villighet faller sig ganska naturligt, men senare i texten möter vi ett 
mindre typiskt sätt att uttrycka villighet: ”hon är inte intresserad av att 
skvallra”. Återigen ser vi hur villigheten uttrycks i en negerad sats,  
  



 50 

Tabell 5. Satsadverbial i text 2. (Typer enligt Holmberg & 
Karlsson 2006.) 

Sats Typ av modalitet 
1. Inga hade minsann alltid gått till en frisör i 

Gransjön och det skulle hon fortsätta med. 
Intensitet (i strid med 
förväntan)/ vanlighet 

2. Det vet jag och nu ser hon väl gräslig ut i håret 
för Ninni är ju faktiskt bara en vårdare – inte 
någon frisör! 

Sannolikhet/ intensitet 

3. Anna fick order om att Inga genast skulle tas till 
en frisör. 

Tid (i förhållande till 
talsituationen) 

som i följande mening kontrasteras med ”Hon vill hellre bli lite om-
pysslad...”. Nu använder författaren sig inte av modala verb utan av 
satsadverbialet hellre, som uttrycker en hög grad av villighet.  

Ytterligare några satsadverbial kan vara intressanta att ta upp, se 
tabell 5.  

I den första meningen uttrycks den anhöriga Ingrids inställning till 
det inträffade, med hjälp av två satsadverbial. Det första är minsann, 
som fungerar som ett uttryck för intensiteten i uttalandet. Denna typ 
av modalitet ligger utanför de tidigare nämnda modalitetsskalorna 
(Holmberg & Karlsson 2006:68). En ytterligare beskrivning av min-
sann samt faktiskt i kommande mening, är att de beskriver intensitet 
när något är i strid med det förväntade. Ingrid hade förväntat sig att 
Inga skulle fortsätta att gå till frisören i Gransjön, men när så inte sker 
reagerar hon med intensiv upprördhet som uttrycks på detta sätt. I den 
första meningen används också adverbet alltid för att ge uttalandet 
om Ingas frisörbesök en hög grad av vanlighet.  

I den andra satsen är det Ingrid som talar i affekt om det inträffade 
och ger sig på att uttrycka något hon inte vet med säkerhet. Alltså 
använder hon adverbialet väl för att visa att hon inte är helt säker på 
vad hon säger. Adverbialet ju i kommande påstående har motsatt 
funktion, det hänvisar istället till information som talaren antar att 
lyssnaren känner till och håller med om, dvs. att Ninni inte är en fri-
sör utan vårdare. Ingrid modifierar uttalandet ytterligare genom fak-
tiskt, som vi tidigare nämnt, samt bara som är en värdering av Ninnis 
egenskaper. (Mer om detta i kapitlet om attityd.) Slutligen har vi ett 
exempel på adverbet genast, som visar på ett tidsmässigt förhållande i 
relation till talsituationen. Vi ska se på den allra sista delen av texten 
också:  
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Ska man göra som den anhöriga vill eller som den boende vill? 
Får man göra saker med de boende utan att berätta det för de an-
höriga? 
Ska enhetschefen tala med en anhörig som är ovänlig mot person-
alen? Hur säger man då? 

I de avslutande frågorna är det i tre fall det modala verbet som fun-
gerar som utgångspunkt för frågorna. Verben ska och får markerar 
olika grader av förpliktelse, och genom att ha dem som utgångspunkt 
ska eleverna förmås diskutera vilka skyldigheter och förpliktelser 
arbetet på ett äldreboende innebär.  

5.2.3 Text 3 
I texten om hygienrutiner på äldreboendet förekommer modalitet i 
ganska liten utsträckning. I textens två första stycken endast för att 
ange vilken grad av vanlighet som är aktuell: 

Sprita alltid händerna. 
Desinfektera händerna med handsprit före arbeten och efter arbet-
en. 
ANVÄND ÅTERFETTANDE HANDDESINFEKTIONSMEDEL. 
Tvätta händerna med tvål då Du ser smuts. 

Alltid är ett typiskt uttryck för modalitet som uttrycker hög grad av 
vanlighet. De andra uttrycken är mer tveksamma om de ska tolkas 
som modalitet. Med Iedemas synsätt där alla språkliga uttryck som 
omger uppmaningen innebär merarbete för skribenten, skulle man 
kunna tolka det som metaforiska uttryck för modalitet som modifierar 
uppmaningarna genom att förse läsaren med ytterligare information. 
Det har också att göra med situationskontexten. Jämför till exempel 
en mamma som säger till sitt barn före maten: ”Tvätta händerna” eller 
en lapp placerad i anslutning till ett handfat på äldreboendet med 
texten ”Desinfektera händerna”. I dessa fall är uppmaningarna direkt 
kopplade till här och nu och refererar direkt till vad lyssnaren/läsaren 
står i begrepp att göra. När det gäller mer allmänna riktlinjer för att 
organisera arbetet på äldreboendet krävs mer information för att för-
tydliga uppmaningarna. De är dock fortfarande starkt kopplade till 
kontexten. I uppmaningen om att desinfektera händerna uppmanas 
läsaren att göra det före och efter ”arbeten”. Exakt vilka arbetsupp-
gifter det rör sig om förväntas läsaren själv förstå utifrån situationen.  
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Textens tredje stycke skiljer sig som vi tidigare sett från de före-
gående. Här finns inga uppmaningar i form av imperativ. Istället 
inleds stycket med den rubrikliknande raden ”För bästa hygien i om-
vårdnadsarbetet krävs det –” varpå ett antal att-satser listas. Jag ser 
formuleringen som en typ av modalitet, till att börja med i uttrycket 
”för bästa omvårdnad”. Bästa är en typ av gradering som bygger på 
antagandet att alla strävar efter att just denna arbetsplats ska erbjuda 
den bästa hygienen. Med detta fastslaget ”krävs det” sedan en rad 
beteenden. Genom att placera denna modalitetsmetafor i en egen sats 
är det möjlig att dölja vems värderingen är, därav subjektet det i sats-
en. ”Modaliteten framställs därmed mer som ett faktum än som en 
bedömning” (Holmberg & Karlsson 2006:69). Genom användningen 
av förpliktelsemodalitet ges läsaren här lite mer spelrum än i de före-
gående styckenas direkta uppmaningar. Genom att välja att inte sträva 
efter bästa hygien, utan nöja sig med hyfsad hygien, skulle läsaren i 
teorin kunna bortse från styckets innehåll. Denna tolkning står dock i 
motsättning till vad vi såg i analysen av språkhandlingar, där kon-
struktionen sågs som ett sätt att legitimera uppmaningarna. Texten 
tycks alltså ge dubbla budskap som både förstärker uppmaningarna 
och ger läsaren mer spelrum.  

Ytterligare en reflektion kan göras angående denna text med av-
seende på hur budskapet realiseras visuellt på pappret. Fetstil har 
använts för att markera de första raderna i tre stycken, som på så vis 
ges extra styrka och fungerar som rubriker. I det tredje styckets första 
att-sats har författaren tagit till alla medel som står till buds med 
datorns hjälp för att göra budskapet tydligare:  

För bästa hygien i omvårdnadsarbetet krävs det – 
Att man i omvårdnadsarbetet inte bär ringar, armband eller 
klocka. 

Genom att markera inte med understruken, fet och kursiv stil blir det 
uppenbart att just detta beteende (att bära ringar m.m.), måste föränd-
ras. I talspråk hade samma betydelse realiserats genom höjd röst eller 
förändringar i intonationen.  

5.2.4 Text 4 
Anteckningarna i journalen är mycket kortfattade och emellanåt frag-
mentariska och lämnar lite utrymme för modalitet. Det speglar kanske 
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att den som skriver i journalen bör vara säker på att det som skrivs är 
relevant och sant. Den som är osäker på om en bedömning av pati-
enten är sann vänder sig förmodligen till en kollega muntligt för att 
reda ut det. Det finns dock ett par exempel på modalitet. Den första 
gäller tandhygienistens undersökning av A. Sjuksköterskan antecknar 
”A har lite tandsten” följt av förslag på behandling.  

I en annan anteckning beskriver ”JUS” patienten som stingslig 
och röd i ansiktet. Sedan skriver hon: ”Tog bld det låg på 6.0 det är ju 
bra”. Adverbialet ju används som vi sett tidigare för att hänvisa till 
något som andra förväntas instämma i. JUS vill ha medhåll för sin 
bedömning av mätvärdet.  

5.3 Attityd 
I analyserna av språkhandlingar och modalitet ovan är den interper-
sonella betydelsen kopplad till grammatiska val på satsnivå. Inom den 
funktionella grammatiken har ett särskilt system utvecklats för att 
beskriva hur interpersonella betydelse uttrycks på en semantisk nivå 
(Holmberg & Karlsson 2006:206). På engelska kallas systemet för 
Appraisal, vilket ibland översätts till evaluering på svenska. Med 
hjälp av Appraisalanalys kan olika sätt att uttrycka solidaritet, stånd-
punkter, roller och relationer analyseras. Jag kommer att använda den 
del av systemet som beskriver hur attityd uttrycks. De tre faktorer 
som ingår i analysen av attityd är affekt, bedömning och värdering.  

Affekt är uttryck för känsloyttringar.  

Bedömning görs av personers beteende, utifrån sociala normer. 

Värdering gäller framförallt ting utifrån estetiska grunder eller soci-
ala värden. Hit räknar jag också värdering av sociala fenomen. (Ter-
minologi i enlighet med Hedeboe & Polias 2008.)  

Dessa betydelser kan uttryckas både implicit och explicit och kan 
endast förstås utifrån den aktuella kontexten. Appraisalsystemet är 
mycket omfattande och denna analys är tänkt att ge en fingervisning 
om hur olika uttryck för attityd används i texterna. Andra tolkningar 
är möjliga och fler aspekter kan läggas till analysen för att fördjupa 
den. I analysen nedan anges vilken typ av attityd det handlar om, 
samt om den är positiv eller negativ. Jag anger även om jag anser att 
uttrycken är implicita.  
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5.3.1 Text 1 
Även i en till synes neutral lärobokstext förekommer värderande ut-
tryck. I detta fall är det de grundläggande begreppen som värderas 
positivt. Till exempel i beskrivningen av begreppet människa:  

Detta ”begrepp” beskriver hur du som vårdare (+bedömning im-
plicit) ser på vårdtagaren/medmänniskan (+värdering implicit). 
Vi har alla någon idé om vad en människa (+värdering implicit) 
är och under vilka villkor hon lever, dvs vi har en människosyn. 
En humanistisk människosyn (+värdering implicit) innebär att 
man tycker att varje människa är född fri (+bedömning) och har 
möjlighet (+bedömning) att göra fria val (+bedömning). Varje 
människa har rätt och förmåga (+bedömning) att styra sitt eget 
liv (+bedömning). 

Människans frihet och rätt att styra sitt eget liv uppfattas som positivt 
i utifrån den kulturella kontexten. Författaren använder dessa uttryck 
för bedömning för att underbygga sin argumentation och på så vis 
övertyga läsaren om att en humanistisk människosyn är nödvändigt 
för arbete inom vården. Texten förmedlar värderingar som finns i 
kulturen, inom vården och som även är formulerade i målen för om-
vårdnadsprogrammen.  

5.3.2 Text 2 
Text 2 handlar i stort sett om mänskliga känslor och relationer, vilket 
resulterar i många implicita och explicita uttryck för attityd. Det 
räcker att se på texten första del: 

Ninni är Ingas kontaktperson (+värdering implicit) och så här 
gick det en gång när Ninni försökte vara snäll (+bedömning). 
Inga började bli långhårig (-värdering) och på torsdagseftermid-
dagen hade Ninni lite tid över så hon tänkte att hon kunde 
klippa Inga (+ bedömning). Inga blev glad (+affekt) för hon vill 
inte (-affekt) gå till en frisör (-värdering implicit). Hon får bara 
ont i ryggen (-affekt) av att sitta i frisörstolen och hon är inte in-
tresserad av att skvallra (-bedömning). Hon vill hellre bli lite 
ompysslad (+bedömning) av Ninni och dricka kaffe (+bedöm-
ning implicit) och småprata (+bedömning implicit) lite medan 
Ninni klipper henne (+bedömning).  
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Vi ser här hur uttryck för affekt, bedömning och värdering används 
för att skapa sympati för Ninni och Inga och förståelse för deras 
handlingar. Här används också ord som skvallra och småprata för att 
uttrycka hur olika aktiviteter värderas socialt. Senare i texten skapas 
motsättningar mellan å ena sidan personalen och å andra sidan den 
anhöriga. Läsaren ska leva sig in i Ninnis situation, genom många 
positiva uttryck. Den anhöriga beskrivs som någon utifrån, som rea-
gerar med mycket starka negativa känslor (”rosenrasande”). Scenen 
beskriver relationer på äldreboendet, men också hur de anhöriga tyckt 
kunna utöva en viss makt gentemot personalen (”Anna fick order.”). 
Möjligen är texten också tänkt att framkalla en känslomässig reaktion 
hos läsaren, och på så sätt ge extra kraft åt den diskussion som ska 
följa.  

5.3.3 Text 3 
Eftersom text 3 bygger på uppfattningen att god hygien är viktigt och 
önskvärt måste de olika företeelserna förstås utifrån hur de påverkar 
den enskildes hygien. De aktiviteter som bidrar till att skapa en god 
hygien värderas självfallet positivt (”sprita, desinfektera”), medan 
sådant som kan utgöra en hygienisk risk uppfattas som negativt:  

För bästa hygien (+värdering) i omvårdnadsarbetet krävs det – 
Att man i omvårdnadsarbetet inte bär ringar, armband eller 
klocka (-värdering implicit). 
Att naglar är korta och inte är målade med nagellack (-värdering 
implicit). 
Att arbetskläderna är kortärmade (+värdering implicit). 
Att arbetskläderna byts ofta och tvättas i 60 grader (+bedöm-
ning). 

Här ser vi tydligt hur viktig kontexten är för att förstå hur olika före-
teelser värderas. Nagellack skulle förmodligen i de flesta andra situa-
tioner uppfattas som positivt ur estetisk synvinkel, men inte ur en 
hygienisk. I samma text ser vi också hur människan från tidigare 
texter här har blivit vårdtagaren, som närmast beskrivs som en po-
tentiell smittbärare. De arbetsmoment som rör vårdtagaren (”blöjbyte, 
bäddning, personlig omvårdnad”) uppfattas också som potentiellt 
riskfyllda ur ett hygieniskt perspektiv.  
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5.3.4 Text 4 
När sköterskorna beskriver patienten A gör de hela tiden iakttagelser 
av hans medicinska status, hans beteende och hälsotillstånd. Jag 
tolkar de medicinska iakttagelserna som en typ av värdering: 

Vä. sida. Pung är svullen. (-värdering) /YR  
Pung vä. sida normalstor. Ser ut som tidigare. (+ värdering)
 /Avd. SS       

Å.T. Tandhygienist u.s. munhålan. Ser bra & välborstad ut. 
(+värdering) 
A har lite tandsten (-värdering) som C. rekommenderar att  
A ska ta bort hos tand 1g/år. /Avd. SS 

I dessa noteringar ser vi hur personalen har värderat specifika 
kroppsdelar. Men ibland görs också iakttagelser av hela personen:  

A har ont i sitt knä (-affekt) Vä /SE    
Kväll. A är orolig och stingslig, kort stubin. (-bedömning)  
Han är även röd i ansiktet. (-värdering) 
Tog bld det låg på 6.0 det är ju bra. (+värdering) /JUS  

Här är det intressant hur iakttagelser för både inre (ont i sitt knä) och 
yttre (röd i ansiktet) faktorer beskrivs. Personalen beskriver också A 
omväxlande utifrån hela hans person och de enskilda kroppsdelarna. 
Den som gör anteckningarna gör inte skillnad mellan bedömning av 
A:s beteende och värdering av mätresultat. Det är upp till läsaren att 
tolka dess betydelse för arbetet och patientens välmående.  

Det är tydligt att personalen måsta ha ett väl utvecklas ordförråd 
för att kunna beskriva de olika tillstånd och känslor som patienten ger 
uttryck för, samt ha kunskap om den medicinska terminologin för att 
förstå vad som är normalt och vad som är avvikande. Finkänslighet 
vid formuleringar är viktig och förmåga att läsa mellan raderna kan 
vara av vikt. Karlsson (2006:71) ger exempel på hur en undersköter-
ska tvingas tänka till en stund för att formulera sig på ett sätt som inte 
kränker en annan patient, vilket kräver språkliga resurser.  

5.4 Textuella betydelser 
Den interpersonella analysen visar hur roller och relationer skapas i 
texterna. Med hjälp av en textuell analys kan vi se hur dessa betydel-
ser organiseras i satser och i hela texten (Holmberg & Karlsson 
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2006). Den textuella metafunktionen har att göra med hur ord och 
satser vävs ihop till en sammanhängande text. Hur texten organiseras 
beror på vilken social process den ger uttryck för, dvs. vilken genre 
texten tillhör.  

Skribenten kan exempelvis påverka läsarens förväntningar på text-
en genom att placera olika element i förgrunden. De språkliga verktyg 
som finns till hjälp för att göra detta benämns inom den textuella 
grammatiken som tema och rema. Tema är det som kommer först i 
satsen. Temat fungerar som utgångspunkt för den nya informationen, 
remat. Vanligtvis är temat något känt och remat något nytt.  

Genom att analysera teman i texterna är det möjligt att se hur text-
erna utvecklas och hålls samman. Genom att upprepa samma tema 
flera gånger tycks texten stå stilla. För att få texten att röra sig framåt 
kan remat i en sats bli tema i nästa och så vidare.  

Ofta består temat av subjektet från den interpersonella analysen. 
Teman som består av subjekt kallas omarkerade. Även andra delar av 
satsen kan placeras som tema. Temat kallas då markerat. Även ord 
som markerar samband mellan satser, s.k. logiska konnektiv kan fun-
gera som tema. I berättelsen förekommer det: ”Då blev Ingrid rosen-
rasande.” Genom att då placeras som tema inkluderar författaren de 
händelser som ordet syftar på. Logiska konnektiv utgör markerade 
teman.  

I meningar som saknar subjekt och/eller finit kan teman inte iden-
tifieras. Sedan tidigare har vi sett att journalanteckningarna ofta sak-
nar dess delar, vilket gör texten svårt att analysera med avseende på 
tema.  

5.4.1 Text 1 
Temat förbereder läsaren på vad texten ska handla om. I text 1 är det 
första temat ”För att beskriva omvårdnad”, vilket ger läsaren en tydlig 
bild av vad som kommer. Här ryms till och med textens syfte. Föl-
jande teman är det, de allra flesta omvårdnadsteorier, omvårdnads-
teorierna samt de fyra domänbegreppen som beskriver omvårdnad. 
Utgångspunkten för texten är alltså teoretisk, med definitioner av 
olika begrepp. Till en början står information som rör begreppen på 
remaplats i satserna, för att i andra stycket ha blivit tema. På så vis ut 
vecklas texten från det allmänna till det mer specifika som rör be-
greppet människa. Så småningom blir också människa tema. 
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Tabell 6. Temaanalys. Del av text 1. (Subjekt är markerade med 
fet stil. Markerade teman är understrukna.) 
Tema Rema 
 
Detta ”begrepp” 
 
Vi 
 
dvs. vi 
En humanistisk människosyn 
 
Varje människa 
”Människan” 
 
 
Som vårdare 
 
Har man en holistisk grundsyn 

MÄNNISKA 
beskriver hur du som vårdare ser på 
vårdtagaren/ medmänniskan.  
har alla någon idé om vad en människa är 
och under vilka villkor hon lever,  
har en människosyn.  
innebär att man tycker att varje människa är 
född fri och har möjlighet att göra fria val.  
har rätt och förmåga att styra sitt eget liv.  
kan man förstå först när alla olika delar blir 
synliga, när man ser helheten – hela 
människan.  
ska du sträva efter att se helheten; ha en 
holistisk människosyn     
ser man människan samtidigt ur biologisk, 
psykologisk, social, andlig och kulturell syn-
punkt.  

De flesta teman i texten är omarkerade, dvs. de består av subjektet 
i den interpersonella analysen. Det finns dock några markerade 
teman. Det första har vi redan diskuterat. Mot slutet i texten före-
kommer temat ”som vårdare”. Här placeras elevernas framtida yrke 
som utgångspunkt för resten av satsen. I den sista satsen blir den 
holistiska människosynen tema, dvs. textens kärna placeras som tema 
för det sista påståendet. Här ser vi också hur författaren relaterar text- 
en till omvårdnadsprogrammets programmål. I texten har författaren 
gått från att tala allmänt om omvårdnadens begrepp till att förankra 
deras innebörd hos läsaren.  

5.4.2 Text 2 
I Text 2 är det främst personerna som texten handlar om som står på 
temaplats. Författaren låter utgångspunkten för händelserna vara 
människorna i berättelsen. En stor del av textens teman är alltså 
omarkerade, vilket visar på ett vardagligt språk. En viss utveckling 
sker genom att perspektivet från början är Ninnis. Senare flyttas det 
över till Inga, som beskrivs i en lång rad satser med samma tema 
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(hon). Texten stannar då upp ett slag, för att sedan gå vidare tidsmäs-
sigt mot kvällen. Senare introduceras Anna som nytt tema innan Ingas 
reaktion beskrivs på remaplats. Berättelsen knyts samman när Anna i 
personalen blir tema i sista satsen.  

Texten förankras även tidsmässigt genom teman som ”på tors-
dagseftermiddagen”, ”när Ninni var klar” och ”senare på kvällen”. 
Texten binds på så vis ihop kring en händelseutveckling. De tidsmäs-
siga ramarna för berättelsen är arbetsdagen på äldreboendet, vilket 
också är den tidsenhet som ramar in arbetet på äldreboendet (jfr 
Karlsson 2006).  

I de avslutande uppmanings- och frågesatserna är författarens 
möjligheter att välja tema begränsade. Man kan dock notera att ut-
vecklingen går från att berätta till att diskutera. Här bidrar berättelsen 
om Ninni, tillsammans med elevernas egna erfarenheter, till att skapa 
en utgångspunkt för diskussion.  

5.4.3 Text 3 
I imperativsatser står alltid verbet i imperativform först, alltså på 
temaplats. Därför kommer jag inte att göra den typ av tema–rema-
analys på satsnivå som är intressant i de andra texterna, utan se till 
den övergripande organisationen av satserna i texten. Jag kommer 
åter att använda mig av Iedemas modell som jag har beskrivit delar av 
tidigare. Iedema (1997) beskriver hur man grafiskt kan åskådliggöra 
ett direktivs karaktär. I ett direktiv som innehåller en uppmaning till-
sammans med olika typer av bakgrundsbeskrivningar, rättfärdiganden 
och villkor utgör uppmaningen textens kärna, och de andra delarna 
bildar ”satelliter” kring denna kärna. Texten om hygienrutinerna är 
dock organiserad på ett annat sätt. Här kommer flera uppmaningar på 
rad, vilket gör texten ”seriell”, den har alltså flera kärnor (Iedema 
1997:82). Att uppmaningarna har försetts med få ”satelliter” beror 
troligtvis på att de inte behövs. Istället hänvisar skribenten implicit till 
den kollektiva uppfattningen att hygien är viktigt och litar på att 
läsaren själv kan göra budskapet meningsfullt. Ett direktiv där upp-
maningarna är seriellt organiserade kan tyda på en stor statusskillnad 
mellan skribent och läsare, eftersom skribenten inte anser sig behöva 
förtydliga uppmaningarna. I detta fall bör man dock ha i åtanke att 
textens budskap inte är något som kommer att orsaka omfattande 
diskussioner. Det torde vara självklart för de allra flesta att hygien är 
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viktigt och att rutiner för att upprätthålla en hög sådan är nödvändiga. 
De invändningar läsaren kan ha är att de skapar besvär för henne 
själv. Texten innehåller därför en hänvisning till enhetschefen och 
sjuksköterskan för den som önskar diskutera innehållet.  

5.4.4 Text 4 
Journalanteckningarna består till stor del av meningsfragment utan 
subjekt och/eller finit, som inte går att analysera utifrån tema och 
rema. Det man kan konstatera är dock att den starka kontextbunden-
heten och närheten mellan de olika skribenterna och patienten, gör att 
temat ofta är outtalat. A är det självklara temat, och hans hälsotill-
stånd är det som beskrivs på remaplats. Anteckningar görs inte dag-
ligen, utan när något finns att anteckna. Det som faktiskt antecknas 
kontrasterar alltså mot ”det normala”, dvs. de dagar då inget särskilt 
händer som är värt att anteckna i boken. Av den första anteckningen 
om att A inte säger sig ha ont, kan vi förstå att han ofta har ont, det är 
”normalt”. Temat i texten fungerar då endast som ett stöd åt de vä-
sentliga delarna av texten. Också här ser vi hur texten hålls ihop av 
tidsangivelser. Dessutom beskrivs olika kroppsdelar och mätresultat 
fortlöpande.  

5.5 Sammanfattning av resultat  
Avslutningsvis ska jag försöka att sammanfatta resultaten av under-
sökningen. Till att börja med kan man se hur texterna har olika 
funktioner beroende på om de kommer från undervisningen eller den 
praktiska verksamheten. I de två läromedelstexterna skulle man kun-
na säga att det gemensamma syftet är att introducera eleven till den 
aktuella diskursen. I den enda texten betonas det teoretiska innehållet 
och i den andra det språkliga, i synnerhet ordförråd. Men vi ser också 
att de två sidorna aldrig kan särskiljas helt. De två texterna som är 
hämtade från äldreboenden har en betydligt starkare koppling till re-
spektive kontext. Den ena texten är riktad från enhetschefen till den 
anställda och har som funktion att kräva handling. Den andra texten 
används av undersköterskorna själva och fungerar som ett sätt att föra 
över erfarenheter och observationer från det praktiska arbetet till 
annan personal. Den är starkt kopplad både till rummet och till tiden 
där den hör hemma.  
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Övriga resultat av den lingvistiska analysen har jag sammanställt 
i tabell 7 för en överblick. 

Tabell 7. Översikt av resultaten  

 

Text Språkhandlingar Modalitet Attityd Textuell funktion 
 1 – deklarativ-

satser 
– metaforisk 
uppmaning om 
yrkesmässig 
strävan, ger läs-
aren möjlighet 
att reflektera 
över innehållet 

– sannolikhet  
– förpliktelse i 
framtida  yrke 

– positiva 
uttryck för 
socialt värde 
– bedömning av 
mänskligt 
beteende 

– teoretisk be-
skrivning, där 
texten utvecklas 
från det allmänna 
mot det specifika 

2 – deklarativ-
satser 
– skildrar utbyte 
av varor och 
tjänster 
– uppmuntrar  
till diskussion 
– slutna frågor 
begränsar  
responsalternativ 

– villighet 
– sannolikhet 
– intensitet 
– tidsförhåll-
anden 
– modala ad-
verbial 

– affekt, vär-
dering och 
bedömning för 
att skapa identi-
fikation och mot-
sättningar 

– personer på 
temaplats  
– tidsangivelser 
håller samman 
texten 

3 – direkta upp-
maningar 
– rekontextuali_
serade upp-
maningar 
– läsarens 
språkliga respons 
formulerad 
– kräver hand-
ling 

– vanlighet 
– modalitets-
metafor 
– visuellt för-
stärkt modalitet 

– positiv och 
negativ värder-
ing, uttryckt ur 
ett hygieniskt 
perspektiv 

– seriell kärna 
med flera upp-
maningar 

4 – subjekt ute-
lämnas p.g.a. 
kontexten 
– deklarativ-
satser, ibland för 
att uppmana till 
handling 

– vanlighet 
– medhåll  

– affekt, vär-
dering och 
bedömning står 
nära och sam-
spelar 

– menings-
fragment 
– tema ofta 
underförstått/ 
outtalat 
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6 Slutsats 

Vad kan vi dra för slutsatser av analyserna av de fyra vårdtexterna? 
Till att börja med kan vi konstatera att det som står i centrum för 
omvårdnadsarbetet – människan – även står i centrum för texterna. 
Hur de förhåller sig till människan skiljer dem åt, vilket också speglar 
de skilda genrerna vi har att göra med. Den första texten som är en 
facktext intar ett teoretiskt perspektiv. Här talas det om människosyn 
och människan blir ett begrepp. Texten beskriver en vårdares profes-
sionella hållning gentemot de människor hon kommer att möta i sitt 
yrke.  

I den andra texten ligger fokus på mänskligt beteende och rela-
tioner. Genom en fiktiv berättelse får vi lära känna några människor 
på ett äldreboende och leva oss in i personalens perspektiv. Här kan 
vi se hur den teoretiska människosynen i den första texten omsätts i 
praktik när undersköterskan möter verkligheten. Som i alla samman-
hang där människor möts finns potentiella problem, här i form av 
”besvärliga anhöriga”. I texten blir det också tydligt vilka människor 
som står i centrum för arbetet, nämligen patienterna. Den holistiska 
människosynen ska appliceras i mötet med dem. I mötet med de an-
höriga kan samma perspektiv inte intas, den boendes behov måste 
komma i första hand. Texten beskriver undersköterskans sympati, 
som ligger hos patienterna. Den förmedlar också en lojalitet mellan 
kollegorna på arbetsplatsen.  

Texten om hygienrutiner är den enda som inte har människan i di-
rekt fokus, istället är det en aspekt av det människoorienterade om-
vårdnadsarbetet som beskrivs. Människan är ändå underförstått den 
självklara medelpunkten för allt vård- och omsorgsarbete. Mänskliga 
behov styr organisationen av arbetet och det självklara intresset för att 
hålla människan frisk ger upphov till hygienrutiner. I uppmaningarna 
är det den anställde som blir mottagare av budskapet och texten krets-
ar kring henne. Människan som ska vårdas finns endast som vårdtag-
are och beskrivs i detta sammanhang närmast som en potentiell 
smittbärare. I texten uppmanas de anställda att använda särskilt 
skyddsmaterial och följa rutiner för att förhindra smittspridning. Giv-
etvis står människan/patienten i centrum även för ett sådant synsätt, 
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det är av största vikt att smittor inte sprids mellan patienter och/eller 
personal på äldreboendet. För att kunna diskutera dessa frågor är det 
alltså nödvändigt att inta att annat perspektiv än i de andra texterna. 

Den sista texten är den som mest intimt beskriver människan, i det 
här fallet individen T. En enskild patient beskrivs genom kortfattade 
anteckningar som oftast rör avgränsade observationer. Det kan vara 
en enskild kroppsdel, ett mätresultat eller ett visst beteende. Här 
kommer inte alltid det holistiska synsättet från text 1 fram. Syftet med 
texten är inte heller att ge en fullständig bild av T i alla lägen, utan att 
notera sådant som är avvikande eller av intresse för annan personal. 
Den här texten kan antas vara starkast knuten till situationen och det 
praktiska omsorgsarbetet, där den fungerar som ett stöd till den munt-
liga kontexten. Därför behöver den inte alltid beskriva helheten, efter-
som helheten antagligen skapas i samspelet mellan olika kontexter, 
språkliga uttryck och handlingar.  

En annan viktig funktion i texterna tycks vara att skapa en yrkes-
mässig gemenskap under utbildningen, för att sedan upprätthålla den i 
arbetslivet. Här används språket som medel för att skapa sympatier 
och lojalitet mellan kollegor och till patienterna. På samma sätt kan 
språket spegla och förstärka detta avstånd till de anhöriga, som kan 
hållas utanför verksamheten. Dessa språkliga betydelser realiseras på 
olika sätt i lexikogrammatiken, bland annat genom uttryck för attityd 
och genom olika typer av språkhandlingar. I journalanteckningarna 
blir gemenskapen extra tydlig, genom att de anställda gemensamt 
skriver och tolkar texten. Det som skrivs i journalen kretsar ofta kring 
återkommande rutiner och inramas av dygnet och tiden, vilket vi även 
ser i berättelsen.  

Texten om hygienrutinerna är till skillnad från journalen riktad 
uppifrån och ned i hierarkin, och innebär kommunikation över yrkes-
gränserna. Den ger också uttryck för enhetschefens maktöverläge. 
Någon motsvarande text för undersköterskorna att positionera sig 
med hjälp av, ser vi inte exempel på, och det förekommer heller inte i 
Karlssons beskrivning av undersköterskans skriftbruk. Möjligen kan 
journalen ha en sådan funktion. I övrigt kan man gissa att den munt-
liga kommunikationen intar en viktig roll för undersköterskorna i 
detta avseende.  
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7 Diskussion 

Inledningsvis skissade jag en bild där det är av intresse att ta reda på 
vilka specifika skriftkompetenser som är nödvändiga för att arbeta 
som undersköterska. Frågan är om det går att dra några generella 
slutsatser utifrån denna undersökning. Vi har sett exempel på fyra 
kortare texter som en undersköterska kan tänkas komma i kontakt 
med under studier och arbetsliv. Karlsson (2006:124) ger exempel på 
ytterligare en lång rad texter som förekommer under en undersköter-
skas arbetsdag. Bland dessa fanns givetvis journalen, men också al-
manackor, medicinlistor, förbrukningsjournal för narkotika, medicin-
förpackningar, duschlista, vykort, överlåtelseblankett m.m. Man kan 
också anta att texterna speglar olika förhållningssätt och riktlinjer 
som undersköterskan måsta ta ställning till, som exempelvis teoretis-
ka modeller, patienters och anhörigas önskemål, sjuksköterskans och 
läkarens ordinationer, ledningens riktlinjer, lokala rutiner och regler, 
kulturella koder och den egna rollen som undersköterska. Det är alltså 
en mångfasetterad textvärld som möter en undersköterska på arbets-
platsen. För att kunna lägga grunden för en genrebaserad undervis-
ning inom vårdsvenska krävs fler undersökningar, både av texter men 
också av arbetet i sig och dess muntliga kommunikation. För att mer 
systematiskt kartlägga språkbruket kan det vara nödvändigt att kom-
binera textanalyser med ytterligare etnologiska undersökningar. Att 
undersöka hur den muntliga kommunikationen samspelar med den 
skriftliga kan vara särskilt intressant.  

Man kan ändå resonera kring hur en genrebaserad undervisning i 
svenska inriktad mot vård- och omsorgsarbete skulle kunna utformas. 
En grundtanke inom genrepedagogiken är att texter ska studeras och 
förstås utifrån sin kontext. Eleverna ska i samspel med läraren be-
kanta sig med olika genrer och texter inom dem. Arbetssättet inklu-
derar fyra steg, som går från att gemensamt utforska ett område och 
dess språkliga mönster, till att eleven på egen hand konstruerar en 
text inom den aktuella genren. En viktig del av arbetet i klassen går ut 
på att lärare och elever tillsammans undersöker en text och bygger 
upp ett metaspråk för att tala om hur texten är uppbyggd. Därefter ger 
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läraren stöd åt eleverna för att de stegvis ska erövra nya möjligheter 
att uttrycka sig inom den givna kontexten.  

En förutsättning för att detta ska fungera är naturligtvis dels att lä-
raren har den metalingvistiska kunskap som behövs för att analysera 
texter utifrån sin kontext och relatera detta till specifika språkliga 
drag, dels att läraren är bekant med den kontext som hon ska hjälpa 
eleverna att träda in i. Det betyder att en lärare som ska undervisa i 
”vårdsvenska” behöver känna till hur språk och texter används och 
fungerar inom den sektorn av arbetslivet. En allmän insikt om den 
övergripande kulturella kontexten räcker en bit, men för att kunna 
lära ut mer specifikt språkbruk krävs också specifik kunskap. Den kan 
läraren antingen få genom egna kontakter med arbetslivet, eller 
genom att ta del av andras studier. 

I ett sammanhang där deltagarna i undervisningen redan har erfar-
enhet av arbete inom vården tar läraren naturligtvis vara på den och 
inleder arbetet med att kartlägga denna kunskap och utforska eventu-
ella luckor, för att därefter sätta upp konkreta mål med undervis-
ningen (Hedeboe & Polias 2008). I en undervisning som syftar till att 
förbereda deltagarna för vidare studier på gymnasiets omvårdnads-
program kan lärobokstexter utgöra lämpliga textmodeller för elever-
na. Här måste läraren kunna hitta texter som på ett tydligt sätt kan 
kopplas till ett syfte och vars struktur stämmer överens med en given 
genres.  

En undervisning som mer inriktar sig mot det praktiska arbetet 
använder andra texter. Med utgångspunkt i en av de texter som före-
kommer i Karlssons undersökning, en läkemedelsförpackning, ska jag 
försöka skissera hur det skulle kunna gå till i praktiken.  

Hur simpel texten än kan tyckas vara följer den en given struktur 
som hänger ihop med sitt syfte. När läraren introducerar texten 
hjälper hon eleverna att se detta syfte genom att ställa frågor till dem. 
När det gäller en medicinförpackning torde det vara ganska lätt att 
identifiera ett syfte, genom att fråga vad som skulle hända om läke-
medel inte hade text på förpackningarna.  

Därefter kan man gå vidare till att studera de olika delar av texten 
på förpackningen. Det vi först ser är namnet, varför? Varför har läke-
medel olika namn? Hur kan vi se vilken typ av medicin det är? För 
vem är det intressant att veta vilka substanser som ingår? Hur kan vi 
veta när medicinen ska användas och vilken effekt den har? Osv.  
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När läraren ställer dessa frågor vet hon att svaren hör ihop med 
kontexten, vilket också är budskapet till eleverna. Genom att upp-
märksamma dem på språkets roll i situationen ska de uppmuntras att 
observera sitt eget och andras språkbruk i olika situationer, för att så 
småningom bygga upp en kunskap som möjliggör deltagande i nya 
kontexter.  

De sista stegen i modellen går ut på att först gemensamt i gruppen, 
sedan individuellt, konstruera en egen text. Man kan fråga sig vad 
nytta är att skriva läkemedelsförpackningar om man inte ska jobba 
inom förpacknings- eller läkemedelsindustrin. Men man ska då kom-
ma ihåg att språket också samverkar med annan kunskap som kan 
vara värdefull i arbetet, och det ger ett utmärkt tillfälle till samverkan 
mellan olika ämnen inom skolan. Men kan också tänka sig en mer 
kreativ skrivuppgift för eleverna, där de får beskriva en påhittad 
medicin genom att utforma dess förpackning. Det torde leda till både 
en konkret kunskap om hur läkemedelsförpackningens text är struk-
turerad och kanske ett och annat skratt under arbetets gång med att 
”uppfinna” mediciner.  

Exemplet med förpackningen tjänar som ett sätt att tydliggöra hur 
man skulle kunna arbeta med genrepedagogik i detta sammanhang. 
Den konkreta texten måste naturligtvis spegla den specifika gruppens 
behov och tidigare kunskap. Med en tydlig koppling mellan studier 
och arbetsliv som tar tillvara på deltagarnas tidigare erfarenheter höjs 
också motivationen och självkänslan (Sjösvärd & Skeppstedt 2007).  

Undervisning som syftar till att tydliggöra strukturer i texter i för-
hållande till kontexten kan också direkt antas vara till hjälp för den 
som arbetar i vården. Enligt Karlsson (2006:106) är sökläsning den 
typ av läsning som är vanligast i undersköterskans arbete, vilket ock-
så gäller för andra yrken i undersökningen. Karlsson (2006:107) kom-
menterar avsaknaden av löpläsning på följande sätt:  

Den som kommer närmast vår vanliga föreställning [om] läsning 
är nog undersköterskans läsning av journalerna på morgonen, men 
detta läsande är blandat med sökläsande och uppbrutet i och med 
att det ingår i en kedja av skrifthändelser där man läser om en bo-
ende i taget i olika texter. Detta är förstås inte mindre avancerat 
eller krävande som läsning betraktat – snarare tvärt om. 
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Här sätter hon fingret på varför det är viktigt att göra eleverna med-
vetna på texters struktur. För hur ska de kunna söka information i en 
text effektivt, om de inte vet var i texten det är mest troligt att den 
finns? Texten kanske istället uppfattas som oöverskådlig, eller till och 
med utan mening.  

Kunskap om genrer får vi genom att inom en kultur möta texter 
som liknar varandra, gång på gång, tills vi kan urskilja ett mönster. 
Men av olika anledningar kan denna process ta tid eller utebli och då 
är en genreinriktad pedagogik ett sätt att explicit medvetandegöra 
detta hos individen. Målsättningen är som vi tidigare sett att öka 
denna individs potential att nyttja språket på ett ändamålsenligt sätt i 
olika kontexter.  

Jag vill avsluta med ett citat från den rapport om äldreomsorgen i 
Stockholm som jag nämnde inledningsvis, där inspektörerna ställer 
sig frågan:  

På vilket sätt kan man erbjuda adekvata arbetsuppgifter till per-
sonal med så bristfälliga/ofullständiga kunskaper i svenska språk-
et att de inte kan tillgodogöra sig information och instruktioner 
eller inte själv kan dokumentera och inte kommunicera med den 
äldre? (Hirsch m.fl 2006:7) 

Jag anser att fråga är felställd och ger uttryck för en uppgivenhet. 
Istället för att sänka kraven på personalen, måste stödet ökas i pro-
portion till den utmaning som de anställda står inför. Just att hitta 
balansen mellan utmaning och stöd är ett av lärarens största dilem-
man (Hedeboe & Polias 2008). I fallet med dem som redan arbetar 
inom äldreomsorgen kan vi tänka oss att stödet också måste komma 
ifrån kollegor och chefer. Istället för att sänka ribban måste vi våga 
ställa krav. För det är ”i situationer med höga krav och starkt stöd 
som eleverna lär sig bäst” (Hedeboe & Polias 2008). Kollegor, chefer 
och lärare bör inte nöja sig med att en person varken kan läsa eller 
kommunicera muntligt. Vi måste söka den kunskap och de metoder 
som behövs för att hjälpa individer att övervinna språkliga hinder och 
ta makten över språket som arbetsredskap.  
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Efterord 

Jag vill rikta ett varmt tack till några personer utan vars hjälp det inte 
hade blivit någon uppsats: enhetschefen som lät mig analysera texten 
om hygienrutinerna, Anna-Malin Karlsson som generöst delade med 
sig av texterna från sin undersökning samt min handledare Bodil 
Hedeboe som med stor kunskap vägledde, utmanade och uppmunt-
rade mig under arbetet. Tack! 

Annelie Drewsen 
Stockholm 2008 



 

Christina Melander 

”Ett stycke modern kärleks-fysiologi” 
Berättarperspektiv och kvinnosyn  

i Ola Hanssons ”Gallblomma”  
och Stella Kleves Berta Funcke 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Sammandrag 
Föreliggande uppsats syftar till att med en språkligt inriktad analys 
undersöka berättarperspektiven och deras uttryck i Ola Hanssons 
”Gallblomma” och Stella Kleves Berta Funcke, och hur dessa på-
verkar framställningarna av den kvinnliga sexualiteten. Tyngden i 
analysen ligger på Hanssons novell, under det att romanen Berta 
Funcke tjänar som belysande jämförelsematerial. Resultaten visar att 
Hansson i sin novell diskvalificerar det kvinnliga perspektivet för att 
istället ge uttryck för den subjektive berättarens antipatiska syn på 
kvinnan som könsvarelse. Detta medan perspektivet i Berta Funcke 
låter påvisa en större förståelse för kvinnans situation. 
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1 Inledning 

”Gallblomma”, är den mest kända av novellerna i Ola Hanssons sam-
ling Alltagsfrauen (på svenska Tidens kvinnor), som med underrub-
riken ”ett stycke modern kärleksfysiologi” utkom i Tyskland 1891.1 I 
Sverige utgavs novellerna först 23 år senare, då det kulturella och 
politiska klimatet gjort det svårt för Ola Hansson att finna en för-
läggare villig att ge ut samlingen. I förordet beskriver författaren sin 
samling som ”en bastard av vetenskap och konst”, och menar att han 
med sin ”könspsykofysiologi” kan förklara kvinnans ”fysis”. I Tysk-
land kom novellsamlingen att befästa Hanssons position som fram-
trädande stämningsmålare och psykolog, men den har även anklagats 
för att vara en ”psykopatografi”. ”Gallblomma” framställs också som 
den litterära gestaltningen av författarens ställningstaganden i sedlig-
hetsdebatten, och som ”en närgången analys av Stella Kleve som 
könsvarelse”. 

Den senare beskrivningen grundar sig på novellens tydliga kopp-
lingar till Kleves debutroman Berta Funcke (1885). ”Gallblomman”, 
den kvinnliga gestalten i Hanssons novell, tillskrivs samma egen-
skaper som Berta Funcke, huvudkaraktären i romanen med samma 
namn. I unga år ger hon ut en roman som av allt att döma är utformad 
efter Berta Funcke, och som i likhet med Kleves roman får en ”succés 
de scandale” i landet. Berättarfiguren i ”Gallblomma” skriver att för-
fattarinnan och hennes hjältinna ”sammanflöto till en gestalt”, och 
öppnar därmed för en tolkning av ”Gallblomman” och Stella Kleve 
som en och samma person. ”Gallblomma” bär också spår av Hans-
sons personliga förhållande till Kleve, vilket jag behandlar längre 
fram i inledningen. 

Hansson och Kleve var båda representanter för det moderna 
genombrottets ”Unga Skåne”, som genom sin närhet till Danmark och 
kontinenten fått upp ögonen för åttiotalets nya litterära rörelser. Till-
sammans arbetade de för att sprida den sennaturalistiska strömning 
som brukar kallas ”dekadens”, och som utgick från författare som 
Baudelaire, Bourget och de Maupassant. De båda författarna tog även 
                                                      
1 Översättningen av underrubriken är hämtad från Ebba Witt-Brattströms artikel 
”Dekadens från Skåne till Wien”, DN 1/10 2006. 
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intryck av litteraturförhållandena i grannlandet, där ”det franska” fått 
ett stort genomslag. Intresset för psykologin hade vuxit sig allt större 
hos de naturalistiska författarna och ett av de bärande elementen inom 
den sena naturalismen var studiet av det mentala. Inspirerade av de 
ledande psykologerna valde många författare att angripa människans 
själsliv från ett vetenskapligare perspektiv. Detta märks inte minst 
hos Bourget, en av Hanssons största inspirationskällor.  

Hansson blev en hängiven adept till den nya psykologiserande 
naturalismen, och med rötter i naturlyriken kombinerade han skild-
ringen av de inre själslandskapen med målande beskrivningar av den 
yttre omgivningen.2 Författaren satte ett högt värde på det artistiska, 
och kritiserade ”den stillösa, jargongartade, urvattnade, dött hop-
konstruerade problemlitteraturen” som ”uppställer det hela som en 
schackuppgift med spelpjäser istället för människor”.3 Kleve uttryckte 
liknande åsikter i sin artikel ”Om efterklangs- och indignations-
litteraturen i Sverige”, publicerad i tidskriften Framåt. Här angrep 
hon de kvinnliga författare som i sin prosa behandlade frågan om 
jämställdhet mellan könen. Även Kleve var för idén om jämlikhet, 
men såg den inte gärna förespråkas i skönlitterär form.4 Men Hans-
sons fördömande av indignationslitteraturen riktade sig inte mot 
ämnesvalet. Tvärtom lovordade han den nya psykologiska diktningen 
för dess förmåga att ”omfatta nutidskulturens hela innehåll, nutids-
livets alla företeelser, – naturvetenskapliga filosofien, mystiken och 
experimentalpsykologien, könsspörsmålet, arbetarefrågan, uppfost-
ringssystemen, äktenskapskonflikterna, brottmålen o.s.v.”.5 

För hans eget författarskap kom just könsspörsmålet att få stor 
betydelse, och i Sensitiva amorosa gör Hansson ett första försök att 
behandla detta utifrån ett psykologiskt perspektiv. Denna dekadens-
klassiker består av en samling noveller med vilka han sökte tränga in 
i det mänskliga själs- och driftslivet. Med bas i den samtida psyko-

                                                      
2 Brandell, Gunnar om åttiotalet i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, red. E. 
N Tigerstedt (Stockholm 1967), s. 204. 
3 Ola Hansson citerad i Levander, Hans, Sensitiva Amorosa. Ola Hanssons 
ungdomsverk och dess betydelse för åttiotalets litterära brytningar (Stockholm 
1944), s. 214. 
4 Nordin Hennel, Ingeborg och Sjöblad, Christina, ”Lyckligare ungdom har aldrig 
funnits. Det moderna genombrottet i Sverige” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 
Vol. 2, Fadershuset, red. Møller Jensen, Elisabeth (Höganäs 1993) s. 507. 
5 Ola Hansson citerad i Levander 1944, s. 216. 
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login gör han ”subtilt avancerade analyser i erotisk psykologi, som 
gärna uppehåller sig vid det avvikande och omedvetna”.6 Redan här 
lodar berättaren ”djupen i kvinnors dolda personlighetsliv”, men det 
är inte förrän i ”Gallblomma” som analysen kommer att koncentreras 
på kvinnan som könsvarelse. Här behandlas Gallblommans kluvna 
förhållande till sin sexualitet, som sägs vara ett resultat av den sam-
tida kulturens överförfinande inverkan på kvinnan.  

Jag läste Sensitiva amorosa med en stor fascination för Hanssons 
hållning till det mänskliga psyket, och då jag dessutom kommit att 
intressera mig för Berta Funcke tog jag mig an ”Gallblomma” med 
entusiasm. Denna gång fascinerades jag av Hanssons intensiva bild-
språk, men ställde mig samtidigt frågande till den bild av kvinnans 
sexualitet som framträdde i novellen. Dessutom väcktes en viss skep-
sis mot jagberättarens subjektiva perspektiv på Berta Funcke, som ju 
sägs utgöra materialet i Hanssons analys. Kvinnosynen i Alltags-
frauen har utretts i tidigare forskning med olika resultat. En forskare 
anser att författarens kvinnosyn präglas av en misogyn ton, medan en 
annan finner att Hansson har en i grunden positiv syn på de kvinnor 
han skildrar.7 Vad som skiljer min undersökning från de tidigare är 
analysens språkliga inriktning. I Hanssons text har en manlig jag-
berättare makten över skildringen av kvinnan som könsvarelse, och 
jag tror att mycket står att vinna i en analys av berättarperspektivet. 
Med en analysmodell utformad av Staffan Hellberg har jag via språk-
liga element undersökt novellens synvinkel och dess konsekvenser 
för skildringen av den kvinnliga sexualiteten. 

Stella Kleve har i stor utsträckning hamnat i Hanssons skugga, 
och behandlas ofta med utgångspunkt i hans författarskap. Birgitta 
Ney, som skrivit det enda mer omfattande arbetet om Kleve, kritiserar 
fokuseringen på frågan om hur Hanssons förhållande till Kleve på-
verkat hans litteratur och menar att den lett till en diskvalificering av 

                                                      
6 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm 
1995), s. 327. 
7 Se Ahlund, Claes, ”’Könsförhållandets ödesdigra Janushuvud’: Ola Hanssons 
’Gallblomma’ och den oxymoronska identiteten” i Medusas huvud. Dekadensens 
tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala 1994) och Widell, Arne, Ola Hansson 
i Tyskland. En studie i hans liv och diktning åren 1890–1893 (Uppsala 1979). 
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Kleve som författare.8 Även jag har sett att Kleves roll i forskningen 
kring Ola Hansson resulterat i en ensidig bild av hennes författarskap. 
Samtidigt är jag övertygad om att relationen mellan de båda för-
fattarna och deras prosa är viktig för förståelsen av ”Gallblomma”. 
Problemet tycks vara att man i forskningen kring Hansson lagt tyng-
den på de båda författarnas privata förhållande, istället för fokusera 
på det litterära. Man konstaterar att Hanssons Gallblomma är en nid-
bild av Stella Kleve, utan att vidare undersöka diskrepansen mellan 
”Gallblomma” och Berta Funcke. Genom att göra en komparativ 
analys av de båda texterna hoppas jag kunna belysa både ”Gall-
blomma” och Berta Funcke ur ett nytt, givande perspektiv. 

1.1 Syfte  
Denna uppsats syftar till att undersöka berättarperspektiven och deras 
uttryck i Ola Hanssons ”Gallblomma” och Stella Kleves Berta 
Funcke, och hur dessa påverkar framställningarna av den kvinnliga 
sexualiteten. Tyngden i analysen ligger på Hanssons novell, medan 
analysen av berättarperspektivet i Berta Funcke får tjäna som belys-
ande jämförelsematerial. Min undersökning av perspektiv i skild-
ringar av den kvinnliga sexualiteten innehåller alltså en komparativ 
analys av en kvinnlig författares framställning och en manlig för-
fattares framställning. Målet med denna uppsats är dock att undersöka 
skillnader i hur kvinnan beskrivs, och inte i hur kvinnor och män 
skriver.  

1.2 Material  
I uppsatsen analyseras sammanlagt sex textpartier, vart och ett cirka 
tre till fyra sidor. Fyra passager är hämtade ur ”Gallblomma” och två 
ur Berta Funcke. Jag har valt dessa partier eftersom jag funnit att de 
ger en god bild av respektive texter i dess helhet. Analysen kommer 
att behandla följande passager: 

”Gallblomma” 
Analys 1: s. 11 (andra stycket) – s. 13 (första stycket) 
Analys 2: s. 16 (andra stycket) – s. 19 

                                                      
8 Ney, Birgitta, Bortom berättelserna. Stella Kleve – Mathilda Malling, (Stock-
holm 1993), s. 60. 
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Analys 3: s. 24 (andra stycket) – s. 28 (första stycket) 
Analys 4: s. 39 (andra stycket) – s. 42. 

Berta Funcke 
Analys 1: s. 28–32 (tredje stycket) 
Analys 2: s. 140 (sista stycket) – s. 143 (andra stycket). 

Utöver dessa partier har jag naturligtvis också granskat verken i dess 
helhet, och jag kommer ibland att hänvisa till andra textpartier rele-
vanta för tolkningen av mina analysresultat. 

1.3 Teori och metod 
I en kritisk genomgång av de centrala narratologiska synvinkel-
modellerna skriver Eva Broman att det är en mimetisk logik som 
ligger till grund för dem. Gemensamt för alla perspektivstudier sägs 
vara att de utgår från en tudelning mellan historia och diskurs, i vil-
ken historien är det händelseförlopp till vilket diskursen refererar. 
Historia och diskurs ses som självständiga i förhållande till varandra, 
varför det som framställs på diskursplanet måste betraktas som en av 
flera möjliga versioner av det händelseförlopp som utgör historien, 
menar Broman.9  

Vidare är berättarperspektiv ett mycket komplicerat begrepp som 
gett upphov till omfattande diskussioner. Åsikterna är många och 
skilda, och teoribildningen gällande den narratologiska synvinkeln 
tycks befinna sig i ett kontinuum. En perspektivstudie kan således 
inta många olika skepnader. Detta avsnitt är en diskuterande genom-
gång av de teorier och begrepp som är relevanta för min under-
sökning. Nyckelbegreppen i min analys är röst, modus, fokalisation 
och perspektivmarkör. Genom fortlöpande kommentarer redogör jag 
för hur jag kommer att förhålla mig till dessa i min undersökning. 

1.3.1 Röst och modus  
I Narrative discourse lägger Gerard Genette fram den synvinkel-
modell som kommit att bli en av de mest välciterade teorierna. Han 
ställer sig kritisk till tidigare perspektivstudier, eftersom han anser att 
                                                      
9 Broman, Eva, ”Narratologiska synvinkelmodeller – en kritisk genomgång”, i Att 
anlägga perspektiv, red. Staffan Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm 
2005), s. 45. 
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de saknar en tydlig distinktion mellan två viktiga frågor: ”vem är 
berättaren?” och ”vem är den karaktär vars synvinkel styr perspek-
tivet?”. Han separerar dessa kategorier och väljer att kalla dem 
”voix”, röst och ”mode”, modus. Det som Genette kallar röst in-
begriper studiet av berättaren, ”vem talar?”. Modus innefattar studiet 
av hur berättelsen framställs, och sammanfattas i frågan ”vem ser?”, 
senare utvidgad till ”who perceives?”.10 Jag kommer att utgå från 
denna senare frågeställning, av mig översatt till ”vem varseblir?”, i 
mitt studium av modus.  

Genette menade att kategorin röst inte påverkar berättarperspek-
tivet över huvud taget, och att den därför var oväsentlig i analysen av 
synvinkel. Denna åsikt väckte protester från många håll, då empiriska 
studier visat att berättarens status har en avgörande betydelse för syn-
vinkeln.11 Utgångspunkten för mina diskussioner kring förhållandet 
mellan röst och modus i analysmaterialet är att de två kategorierna 
har ett samband. 

1.3.2 Fokalisation 
I kapitlet ”Mood” presenterar Genette begreppet fokalisation, vilket 
åsyftar begränsningen av den narrativa informationen. I Narrative 
discourse revisited skriver han att termen fokalisator endast kan inne-
fatta berättaren, som kan välja att fokalisera sin berättelse på olika 
sätt.12 Således tolkar jag termen fokalisation som just berättarens val 
av den narrativa informationens omfattning eller begränsning. För att 
demonstrera alternativen för denna begränsning av information 
använder sig Genette av formler vilka utformats av litteraturvetaren 
Tzvetan Todorov: 

Icke-fokalisation: B>K (berättaren vet mer än vad karaktären vet). 
Intern fokalisation: B=K (berättaren säger bara vad en karaktär vet). 
Extern fokalisation: B<K (berättaren säger mindre än vad karaktären 
vet).13  

                                                      
10 Genette, Gerard, Narrative discourse. An essay in method (New York 1980), 
s. 186, (originaltitel: Discours du récit. 1972). 
11 Broman 2005, s. 48. 
12 Broman 2005, s. 49.  
13 Genette 1980, s. 187 ff.  
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Den interna fokalisationen brukar främst förknippas med den moder-
na romanen. Fokalisatorn utgår i skildringen från en karaktär som 
percipierande subjekt, vilket resulterar i en narrativ begränsning på 
alla nivåer: rumsligt, tidsligt och kunskapsmässigt.  

I icke-fokaliserade texter är den narrativa informationen obegräns-
ad på alla dessa nivåer. Berättaren har fullständig tillgång till alla 
karaktärers inre och kan obehindrat färdas i tid och rum. Det är främst 
den klassiska 1800-talsromanen med dess allvetande berättare (se 
exempelvis Balzacs Papa Goriot) som brukar beskrivas som icke-
fokaliserad. ”Den allvetande berättaren har ingen anledning att göra 
sig osynlig och demonstrerar ofta sin överlägsna kunskap och bedöm-
ningsförmåga genom att kommentera personernas tankar, känslor och 
handlingar”, skriver Broman.14 Enskilda partier av texter kan vara in-
ternt eller externt fokaliserade, det förhindrar inte en tolkning av dem 
som icke fokaliserade. 

Som exempel på den externa fokalisationen brukar romaner skriv-
na i den ”hårdkokta” Hemingwaystilen fungera. Vid denna typ av 
fokalisation har berättaren inte tillgång karaktärers inre, varför fram-
ställningen begränsas till det yttre skeendet. Framställningen begräns-
as även tidsligt och rumsligt till det fiktiva nuet.15 

Broman anser att en tillämpning av Todorovs formler i praktiken 
inte lämpar sig för analys av berättarperspektiv i jagberättelser, efter-
som den traditionella homodiegetiska berättaren inte har tillgång till 
den heterodiegetiska berättarens kunskap.  

Homodiegetiska berättare kan bara berätta sådant de själva har 
upplevt eller har fått reda på genom andra eller från skriftliga 
källor, som t.ex. olika dokument. De kan endast återge sina egna 
känslor, tankar och perceptioner, men kan naturligtvis spekulera 
om andra personers inre liv, utifrån hur de beter sig eller vad de 
säger. Om de redogör för händelser som ligger utanför deras egen 
existentiella horisont, måste de kunna belägga sina kunskaper 
genom att redovisa sina källor.16 

Denna uppfattning grundar sig som synes på en princip som trots sin 
logik kan frångås. Vid närmare studier av ”Gallblomma” fann jag av-

                                                      
14 Broman 2005, s. 51. 
15 Broman 2005, s. 49 ff.  
16 Broman 2005, s. 51. 
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steg från den normativa begränsningen av informationen i jagberätt-
elser som inbjöd till en tillämpning av Genettes fokalisationsmodell.  

En av dem som intog en kritisk ståndpunkt till de teorier som Gen-
ette framförde i Narrative discourse var Mieke Bal. Hon utvecklade 
en fokalisationsteori vilken har uppfattats som en vidareutveckling av 
den som framställs i Narrative discourse, men Broman påpekar att 
den i många avseenden skiljer sig från Genettes. En av de grundlägg-
ande skillnaderna tycks ligga i inriktningen på detaljanalys av syn-
vinkelskiften. Broman menar att Genettes fokalitationsteori lämpar 
sig bäst för analyser av romaner i dess helhet, medan Bal och hennes 
efterföljare ägnar sig åt att undersöka perspektivskiften mellan text-
passager, meningar eller till och med inom samma mening. Eftersom 
texter med en övergripande icke-fokalisation kan innehålla internt 
fokaliserade partier blir gränsen mellan dessa båda kategorier i det 
närmaste osynlig vid en närstudie, menar Broman.17  

Men Genettes syn på fokalisation som en begränsning av den 
narrativa informationen anammas inte av Bal och hennes efterföljare. 
”I Bals teori har fokalisation snarare kommit att beteckna en aktivitet 
som resulterar i den alltid i någon mån selektiva och subjektiva bild 
av händelseförloppet som når läsaren via den narrativa texten” 18, 
skriver Broman i ett avsnitt hon kallar ”Bal: fokalisation som percep-
tion”. Bals utveckling av Genettes teori sägs bygga på en feltolkning 
av det som framställs i Narrative discourse men har trots detta haft 
stor genomslagskraft. Broman menar att den har resulterat i en ny, 
mer nyanserad inställning till synvinkelproblematiken, fri från den 
grovmaskighet som den äldre synvinkelteorin enligt Broman resul-
terar i.19 

Då den narrativa begränsningen har varit av intresse för mig i 
denna undersökning har jag detta till trots valt att använda mig av 
Genettes fokalisationsteori. Jag ser dock inte detta som något hinder 
för att uppmärksamma olika typer av skiftningar i fokalisationen, och 
jag kommer att tillämpa Todorovs formler i enskilda textavsnitt. 
Metodvalet grundar sig i stor utsträckning på min upplevelse av att 
det är diskussionen kring hur den analyserade textavsnitten förhåller 
sig till dessa kategorier som är givande, och inte kategoriseringen i 

                                                      
17 Broman 2005, s. 54.  
18 Broman 2005, s. 55.  
19 Broman 2005, s. 57. 
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sig. Jag ser Todorovs formler som utgångspunkter för resonemang, 
snarare än fasta kategorier som texten tvunget ska indelas i. Mitt 
huvudsakliga syfte med analysen är således inte att göra några abso-
luta klassificeringar av fokalisationen i de båda texterna.  

1.3.3 Språkliga perspektivmarkörer 
Broman menar att en analys av den narratologiska synvinkeln bör 
vara språkligt förankrad, eftersom fiktiva gestalters tankar, känslor, 
attityder och så vidare endast kan återges genom språket.20 I Satsens 
subjekt och textens21 gör Staffan Hellberg ett försök att samla de kate-
gorier av språkliga uttryck som i lämplig kontext kan tänkas markera 
ett perspektiv. Hellberg väljer att kalla de språkliga markörerna av 
perspektiv för ”empatimarkörer”, vilket tycks ha gett upphov till en 
viss förvirring.22 Med hänsyn till meningsskiljaktigheter i uppfatt-
ningen om den semantiska innebörden av ordet ”empati” har jag valt 
att referera till markörerna som ”perspektivmarkörer”. 

I Peter Pagins uppsats ”Andras perspektiv” kritiseras Hellberg för 
att han inte formulerar ”några allmänna kriterier för att vara en 
empatimarkör”.23 Pagin menar att detta medför svårigheter för de läs-
are som saknar den erfarne litteraturvetarens intuitiva förmågor. Han 
väljer att se perspektivmarkören som ett uttryck för perspektiv-
förskjutning, och definierar en sådan som följer: ”användningen av ett 
uttryck som relaterar det sagda till en talare, och där talaren inte rim-
ligen kan vara (den verklige eller fiktive) berättaren, men rimligen är 
en gestalt i berättelsen, markerar att händelsen återges ur hans per-
spektiv”.24  

I ett svar på Pagins kritiska synpunkter uttrycker Hellberg en prin-
cipiell tveksamhet till att utveckla en formel för uttrycken för de 
narratologiska synvinklarna och menar att det kan finnas en poäng 
med oklarheter i tolkandet av perspektiv: ”Att kräva en predikativ 
modell för berättarperspek tivet är att avkräva skönlitteraturen entyd-
ighet på åtminstone den punkten. Men det kanske inte är skönlittera-

                                                      
20 Broman 2005, s. 61.  
21 Hellberg, Staffan, Satsens subjekt och textens (Göteborg 1983). 
22 Se Pagin, Peter, ”Andras perspektiv”, i Att anlägga perspektiv, red. Staffan 
Hellberg och Göran Rossholm (Stockholm 2005). 
23 Pagin 2005, s. 110.  
24 Pagin 2005, s. 109–112.  
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turens uppgift att vara entydig i alla stycken”.25 Vidare betonar han att 
en text återskapas varje gång den läses och att ”ett språkligt med-
delande alltid är ofullständigt och lämnar ett spelrum för olika tolk-
ningar”.26 

Förutom att Pagins syn på perspektivmarkören som ett uttryck för 
just en förskjutning av perspektivet skulle begränsa mig i min analys, 
finner jag att Hellbergs inställning till undersökningar av perspektivet 
inbjuder till en flexibel och resonerande analysmetod som jag tror är 
givande. Även jag vill uppmärksamma det faktum att en text åter-
skapas varje gång den läses, och att en tolkning således inte kan vara 
helt objektiv.  

Min karakterisering av enskilda kategorier av språkliga markörer 
grundar sig alltså på Hellbergs framställning i Satsens subjekt och 
textens, och i mitt analysarbete har jag använt mig av den analys-
modell Hellberg presenterar i Berättarperspektiv i vanliga romaner.27 
Här berör Hellberg utöver själva identifierandet av perspektivhållaren 
även de inställningar eller attityder hos berättare eller karaktärer som 
perspektivmarkörerna ger uttryck för. Denna del av perspektiv-
analysen har kommit att bli en viktig del i min undersökning, vars 
syfte ju har krävt en utförligare tolkning av vad markörerna säger om 
inställning eller värderingar hos såväl karaktärer som berättare. För 
att kunna ägna mer utrymme åt diskussioner kring perspektiv-
markörer inom de kategorier som visat sig vara extra relevanta för 
denna tolkning har jag bestämt mig för att bortse från perspek-
tivmarkörer inom kategorin ”identifierbara personer och föremål”. 
Även kategorin ”sekundär empati” har fallit bort, eftersom perspek-
tivmarkörer av denna typ inte förekommer särskilt ofta i någon av de 
studerade texterna.  

I ”Gallblomma” visar sig de bildliga liknelserna och metaforerna 
vara av stor vikt för förståelsen av perspektivet, varför jag valt att in-
leda min analys av Hanssons novell med ett avsnitt rörande bild-
språket. I detta behandlas bildspråket i hela ”Gallblomma”, och inte 
bara i de delar jag valt ut för närstudium. 
                                                      
25 Hellberg, Staffan, ”Perspektiv och genrekonventioner”, i Att anlägga per-
spektiv, red. Hellberg, Staffan och Rossholm, Göran (Stockholm 2005), s. 140.  
26 Hellberg, s. 140 ff.  
27 Hellberg, Staffan, ”Berättarperspektiv i vanliga romaner : exemplet Den heder-
värde mördaren av Jan Gillou” i Stilstudier: språkvetare skriver litterär stilistik, 
red. Josephson, Olle (Uppsala 1996) s. 30–45. 
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Nedan följer en redogörelse för respektive kategorier av Hellbergs 
perspektivmarkörer.28 

Tempus och avsteg från berättelsens tid: Temporala avvikelser 
anger tillbakablickar och förutsägelser m.m. vilka ofta markerar ett 
perspektiv. 

Värderande ord: De värderande orden hjälper läsaren att härleda 
modus eller röst till den karaktär vars värdering ordet ger uttryck för.  

Jämförelser, liknelser metaforer: Kopplas till den karaktär som står 
för jämförelsen och vittnar liksom de värderande orden ofta om 
dennes åsikter och värderingar. 

Närhet i tid och rum: Används ofta för att lokalisera läsaren och 
skapa tidslig eller rumslig närhet till någon av karaktärerna. Exempel 
på ord som skapar närhet i tid och rum är ”nu” och ”här”. 

Satsadverbial och andra uttryck för reservation, slutsats etc: 
Anger karaktärens eller berättarens inställning till utsagan. 

Negationer: Dessa förutsätter ofta en förväntan eller föreställning, 
vilken härleds till någon av karaktärerna. Negationerna kan även de 
vittna om värderingar och föresatser. 

Beteckningar för förnimmelse och reflexion: Hjälper läsaren att 
härleda modus till den karaktär som förnimmer eller reflekterar. 

Dialoguttryck: Interjektioner, som exempelvis ”ja” eller ”åh”, och 
verblösa utrops- och frågesatser, är dialoguttryck som kan härledas 
till berättare eller karaktär. 

Avvikande språkbruk: Utifrån avvikelser från det normala språk-
bruket i berättelsen kan man dra slutsatser om berättelsens röst.  

1.4 Bakgrund 
1.4.1 Författarna och deras bakgrund 
Ola Hanssons (1860–1925) prosa beskrivs ofta i termer av både dar-
winism och nietscheism, men det är naturlyriken och folklivsskild-
ringen som utgör grundvalarna i Hanssons författarskap. Han debu-
terar som lyriker med samlingen Dikter, i vilken indignationen över 

                                                      
28 Hellberg 1996, s. 31–41. 
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lantbefolkningens misär varvas med stämningsfullt landskapsmåleri. I 
romantisk anda kan naturbilderna gå över i själslandskap, som i sin 
vemodighet ofta förebådar en fin de siécle-anda.29 

Vid sidan om sitt författarskap verkade Hansson som litteratur-
kritiker, och i tidskriften Framåt introducerade han de nya franska 
strömningar som kom att prägla hans eget författarskap. Men när 
Hansson själv gav sig in på det sennaturalistiska området med Sensi-
tiva amorosa möttes han av häftig kritik. Novellsamlingen betrak-
tades som ett angrepp på den kristna moralen och sablades ned. 
Hansson utsattes för en sedlighetskampanj och fann snart för gott att 
lämna Sverige. Han bosatte sig i Tyskland och gjorde sig inom kort 
ett namn i de litterära kretsarna.30 Här skrev han bland annat Alltags-
frauen.  

Bakom pseudonymen Stella Kleve står Mathilda Kruse, gift 
Malling (1864–1942). Hon visade tidigt ett stort intresse för littera-
turen, och tog liksom Hansson djupt intryck av franska författare som 
Bourget, Goncourt och Baudelaire. Därtill var Malling djupt enga-
gerad i kvinnoemancipationen. Tillsammans med en väninna bildade 
hon ett emancipationsförbund som gav ut den egna tidningen ”Frihet 
och rätt”.31 Intresset för kvinnofrigörelsen återspeglas i Kleves tidiga 
romaner och noveller, som alla föll inom kategorin ”kvinnolitteratur”. 
Men i motsats till de äldre feministiska författarna visade sig Kleve 
oberörd av den ibsenska moralism som kommit att prägla 80-talets 
kvinnliga problemlitteratur. Istället formades hennes kvinnotyper 
efter Goncourts naturalistiska sätt att porträttera kvinnan.32  

Kleve var av åsikten att det inte fanns någon given typ bland 
moderna bildade kvinnor, vilket framgår av hennes inledning till 
Alice Brandt: 

Naturligtvis, jag kan ju blott döma efter min egen erfarenhet, men 
då jag, ända ifrån det jag kunnat tänka, alltid – medvetet och 
omedvetet – iakttagit alla de unga flickor jag mött på min väg 

                                                      
29 Olsson och Algulin 1995, s. 326. 
30 Linde, Ulf, ”Mullens outsider”, inledning till Hansson, Ola, Lyrik och essäer 
(Stockholm 1997) s. 8 f. 
31 Hirdwall, Jacob, ”Hennes andra Jag – Stella Kleve och dekadenslitteraturen”, 
efterskrift till moderniserad version av Berta Funcke (Uddevalla 1995), s. 144 ff. 
32 Brandell, Gunnar om åttiotalet i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, red. E. 
N Tigerstedt (Stockholm 1967), s. 174 f. 
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(och de ha varit många) och aldrig påträffat genomsnittstypen 
[…].33 

I en artikel som publicerades i Framåt 1886 bemöter hon kritiken mot 
novellen ”Pyrrhussegrar”, som på många sätt påminner om Berta 
Funcke. En kritiker hade ställt frågan ”Hvad är det ni klagar över, och 
vad vill du?”, och Kleve svarar att hon inte klagat över eller menat 
någonting alls:  

Det har helt enkelt varit min afsigt, att så psyko- och fysiologiskt 
sanningsenligt som möjligt, så objektivt noga som möjligt skildra 
en ung kvinnas lifskamp. Inte heller har jag gjort mig till språkrör 
för något visst damparti – partier intresserar mig bra mycket 
mindre än personligheter.34 

Debutromanen Berta Funcke utgavs 1885 och möttes liksom hennes 
tidigare texter av stor indignation, inte minst av de så kallade kvinno-
sakskvinnorna, som ställde sig kritiska till Kleves progressiva syn på 
kvinnlighet och erotik. 1888 utgavs Alice Brandt, som även den fick 
ett kyligt mottagande. Malling fick nog och gjorde ett avbrott i sitt 
skrivande. Sex år senare hade hon skilt sig från såväl pseudonym som 
livshållning och inledde en andra del av sitt författarskap. Under 
namnet Malling skrev hon de historiska romaner och herrgårds-
berättelser som givit henne benämningarna ”den svenska miss-
romanens grand old dame” och ”en av vår litteraturs matronor”.35 
Idag visas inget större intresse för denna senare del av Mallings för-
fattarskap. Istället ligger fokus på Kleves tidigare prosa, som oftast 
diskuteras med utgångspunkt i det moderna genombrottet eller den 
kvinnliga problemlitteraturen. 

Kleves och Hanssons personliga relation behandlas bland annat av 
Widell, som i sin avhandling ägnar ett avsnitt åt den självbiografiska 
bakgrunden till ”Gallblomma”.36 Kännedomen om Kleves och Hans-
sons förhållande till varandra grundar sig i huvudsak på bevarade 
brev. 

Hansson var den ende som mottog Kleves debut med en välvillig 
recension, och som tack skickade Kleve honom ett brev med guld-

                                                      
33 Kleve, Stella Alice Brandt. En qvinnoprofil (Helsingborg 1888). 
34 Kleve citerad efter Ney 1993, s. 68. 
35 Hirdwall 1995, s. 147–150. 
36 Widell 1979, 59 ff. 
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kanter, skriver Widell. Härmed inleddes en omfattande korre-
spondens, och en vänskap som åtminstone från Hanssons sida in-
begrep ömmare känslor. Malling å sin sida beskrev förhållandet som 
”en uppriktig och nästan entusiastisk vänskap” och sade sig ha funnit 
en ”frère d’éliction”.37 Sommaren 1886 gör Ola Hansson två långa 
besök hos Kleves familj på herrgården Wetteryd, och under hösten 
”stormlängtar” han efter att få återvända. Vid den andra vistelsen på 
herrgården har Hansson två manliga medgäster, en av dem är Peter 
Malling som Kleve senare gifter sig med. Dessa sommarveckor på 
Wetteryd utgör stoffet till ”Gallblomma”. Novellen, som alltså kallats 
en ”psykopatografi”38 och vars motiv sägs vara ”en närgången analys 
av Stella Kleve som könsvarelse”39, upprörde Kleve, som avvisade 
varje tanke på erotik i förhållandet till Ola Hansson.  

Umgänget mellan Hansson och Kleve fortsatte efter sommar-
veckorna på herrgården, men dess omfattning är oklar. Nästkom-
mande vår skickade Hansson två friarbrev till Kleve men fick av-
böjande svar. Efter ett sista brev med hård och bitter ton avtar kon-
takten mellan Hansson och Kleve helt.40 Senare gifter sig Hansson 
med Laura Mohr, författare under pseudonymen Laura Marholm. 

1.4.2 Berta Funcke 
Ney beskriver Berta Funcke som ”scener ur ett kvinnoliv”. Hon 
menar att romanen kan läsas som en psykologisk fallstudie, en form 
som lånades från Bourget.41 Romanen inleds med en bild av den 
treåriga Berta sparkandes med bara fötter i en sandhög, och avslutas 
cirka 20 år senare då Berta just förlovat sig med en äldre herre. Där-
emellan har författaren gjort nedslag i enskilda episoder ur Bertas liv, 
de flesta återspeglande huvudgestaltens ödesdigra förhållande till det 
motsatta könet. För Berta består detta förhållande i flyktiga möten. 
Hon dras till de unga männen, liksom de till henne, och får ständigt 
kämpa för att begränsa relationerna såväl psykiskt som fysiskt. Berta 
Funcke krossar många hjärtan, men männen hon möter kan knappast 
benämnas förälskelser. Den ende man hon hyser några djupare 

                                                      
37 Widell 1979, s. 59. 
38 Witt-Brattström, Ebba, ”Dekadens från Skåne till Wien”, DN 1/10 2006. 
39 Widell 1979, s. 59. 
40 Widell 1979, s. 59 f. 
41 Ney 1993, s. 70. 
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känslor för är den svårmodige dandyn Nils-Max, karakteriserad som 
”brutalmente triste”. Han uppfattas som ett porträtt av den danske 
dekadensförfattaren Herman Bang, som fick stor betydelse för Kleves 
diktning. Något kärleksförhållande mellan Berta och Nils-Max ut-
vecklas aldrig, åtminstone inte på det fysiska planet. Istället blir det 
den stele löjtnanten Sten som vinner hennes hand. I romanens slut-
scen sitter Berta ensam på sitt rum och reflekterar över sitt öde. Det 
teatrala i hennes livsföring har i romanen påvisats genom anspel-
ningar på masker och maskspel och dras till sin spets då Berta smärt-
samt frågar sig: ”Skall jag då hela mitt liv bara få spela komedi?”. 
Kort därefter besvarar hon sin egen fråga med en slags bitter munter-
het: ”Allons – andra akten är börjad!”.42 

1.4.3 ”Gallblomma” 
Även Hansson begagnade fallstudien som litterärt verktyg. I denna 
novell skildras jagberättarens möte med Gallblomman, som i likhet 
med Berta Funcke framstår som brådmogen, kunskapstörstig och in-
tellektuell. Men främst karakteriseras Gallblomman av hennes starka 
dragning till männen. Den manlige jagberättarens framställning grun-
dar sig i stor utsträckning på brev som Gallblomman skrivit till hon-
om, men läsaren delges också berättarens erfarenheter av vistelser på 
den gård där den unga kvinnan och hennes familj bor om somrarna. 
Jagets möten med den kvinnliga gestalten präglas av ett erotiskt stäm-
ningsmåleri, men något umgänge av den sexuella arten förekommer 
inte karaktärerna emellan. Istället poängteras den kvinnliga gestaltens 
oförmåga att leva ut sin starka lust. Slutligen tröttnar jaget på den 
unga kvinnans sexuella ambivalens och låter förhållandet rinna ut i 
sanden. Gallblomman gifter sig med en annan av de män som besökt 
henne om sommaren och novellen avslutas med en inblick i hennes 
äktenskapliga liv. 

1.4.4 Kvinnoemancipation och sedlighetsdebatt 
Det var skönlitteraturen som stod i centrum för 1870- och 1880-talens 
kulturella debatt, och många av förgrundsfigurerna i kritiken mot den 
kristna sexualmoralen var författare. Claes Ahlund formulerar i 
Medusas huvud en tes gemensam för de skönlitterära texter som är 
                                                      
42 Kleve, Stella, Berta Funcke (Stockholm 1885). s. 145. 
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skrivna på det tema som sägs vara den radikalare genombrottslittera-
turens käraste: ”det undertryckande av könsdriften som den rigida 
kristna moralen och de förkvävande samhällskonventionerna på-
bjuder medför skadliga återverkningar på kropp och själ”.43 Denna 
teori återfinns bland en mängd författare, bland andra Hans Jaeger 
och August Strindberg. I Strindbergs novell ”Dygdens lön” skildras 
en man som lever i enlighet med det sedliga idealet. Han avhåller sig 
från sexuellt umgänge, och dör som ett resultat härav. Novellen sägs 
vara inspirerad av läkaren George Drysdale, som i en skrift kallad 
”den engelske läkarens bok”44 förespråkade en liberal sedlighets-
politik och menade att avhållsamheten kan leda till sjukdom och 
död.45 Majoriteten av läkarkåren ansåg emellertid att hälsofaran låg i 
de könsliga utsvävningarna, och betraktade sexuell måttlöshet som en 
patologisk avvikelse.46 

En viktig del av sedlighetsdebatten var den som rörde prosti-
tutionen. Till dennas främsta förespråkare hörde bland andra Jaeger 
och Drysdale. Det danska kvinnosamfundet med Elisabeth Grundtvig 
i spetsen bekämpade sexhandeln och ställde sig kritiskt till den drifts-
fixering som prostitutionen ansågs vara ett resultat av. Den nya 
kulturkvinnan sades också vara präglad av förnuft och kontroll som 
skulle tillämpas även när det kom till den könsliga driften.  

Den emanciperade kulturkvinnan upplevdes på många håll som 
hotande och sedlighetsdebatten kom att handla om könsroller. Synen 
på kvinnan som en sexuell individ ansågs problematisk och hanter-
ades, bland andra av Strindberg, genom ett förespråkande av moder-
                                                      
43 Ahlund, Claes, ”’Könsförhållandets ödesdigra Janushuvud’: Ola Hanssons 
’Gallblomma’ och den oxymoronska identiteten” i Medusas huvud. Dekadensens 
tematik i svensk sekelskiftesprosa (Uppsala 1994). 
44 Boken utgavs i Sverige under titeln Samhällslärans grunddrag eller fysik, sex-
uell och naturlig religion. En framställning af de egentliga orsakerna till och af 
det enda botemedlet för samhällets tre förnämsta olyckor; fattigdom, prostitution 
och celibat, men benämns av de ledande aktörerna i sedlighetsdebatten som ”den 
engelske läkarens bok”. 
45 Stenberg, Lisbeth, ”Sexualmoral och driftsfixering. Förnuft och kön i 1880-
talets skandinaviska sedlighetsdebatt” i Nationell hängivenhet och europeisk 
klarhet. Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900, red. Barbro Kvist 
Dahlstedt och Sten Dahlstedt (Stockholm 1999), s. 180. 
46 Solander, Tove, "denna eländiga neurasteni eller anemi, som man inte kan 
bota". Om Stella Kleves, Ola Hanssons och Laura Marholms litterära skildringar 
av förra sekelskiftets kultursjuklighet, Magisteruppsats i litteraturvetenskap, Upp-
sala universitet 2004. 
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skapet som den essentiella kvinnorollen. Den driftsstyrda kvinnan 
beskrevs ofta i termer av androgynitet och kunde därmed avfärdas 
som en avvikande hermafrodit.47 

1.5 Tidigare forskning om ”Gallblomma” och 
Berta Funcke 
Det finns åtskilligt skrivet om Ola Hanssons författarskap, och i syn-
nerhet om dekadensklassikern Sensitiva Amorosa. Svårare är det att 
finna material rörande Tidens kvinnor och ”Gallblomma”. I det lilla 
som skrivits läggs fokus på Hanssons roll som könspsykolog,, och 
novellerna i Alltagsfrauen får ofta fungera som utgångspunkt i utred-
ningar av Ola Hanssons inställning till kvinnofrigörelsen. 

Claes Ahlund har skrivit studien Medusas huvud, som behandlar 
dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. I kapitlet ”’Könsför-
hållandets ödesdigra Janushuvud’: Ola Hanssons ’Gallblomma’ och 
den oxymoroniska identiteten” presenterar han en utförlig analys av 
”Gallblomma”.48 Här studeras novellen i förhållande till den samtida 
estetiska debatten och till den samtida debatten rörande sedlighet, 
kvinnoemancipation och kultur. Ahlund läser novellen mot Berta 
Funcke och Sensitiva amorosa för att framhäva berättarröstens miso-
gyni och avståndstagande från huvudkaraktären och hennes sexuali-
tet. Vidare läggs fokus på Gallblommans androgyna drag i en utred-
ning av Hanssons syn på könsroller. Ahlund hävdar att kvinnan i 
”Gallblomma” med sin hotfulla sexualitet patologiseras och att upp-
lösningen av stabila könsroller i novellen skildras som världens och 
värdenas upplösning.  

Arne Widell är mer positivt inställd till Hanssons skildring av 
kvinnan som sexuell varelse i Ola Hansson i Tyskland. En studie i 
hans liv och diktning åren 1890–1893. Han menar att Hansson trots 
sin vetenskapliga och avståndstagande ton har en i grund och botten 
positiv syn på de kvinnor han skildrar. Widell läser kvinnan i ”Gall-
blomma” och Tidens kvinnor som en alldaglig, icke patologiserad 
kvinna, och får stöd i samlingens originaltitel, Alltagsfrauen, vardags-
kvinnor. Han menar också att man i läsningen av ”Gallblomma” 
måste ha i åtanke att Hansson i uttryck som ”avart”, ”perversion” och 
                                                      
47 Stenberg 1999, s. 177 ff. 
48 Ahlund 1994, s. 62-84. 
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”sjuklig” inte lägger in några negativa värderingar, och menar att läs-
ningar av huvudkaraktären som patologisk måste stå för läsaren 
själv.49 

I fråga om Hanssons ståndpunkt i den samtida sedlighetsdebatten 
är Widells och Ahlunds uppfattningar mer förenliga. Ahlund menar 
att Hansson i ”Gallblomma” vänder sig direkt mot den rigida kristna 
moralen och de förkvävande samhällskonventionerna50 medan Widell 
hänvisar till ett par otryckta debattinlägg i vilka Hansson förespråkar 
sex före äktenskapet. I debattinläggen kritiseras också en samhällelig 
dubbelmoral. Hansson menar att man kluvit könskänslan i två delar, 
en kroppslig och en själslig, och att den förra premierats genom in-
rättandet av prostitutionen. Ahlund och Widell är överens om att 
Hansson i ”Gallblomma” vill visa hur en yttring av samtiden, exem-
pelvis kvinnoemancipationen eller den ”överförfinade” kulturen, 
vållar en kluvenhet i kvinnans väsen och deformerar henne som köns-
varelse. Widell menar dock att novellerna i Tidens kvinnor i första 
hand är psykologiska undersökningar, inte kulturkritiska.51  

Tove Solander har skrivit en magisteruppsats om Stella Kleves, 
Ola Hanssons och Laura Marholms litterära skildringar av förra 
sekelskiftets kultursjukdomar och konstaterar att både Hansson och 
Kleve finner att sexualiteten och dess undertryckande är den främsta 
orsaken till den grasserande sjukligheten bland unga kvinnor.52 

Detta styrks också av min undersökning av natur och sexualitet i 
”Gallblomma”, som var ämnet för min b-uppsats i litteraturvetenskap. 
Jag studerade naturens funktion i skildringen av sexualiteten, och 
undersökte vilken syn på lust novellen kan sägas ge uttryck för. 
Resultatet pekar på att Hansson vill varna för avhållsamhetens följ-
der, samtidigt som han kritiserar den samtida kulturens övercivili-
sering. Jag fann att de darwinistiska tendenserna i novellen talade för 
att människan kunde nå enhet i könslivet genom enhet med naturen.53 

Ebba Witt-Brattström har undersökt Ola Hanssons och Laura Mar-
holms författarskap. Hon redovisar sina studier i Dekadensens kön – 

                                                      
49 Widell 1979, s. 109. 
50 Ahlund 1994, s. 63. 
51 Widell 1979, s. 90 ff. 
52 Solander 2004. 
53 Melander, Christina, ”Naturens bud”. Natur och sexualitet i Ola Hanssons 
”Gallblomma” (Stockholm 2006, Institutionen för litteraturvetenskap och idé-
historia). 
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Ola Hansson och Laura Marholm, som i skrivande stund ännu inte 
givits ut. I essän Dekadens från Skåne till Wien som publicerades i 
DN under 2006 ges dock ett smakprov på hennes iakttagelser. Witt-
Brattström ser Hanssons texter som ett skånskt spår till Freuds teorier 
om den kvinnliga narcissismen och låter sina framställningar av 
Sensitiva amorosa och ”Gallblomma” genomsyras av en misstro mot 
Hansson som skildrare av den kvinnliga sexualiteten.54 

Birgitta Neys Bortom berättelserna är det mest omfattande arbetet 
som skrivits om Stella Kleve. Ney menar att det finns samtidskritiska 
drag i Kleves författarskap vilka överskuggats av författarens uttalat 
modernistiska ambitioner. Genom en analys av de ”osunda” dragen 
hos Berta Funcke och några andra av Kleves kvinnor söker hon blott-
lägga de feministiska tendenserna i Kleves texter. Ney menar att 
Berta Funcke, som kan beskrivas som den första akten i en kvinnas 
livsdrama, kan läsas som ”en svidande kritik av kvinnors livs-
villkor”.55 Hon uppmärksammar romanens teatrala drag och beskriver 
Bertas för(e)ställning som ”ett svar på den förljugenhet och det hyck-
leri som samhället tvingar kvinnan till”.56 När Ney talar om Bertas 
osunda drag åsyftar hon de masochistiska och sadistiska sidor hon 
tycker sig finna i huvudkaraktärens person. Vidare menar Ney att det 
påstått osunda hos Berta är en omskrivning för drag hos Kleves kvin-
nor som inte uppskattades av det patriarkala samhället, eftersom det 
inte gick hand i hand med den gängse bilden av den anständiga kvin-
nan.57 

Berta Funcke tillägnas också ett kapitel i Medusas huvud. Liksom 
Ney uppmärksammar Ahlund det sado-masochistiska draget i Bertas 
relationer, och dessutom fäster han stor vikt vid huvudkaraktärens 
androgynitet. Han finner att Berta bryter upp från den traditionella 
kvinnorollen i det borgliga, patriarkala samhället, men att hennes ut-
brytningsförsök mynnar ut i masochism och ”emotionell självstymp-
ning”, istället för emancipation.58 

                                                      
54 Witt-Brattström 2006. 
55 Ney 1993, s. 71. 
56 Ney 1993, s. 70. 
57 Ney 1993, s. 80. 
58 Ahlund 1994, s. 34. 
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2 Analys 

2.1 ”Gallblomma” 
2.1.1 Bildspråk 
Växtmetaforiken i ”Gallblomma” gör sig gällande redan i novellens 
första passage, i vilken berättaren aviserar att det är romanens huvud-
karaktär som åsyftas i titeln.59 Gallblomman, som blir synonym med 
den icke namngivna huvudkaraktären,60 är en vild nyponört som för-
ädlats i drivhus. Kultiveringen gör nyponörten till en färgstark och 
doftrik ros, men i processen förlorar den fruktsamma ståndare och 
pistiller, och blir därigenom könlös.  

Som blomman står där i sina heta lysande färger och liksom in-
höljd i en ånga av doft, synes den med helt annorlunda braskande 
löften och en helt annorlunda lidelsefylld trånad locka luftens alla 
kringsvärmande insekter till att uppfylla deras anvisade medlare-
kall; och dock bor mitt inne i den doftande prakten det sterila 
Ingenting. Såsom en sådan gallblomma var den unga kvinna, 
vilken jag här vill skildra. (s. 7.) 

En vanlig tolkning av liknelsen är att den syftar på kulturens ”över-
förfining” av kvinnan.  

Liksom den vilda nyponrosen som placerats i växthus eller 
fönsterkarmar tvingas den unga gallblomman och hennes familj av 
ekonomiska skäl lämna det paradislika boendet i ett hus med ”stora, 
höga, ljusa, rum” för att flytta in i ett ”enkelt rede”. Här genomgår 
flickans känslo- och fantasiliv en ”drivhusartad” tillväxt och förfinas 
på ett sätt berättaren beskriver som sjukligt (s. 9 ff.). Utvecklingen 
tilltar då Gallblomman efter en tid utomlands återigen tvingas inrätta 
sig i familjehemmet, ”varest hela livet var som ett stillastående grunt 
vatten”. Hennes personlighet erhåller ”en sällsam, sjuklig växtlighet, 

                                                      
59 I detta avsnitt gäller samtliga sidhänvisningar utan not Hansson, Ola ”Gall-
blomma”, Samlade skrifter 5. Tidens kvinnor (Stockholm 1920). 
60 Jag kommer i min uppsats att referera till huvudkaraktären som Gallblomman 
utan anföringstecken medan själva novellen refereras till som ”Gallblomman” – 
med anföringstecken. 
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påminnande om den som en planta erhåller i stark gödslad jord eller 
om den plötsliga utvecklingen hos en blomma, som flyttats från den 
kyliga temperaturen i gata och bod in i hemmets varma stugor” 
(s. 14). 

Den kulturellt övergödda gallblomman har trots, eller på grund av, 
sin allt påtagligare förföriska utstrålning och ökade fascination för det 
erotiska blivit oförmögen att leva ut sin sexualitet. Hennes drift har 
”begränsats till de erotiska känslornas ytspel”. Så kan liknelsen sägas 
visa på kulturens deformering av kvinnan som könsvarelse, som 
sannolikt är att betrakta som ett resultat av kulturens ”överförfinande” 
verkan. 

Gallblomman som tema återfinns också i Hanssons dikt ”Gall-
blommor”, vars budskap för tankarna till darwinismen. Hansson be-
rättar om blommor som står vackra i krattade blomsterrabatter, sväll-
ande i sina yppigt pråliga skrudar, ljuvligt doftande och skinande, 
men hjälplösa och arma. I diktens sista strof föreslår författaren att 
det som gått förlorat genom förkonstling kan återvinnas om gall-
blommorna tillåts utvecklas i enlighet med naturen: ”vad seklers för-
konstling stympat/i skändligt barbari,/det skulle nog vecklas ut/i 
naturens harmoni”.61  

Så prunkande som gallblomman framträder i Hanssons dikt fram-
ställs också huvudkaraktärens sexualitet. Berättaren liknar kvinnan 
vid ett incitationscentrum som strålar i hela miljön. Utstrålningen är 
så stark att berättaren säger sig känna hennes åtrå rent fysiskt, som en 
elektriseringsmaskin i sin nacke (s. 25). Eller vid ett annat tillfälle 
som ”ett lasso”: ”När jag vid vår samvaro höll mig på avstånd ifrån 
henne, kastade hon med sina tankar och sina affektiva rörelser ett 
lasso efter mig, så påtagligt, att jag kände verkan rent fysiskt” (s. 32). 
Kvinnan omhöljs av en varm, rusande vaniljdoft och hennes könsliga 
längtan mättar luften, som sveper omkring berättaren ”såsom minnet 
av en vällustig dröm” (s. 26).  

I skildringen av kvinnans begär låter Hansson växtmetaforiken 
kompletteras av liknelser hämtade från djurvärlden. Som sinnebild för 
Gallblommans glupska sexuella åtrå står maneten med dess sugarmar 
som sträcker sig efter varje manligt föremål inom räckhåll (s. 25), och 
hennes tonfall liknas vid en fågelhonas, som om natten lockar på sin 
make (s. 33). Vid ett flertal tillfällen jämförs Gallblommans fingrar 
                                                      
61 Hansson, Ola, ”Gallblomma”, Lyrik och essäer (Stockholm 1997) s. 34 f. 
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med ormar, vilket sätter en prägel av farlighet på huvudkaraktärens 
könsliga lust.  

[…] det var mig, som om hennes tankar sträckte sig långa efter 
mig, jag gick med den inciterande förnimmelsen av hennes hand-
tag och såg hennes långa vita fingrar orma sig över mitt ansikte, 
hennes åtrå häftade sig, trots avstånd och sysslor, fast vid min själ 
med hundra sugmunnar. (s. 31) 

Ahlund menar att vi står inför en av sekelslutets många demoniska 
och förföriska kvinnogestalter (men är noga med att göra en distink-
tion mellan ”Gallblomman” och en eggande men olycksbådande 
femme fatale).62 

Novellens unga kvinna är djupt fascinerad av det erotiska och har 
en stark dragning till det motsatta könet, men hennes karaktär be-
skrivs främst i termer av kluvenhet. Hennes naturell är danat som 
siamestvillingarna och hon sägs vara präglad av ”en dissonans mellan 
vad hon vill och vad hon kan” (s. 20, min kursivering). Berättaren be-
skriver också hur hennes ögon ”skela i varsin riktning på hennes fint-
bildade huvud” (s. 9). Konflikten mellan Gallblommans vilja och 
oförmåga utgör en olycksbådande naturgrund: ”Jag hade på förnimm-
elsen, att hon vart ständigt mera medveten om, att den ödesdigra 
skåran i hennes naturgrund mellan hennes drift och hennes livsvilja 
oupphörligt, långsamt men obotligt vidgades och att hon slutligen 
stod, full av förtvivlan, stirrande ned i svalget” (s. 33). 

Trots den unga kvinnans erotiska aptit och uppseendeväckande in-
tresse för mannen är det inget rovdjur som får tjäna som liknelse för 
Gallblomman som könsvarelse. Maneten framstår med dess sugarmar 
som en aggressiv varelse, men dess rörelser tjänar att illustrera Gall-
blommans sexuella ambivalens: ”Hon var som en manet i vattnet, 
vilken ständigt, växelvis, utvidgar sig och drager sig samman. Hennes 
könsliga känsloliv svängde som en pendel, monotont, resultatlöst, den 
ena gången en smula mer eller mindre än den andra, men alltjämt lika 
monotont och resultatlöst” (s. 31). År 1897 identifierar Laura Mar-
holm denna manetkvinna som en av samtidskvinnans tre huvudtyper i 
Till kvinnans psykologi: 

                                                      
62 Ahlund 1994, s. 69. 
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En genom meningslös undertryckning konstladt stegrad nyfiken-
het, som hos storstadsbarnet mestadels blir till en brådmogen brå-
nad, hvilken förbränner kropp och själ, slår ut i ett sterilt, mani-
akaliskt koketteri, begärligt fladdra från man till man och icke kan 
lägga sig till ro hos någon enda, i den slutgiltiga tillfredsställelsen 
icke finner något annat än missräckning, gör äktenskapet till en 
tortyr och – sällsamt nog – nästan aldrig, trots det eviga kretsandet 
omkring densamma, kan begripa den fysiska basen för förhåll-
andet mellan man och kvinna samt impulsivt njuta denna dess 
fysiska sida.63 

Kluvenheten framträder också, i likhet med åtrån, i den unga kvin-
nans landskapsbeskrivningar:  

”Igår, strax innan jag blev sjuk, var jag ute och gick”, skriver hon 
i ett brev. ”Jag önskade att ni hade varit med, så skulle ni fått se 
färger. Färgerna vore blått skiffergrått och violett och dimblått 
och mörkbrun ljung och vit snö. Men denna ljung och denna snö 
tecknades märkvärdigt och klart sina melankoliskt placida, 
enformiga linjer mot den dimmiga bakgrunden, att jag knappt 
kunde förstå, hur sådan klarhet och sådan dimma kunde trivas 
tillsammans och så innerligt smälta in i vartannat.” I denna 
landskapsbild har hon oövervinneligt tecknat sin karaktär; jag står 
inför denna alldeles så som hon själv inför detta landskap. 
(s. 23 f.) 

Vidare betonar Gallblomman att hon uppskattar solrosens grälla färg, 
som är ”naturens eviga protest mot det gråkalla”. Likväl trivs hennes 
öga bäst vid dimmor och dämpat ljus. På liknande vis älskar hon den 
knoppande våren, medan hon trivs bäst om vintern (s. 20 f.). Den 
unga kvinnans personlighet tycks vara delad i två halvor, varav den 
första är kall och passiv och den andra är varm och driftsorienterad. 
Dessa två halvor kan liknas vid de två delarna av ”könsförhållandets 
ödesdigra Janushuvud”, vilket skapats i tider av överförfinad kultur. 
Dessa Janushuvudets två ansikten representerar sinnlig erotik respek-
tive översinnlig romantik.64 Jag kopplar den förra delen av Gall-
blommans personlighet till Janushuvudets månskensbelysta Antonius-

                                                      
63 Marholm, Laura, Till kvinnans psykologi (Stockholm 1897), s. 35.  
64 Solander 2004, s. 43. 
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anlete, medan den senare delen är Janushuvudets andra sida med dess 
blodfulla och köttsliga fysionomi (s. 17 ff.). 

2.1.2 Perspektivanalys del 1 
I denna del av novellen redogör berättaren för Gallblommas bak-
grund, hur hon lämnar föräldrahemmet, utbildar sig och ger ut en 
roman. Textavsnittet mynnar ut i berättarens analys av denna romans 
huvudkaraktär, som han anser sammanflyta med författarinnan själv: 
”Den slöja, som man i konsten givit namnet objektivitet, var så 
genomskinlig, att man med full rätt betedde sig som om det vore för-
fattarinnan man gjort bekantskap med” (s. 12). Denna utgångspunkt 
ger den homodiegetiske berättaren fritt spelrum att analysera Gall-
blommans känsloliv, och i synnerhet hennes sexualitet. Handgreppet 
medför att jag till en början får intrycket av att detta textavsnitt krävt 
den allvetande berättarens obegränsade tillgång till information, men 
utgår man bara ifrån att jagberättaren haft möjlighet att tillskansa sig 
information om Gallblommans uppväxt är textstycket snarare att 
betrakta som internt fokaliserat. 

Berättaren inleder första stycket med att beskriva hur Gall-
blomman sänds bort ur hemmet för att erhålla den uppfostran och den 
utbildning ”vilka ansågs oundgängliga, för en ung flicka av den sam-
hällsklass, till vilken familjen i trots av de förändrade ekonomiska 
förhållandena räknades” (s. 11, min kursivering). Det tycks vara en 
allmän uppfattning att de typerna av utbildning och uppfostran Gall-
blomman ska tillägna sig är just oundgängliga, men att berättaren 
skulle dela denna uppfattning är inte en självklarhet. Detta allmänna 
perspektiv återkommer i den efterföljande meningen: ”hon kom i 
huset hos förnäma släktingar och sattes i en av huvudstadens främsta 
flickskolor” (s. 11, min kursivering). Härefter går rösten över till be-
rättaren, som påpekar att Gallblomman ”röjde sig såsom en fullt ut-
präglad individualitet redan vid denna tidiga ålder”. Rimligen är det 
människor i Gallblommans omgivning som upplever hennes individ-
ualitet, berättaren kände henne ju inte som flicka, men det är jaget 
som finner den ”fullt utpräglad”, redan vid en tidig ålder. 

Berättarens röst står kvar även i fortsättningen av textstycket, vars 
värderande ord, jämförelser, liknelser och metaforer alla härleds till 
det icke namngivna jaget. Han påstår att hennes kunskapstörst såväl 
som hennes förmåga av mekaniskt och intellektuellt studium är ”av 
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snarlik art som hos mannen”, och gör därigenom en distinktion 
mellan könen som kan ha nog så stor betydelse för tolkningen av 
Hanssons syn på könsroller och sexualitet (s. 11). När det kommer till 
känslo- och fantasilivet hos Gallblomman gör sig blomstermeta-
foriken återigen gällande då hennes utveckling beskrivs som ”driv-
husartad”. Denna inre växtlighet resulterar i att Gallblomman genom-
lever ”livsstadier” hos sig själv och sina väninnor, ”som i verklig-
heten för kvinnor av hennes år måste vara en terra incognita” (s. 11). 
Jag härleder både den avvikande kursiveringen och metaforen, ”en 
terra incognita”, till berättaren. Med betoningen på ordet ”måste” 
säger han sig vara säker i sitt påstående om vad som är ”verkligt”, 
men samtidigt påminns jag som läsare om att han orimligen kan vara 
helt säker, eftersom han ju är av det manliga könet. På så vis fungerar 
betoningen som en gardering och en förvissning i ett. 

Härefter övergår textstycket till en diskussion av den roman som 
Gallblomman publicerar. Subjektiviteten i berättarens analys fram-
träder redan i presentationen av den unga kvinnans verk som ”en liten 
roman”, i form av några ”lösryckta”, ”löst sammanbundna” episoder 
(s. 11). De värderande orden är inte de starkaste av perspektiv-
markörer, likväl skvallrar de om berättarens uppfattning om romanens 
litterära värde.65 Med romanen som underlag presenteras härefter 
tolkningen av Gallblommans förhållande till det andra könet. ”Hos 
den skildrade unga kvinnan var först och främst hela den existerande 
mångfald av företeelser, vari ett sådant förhållande brukar bryta sig, 
liksom solljuset i prisman, blott en enda grupp upptagen till skildring 
[…]” (s. 12, min kursivering). Denna kursiverade perspektivmarkör 
förmedlar berättarens syn på Gallblommans upplevelse av könsför-
hållandet som bristfällig. Vidare tar jaget genom sitt berättande ytter-
ligare avstånd från Gallblommans föreställningar om könslivet genom 
de värderande orden i konstaterandet att ”kärleken var reducerad till 
erotik, och denna till den urvattnade och fadda form, som går under 
namnet flirtation” (s. 12, min kursivering). Genom metaforer för-
kunnar berättaren att den lämnar ”själva huvudfärgerna” och de 
”egentliga djupen” opåaktade, och att romanen ”lämnade ett slags 
könsmellanvarandets fysiologi i dess ytspel”. Användandet av ordet 
”naturlig” verkar för att ytterligare klargöra att det är just berättarens 

                                                      
65 Detta kan tyckas märkligt med tanke på att Hansson var den ende som hade 
något gott att säga om Kleves debut då den utgavs. 
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syn på hur detta ”könsmellanvarandets fysiologi” egentligen ska se ut 
som ligger till grund för den psykologiska värderingen av roman-
figuren, tillika Gallblomman själv.  

”Den unga kvinnan framstod som en martyr olycklig därför att 
hon ej kunde fullständiga sitt i småprocesser förflyktigade könsför-
hållande med den naturliga fysiologiska slutakten eller fördjupa det-
samma till lidelse, till kärlek” (s. 13, första kursiveringen min). 
Genom beteckningen för reflexion, ”framstod”, utvidgas modus. 
Tolkningen av romanens huvudkaraktär som en martyr påbjuds läs-
arna i allmänhet, men samtidigt tar berättaren personligen avstånd 
från denna framställning. Den betonande kursiveringen av ordet ”där-
för” säger mig att huvudkaraktären själv bär ansvar för sin olycka, 
enligt berättaren finns ingen anledning till att huvudkaraktären väljer 
att lägga band på sin lust, och därför är det inte synd om henne.  

Jagets övertygelse om att själva det sexuella umgänget utgör en 
omistlig del av könsförhållandet blir som allra tydligast då han skriv-
er att ”naturens bud” står som ett stort ”?” i romanen.  

 Bakom frågetecknet sägs ”man” ha en förnimmelse av att förfat-
tarinnan döljer sitt ansikte. Förnimmelsen borde rimligen vara berät-
tarens egen, men genom att använda sig av pronomenet ”man” ger 
jaget ett intryck av att alla läsare av romanen fått känslan av att 
författarinnans skamkänslor fått henne att dölja sig bakom det som 
författaren upplever som outsagt.  

2.1.3 Perspektivanalys del 2 
Denna passage skildrar ett möte mellan berättaren och Gallblomman. 
I en scen som känns igen från Berta Funcke befinner de sig i den 
unga kvinnans rum, inbegripna i ett samtal om könsspörsmålet, när 
jagpersonen uppmärksammar Gallblommans samling av torkade 
blommor och delger läsaren sin syn på hennes förhållande till denna. 

Fokalisationen är till en början koncentrerad till den manlige be-
rättaren, med undantag för ett par små inblickar i Gallblommans inre. 
I slutet av textpartiet visar sig dock berättaren ha fri tillgång till den 
unga kvinnans inre, då han återger hennes känslor inför sin växt-
samling. Detta utan att gardera sig eller hänvisa till några källor.  

Trots att modus i textpartiet kopplas till både jaget och Gall-
blomman är denna passage att betrakta som en av novellens allra sub-
jektivaste delar. Texten byggs i huvudsak upp kring förnimmelser 
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som oftast äger uppenbara kopplingar till jagberättaren, och som till 
största delen skildras med hjälp av dennes liknelser och metaforer. 
Detta gör det i det närmaste omöjligt att för mig som läsare föreställa 
mig hur historien skulle te sig skildrad ur ett annat perspektiv. Text-
avsnittet är också intressant eftersom enskilda perspektivmarkörer, i 
synnerhet liknelser och metaforer, verkar för att styra diskursen i 
större delar av passagen. 

Textpassagen inleds med en beskrivning av Gallblommans rum. 
Denna innehåller relativt svaga perspektivmarkörer, som utgörs av 
metaforer, beteckningar för förnimmelse, och värderande ord. ”Hon 
satt på stolen i skrivbordsvrån”, börjar berättaren, ”rummets pièce de 
résistance” (s. 16, min kursivering). ”[…] över det hela höjde sig 
terrassformigt runda hyllor” (s. 16, min kursivering). Härefter tilltar 
perspektivet i styrka. Hyllorna är täckta med porträtt, ”– manliga por-
trätt, porträtt av de män, vilka stått henne intimt nära och som sålunda 
betecknade stationer på hennes livsväg”. I denna mening finns fyra 
markörer, vilka alla belyser tolkningen av perspektivet från olika 
aspekter. Den första är pluskvamperfektet stått, en tempusform som 
utgör avsteg från berättelsen tid, och som också visar på att berättaren 
i denna passage har tillgång till information om Gallblommans tid-
igare relationer till män. Han vet att vissa av dem kan värderas som 
intima, och av detta drar han en slutsats, att de ”sålunda” kan liknas 
vid ”stationer på hennes livsväg”. Härefter beskrivs Gallblommans 
gestalt med en rad värderande ord och liknelser, tydliga uttryck för en 
röst som står att härleda till berättaren: ”– den spensliga gestalten, 
bräcklig som porslin, smidig som vidje, och det gråaktigt bleka an-
siktet, litet, ovalt och nervöst” (s. 16, min kursivering). 

Vid ett senare tillfälle visar Hansson prov på sin förmåga till stäm-
ningsmåleri genom att låta berättaren beskriva landskapet utanför 
fönstret: 

Bakom henne, utanför, i ramen av fönsterkarmen skymtades en 
flik blå himmel och ett stycke grön skog; den blå luften hängde 
tung och död, den gröna skogen hängde tung och sovande; det var 
som om den ena svettades och som den andra andades ansträngt 
med torr gom; man hade en förnimmelse, som om naturen i lik-
nelsen av ett djur låge nedanför fönstret med tungan hängande ut 
ur munnen, torr och skälvande, samt i dov och ängslig bekläm-
ning långsamt vände ögonen emot en uppåtstigande åska. (s. 16.) 
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Jagpersonen skriver här att en flik blå himmel ”skymtades” i ramen 
av fönsterkarmen, inte att jag (berättaren) skymtar den. Det är också 
”man”, och inte jag, som har en förnimmelse av att naturen ligger 
nedanför fönstret ”i liknelsen av ett djur”. Men av liknelser och meta-
forer framgår att perspektivmarkörerna står att koppla till berättaren.  

Jag upplever att denna beskrivning inte bara åsyftar stämningen 
utanför fönsterkarmarna. Det ligger nära till hands att likställa djuret 
med Gallblomman, som då skälver av förkvävd sexualitet, och vänder 
ögonen mot den uppåtstigande åskan. Hur länge ska hon kunna lägga 
band på sin lust?  

I nästa stycke förnimmer berättaren kvinnan halvliggande i en 
stol. ”[…] de långa smala, vita fingrarna på de långa, smala vita händ-
erna ringlade sig som ormar” (s. 17, min kursivering). Liknelsen åter-
kommer alltså vid flera tillfällen i novellen, och en viss hotfullhet 
kommer att prägla bilden av Gallblomman som sexuell varelse. 
Berättaren finner det också värt att uppmärksamma de ”tvenne röda 
fläckar” som tecknar sig på Gallblommans hud, och styrker där-
igenom teorin att ett undertryckande av sexualiteten kommer att yttra 
sig fysiskt. 

Härnäst bygger berättaren upp en stämning för en av textens allra 
viktigaste delar. Gallblomman kommer för första och enda gången till 
tals i ett explicit dialoguttryck.  

Just i detta ögonblick undföllo henne de ord, vilka ha hållit hela 
denna erinring frisk i mitt minne med alla även de minsta detaljer, 
medels en hemlighetsfull makt, analog med den, varigenom sprit-
en kan konversera en organism, vilken utan densamma skulle rönt 
kadavrets öde, upplösts och förflyktigats. (s. 17) 

Här markerar berättaren närhet i tid och rum som tillsammans med 
liknelsen befäster en sanningshalt i hans rekonstruktion av händelse-
förloppet. En makt, hemlighetsfull för såväl läsare som berättare, har 
hållit historien färsk i jagets minne. 

Gallblommans uttryck är en replik i hennes och jagets samtal om 
”könsspörsmålet”. Berättaren redogör återigen för en förnimmelse, 
som denna gång kommit över inte bara honom, utan också Gall-
blomman, i en kultur som av berättaren beskrivs som ”överförfinad”. 
Och så följer en för novellen essentiell metafor: ”[…] inför oss båda 
hade rest sig könsförhållandets ödesdigra Janushuvud med dess blod-



 101 

fulla, köttsliga fysionomi och dess andra månskensbelysta Antonius-
anlete” (s. 17 f, min kursivering). Tudelningen av könsförhållandet 
präglar hela den resterande delen av textavsnittet.  

Då kom vid anblicken av den förra, ur hennes innersta varelse ett 
utbrott, oemotståndligt och omedelbart som ryckningen vid en 
smärtsam beröring, samt beledsagat av en gest, ett tonfall, ett 
ansiktsuttryck, vartill jag icke kan finna annan pendant än den 
grovt brutala av den däste dyspeptikern inför ett fullrågat bord. 
(s. 18) 

Genom förnimmelsen, anblicken av den förra delen av Janushuvudet, 
går perspektivet över till Gallblomman, men rösten stannar hos berät-
taren, som genom en metafor färgar kvinnans uttalande innan läsaren 
hunnit ta del av det. Så följer dialoguttrycket: ”Det är vämjeligt! För 
mig är det vämjeligt – vämjeligt!”, utbrister Gallblomman (s. 18). 
Enligt den läsning som berättarens metaforik påbjuder har hon frossat 
i översinnlig erotik, och står nu inför den sinnliga erotikens uttryck 
(könsakten) som ”den däste dyspeptikern” inför det fullrågade bordet. 

I nästföljande stycke får läsaren ta del av ytterligare sinnes-
förnimmelser som inte explicit förbinds till jaget, men som framställs 
med perspektivmarkörer som kopplar rösten till berättaren. Det är 
bara han och Gallblomman som närvarar vid detta tillfälle, varför 
även modus kopplas till honom. Denna gång består förnimmelsen i att 
Gallblommans ord faller som ett ”abnormt bjärt, nästan vanställande 
sken” (s. 18, min kursivering) över hennes ansikte. Vidare beskriver 
han hur Gallblommans sötaktigt fadda leende, ”hälften omättlig be-
gärelse, hälften äckelsjuk övermättnad”, ”ynglar ett bildfullt kaos” i 
hans fantasi (s. 18). Gallblommans ambivalenta leende tjänar här som 
ett komplement till illustrationen av berättarens nästkommande för-
nimmelse: ”[…] jag varsnade för första gången den obotligt djupa 
skåran i hennes väsens urgrund, vilken istället för att ärras blödde 
alltjämt starkare, tills kallbranden härjade i sårväggarne” (s. 18).  

I slutet av textstycket behandlas Gallblommans samling torkade 
blommor. Till en början är perspektivmarkörerna svaga: ”Varje liten 
blomma och varje litet blad var omsorgsfullt uppklistrat på papper 
eller tyg, och vid sidan stod årtal, datum, initialer eller vad det nu 
kunde vara” (s. 18, min kursivering). Sedan tycks berättarens infor-
mationskälla vidga sig ånyo: han vet att det som står vid sidan om de 
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torkade blommarna för var och en utom Gallblomman är en ”oläslig 
chifferskrift”, men att de i Gallblommans inre ”väcker bilder med 
ljuva hemliga erinringars sötma”. 

Berättaren har genom sitt liknande av könsförhållandet vid Janus-
huvudet med dess två ansikten och genom sin klyvnad av Gall-
blommans natur framställt en slags läsanvisningar till textavsnittets 
sista stycke. Av allt att döma ska de torkade blommorna representera 
Antonius-anletet, den översinnliga erotiken, medan de levande växt-
erna som omtalas kopplas till det blodfulla Janushuvudet och den 
sinnliga erotiken. Stycket inleds med en bild av kvinnan sittande 
bland sina blomstersouvenirer ”såsom orientaliern i sitt välförsynade 
harem”. ”Dessa falnande, bleknade blommor egde för henne färger, 
mera glödande och inciterande än trädgårdens eller ängens levande 
och saftiga blomsterprakt” (s. 19, min kursivering). Modus hör nu till 
kvinnan, men den tidigare framställningen gör det lätt att härleda de 
värderande orden till berättarrösten. Beskrivningen av blommorna 
som ”falnade” och ”bleknade” ger uttryck för jagets negativa syn på 
den översinnliga erotik som Gallblomman å sin sida finner ”glöd-
ande” och ”inciterande”. Själv är berättaren välvilligare inställd till 
den sinnliga erotiken, som företräds av trädgårdens eller ängens ”lev-
ande” och ”saftiga” blomsterprakt. 

Trots att berättaren upplever de torkade blommorna som ”torra” 
och ”utan doft” skänker de den modusbärande Gallblomman en 
”berusande ånga av vällukt, i vilken hon försjönk i ett hav av väl-
lustiga förnimmelser”. Berättaren spekulerar i att de upplevelser om 
vilka blomstersouvenirerna bär minne rentav varit fattiga i jämförelse 
med de fantasier berättaren betecknar som ”sensationernas rekon-
struktionsföreteelser”, men ger uttryck för reservation med ett ”kan-
hända”, och ett ”till och med”.  

Textavsnittet avslutas med en berättarens sista förnimmelse. I en 
hallucination ser han henne liggande utsträckt bland sina minnen 
”förbrännande i en begärelse, som långsamt glödde hän utan att 
kunna ett ögonblick slå ut i låga” (s. 19). Denna bild har ingen annan 
grund än berättarens fantasi, men likväl formar den bilden av Gall-
blomman. 
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2.1.4 Perspektivanalys del 3 
Det tredje textavsnittet jag valt att analysera inleds med att jag-
berättaren en sommardag stiger av på tågstationen i vars närhet Gall-
blomman och hennes familj bor, varpå berättaren beskriver familjen 
och deras hem. Läsaren får sedan ta del av episoder ur jagets vistelse 
hos Gallblomman. I slutet av passagen beskriver jaget, som återvänt 
hem, brev som den kvinnliga huvudkaraktären skickat honom och 
hans känslor inför dem. Allt skildras ur ett inifrånperspektiv och med 
berättarens röst. Även modus kopplas till berättaren. 

Bilden av Gallblommans föräldrar och deras hem innehåller både 
starka och svaga perspektivmarkörer i form av värderande ord, som 
alla härleds till berättaren. En salong beskrivs som ”liten och tarvligt 
inrättad”, ”något tom i sitt uttryck”. Fadern porträtteras med diskreta 
perspektivmarkörer som ”högväxt” och ”bredskuldrad”, innan berätt-
aren överlämnar perspektivet till ”främlingar”, som sägs finna fadern 
”obegriplig” (s. 24). Berättaren ger inte läsaren svar på frågan om 
huruvida han själv delar denna uppfattning av fadern eller ej. För mig 
är det emellertid ingen slump att fadern beskrivs på detta sätt, då han 
får representera den kalla och passiva del av Gallblommans kluvna 
person som novellen syftar till att kritisera. Han sägs vara av en helt 
annan natur än modern, som får företräda Gallblommans varma och 
driftsorienterade sida, och beskrivs som ”rund”, ”rörlig”, ”hjärtegod” 
och ”osammansatt” (s. 25). Berättaren har också tillgång till moderns 
inre, då han säger sig veta att hon är välmående. Denna framställning 
går hand i hand med novellens budskap, då berättaren förordar en ut-
levelse av den sida av Gallblommans personlighet som hennes moder 
står som representant för. 

Innan berättaren ger sig i kast med skildringen av sommaren i 
kvinnans närvaro skriver han att den ”kunde ha blivit en idyll, vilken 
gåve runda kinder och ett kontemplativt gemyt, – kunde ha blivit det 
utan husets äldsta dotter” (s. 25). Kursiveringen är inte min, utan är 
ett exempel på avvikande språkbruk, en perspektivmarkör jag kopplar 
till berättarjaget. 

De flesta av beteckningarna för förnimmelse och reflexion i denna 
del av novellen står liksom de värderande orden att härleda till berätt-
aren. Han framställer sina känslor och sinnesförnimmelser genom lik-
nelser och metaforer, liksom i de föregående textavsnitten. Sommaren 
sägs vara idel sol och värme och dagarna går stilla förbi honom ”likt 



 104

betande får på ängar” (s. 25). De metaforer som får tjäna som be-
skrivning av Gallblomman och hennes inverkan på mannens känslo-
liv är av en helt annan karaktär: ”Från första början kände jag henne 
såsom en elektriseringsmaskin i min nacke. Hon var såsom ett incita-
tionscentrum, vilket utstrålade i hela miljöet och fyllde det med sin 
kraft” (s. 25). Berättaren känner det krypa i sin hud, locka i sin själ, 
svälla i sin känsla och koka i sina sinnen. Den av hennes könsliga 
längtan mättade luften sveper omkring honom ”såsom det dunkla 
minnet av en vällustig dröm” (s. 26). Bilder av kvinnans tankar som 
sugarmar kring berättarens väsen ackompanjeras av liknelser av Gall-
blommans händer vid våta, varma sugplattor. Här lämnar berättaren 
över perspektivet till en ”främmande”: ”hon hade ett säreget sätt att 
taga i handen; till och med den likgiltige främmande, vilken mottog 
hennes handtag för första och enda gången, kände detsamma länge 
efter; ens egen hand hölls fast som vid en våt, varm sugplatta, i ett 
mjukt skruvstäd, medan kårar ilade genom blodet” (s. 26). Jag upp-
fattar detta perspektivskifte som en berättarens ansats att dämpa det 
subjektiva intryck som jagberättelsens personligt färgade skildring 
riskerar ge, samtidigt som det får tjäna som en bekräftelse av hans 
upplevelse.  

Genom beskrivningarna av de förnimmelser Gallblomman fram-
kallar hos honom och andra människor i kvinnans omgivning skapar 
berättaren en bild av den unga kvinnan och hennes sexualitet som en 
verkande kraft omöjlig att värja sig emot. Den unga kvinnan söker 
”knyta trådar” kring mannen och från hennes brev utslår en våt, varm 
atmosfär som inte går att komma undan. På eftermiddagarna håller 
berättaren och Gallblomman siesta på en ljungbacke i närheten av 
gården. I meningen ”vi lade oss invid varandra i ljungen, vars torra 
söta doft stod omkring oss såsom en ånga, och middagssolen hettade 
tvärs igenom kläder och hud” (s. 26 f., min kursivering), utgår berätt-
aren från att Gallblomman delar hans förnimmelser. Vid ett senare 
tillfälle insinuerar berättaren att kvinnan är skamsen över ett och 
annat men håller sig till den homodiegetiske berättarens regelbok då 
han garderar sig med ett ”som vore hon”. Men precis innan vi lämnar 
ljungbacken är berättaren säkrare i sina spekulationer om vad som 
föregår i Gallblommans tankevärld: ”Då var jag icke alldeles på det 
rena med av vilken grund; nu däremot är jag fullkomligt övertygad 
om, att hon vid detta tillfälle njutit mig, så som kvinnan njuter man-
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nen, änskönt utan vetande eller aktivitet från min sida” (s. 26).66 Även 
om berättaren påstår sig vara fullkomligt övertygad om sin före-
ställning varskos man som läsare om att det är just hans bedömning 
av kvinnans inre som återges. Att det skulle finnas ett speciellt sätt 
som kvinnan plägar avnjuta mannen på framställs däremot som ett 
rent faktum. 

Övriga perspektivmarkörer utgörs av adverbial vilka ger uttryck 
för reservation, och härleds alla till jaget. Gallblommans hem ser ut 
ungefär som en skånsk bondgård och den lilla salongen är något tarv-
ligt inrättad (s. 24).  

2.1.5 Perspektivanalys del 4 
I denna passage skildras Gallblommans bröllopsdag och bröllopsnatt, 
och läsaren får vidare inblickar i den unga kvinnans och hennes ny-
blivne makes äktenskapliga liv. Jaget framträder inte explicit i texten, 
och berättaren är heller inte delaktig i händelseförloppet, varför mo-
dus måste kopplas till kvinnan. Men berättaren är närvarande även i 
detta textavsnitt, då rösten företrädesvis kopplas till honom. 

Modus kopplas genomgående till kvinnan, som i detta textavsnitt 
är den upplevande karaktären. Hon sägs under bröllopsfesten njuta 
sig själv och känna sig som festens mittpunkt, men när gästerna gått 
hem sägs hon finna sig mera naken och hjälplös än någonsin i sitt liv. 
”[…] hon kände skam, kände skräck, kände sig upprörd, som om 
någon ville föröva en brutalitet mot henne, kände agg, ja nästan hat, 
mot den man som nu hade rätt till hennes kropp” (s. 40). Även närhet 
i tiden, textens nu, hänvisar modus till kvinnan. Det är alltså Gall-
blomman som känner, men hennes känslor beskrivs med ord och 
metaforer som står att härleda till den manlige berättaren. Han be-
skriver hur kvinnan fyllt sig med ”lättsinnets mod” och ”feghetens 
bekymmerslöshet”, och berättar att hon stiger i brudsäng med ett be-
slut att uthärda natten ”såsom en patient underkastar sig en smärt-
samt, obehaglig och nödvändig operation” (s. 40). 

Intressant i denna textpassage är distansen mellan röst och modus, 
som här är ännu tydligare än tidigare. Den framträder bland annat vid 
studiet av tempus i texten. Avsnittet är huvudsakligen skrivet i pre-
                                                      
66 På samma sätt har mannen i Sensitiva amorosa ”tagit kvinnan mera utan hen-
nes vetskap än någon annan man ska göra med hennes goda vilja”. Hansson, Ola, 
Samlade skrifter 3. Sensitiva amorosa och Parias, Stockholm, 1921, s. 7. 
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teritum men innehåller även andra tempusformer som utgör avsteg 
från berättelsens tid. Ett par av de meningar vilka avser skildra Gall-
blommans inre innehåller presensformer som visar på att rösten är att 
härleda till novellens jag: ”de hudförnimmelser, vilka utgöra en be-
ståndsdel av den verkliga och äkta kärleken, blevo hos denna kvinna, 
nu som förr, utan samband med de djupare lagren i natur eller med de 
mera differentierade själsliga centra” (s. 42, min kursivering). Det är 
återigen kvinnan som uppfattar de hudförnimmelser som beskrivs, 
men presensformen av verbet gör att jag kopplar den kommenterande 
bisatsen till den manlige berättaren. Presensformen skapar ett avstånd 
från Gallblommans tid såväl som hennes tankevärld. Det är berätt-
arens syn på kärlek, och vad som är att betrakta som en verklig och 
äkta sådan, som tar sig uttryck i detta påstående. Samma verkan får 
presensformen i beskrivningen av ”det hela väsendets totala medvets-
lösa försjunkande i en oändlig, halvt smärtsam halvt vällustig känsla, 
vilket utgör den fulla, kvinnliga hängivenheten hade hon aldrig känt, 
och skulle aldrig bliva i stånd att känna” (s. 42, min kursivering). Här 
verkar futurum preteriti-formen för att skapa ytterligare avstånd till 
kvinnan, som tycks veta mindre om sitt öde än vad berättaren gör. 

Det är ofta i dessa kommenterande satser som berättaren genom 
sina ord och metaforer markerar distansen till vad som skildrats ur 
kvinnans perspektiv. De metaforer och värderande ord som ger 
uttryck för kvinnans bild av könsförhållandet ställs hela tiden mot de 
som härleds till berättarrösten. 

 Hon hade så länge, så nyanserat, så raffinerat, njutit akten i sin 
fantasi, att när den nu omsider förestod i verklighetens rättframma 
simplicitet, den tedde sig för henne som en rå handling, under 
vilken hon komme att nedsmutsas, och såsom en rent djurisk 
process, vilken för henne mist varje retelse. (s. 40, min kursiv-
ering) 

Här skiljer berättaren kvinnans bild av akten som raffinerat och 
nyanserat njutbar, och senare som en djurisk process, från sin egen 
bild av könsumgänget, som förestår i ”verklighetens rättframma sim-
plicitet”. Och en för kvinnan ”inciterande växling av tillnärmelser 
och avbrott” är enligt berättaren en ”förrädisk kärlekens manna”. Den 
manlige berättarens syn på äktenskap och könsligt umgänge fungerar 
som utgångspunkt även när det kommer till användningen av neger-
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ande uttryck i detta textparti. Den njutning kvinnan känner är blott 
friktion, och hennes hudförnimmelser är utan samband med ”de djup-
are lagren i naturen” (s. 42).  

Slutligen tillåter Gallblomman sin man att göra några avancer, 
”men vid minsta fysiska smärta, eller när hon befarade, att hon plöts-
ligt skulle duka under, avbröt hon brådskande kärleksjollret, vorden 
kall med ens” (s. 41, min kursivering). Berättaren framställer Gall-
blommans fysiska smärtor som små, trots att den unga kvinnan sägs 
vara rädd att ”duka under”. Därtill ironiserar han över kvinnans för-
siktighet och den i hans ögon förskönade bilden av könsumgänget 
genom att beskriva det äktenskapliga umgänget som ”kärleksjoller”. 
Enligt berättaren har Gallblomman bara omvandlat sin avstånds-
erotik, vilket resulterar i en missnöjd man vars modus får kopplas till 
sinnesförnimmelser som ”epidermretelse”. 

Gallblommans perspektiv tonar av helt i novellens sista stycke, 
var tempus skiljer avslutningen från de övriga delarna av text-
avsnittet. Stycket inleds i futurum preteriti och avslutas i ett profe-
terande futurum, då berättaren ställer diagnosen att hon inte kommer 
att uppskatta en upplevelse av aktens fullbordan, eftersom den kom-
mer att te sig alltför rå och djurisk i jämförelse med hennes psykiska 
avnjutning av erotiken. I rädsla för födslosmärtorna kommer hon 
också att undvika graviditet. Gallblomman och hennes nyblivne man 
omnämns i detta stycke som ”maken” och ”sin hustru”, och därefter 
med pronomen, vilka skulle kunna rymma alla tidens gallblommor 
och inte bara novellens huvudkaraktär. 

Jagberättarens tillgång till den heterodiegetiska, allvetande berätt-
arens informationskälla är i denna passage uppenbar. Utgår man från 
Eva Bromans teori om den homodiegetiska jagberättarens begränsade 
kunskap kan det tyckas märkligt att berättaren i detta avsnitt inte bara 
har tillgång till Gallblommans inre, utan även redogör för ett händ-
elseförlopp under vilket han själv inte varit delaktig eller närvarande. 
Jaget har tidigare i novellen givit belägg för sin skildring av dessa 
händelser, men inte form av konkreta källor. Istället hänvisar han till 
en inre vision som grundas på hans tidigare kännedom av Gall-
blomman och hennes liv. En varseblivning av ett uttryck i makens an-
sikte fungerar för berättaren som en bekräftelse på realiteten i hans 
vision. När han vid ett senare tillfälle träffar en bekant till Gall-
blomman och hennes make, som omtalar det nygifta paret på ett 
”mystiskt” och ”snavande” sätt, skönjer han en äktenskaplig interiör 
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vilken ter sig ”såsom en kopia av det original, jag sedan månader 
själv gått och burit på och som min egen intuition målat” (s. 37 f.). 
Berättaren ger dock ingen förklaring till sin påstådda kännedom om 
den kvinnliga hängivenheten, och inte heller om hur Gallblomman 
skulle känna sig som våldtäktsoffer, eller skulle uppleva eventuella 
födslosmärtor. Läsaren informeras inte över huvud taget om bak-
grunden till berättarens påstådda kännedom om kvinnan i framtiden. 

2.2 Berta Funcke 
2.2.1 Perspektivanalys del 1 
Detta textstycke utgör ett porträtt av Berta Funcke i de övre tonåren. 
Hon introduceras nu i sällskapslivet, där hon väcker stor uppmärk-
samhet. 

Bertas förfarande på middagsbjudningarna skildras ur flera olika 
perspektiv, berättaren skriver sammanfattande att Berta ”blef kriti-
serad af fruarne, afvundad av sina jämnåriga, beundrad av herrarne” 
(s. 28)67. Därtill återfinns också ett perspektiv som jag kommer att 
referera till som det ”allmänna perspektivet”, vilket ger uttryck för 
uppfattningar som kan vara just allmänna, eller är svårare att härleda 
till en specifik karaktär eller grupp. Rösten kopplas naturligtvis också 
till berättaren, och stundtals till Berta själv. Specifikt för denna pas-
sage är det avvikande bruket av citationstecken och kursiveringar, 
som gör att berättarens röst präglar även det som sägs med andras 
ord.  

De många skiftningarna i röst och modus får mig att betrakta 
texten som icke-fokaliserad, berättaren har tillgång till ett flertal kar-
aktärers inre och färdas också i tiden. 

De språkliga uttrycken för berättarens perspektiv i detta textavsnitt 
skiljer sig till stor del från perspektivmarkörerna i ”Gallblomma”. 
Liknelser och metaforer uteblir helt, medan mindre iögonfallande 
markörer i form av satsadverbial och negationer används genom-
gående. Exempel på sådana talarattitydsadverbial finns i textpartiets 
andra stycke, som består av meningarna ”Det var nog väl tidigt – hon 
var bara sjutton år. Men hon var ju enda dottern och öfverstinnan 

                                                      
67 I detta avsnitt gäller samtliga sidhänvisningar utan not Kleve, Stella, Berta 
Funcke (Stockholm 1885). 
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längtade att få henne med” (s. 28, min kursivering). Känslan av läng-
tan kopplas till Berta Funckes moder, som här utgör ett undantag som 
modus. Typiska uttryck för berättarens röst är också de narrativa 
dialoguttrycken. Ett par meningar börjar med interjektionen ”ja”, och 
en annan med ett ”som sagt”. 

Det allmänna perspektivet införs redan i textavsnittets första 
mening: ”Vintern efter sedan Berta var konfirmerad blef hon officielt 
presenterad i sällskapslifvet – kom ut – som man säger” (s. 28). Detta 
”som man säger” är förstås en vanlig språkdräkt, men som jag ser det 
präglar den uppfattningen av rösten eftersom den skapar en viss dis-
tans till valet av uttryckssätt. Efter detta blir det allmänna perspektivet 
starkare:  

Hon gjorde strax ett visst uppseende, utan att någon precis kunde 
göra reda för orsaken dertill. Ty hon var egentligen icke vacker, 
dertill var figuren allt för slank och mager och hyn för sjukligt 
blek. Visserligen hade hon stor lätthet att konversera och förde sig 
ganska elegant och säkert – somliga sade för säkert – men det var 
heller icke det. Faktiskt var emellertid att hon hade succés – blef 
kritiserad af fruarne, afvundad av sina jämnåriga, beundrad av 
herrarne och – ja, det fanns till och med de som älskade henne. 
(s. 28) 

Här kopplas modus till människorna i Bertas närvaro, det är hos dem 
Berta väcker uppseende. Svårare är det att avgöra om modus sam-
manfaller med röst, eller om det är berättaren som står bakom de 
värderande orden i framställningen av Berta. Mycket talar för det 
förra. Orden ”ty”, ”egentligen” och ”visserligen” sätter an en reso-
nerande ton som signalerar att det modusbärande sällskapet reflek-
terar över varför Berta Funcke väcker deras uppseende. Dessutom ger 
det inledande orden ”faktiskt var emellertid” i citatets sista mening 
intrycket av ett skifte i perspektivet. Min tolkning är att rösten här 
återgår till berättaren. 

Härefter kopplas modus till Berta Funcke, bland annat genom 
närhet i tid och rum: ”Sådana ämnen som bruka behandlas av de nya 
realistiska författarna, hvilka hon på sista tiden börjat läsa och be-
undrade blindt. Den moderna pessimismen syntes henne nu också 
som den enda rätta uppfattningen af lifvet” (s. 29, min kursivering). I 
denna mening är det också Berta som känner. Modus sammanfaller 
dock inte med rösten, som bibehålls av berättaren. Denne beskriver 
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Berta som ”brådmogen”, ”melankolisk” och ”öfverförfinad i hög 
grad” (s. 29), drag som utgör en essentiell del av skildringen av Gall-
blomman. Berta Funcke konverserar gärna om de moderna ämnena 
och sägs också vara ”ganska vältalig”, med ”häftiga och lidelsefulla 
ord i rikt förråd” (s. 29). 

Dessutom – där låg ett egendomligt äggande nöje i att tala om 
dessa ’moderna’ ämnen med en man. Detta, att akta sig för vart 
ord man säger, att vara tvungen att göra hundrade uppehåll och 
låta meningar ligga qvar utan slut. Att hela tiden röra sig vid 
gränsen mellan det, som ’går an’ att säga, och det som ’inte går 
an’ – och ändå aldrig låta öfverskrida den. Ty det kunde Berta 
icke lida. (s. 29) 

Denna del av passagen innehåller flera intressanta perspektiv-
markörer, bland andra pronomenet man i den andra meningen. Om 
berättaren istället hade skrivit ”Detta att akta sig för vart ord hon 
sade…” hade man utan vidare funderingar kunnat koppla både röst 
och modus till Berta Funcke. Men genom valet av ”man” öppnar 
berättaren för en tolkning som säger att modus även inbegriper denne. 
Citationstecknen anlägger det allmänna perspektivet, rimligen har 
människorna i Bertas omgivning en samfälld uppfattning om vad som 
”går an” och vad om ”inte går an”. Berättaren distanserar sig genom 
användandet av citationstecken även från beskrivningen av samtals-
ämnena som ”moderna”, vilket för mig implicerar en syn på denna 
klassificering som lite föråldrad, eller just omodern.  

Vidare verkar citationstecknen för att betona kontrastan mellan de 
olika rösterna. Fruarna kan inte begripa varför Berta ”’aldrig gener-
ade sig’” (s. 30), och Berta får svara på kritiken i ett uttryck för sin 
inställning till konsten: ”Det var ju konstverk, och hon kunde aldrig 
förstå, att menniskor kunde finna något anstötligt i den ’rena formen’. 
Hon sade en gång att det var ’kälkborgerligt’” (s. 30). Bertas jämn-
åriga finner henne ”’vådligt kokett’”. ”De för sin del trodde icke att 
herrar i grund och botten tyckte om ’sådant’ och kunde icke begripa, 
hur man ville förnedra sig till en sådan behagssjuka och effektsökeri 
för att få några fler uppbjudningar till var dans än ’andra’” (s. 30). 
Berta sägs villigt medge att hon är kokett och får yttra sig i ett dialog-
uttryck: ”– Mon dieu, när man nu är född så – –” (s. 31). Berättaren 
påpekar att hon har ”vad man plägar kalla ’karltycke’” (s. 31), och 
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herrarna i sin tur finner Berta ”intressant, chic och ’aptitlig’” (s. 31). 
Genom citationstecknen markerar berättaren en viss distans till 
respektive karaktärs eller gruppers röster, men tar inte nödvändigtvis 
avstånd från dem.  

Man kan dock skönja en negativ inställning till damernas och de 
unga kvinnornas meningar i satsadverbial och negationer som här-
leder rösten till berättaren. ”Damer kunde icke begripa att hon aldrig 
’generade sig’” (min kursivering), skriver berättaren, och antyder där-
med att det faktiskt finns någonting att begripa. Och de unga damerna 
kan för sin del inte förstå Bertas ”behagsjuka”. Berättaren i Berta 
Funcke kan alltså sägas distansera sig, och i viss mån även ta avstånd 
från, karaktärers utsagor, men ger i princip inte uttryck för några egna 
värderingar. 

2.2.2 Perspektivanalys del 2 
Detta textavsnitt föregås av ett brev i vilket Berta Funcke underrättar 
Nils-Max om sin förlovning med den äldre löjtnanten Sten. Hon 
skriver att hon inte förväntar sig att äktenskapet ska göra henne 
lycklig, men att hon i alla fall föredrar Sten framför andra. Här får 
läsaren ta del av både Bertas och Stens reflexioner kring förlovningen 
och hur den kommit till stånd.  

Modus i passagen kopplas företrädesvis till Berta Funcke och 
Sten, men också till Bertas far. Rösten kopplas i huvudsak till berät-
taren, som har tillgång till de modusbärande karaktärernas inre, men 
det händer även att röst sammanfaller med modus, precis som i det 
föregående textavsnittet. Andra likheter mellan de två avsnitten ur 
Berta Funcke ligger i användningen av citationstecken, och före-
komsten av det allmänna perspektivet. Också i detta textavsnitt nytt-
jar berättaren sin obegränsade tillgång till information, varför texten 
är att betrakta som icke-fokaliserad. 

Avsnittet inleds med ett dialoguttryck som direkt etablerar den 
starka berättarrösten: ”Hvarför hon föredrog honom? – ”. Berättaren 
besvarar sin egen fråga genom att med en rad värderande ord beskriva 
löjtnanten. ”Han var ståtlig, kraftfull, ännu vacker – en ädel, manlig 
skönhet, som imponerade, just derför att den tycktes så omedveten” 
(s. 140). Ordet därför är ett uttryck för en slutsats som också härleder 
rösten till berättaren. Men det är inte helt lätt att härleda uttrycken för 
förnimmelse och reflexion till ett modus i de inledande meningarna. 
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Visserligen råder det ingen tvekan om att det är Berta som föredrar 
Sten, bland annat för att han imponerar. Däremot är det inte nödvänd-
igtvis Berta som imponeras.  

I den resterande delen av resonemanget kring varför Berta pre-
fererar den äldre herren låter berättaren påvisa att de egenskaper vilka 
han inte har är minst lika viktiga som de egenskaper han faktiskt be-
sitter.  

Så var han ytterst förnäm, hade takt i högsta grad – teg hellre än 
han sade en banalitet. Sådant hade ju alltid Berta satt värde på, 
och det var också det, som först dragit henne till honom. Han var 
bildad, men icke snillrik – ’jag skulle bli olycklig med ett geni’ – 
han var icke excentrisk och – framför allt – han var gammal. ”En 
ung man, sådan som jag ville ha honom, skulle en vacker dag 
döda mig,” hade hon en gång sagt till sig sjelf. (s. 140 f., min 
kursivering av negationer) 

I Bertas dialoguttryck får jag som läsare en bild av en ung man, sådan 
som Berta ”ville ha honom”, och med hjälp av negationerna och de 
värderande orden kontrasterar berättaren denna mot Sten. Bertas fäst-
man är bildad, och framför allt gammal, men icke snillrik, och icke 
excentrisk. Berättaren framträder också genom den avvikande kursiv-
eringen, och ett ”ju” i citatets andra rad.  

I den del av texten då själva frieriet förs på tal återkommer de 
citationstecken som ger uttryck för det allmänna perspektivet:  

Men Berta dröjde ännu – och det är alltid qvinnan, som ger upp-
slag till frieriet. Ett ”ordentligt” frieri, der passionen först tar ut 
sin rätt, sedan jaordet är gifvet. Så länge ”detta” ännu icke hvar 
afgjort, så hade hon i alla fall något att tänka på, något att syssel-
sätta sig med – ett slags mål. Hon drog ut saken med vilje. (s. 142) 

Här vittnar citationstecknen om att det inte är berättaren som står bak-
om uppfattningen att det är kvinnan som ger uppslag till frieriet, och 
att det inte är ”ordentligt” att ge utlopp för sin lust innan förlovningen 
kommit till stånd. Berättaren utnyttjar sin tillgång till Bertas inre då 
denne skriver att Berta ”drog ut på saken med vilje”, för ”Så länge 
”detta” ännu icke hvar afgjort, så hade hon i alla fall något att tänka 
på, något att sysselsätta sig med – ett slags mål”. 

Längre fram i passagen återger berättaren historien om hur Berta 
slutligen låter löjtnant Stjernfalk fria. Berta befinner sig ute på en rid-
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tur i sällskap av Sten, som tvingas tygla sin rasande häst. Modus 
kopplas till en början till Berta, som är den som förnimmer. Hon ser 
Sten böja sig fram i sadeln med ådror som sväller i pannan.  

Med jernhand stramade han tyglarne, så att djurets hufvud böjdes 
hårdt mot bringan, och från den lyftade handen hven ridspöet ned. 
– – 

Då hästen ändtligen gick spak och stilla, var Berta Funcke 
blek som döden. Löjtnanten, som red bredvid henne, trodde att det 
var av rädsla. – 

Två dagar derefter friade excellensen och fick ja. (s. 142) 

Här återfinns två av de få exemplen på liknelser och metaforer: Sten 
stramar tyglarna med ”jernhand”, och när hästen äntligen lugnats sägs 
Berta vara ”blek som döden”. Värt att uppmärksamma är det uttryck 
för reflexion som kopplar modus till excellensen: ”Löjtnanten, som 
red bredvid henne, trodde att det var av rädsla”. Genom återgivningen 
av denna förnimmelse implicerar berättaren att löjtnantens aningar är 
felaktiga, och implicerar att det inte är rädsla som ligger till grund för 
Bertas reaktion. Om löjtnantens aningar varit riktiga verkar det rim-
ligt att berättaren skulle ha valt en annan framställning, exempelvis 
”Löjtnanten, som red bredvid henne förstod att det var av rädsla”. På 
detta sätt visar berättaren ytterligare på Stens oförmåga att leva sig in 
i Bertas psyke. Så inbjuds också läsaren till en tolkning av vad som 
egentligen ligger bakom Bertas bleknade ansikte, och kanske också 
till hennes beslut om att låta Stjernfalk fria. Birgitta Ney ser tre möj-
liga läsningar av textavsnittet: möjligen inser Berta att hon måste 
tygla sig, anpassa sig, för att undgå att hamna i situationer liknande 
hästens. Det kan också vara så att Berta ser hyckleriet i sina livs-
villkor, och för att undvika att bryta mot dem måste hon välja en man 
som kan tygla henne, liksom Sten tyglar sin häst. Eller är det så att 
Bertas ”osunda” natur kräver denna masochistiska sida av en rela-
tion?68 Oavsett vilken tolkning är mest trolig för läsaren står det för 
mig klart att episoden är avsedd att föra läsaren vidare in i Bertas 
tankevärld. 

Innan förlovningen kommit till stånd resonerar Berta över hur 
hennes ställning som Stens fru skulle vara, ”Och under tiden smålog 
hon mot den förnäme mannen med detta underbart milda, vemodiga 
                                                      
68 Ney 1993, s. 75 f. 
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leende, som tjusade och mystifierade”. Det är berättarrösten som be-
skriver Bertas ögon som ”underbart milda”, och vemodigt leende” 
(s. 141), men jag tolkar det som att sinnesförnimmelserna härleder 
modus till Sten, som i detta sammanhang är den som tjusas av Bertas 
leende. Nu är det alltså Sten so funderar. ”Han rässonerade också – en 
man på femti år med sundt förstånd gör det alltid, om han än är aldrig 
så förälskad” (s. 141), skriver berättaren. När Berta beskrivs är det 
berättarens röst vi hör, men modus styr beskrivningen då berättaren 
framhäver de egenskaper som tilltalar Sten. Medan Berta vill undvika 
vissa egenskaper i valet av fästmö verkar Sten ha vissa fordringar: 
”Han ville ha en ung hustru, men icke ett barn, som skulle upp-
fostras”. En ”färdigdresserad” kvinna, som till fullo känner reglerna 
för hur en kvinna ska uppföra sig, påpekar Ney.69 Berta passar Sten då 
hon är elegant, mondaine och spirituell, ”men alltid och framför allt – 
en dam” (s. 141). För mig implicerar detta alltid och framför allt att 
Stens bild av Berta som just en dam är att betrakta som begränsad. 
Sten sägs också vara medveten om de sidor hos Berta som inte går 
hand i hand med denna bild: ”Han märkte, att hon var ’modern’ och 
’excentrisk’, men han var sjelf för gammalmodig, för att ens tänka på 
att närmare studera hennes skaplynne; kunde heller aldrig ha gjort 
det” (s. 141). På samma sätt som i den förra textpassagen distanserar 
sig berättaren från ordvalet genom att använda citationstecken. Berät-
tarens perspektiv blir också starkt genom det direkta påståendet att 
berättaren finner Sten för gammalmodig, för att studera Bertas skap-
lynne, och äger visshet om att han inte har möjlighet att göra det. I 
nästa mening har informationskällan begränsats till Stens medvet-
ande: ”Hvad slutligen hennes förtid angick, så – hade hon ingen. Folk 
talade i alla fall icke derom” (s. 141, min kursivering).  

Mot slutet av passagen kopplas modus genom en indirekt anföring 
till Bertas fader. Han uttrycker glädje över att få lämna sin dotter i en 
ädel mans händer, och tror att Berta kommer att bli en utmärkt maka 
till den man hon av kärlek valt. I nästa mening skildrar berättaren 
dotterns känslor med hjälp av metaforer som får den blivande rollen 
som hustru att framstå som en belastning för Berta. Hon känner en 
”isande tyngd” över sig. Faderns ord är ”den börda fadern lade öfver 
hennes själ” (s. 143). 

                                                      
69 Ney 1993, s. 76. 
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3 Sammanfattande diskussion 

Både ”Gallblomma” och Berta Funcke kan sägas vara sprungna ur ett 
intresse för dekadenslitteraturen med dess psykologiska inriktning, 
och både Hansson och Kleve har använt sig av den psykologiska fall-
studien som litterärt verktyg i sina skildringar av den kvinnliga sex-
ualiteten. Men när det kommer till berättarperspektivet i de båda text-
erna är skillnaderna mer påfallande än likheterna. Medan Kleve valt 
att framställa sin historia med hjälp av en heterodiegetisk berättare, 
som genom sin obegränsade tillgång till information kan koppla såväl 
röst som modus till ett flertal karaktärers inre, har Hansson låtit sitt 
stoff filtreras genom den homodiegetiske jagberättarens medvetande. 
Berättarens starkt dominerande röst färgar hela skildringen av Gall-
blomman, men Hansson har inte förmått begränsa fokalisationen till 
jaget. Modus kopplas ofta till den kvinnliga huvudkaraktären, vars 
känslor framställs med den subjektive berättarens röst.  

Den blomstermetaforik som anslås i ”Gallblomma” syftar på 
kvinnan i egenskap av könsvarelse, och här är det den framförädlade 
nyponörten som skildras. Genom att likna kvinnan vid den förädlade 
men könlösa gallblomman varnar han för den samtida kulturens över-
förfinande inverkan, som resulterar i en deformering av kvinnan som 
könsvarelse. Gallblommans könskänsla har kluvits i två delar, vilka 
liknas vid Janushuvudets två ansikten. Hon frossar i översinnlig 
romantik, men förblir oförmögen att förena denna med den fysiska 
erotiken. Hennes intensiva relation till männen stannar liksom Berta 
Funckes vid psykiska eggelser.  

Laura Marholm väljer att kalla denna kvinnotyp ”la détraquée” 
(den fördärvade), en benämning som Hansson av allt att döma skriver 
under på.70 Hans fördömande av Gallblommans relation till köns-
förhållandet kommer till uttryck genom perspektivmarkörer ur de 
flesta av Hellbergs kategorier. Berättaren låter genom negationer på-
visa att den unga kvinnans bild av könslivet är bristfällig, och med 
jämförande liknelser och metaforer ställer han den emot sin egen upp-
fattning av könsförhållandet. Här framträder en bild av vad berättaren 

                                                      
70 Marholm 1897, s. 35. 
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är att betrakta som äkta och verkligt, vilken ofta auktoriseras med 
hjälp avvikande presensformer. I ett par otryckta debattinlägg har 
Hansson tidigare kritiserat prostitutionens premierande av den 
kroppsliga delen av könsförhållandet71, men med ”Gallblomma” 
verkar han snarare vilja kritisera den unga kvinnans rädsla för det fys-
iska könsumgänget. Gallblomman beskrivs liksom könsförhållandet i 
termer av klyvnad. Hon sägs ha en sida som är varm och driftsorien-
terad, och en som är kall och passiv. Denna tudelning präglar texten 
alltigenom, och det som kopplas till Gallblommans kalla sida be-
skrivs med negativa värderande ord, medan det som kopplas till den 
varma sidan skildras i positiva ordalag.  

Även berättaren i Berta Funcke tycks vilja markera en viss distans 
till det som skildras ur den unga kvinnans perspektiv. Genom att sätta 
citationstecken kring de tankar och uttryck som kopplas till romanens 
karaktärer tycks berättaren i en strävan efter objektivitet vilja avskilja 
sin egen synvinkel från romanfigurernas. Som jag ser det uppfyller 
citationstecknen sitt syfte, men distinktionen mellan Bertas perspektiv 
och berättarens försvagas då berättaren vid ett tillfälle använder sig av 
pronomen vilka skulle kunna innefatta såväl berättare som huvud-
karaktär. 

Jaget i Gallblomma tycks förutom sina insikter i det ideala köns-
förhållandet även ha en klar bild av vad som är att betrakta som 
kvinnligt – en bild som Gallblomman med sin översinnliga sexualitet 
inte stämmer särskilt väl överens med. Claes Ahlund finner emellertid 
att Hanssons gestalt stämmer överens med den samtida bilden av den 
driftsstyrda hermafroditen, då Gallblomman beskrivs som maskulin. 
Hennes kunskapstörst såväl som hennes förmåga till mekaniskt intel-
lekt studium sägs vara av snarlik art som hos mannen, och hennes 
individualitet skiljer henne från de flesta av flickorna i hennes ålder, 
som ”på sin höjd ega en odifferentierad känsla av att vara kön”.72 Av 
allt att döma är den moderna kulturkvinnans inkräktande på mannens 
intellektuella territorium att betrakta som en av de samtida kultur-
yttringar vilka verkar för att deformera kvinnan som könsvarelse, och 
hindrar henne från att njuta könsakten med ”den fulla kvinnliga hän-
givenheten”. Arne Widell citerar utdrag ur den ofullbordade Tidens 
män som Solander upplever vara skriven i samma ton som Tidens 

                                                      
71 Widell 1992, s. 90 f. 
72 Hansson 1920, s. 11. 
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kvinnor. Om denna ton är fördömande, vilket kan diskuteras, vittnar 
den om en essentialistisk syn på könen och en syn på maskuliniserade 
kvinnor såväl som feminiserade män som avarter, oförmögna att full-
borda den akt som skulle utveckla förhållandet mellan man och 
kvinna till fullo.73 Kleves ståndpunkter i frågan om könsroller röjs 
inte i de delar av Berta Funcke jag analyserat i denna uppsats, men 
värt att notera är Bertas intresse för den androgyna Tintomara, huvud-
karaktären i Almqvists Drottningens juvelsmycke, som är en av 
Bertas favoritromaner. Ahlund finner att Berta påminner om denna 
”sfinxlika Azouras Lazuli Tintomara”74, eftersom hon ”intar en 
svävande position bortom de traditionella kategorierna”.75 

I likhet med Ahlund menar jag att berättaren verkar för att pato-
logisera kvinnans sexualitet. Gallblomman sätter sin ”sjukliga art att 
njuta mannen i system”76 (min kursivering), och hennes åtrå sväller 
upp på ett ”groteskt” sätt. Widell menar å sin sida att man i läsningen 
av ”Gallblomma” måste ha i åtanke att Hansson i uttryck som ”av-
art”, ”perversion” och ”sjuklig” inte lägger in några negativa värder-
ingar.77 Men bildspråket i ”Gallblomma” kräver inga vidare insikter i 
Hanssons personliga semasiologi. Berättarens upplevelse av den unga 
kvinnans åtrå är så stark att han måste vända sig till den animaliska 
världen för att illustrera den. Gallblomman är en fågelhona som om 
natten lockar på sin make, en manet som sträcker sina sugarmar efter 
varje manligt föremål i sin närhet, och hon har fingrar som ringlar sig 
som ormar. Jag finner att den unga kvinnans begär framstår som djur-
iskt. Djuriskt som i omänskligt.  

Möjligen ska kvinnans sexualitet i dess inhumana skepnader läsas 
som ett resultat av hennes avhållsamhet snarare än en patologisering 
av hennes sexualitet. Kanske ville Hansson på detta sätt visa att av-
hållsamheten inte bara resulterade i fysisk sjukdom, utan även kunde 
inverka på psyket. Ett begär som inte stillas i tid kan inta oönskade 
proportioner, skulle budskapet då kunna lyda. Men också en sådan 
tolkning resulterar i en negativ bild av kvinnan som könsvarelse. I 
stor utsträckning är det ett modus kopplat till mannen som ligger till 
grund för denna särpräglade skildring av kvinnans begär. Gall-
                                                      
73 Solander, s. 40. 
74 Kleve, s 17. 
75 Ahlund, s. 29. 
76 Hansson 1920, s. 33 f. 
77 Widell, s. 109. 
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blommans åtrå skildras till stor del genom jagets sinnesförnimmelser, 
vilka ju egentligen borde säga lika mycket om jagpersonens sexualitet 
som Gallblommans. Mannen och kvinnan tycks alltså ha samma egg-
ande effekt på varandra, men bristen på fysisk kontakt tycks ju inte på 
samma patologiska vis ha påverkat mannens begär. Av detta skulle 
man kunna dra slutsatsen att kvinnan saknar mannens psykiska 
stabilitet. 

Hur som helst vill Hansson med sin novell utfärda en varning för 
konsekvenserna av det sexuella undertryckandet, och både ”Gall-
blomma” och Berta Funcke ger stöd för Drysdales teorier om att av-
hållsamhet leder till sjukdom. Gallblomman beklagar sig över sin 
obotliga neurasteni och anemi, och på hennes hals framträder mys-
tiska röda fläckar. Men där Drysdale angriper den rigida kristna 
moralen beskrivs Gallblomman som ”en feg seglare på livets hav”. I 
början av novellen får hon själv ge sin förklaring till rädslan för 
könsakten, då hon beskriver en romankaraktär, vilken hon ser som sin 
egen spegelbild, som en slav under den sociala hänsynen. Gall-
blomman har också fått skämmas för sin kärlek till solrosens grälla 
färg,78 som i framställningen av den kluvna kvinnans karaktär fått 
representera hennes driftsorienterade sida. Trots detta upplever jaget 
att det står som ett stort frågetecken i Gallblommans roman varför 
hon inte lyder ”naturens bud”.79 Den unga kvinnans förklaring dis-
kvalificeras i slutet av novellen när hon trots äktenskapets beskydd 
”faller ur rollen” på sin bröllopsnatt, och i det fortsatta äktenskapliga 
umgänget avbryter mannens närmanden vid ”minsta fysiska smärta” 
eller ”rädsla för att duka under”. På samma sätt kommer hon att göra 
allt för att inte bli havande, eftersom hennes rädsla för födslo-
smärtorna är ännu större än hennes skräck för det sexuella umgänget 
varit. Solander påpekar att det inte är så underligt att Gallblomman 
lider av förlossningsskräck, med tanke på dödligheten i barnsäng och 
alla de lidanden som kunde och påstods kunna bli följden av en gravi-
ditet. Men för berättaren är detta inte ett fullgott skäl, liksom konven-
tionens krav inte är ett acceptabelt skäl för kvinnor att inte leva ut sin 
sexualitet.80 Enligt min uppfattning ger detta en mycket tvetydig bild 
av Hanssons inställning till kvinnoemancipationen. Gallblomman ska 

                                                      
78 Hansson 1920, s. 20. 
79 Hansson 1920, s. 13. 
80 Solander 2004, s. 44. 
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i enlighet med samtidens syn på könsroller nekas tillträde till 
mannens intellektuella territorium samtidigt som hon förväntas bortse 
från de konventioner som förespråkar den kvinnliga kyskheten. 

 Den sjukligt bleka Berta har drabbats av bleksot, den sjukdom 
som i Drysdales teorier var starkt bunden till den undertryckta sex-
ualiteten. Och till skillnad från Hansson tycks Kleve också vilja föra 
fram Drysdales kritik mot samhällets sexualmoraliska konventioner. 
Berättaren antyder ett avståndstagande från den allmänna uppfatt-
ningen om att det ”ordentliga” tillvägagångssättet vid ett frieri inne-
fattar avhållsamhet, till dess att förlovningen kommit till stånd. Men 
samtidigt visar berättaren förståelse för varför kvinnan väljer att trotsa 
det som Hansson kallar ”naturens bud”. På samma sätt som valet av 
pronomen skvallrar om en närhet till Berta intar författaren genom 
bruket av negationer och adverbial en kritisk syn på kvinnornas oför-
stående reflexioner kring varför Berta ”aldrig generar sig”. Med dessa 
språkliga medel framträder den samhällskritik som Ney vill framhäva 
i sin avhandling även i denna perspektivstudie. 

 Jag finner det också viktigt att betona det faktum att Hanssons 
och Kleves texter skiljer sig åt även med avseende på författarnas 
intentioner. Där Stella Kleve poängterar att hon ”så objektivt noga 
som möjligt” vill skildra individen tycks Ola Hansson i Alltagsfrauen 
vara mer intresserad av att studera sina ”vardagskvinnor” som repre-
sentanter för typer. Gallblomman porträtteras alltså inte som en egen 
individ utan som representant för en specifik kvinnotyp. I slutet av 
novellen väljer författaren att omnämna Gallblomman i plural, och 
tycks härmed vilja betona hennes roll som ett symtom på den över-
förfinande kulturen. Jag finner dock att denna poäng går förlorad i en 
konflikt mellan perspektiv och intention. Modus är ju i huvudsak be-
gränsat till berättaren och den kvinnliga huvudkaraktären, och jaget 
redogör inte för några iakttagelser av kvinnor i allmänhet. Eftersom 
inget annat föreslås reducerar jag berättarens erfarenheter av sam-
tidens kvinnor till den som kommer till uttryck i texten, varför författ-
arens pluralform för mig framstår som övergeneraliserande. 

Medan det allmänna perspektivet i Berta Funcke tjänar för att be-
lysa kvinnans sexualitet ur ett allsidigare perspektiv används den 
utomståendes i Hanssons text för att förstärka berättarens perspektiv 
och på så vis göra detta mer allmängiltigt. Med tanke på berättarens 
iögonfallande avvikelser från den homodiegetiska berättarens norm i 
de icke-fokaliserade partierna är det kanske inte så konstigt att Hans-
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son känt sig nödgad att på detta sätt bemyndiga jagets perspektiv. Det 
subjektiva jagperspektivet kräver en berättare med auktoritet. Men 
man kan fråga sig varför Hansson över huvud taget bestämde sig för 
att använda ett perspektiv vars begränsningar han inte kunnat rätta sig 
efter i sin skildring. Jag finner det troligt att han i valet av framställ-
ningsform velat slå an den självbiografiska aspekten och därigenom 
skänka berättelsen trovärdighet. Författarens kännedom om Stella 
Kleve räcker dock inte till som underlag för analysen, vare sig den 
grundar sig på det egenupplevda eller på Berta Funcke, och därför 
förefaller mig berättarens inblickar i Gallblommans äktenskapliga 
framtid som ogrundade insinuationer snarare än intressant analys-
material. Hansson må i sin framställning visa prov på artistiska för-
mågor, men som könspsykolog lämnar hans berättare en hel del 
övrigt att önska. 
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