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Sammandrag
Flerspråkig litteratur är långt ifrån ett nytt  fenomen, men forskningsområdet är fortfarande

mycket underutforskat. Syftet med studien är att studera språkväxling i flerspråkig lyrik sett

ur  ett  translanguaging-perspektiv.  Metoden  utgörs  av  en  analysmodell  för  flerspråkig

skönlitteratur  som  är  inspirerad  av  såväl  språkvetenskapliga  som  litteraturvetenskapliga

studier.  Materialet  består  av  totalt  nio  diktutdrag  från  tre  diktsamlingar  av  tre  olika

författarskap.  Resultatet visade att språkväxlingarna fyller mångahanda funktioner såsom att

göra dikterna flerdimensionella, att deras form särskilt genom sina oklara språkgränser har

betydelse för diktinnehållet, och att flera paralleller kan dras till tankar inom translanguaging-

konceptet  i  fråga  om  effektiv  kommunikation,  språklig  kreativitet  och  skapandet  av  ett

utrymme för translanguaging. Slutsatsen är att flerspråkig lyrik är mångfacetterad med många

tolkningsmöjligheter och att ett translanguaging-perspektiv gav resultatet en djupare innebörd.

Nyckelord: flerspråkig litteratur, lyrik, poesi, språkväxling, translanguaging, transspråkande,

svenska som andraspråk,  Haapamäki och Eriksson,  Aase Berg,  Cia Rinne,  Johanna Frid,

Gordana Spasic.
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1 Inledning

Ända sedan åtminstone antiken har människor förfogat över flera språk, och åtminstone ända

sedan medeltiden har författare skrivit litterära verk där språk på olika sätt blandas. I dag lever

vi i en globaliserad värld och de flesta av oss är flerspråkiga, på ett eller annat vis. Ändå råder

det sedan länge en enspråkighetsnorm i vårt samhälle. Minoriteters ökade språkliga rättigheter

och spridningen av tanken om translanguaging – innebärande att språk är något oräknebart

och lagras i en enda språklig repertoar – kan dock vara ett tecken på att detta tillstånd är på

väg att lösas upp. I nuläget är dock translanguaging en pedagogik på uppgång och inte något

som  genomsyrar  den  svenska  skolans  undervisning.  Däremot  står  det  sedan  2011  i

beskrivningen för gymnasieämnet Svenska som andraspråk att eleverna ska få möjlighet att

reflektera över sin flerspråkighet (Lgy 2011:182). En ingång till just detta är att använda sig

av flerspråkig litteratur såsom romaner och lyrik. Men hur ska detta material hanteras och

behandlas?  Liksom med  allt  undervisningsmaterial  bör  användandet  vara  genomtänkt  och

strukturerat.  Utbudet  av analysverktyg  som lämpar sig för flerspråkig litteratur  har hittills

varit  magert,  men  Haapamäki  och  Eriksson  kom 2017  med  en  reviderad  version  av  sin

tidigare  föreslagna  modell  för  just  detta  ändamål.  Modellen,  som enligt  de  två  upphovs-

personerna lämpar sig för såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga analyser, har i

sin ursprungliga version tillämpats i ett antal studier gällande flerspråkiga romaner, men tycks

hittills vara obeprövad gällande lyrik. I denna studie tillämpas därför den reviderade modellen

på ett lyrikmaterial, vilket vidare analyseras ur ett translanguaging-perspektiv.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att studera språkväxling i lyrik genom att undersöka flerspråkiga

dikter  från  tre  författarskap  med  svensk  anknytning.  I  studien  tas  särskild  hänsyn  till

språkväxlingarnas  form  och  funktion,  och  resultatet  analyseras  ur  ett  translanguaging-

perspektiv. Detta kan sammanfattas i följande frågeställningar:

– Vilka funktioner kan språkväxlingarna tolkas fylla?

– Vilken betydelse har språkväxlingarnas form för det tolkade diktinnehållet?

– Hur kan språkväxlandet tolkas ur ett translanguaging-perspektiv?

Ytterligare en ambition är att se hur analysmodellen fungerar att applicera på lyrik.

4



2 Bakgrund

Nedan följer en begreppsgenomgång, en bakgrund till fenomenet flerspråkig litteratur genom

historien och för studien relevant forskningsbakgrund.

2.1 Begrepp

I  det  följande motiveras  respektive förklaras  valet  av de tre  för studien centrala  termerna

translanguaging, språkväxling och flerspråkig litteratur.

Translanguaging är  den internationella  termen,  men i  takt  med att  konceptet  börjat  få

spridning även i Sverige efterfrågar många en svensk term. Förslagen har varit många, liksom

oenigheterna. Översättningen transspråkande har redan fått visst genomslag, men som Carla

Jonsson  påpekar  i  förordet  till  den  svenska  upplagan  av  García  och  Li  Weis  bok

Translanguaging finns det ännu ingen vedertagen översättning på svenska (2018:14). Av den

anledningen används den internationella termen i denna studie. Den teoretiska innebörden av

translanguaging-konceptet förklaras närmare i avsnitt 3 Teori. 

Björklund (2016:13;  14)  skriver  att  litterär  flerspråkighet  främst  undersökts  med  hjälp  av

metodologiska  analysverktyg  hämtade  från  tvåspråkighetsforskningen,  men  ställer  sig

undrande till hur lämpliga dessa verktyg är för ändamålet då de utvecklats för mänskligt tal

snarare  än  litterär  text.  Hon  diskuterar  i  detta  sammanhang  begreppet  kodväxling och

konstaterar att det är relativt sällan som fenomenet undersökts i text (ibid.:14). Problematiken

här ligger i att talforskningen bygger på autentiska situationer vilket litterär kodväxling inte

nödvändigtvis  speglar  (ibid.:27).  Björklund  infogar  för  diskussionens  skull  ett  citat  av

författaren  Lars  Sund  som  uttrycker  uppfattningen  att  litterärt  språk  alltid  skulle  vara

modifierat (Björklund 2016:14). Även Tidigs (2007:4) är av denna uppfattning och skriver att

den  litterära  kodväxlingen  inte  kan  ”förväntas  överensstämma  med  kodväxling  i  tal”.

Kodväxling ser Björklund (2016:18) i största allmänhet som en problematisk och otillräcklig

”kompromissterm” då hon upplever att alla forskare har sin egen definition av begreppet.

I fråga om det litterära fenomenet implicit/latent flerspråkighet ser Björklund (2016:28)

ytterligare problem med användandet av termen kodväxling då ingen faktisk växling av kod

sker, vilket innebär att det inom språkforskning inte faller inom ramen för definitionen. Trots

att hon inte för någon begreppsdiskussion om kodväxling kontra språkväxling ställer hon sig

frågande  till  om  det  inte  är  mer  lämpligt  att  ”avstå  från  termen  kodväxling  i  litterär
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flerspråkighet om man uttryckligen avser endast språkväxling” (ibid.:29).

Eriksson och Haapamäki (2011:45) undviker en eventuellt invecklad begreppsdiskussion

om kodväxling kontra lån och väljer i stället termen språkväxling som de låter inbegripa de

båda övriga. Av dessa skäl används används termen språkväxling i studien.

Innebörden av begreppet  flerspråkig litteratur är inte helt uppenbar då det kan syfta på ett

flertal olika saker. Bland annat kan begreppet avse litteratur skriven i ett flerspråkigt samhälle,

skriven av en flerspråkig författare, skriven om ett flerspråkig samhälle, kultur eller grupp,

men  även  nationallitteratur  eller  författarskap  som innehåller  verk  skrivna  på  flera  språk

(Eriksson  &  Haapamäki  2011:44;  Tidigs  2007:4).  Den  innebörd  som  dock  avses  med

flerspråkig litteratur i denna studie, och vars innebörd överförs till begreppet flerspråkig lyrik,

är vad som kan kallas språkblandad litteratur; när två eller flera språk förekommer i ett enda

skönlitterärt verk, vilket resulterar i någon form av språkväxling (jfr Landqvist & Björklund

2014:122 och Tidigs 2007:4).

2.2 Flerspråkig litteratur

I  det följande redogörs kort  för förekomsten  av flerspråkig litteratur  genom historien,  där

flerspråkig litteratur i allmänhet men flerspråkig lyrik i synnerhet behandlas. Redogörelsen

begränsas  till  västvärlden  (huvudsakligen  Europa)  och  till  flerspråkig  litteratur  enligt

definitionen ovan.

Flerspråkig  litteratur  har  i  Europa funnits  åtminstone  sedan antiken  där  både latin  och

grekiska  (men  även  andra  språk)  användes  och  blandades  sett  till  såväl  språken  som

skriftspråken (García & Li Wei 2018:50). Under medeltiden förekom dels lyrik där varannan

versrad skrev på latin och varannan på ett modernt språk (exempelvis den tyska julsången In

dulci jubilo från 1400-talet), och dels de s.k. makaroniska dikterna (vilka förekom åtminstone

ända in på 1900-talet) där ord på ett modernt språk bl.a. får latinska ändelser (Forster 1970:10;

14; 15). Olika språk var dessutom förknippade med olika genrer, vilket innebar att genren ofta

avgjorde  vilket  språk  en  (enspråkig)  text  borde  skrivas  på  (ibid.:16).  Under  1800-talets

romantik och nationalism rådde dock en annan språksyn: varje språk och dialekt ansågs ha en

själ, resulterande i en stark enspråksnorm och i att den tidens potentiellt flerspråkiga författare

i  regel  begränsade  sitt  skrivande till  ett  enda  språk  (Laakso & Domokos  2011:7;  Forster

1970:55; 7; 87). 

Med modernismens intåg återkom emellertid intresset och acceptansen för språkblandad
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litteratur. Under perioden rådde en språkkris i form av en ”djupt rotad misstro mot alla språk

som  medel  för  exakta  uttryck”,  vilket  resulterade  i  både  flerspråkighet  och  ett  flertal

språkexperiment (Forster 1970:76; Taylor-Batty 2013:4). James Joyce försökte till exempel

lösa det språkliga problemet genom att skapa nya ord, vilket underlättades av att inte vara

begränsad till  endast ett språk (Forster 1970:77). Eiffeltornet, som stod klart 1889 och var

dåtiden  högsta  byggnad,  blev  en  hyllad  symbol  för  modernismen  av  1900-talets  tidiga

författare och konstnärer i Frankrike, och det liknades av flera samtida vid ett Babels torn

(Taylor-Batty 2013:1–2). 

Vanligen nämnda författare och verk i sammanhanget inkluderar de lyriska verken Cantos

av Ezra Pounds och  The waste land av T.S. Eliot samt James Joyces prosaverk  Finnegans

wake och  Ulysses (se exempelvis Forster 1970:76). Taylor-Batty (2013:5) skriver att det är

modernismens lyrik (samt Joyces verk) som är mest känd i fråga om flerspråkiga verk, men

att flerspråkigheten var lika förekommande i modernismens prosa.

Pounds  Cantos innehåller  citat  från  ett  flertal  europeiska  språk  och  innehåller  utöver

engelska användandet av franska, grekiska, italienska, kinesiska, latin, provensalska, spanska

och  tyska  (Grünthal  2011:98;  Forster  1970:75).  Det  har  dock  framhållits  att  läsaren  inte

behöver behärska samtliga språk,  men att  ju mer  läsaren kan desto skarpare uppskattning

(Forster  1970:75).  Gällande  inslag  av  utländska  ord,  däribland  de  kinesiska  tecknen,

kommenterar  Pound (1970:256) i inledningen till Cantos LII–LXXI i likhet med detta att de i

regel inte tillför någon ny information till den i övrigt engelskspråkiga texten utan bör ses som

understrykningar (underlinings). 

Under främst 1950- och 60-talen förekom s.k. konkret poesi som även den präglades av

språkliga experiment (NE u.å. konkretism; Forster 1970:88). Forster (1970:88; 91) skriver att

flera av den konkreta poesins pionjärer var flerspråkiga genom uppväxten eller omgivningen,

och att språket tycktes utgöra “råmaterialet” för dem, precis som en skulptörs material kan

bestå av lera.

Författare av flerspråkiga verk i Sverige som kan nämnas genom historien inkluderar, i

kronologisk ordning, Lasse Lucidor, Georg Stierhielm, Carl Michael Bellman, Gunnar Ekelöf

och Helga Krook.1 När det gäller vår nutid så blir flerspråkig litteratur allt vanligare (García &

Li Wei 2018:50).

1 Nämnvärda exempel på verk:    Lucidor: ”To His most Illustrious Excellency My Lord CHARLES 
HOVVARD Earle of Carlisle & c.”; Stierhielm: ”Discursus astropoeticus”; Bellman: flera av Fredmans 
epistlar (nr. 13; 18; 33; 73; 76); Ekelöf: Non Serviam och En Mölna-elegi; Krook: Puppe doll chrysalis.
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2.3 Tidigare forskning 

Härnäst presenteras en forskningsbakgrund till studiet av flerspråkig litteratur, med särskilt

fokus på  forskningen i  Norden.  Efter  en genomgång av forskningssituationen  i  allmänhet

presenteras några studier som rör flerspråkig lyrik.

Trots att flerspråkig litteratur och flerspråkighet i text producerats ända sedan antiken så

kan forskningsområdet beskrivas som mycket underutforskat (Sebba 2012:1; Tidigs 2007:4).

Forskning finns, både på språkligt och litterärt  håll,  men Sebba (2012:1–2) menar  att  den

kännetecknas av att vanligen ha studerats språkligt utifrån teoretiska referensramar tillhörande

forskningen om muntlig kodväxling (eftersom fältet saknar ett eget ramverk), samt både av ett

allmänt  bristande  intresse  hos  forskare  (då  de  sällan  publicerar  mer  än  en  eller  ett  par

uppsatser  och/eller  artiklar  på  området)  och  av  att  mycket  forskning  dessutom  förblir

opublicerad. Liksom Björklund (se begreppsdiskussion ovan) ser Sebba (2012:5) nackdelarna

med att vid analys av flerspråkighet i text använda sig av koncept som utvecklats för talat

språk då det kan begränsa forskningen.

Under  de  senaste  åren  har  dock forskningsintresset  för  flerspråkig  litteratur  ökat  både

internationellt  och  i  Norden  (Landqvist  &  Tingsell  2016:34;  Haapamäki  &  Eriksson

2017:159). Haapamäki och Eriksson (2017:159) skriver att forskningsfältet i Norden började

expandera nästan samtidigt som de publicerade den första versionen av modellen (2011). Det

ökade  intresset  gäller  såväl  språkvetenskapen  som  litteraturvetenskapen  (Landqvist  &

Björklund  2014:123),  och  Tidigs  (2007:4)  påpekar  det  internationellt  ökade  intresset  för

flerspråkighet i postkolonial litteratur.

Forskningen gällande lyrik är ännu begränsad i en nordisk kontext, men nedan redogörs för

tre studier som genomförts på området av Christian Refsum, Satu Grünthal och Markus Huss

och Julia Tidigs.

Refsum (2010) behandlar i en artikel två skandinaviska,  flerspråkiga verk, däribland  en

norsk, samtida dikt som diskuteras utifrån bland annat flerspråkighet som litterärt stilmedel

och författarens  egna reflektioner  kring ”globaliseringstendenser  i  de nordiske landene”.  I

båda verken fungerar språkväxlingsexperimenten deterritorialiserande gällande ”forestillinger

om nasjonalitet, verdenslitteratur og identitet” (ibid.).

I en annan artikel diskuterar Grünthal (2011:93) flerspråkighet i samtida, finsk lyrik med

utgångspunkt  i  två  författarskap.  Flerspråkigheten  analyseras  utifrån  dess  funktioner  som

medel för skapandet av en poetisk identitet, intertextuellt samt poetiskt verktyg (ibid.). Av vad

som framgår av materialet i artikeln används finska, engelska och franska respektive finska,
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engelska, tyska och svenska i de två författarnas verk där språkväxlingsfunktionerna i verk

från det senare inkluderar större möjlighet till rim och en viss komik (ibid.:99; 102). 

Grünthal framlyfter vikten av att se delarna på olika språk som komplementära då ”the

English does not ’explain’ the Finnish or vice versa” (ibid.:105). Via flerspråkigheten ser hon

även  möjligheten  till  ett  nytt  poetiskt  språk  då  hon  menar  att  engelskan  och  finskan

tillsammans blir mer än 1+1 (ibid.).

Huss och Tidigs (2015:16) undersöker tillsammans hur flerspråkigheten i Cia Rinnes lyrik

kan skapa, förhandla och dekonstruera språkliga gränser. De behandlar i analysen några dikter

från Rinnes diktsamling notes for soloists och utgår för ändamålet huvudsakligen från Naoki

Sakais översättnings- och språkgränsrelaterade ”bordering-”koncept (ibid.).  Enligt konceptet

innebär  översättning  korsandet  av  en  gräns  såväl  som  en  gränsdragande  handling,  dvs.

bordering (Huss & Tidigs 2015:16–17). Huss och Tidigs (2015:17) förklarar att  samtidigt

som översättning fungerar överbryggande mellan språk skapar det gränserna dem emellan

såväl som tanken på språk som enheter. Sakai ifrågasätter just tanken på språk som räknebara

ting och menar  att en skillnad mellan singular och plural i fråga om språk, precis som med

ämnen såsom vatten, är irrelevant (Huss & Tidigs 2015:17).

Utifrån denna teoretiska ram ser Huss och Tidigs (2015:18) läsaren som medskapare av

Rinnes lyrik. Detta genom den spänning som uppstår mellan textens visuella, ljusmässiga och

innehållsmässiga delar gör att den inte är färdigställd förrän den läses, och att den vid varje

läsning  kan  bli  något  nytt  (ibid.:19;  20).  Läsaren  ses  även  som  skapare  av  gränser  då

läsningen till  viss del är beroende på vad denne förstår och inte förstår (ibid.:21; 23).  De

konstaterar  att  den ideala läsaren inte existerar i fråga om Rinnes lyrik,  och de menar  att

läsarna  inte  behöver  vara  flerspråkiga  (ibid.:22). Rinne  har  en  ljudinstallation  av  verket

(sounds for soloists), men Huss och Tidigs framhåller att hennes läsning inte är den ”rätta”

versionen utan bara en möjlig läsning (ibid.:18; 20).  Slutligen ifrågasätter de tanken om att

förståelse skulle vara kopplad till förmågan att kunna översätta det lästa (ibid.:22).

3 Teori

I  det  följande  redogörs  för  translanguaging-konceptet  som  utgör  studiens  teoretiska

utgångspunkt.  Förutom  begreppets  huvudsakliga  innebörd  presenteras  i  avsnittet  hur

translanguaging vuxit fram och hur det skiljer sig från andra teorier, hur Ofelia García och Li

Wei tolkat och vidareutvecklat  konceptet,  och avslutningsvis i korthet hur translanguaging
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kan ses ur ett skolperspektiv.

Idén om translanguaging bygger huvudsakligen på antagandet att alla människor har en

enda  språklig  repertoar  i  hjärnan  där  samtliga  språkkunskaper  finns  (García  &  Li  Wei

2018:19). Ur denna repertoar väljs sedan språkliga drag (features) på ett strategiskt sätt i syfte

att uppnå en effektiv kommunikation (García & Li Wei 2018:45). Även om själva begreppet

är förhållandevis nytt så är själva praktiken långt ifrån en nymodighet då den har tillämpats av

människor i alla tider vid mötet mellan olika språk och kultur (Svensson 2017:43).

Translanguaging har sitt ursprung i 1990-talets Wales där Cen Williams undersökte hur

tvåspråkiga  elevers  språk-  och  ämneskunskaper  utvecklades  när  de  i  undervisningen  fick

använda  båda  sina  språk  (engelska  och  kymriska)  växelvis  (Svensson  2017:44).

Forskningsresultatet  visade  på  goda  effekter  för  utvecklingen  i  båda  språken  och  på

fördjupade ämneskunskaper  (ibid.).  Sedermera  har  begreppet  vidgats  och  vidareutvecklats

inte bara ur ett pedagogiskt perspektiv, utan även till att mer generellt innebära hur människor

skapar mening och förståelse och förvärvar kunskap genom utnyttjandet av hela sin språkliga

repertoar (García & Li Wei 2018:42; Svensson 2017:44).

En till translanguaging närbesläktad föregångare är Jim Cummins  interdependenshypotes

som utarbetades  på 1970-talet (García  & Li  Wei 2018:33;  Svensson 2017:46).  Hypotesen

innebär dels att kunskaper inom olika språk inte lagras på separata ställen, och dels att vissa

språkkunskaper (s.k. språkliga praktiker) är språkoberoende och således kan överföras mellan

olika språk (ibid.).

Liksom  med  andra  närliggande  språkteorier  (se  nedan)  ligger  translanguaging  bortom

Cummins resonemang om en gemensam underliggande språkförmåga i och med antagandet

om  ett  enda  språksystem  som  innehåller  all språkkunskap  (García  &  Li  Wei  2018:35;

Svensson 2017:47). Tilläggas bör att García presenterat en dynamisk språksyn som härutöver

tar avstånd från den konventionella synen på språk: den gemensamma språkrepertoaren består

enligt henne inte av ett flertal olika språk utan enbart av språk (oräknebart) – i form av olika

språkdrag (García & Li Wei 2018:34–35; Svensson 2017:49).

Translanguaging-begreppet  är  till  stor  del  grundat  i  den  nya  språksyn  som

poststrukturalismen  förde  med  sig,  som dels  innebar  att  språk  började  betraktas  som en

aktivitet  snarare  än  som en  struktur,  och  dels  att  man  motsatte  sig  flera  språkideologier

relaterade till kolonialism och nationalstat (García & Li Wei 2018:29). Begreppet språkande

kan ses  som en illustration  av synen på språk som en social  praktik,  en aktivitet,  då det

”fångar en process som ständigt skapas när vi genom språk interagerar med världen” (García

&  Li  Wei  2018:27–28).  García  och  Li  Wei  (2018:42–43)  menar  dock  att  deras  syn  på
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translanguaging går bortom även teorin om språkande.

Bland de språksyner som translanguaging motsätter sig kan nämnas tanken på språk som

avskiljbara  enheter,  vilket  troligen  är  en  europeisk  uppfinning  sprungen  ur  romantikens

nationalism och som genom åren gynnats av standardiseringar (García & Li Wei 2018:38;

Weber  & Horner  2012:32).  García  och  Li  Wei  (2018:40)  menar  att  ett  translanguaging-

perspektiv möjliggör ett synliggörande av ”den sociala konstruktionen av språk”.

Vidare  menar  Li  Wei  att  translanguaging  även  möjliggör  en  kreativitet  genom

valmöjligheten att antingen följa eller bryta mot språkliga föreskrifter, och genom att kunna

både utmana och flytta de språkliga gränserna (García & Li Wei 2018:57). Denna kreativitet

kan tolkas äga rum i det utrymme/rum för translanguaging som Li Wei formulerat, där han

menar att språkandet sker både mellan och bortom  språkliga strukturer och system (García &

Li Wei 2018:47). García och Li Wei (2018:48) menar att tanken om detta utrymme påminner

om ett s.k.  thirdspace, vilket inte bara omfattar en språklig blandning/hybrid mellan första-

och andraspråk, utan vilket även revitaliserar språkandet. Det finns också en tanke om att s.k.

transnationella liksom många unga skapar ett slags  third space i  och med användandet av

egenkonstruerade hybrida kommunikationsrepertoarer (Weber & Horner 2012:18).2

Till Garcías egna vidareutvecklingar av translanguaging-begreppet hör framför allt de båda

undervisningsprinciperna  social justice och  social practice (Svensson  2017:50).  Social

practice innebär att translanguaging tillämpas i interaktionen med andra medan social justice

tas  fasta  på  ytterligare  ett  avståndstagande  från  språkliga  ideologier,  nämligen  den  om

språkliga hierarkier (att vissa språk och språkliga varieteter tillmäts högre status än andra) då

innebörden är att alla språk har samma värde (ibid.; Weber & Horner 2012:16).

Translanguaging, som sprids allt mer inom skolans värld, utgör ett synsätt som är tänkt att

tillämpas i undervisningen i skolans alla ämnen genom att på ett strategiskt sätt utnyttja och

stimulera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar, och är således inte tänkt som ett alternativ

till andraspråksundervisningen (Svensson 2017:50; 51; György Ullholm 2016:30). Viktigt i

en  skolkontext  är  dessutom  att  translanguaging  innebär  en  helhetssyn  på  språk  och

undervisning, samt att konceptet motsätter sig den rådande enspråkighetsnormen och snarare

genomgående utgår från flerspråkighet som norm (García & Li Wei 2018:129; 45).

Det bör avslutningsvis påpekas att det för närvarande saknas mer lämplig terminologi för

studiens syfte med tanke på dess teoretiska utgångspunkt. Tidigs (2014:48) är av åsikten att

2 Notera att third space och thirdspace är två olika teorier om ett s.k. tredje rum (’third space’) utvecklade av 
Homi Bhabha respektive Edward Soja. Soja grundade till stor del sin thirdspace-teori i bl.a. Bhabhas third 
space-teori  (Roy 2017:28). Bhabhas begrepp är dock snarare en teori om en språklig hybriditet, vilket García
och Li Wei menar att både utrymmet för translanguaging såväl som Sojas thirdspace går bortom (2018:48; 
Roy 2017:3).
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termen kodväxling utgår från en enspråkighetsnorm då den förutsätter avgränsbara språkliga

koder,  vilket  alltså  inte  är  förenligt  med  translanguaging-teorin.  Ur  denna  synpunkt  kan

termen  språkväxling  inte  påstås  vara  särskilt  mycket  bättre,  men  denna  liksom  andra

potentiellt  vanskliga  formuleringar  används  ändock  för  enkelhetens  skull,  såväl  som  av

tidigare framhållna skäl (se avsnitt 2.1 Begrepp).

4 Metod och material

I  detta  avsnitt  presenteras  metoden  för  studien  samt  materialurvalet  som ska  analyseras.

Metoden  består  huvudsakligen  av  en  analysmodell  konstruerad  för  analys  av  flerspråkig

litteratur. Först presenteras modellen och dess historik, följt av anpassningar specificeringar

för den aktuella studien. Därefter presenteras materialet och hur urvalet har genomförts.

4.1 Metod

I det följande presenteras analysmodellens bakgrund och dess olika komponenter. Därefter

följer  hur  analysen  i  den  aktuella  studien  genomförs  utefter  modellen,  inklusive  vissa

anpassningar. Slutligen redogörs för de ordböcker och lexikon som används under studien.

4.1.1 Analysmodellen

2011 presenterade  Harriet  Eriksson och Saara Haapamäki  ett  förslag till  analysmodell  för

flerspråkig skönlitteratur, enligt definitionen att det i verket implicit eller explicit ”framgår att

fler  än  ett  språk  är  närvarande  i  romankontexten”  (43).  Anledningen  till  att  modellen

presenterades var för att upphovspersonerna ansåg att det för analys av litterär flerspråkighets

ändamål saknades både lämpliga analysmodeller och teoretiska perspektiv (ibid.).

En  av  de  modeller  som  fanns  sedan  tidigare  är  en  modell  från  1981  konstruerad  av

litteraturvetaren  Meir  Sternberg,  vars  syfte  Eriksson  och  Haapamäki  menar  är  ”att

kategorisera olika sätt att återge förekomsten av flera språk i skönlitterär dialog”, men som de

ansett otillräcklig (ibid.). Av utrymmesskäl förklarar de endast kortfattat att de anser modellen

”i  språkteoretiskt  hänseende  något  osystematisk,  terminologiskt  förvirrande  och  därtill

litteraturteoretiskt problematisk på grund av sin mimesiskonception” (ibid.).

Eriksson  och  Haapamäkis  modell  är  inspirerad  av  både  språkvetenskapliga  och

litteraturvetenskapliga studier,  och de uppger även en förhoppning om att  inspirera till  en

dialog mellan de båda disciplinerna (ibid.:44; 51). Detta eftersom de menar att disciplinerna
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med  fördel  kan  kombineras  vid  analys  av  just  flerspråkig  litteratur  då  de  anser  att

litteraturvetenskapen ofta saknar en viss systematik medan språkvetenskapen vanligen saknar

mer djupgående analyser gällande exempelvis de litterära funktioner som språkväxlingarna

fyller (Eriksson & Haapamäki 2011:51).

Analysmodellen från 2011 har tillämpats i olika studier och examensarbeten, men den har

även varit  föremål  för kommentarer  och en del  kritik  har riktats  mot  den (Haapamäki  &

Eriksson 2017:160).  Modellen  har  bland annat  beskrivits  som begränsande och statisk  på

olika  sätt  (se   Lönnroth  2014:12;  Tidigs  2014:40;  Landqvist  &  Tingsell  2016:41),  och

huruvida latent språkväxling (se nedan) faktiskt utgör en form av språkväxling har ifrågasatts

(Landqvist & Tingsell 2016:50; Björklund 2016:28). 

2017 presenterade Haapamäki och Eriksson därför en reviderad version av analysmodellen

i  en  artikel  där  vissa  delar  av  modellen  preciseras,  delar  av  den  ursprungliga  idén  som

upphovspersonerna tror kan ha gått några förbi förtydligas, och de både beaktar den respons

modellen  har  fått  och  bemöter  en  del  kritik  som  de  motsätter  sig  (160–161).  I  artikeln

poängterar och förtydligar de huvudsakligen analysmodellens avsedda helhetsperspektiv, då

enbart vissa delar av modellen tillämpats i några studier (ibid.:161). Helhetsperspektivet gäller

interaktionen mellan modellens samtliga delar, vilka de menar inte är isolerade utan inverkar

på varandra (ibid.:161; 162). Haapamäki och Eriksson vill även förtydliga modellens syfte

”att blottlägga mönster i samspelet mellan kontext, form och funktion”, och att möjliggöra en

systematisk analys av litterär språkväxling genom en teoretisk-metodisk ram (ibid.:161).

Upphovspersonerna  ser  sin  analysmodell  som  öppen  till  sin  natur,  vilket  de  ser  flera

fördelar  med  (ibid.:162–163).  Öppenheten  innebär  att  modellen,  snarare  än  att  passa  en

specifik typ, bör kunna tillämpas på flera olika typer av litterära verk där olika komponenter

får spela olika stor roll (ibid.).  De poängterar att modellen med hjälp av sina huvudsakliga

aktörsgrupper inte behöver revideras varje gång en ny, relevant aktör upptäcks då denna bör

kunna inkluderas i en befintlig huvudgrupp, vilket indikerar en viss flexibilitet (ibid.).

Figur 1. Den reviderade analysmodellen (Haapamäki & Eriksson 2017:163).
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Analysmodellen, som finns illustrerad i figur 1, består dels av kontextuella faktorer och dels

av  en  textkomponent.  De  kontextuella  faktorerna utgörs  av  å  ena  sidan  produktion  och

förmedling  och  å  andra  sidan  reception  och  bearbetning.  Produktionen  avser  författaren

medan  förmedlingen  syftar  på  hur  de  litterära  verken  förmedlas  till  läsarna,  till  exempel

genom  en  publicerad  bok,  elektroniska  kanaler,  teater  osv.  (Haapamäki  &  Eriksson

2017:162).  Hur  mottagarna  –  i  form  av  läsare,  lyssnare,  åskådare  –  tar  emot  verken

representeras av receptionen, och bearbetningen kan ses som en konkretiserad reception då

den utgörs av recensioner, kommentarer, tolkningar och dylikt (ibid.). 

Textkomponenten består av två delar då den behandlar såväl textens form, innehåll och

funktion som språkväxlingens form och funktion (ibid.:163). Några riktlinjer för hur texten

bör analyseras finns inte specificerat  i  modellbeskrivningen,  men språkväxlingens form är

enligt modellen antingen latent eller manifest.

Latent språkväxling är implicit, vilket innebär att det litterära verket endast är skrivet på ett

språk,  men  att  författaren  genom  antingen  metaspråkliga  kommentarer  eller  kontextuella

ledtrådar  signalerar  att  ett  eller  flera  andra  språk  är  närvarande  i  själva  romankontexten

(Eriksson & Haapamäki 2011:45–46). Vid en metaspråklig kommentar påpekar författaren att

ett  annat  språk  används,  och  vid  kontextuella  ledtrådar  kan  det  exempelvis  framgå  att

romanen äger rum i ett annat land (ibid.). 

Manifest språkväxling däremot är explicit,  och innebär (korta eller längre) sekvenser på

språk utöver romanens huvudsakliga språk (ibid.:46). Denna typ av språkväxling analyseras

med hänsyn  till  formbeskrivningarna  frekvens,  placering, markering  och  integrering (ibid.;

Haapamäki & Eriksson 2017:164). Hur frekvent språkväxlingen är kan röra sig om allt mellan

enstaka  ord  till  en  ur  flera  aspekter  balanserat  språkblandad  text,  innebärande  att  texten

kanske  inte  har  något  egentligt  huvudspråk,  medan  placeringen  innebär  en  specificering

angående om språkväxlingssekvensen äger rum i dialogen eller i relationen (dvs. den övriga

texten) i en roman (Eriksson & Haapamäki 2011:46; Haapamäki & Eriksson 2017:164).

Gällande markering avses att språkväxlingen eventuellt markeras typografiskt eller med en

kommentar eller översättning (Eriksson & Haapamäki 2011:46). De olika markörerna utgör

en  skala  där  lägsta  punkten  innebär  omarkerade  sekvenser,  svag  markering  utgörs  av

typografiska  markörer  såsom  kursiv  eller  citattecken,  starkare  markering  sker  genom

metaspråkliga kommentarer gällande språkvalet, stark markering sker genom översättning till

huvudspråket  och  starkast  markering  uppstår  genom  en  kombination  av  två  eller  flera

markeringstyper (ibid.:46–47). 

Integreringen avser huruvida språkväxlingen anpassats till verkets huvudspråk på morfem-,
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sats- eller  textnivå,  eller  om den är fristående (ibid.:47;  48; 49). Eriksson och Haapamäki

anser  att  det  finns  ett  visst  samband  mellan  markering  och  integrering  då  omarkerade

sekvenser vanligen är integrerade, och vice versa (ibid.:47–48).

När det gäller språkväxlingarnas funktioner konstaterar upphovspersonerna att det alltid

finns en funktion med litterär språkväxling, men att författarens avsedda funktioner inte alltid

är den samma som läsarnas, eller mellan olika läsare (Haapamäki & Eriksson 2017:164–165). 

Haapamäki  och  Eriksson  (2017:165)  föreslår  även  konstruktionen  av  en  modelläsare

utifrån materialet  i  samband med analysen,  dvs.  vilka kompetenser  en tilltänkt  läsare kan

tänkas inneha, till exempel i fråga om flerspråkighet. 

4.1.2 Metod i den aktuella studien

I den aktuella studien analyseras textmaterialet i form av utvalda dikter enligt Haapamäki och

Erikssons reviderade  analysmodell.  Först  presenteras  kortfattade  författarporträtt  av de  tre

respektive författarskapen, vilka inkluderar litterär och språklig bakgrund. Därefter behandlas

dels  de  tre  diktverken  som  helheter  och  dels  de  utvalda  dikterna.  Detta  eftersom

primärmaterialet  utgör mindre utdrag ur större och till viss del sammanhängande verk, eller

”poetiska helheter”, där excerperandet kan innebära att ”göra våld på helheten” som Bergsten

och Elleström uttrycker det (2004:165).

Av  denna  anledning  behandlas  alltså  verket  i  allmänhet  och  dikterna  i  synnerhet,  där

helheten  beskrivs  med  hänsyn  till  utformning,  innehåll/tematik  och  representerade  språk.

Även  konstruktionen  av  en  modelläsare  ur  ett  språkligt  perspektiv  anges  för  verket  som

helhet, då det kan tänkas rimligt att den tilltänkta läsaren är densamma för hela verket som för

de enskilda texterna.

Själva diktutdragen analyseras därefter enligt  analysmodellen sett till  form och innehåll

(om  lämpligt  delvis  i  relation  till  helheten)  då  denna  information hänger  samman  med

språkväxlingssekvenserna,  i  enighet  med modellens  helhetsperspektiv.  Texterna analyseras

inte beträffande funktion då det kan tänkas vanskligt att fastställa funktionen av ett diktverk,

däremot tillkommer  även här en redogörelse av de representerade språken i  de respektive

dikterna. Slutligen analyseras språkväxlingarna som förekommer i textmaterialet utifrån form

och funktion. Samtliga dikter innehåller manifest språkväxling, vilket innebär att sekvenserna

formmässigt  beskrivs med hänsyn till  frekvens,  markering,  integrering och placering.  Vad

som  skulle  kvalificeras  som  en  omarkerad  och  på  textuell  nivå  icke-integrerad

språkväxlingssekvens tydliggörs dock inte i samband med någon version av analysmodellen,

vilket medför att en omarkerad eller svagt markerad språkväxling i denna studie tolkas som
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integrerad, på grund av det samband som modellens upphovspersoner menar råder mellan

formbeskrivningarna markering och integrering, dvs. att en omarkerad eller svagt markerad

språkväxling i regel är integrerad.

Angående frekvensen görs inga försök till att kvantifiera antalet språkväxlingar – delvis då

detta antas bli problematiskt eller omöjligt i vissa av texterna – utan i stället, i enighet med

Haapamäki och Erikssons (2017:163–164) beskrivning görs försök att bilda ”en ungefärlig

uppfattning om hur frekvent den manifesta språkväxlingen är”.

Vidare  avses  formbeskrivningen  placering inte  behandlas  i  enighet  med  beskrivningen

ovan då detta är en komponent anpassad efter romaner, och eftersom materialet för studien

inte  uppvisar  någon  tydlig  åtskillnad  mellan  eventuell  dialog  och  relation.  I  stället

omdefinieras begreppet för den aktuella studien till att innebära den mer allmänna, fysiska

platsen  i  texterna  för  att  täcka  relevanta  layoutobservationer  gällande  språkväxlingarna.

Avslutningsvis är avsikten att fastställa möjliga funktioner som språkväxlingarna kan tänkas

fylla i relation till övriga faktorer och komponenter. 

Till  primärmaterialet  tillkommer  även  en  del  sekundärmaterial  i  form  av  recensioner,

intervjuer och förlagsinformation som används för att täcka kontextens aktörer, till exempel

som stoff i skapandet av författarporträtten samt som stöd i tolkning av innehållet i texterna.

Detta  görs  för  att,  som  Tidigs  (2014:23)  skriver,  ”föra  kontexten  närmare  och  därmed

nyansera  och  perspektivera  läsningarna  av  de  skönlitterära  texterna”.  Sekundärmaterialet,

samt mina egna tolkningar, står för modellkomponenten reception och bearbetning.

Den problematik som eventuellt kan uppstå vid tillämpningen av den valda analysmodellen

på det tilltänkta materialet är att modellen mer eller mindre uttalat är anpassad efter romaner,

eller  i  vart  fall  prosaiska,  skönlitterära  texter.  Upphovspersonerna ser som ovan beskrivet

modellen som öppen och ger uttryck för en flexibilitet, men de har inte specifikt nämnt genren

lyrik. Jag har ännu inte funnit någon studie som använder vare sig den ursprungliga eller den

reviderade modellen för analys av lyrik, vilket innebär att det inte funnits möjlighet att se hur

någon annan gått tillväga vid anpassning av analysmodellen för detta ändamål. Inga större

svårigheter förväntas dock, och endast mindre anpassningar har på förhand behövt göras.

Utöver detta används även ordböckerna collinsdictionary.com, dictionary.cambridge.com,

latin-dictionary.net  och  synonymer.se  för  studiens  resultat  och analys,  och materialet  från

Familieepos gicks  muntligen  igenom med  Lise  Horneman  Hansen,  förstaspråkstalare  och

lektor i danska, den 20e mars 2018.
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4.2 Material 

I detta avsnitt presenteras studiens material, hur det valts ut och på vilka grunder. Materialet

består  av  nio  stycken  dikter  och  diktavsnitt  från  tre  samtida  diktsamlingar  av  de  tre

författarskapen Aase Berg, Cia Rinne och författarduon Johanna Frid och Gordana Spasic.

Författarna har valts på basis att de har svensk anknytning, att de använder sig av flera språk i

sina verk, att ett av de använda språken är svenska och att dessa kriterier uppfylls i nyligen

utgivna diktverk  så att materialet är relativt samtida, men även så att dikterna från de olika

författarna tillkommit i någorlunda samma tidsperiod.

De  aktuella  diktverken  inkluderar  Bergs  sjunde  och  senaste  diktsamling  Hackers från

2015, Rinnes andra diktsamling notes for soloists först publicerad 2009 samt Frid och Spasics

gemensamma  debut  diktsviten  Familieepos från  2017.  Rinne  gav  2017  ut  en  tredje

diktsamling, men den uppfyller inte kriterierna för denna studie då den inte innehåller bruket

av någon svenska.

Som ovan nämnt har tre dikter eller diktavsnitt valts ur respektive diktverk, vilket resulterat

i  totalt  nio  texter.  Urvalet  har  i  första  hand  gjorts  med  studiens  teoretiska  förankring

translanguaging som grund, med följd att språkväxlingssekvenser som består av citat i största

mån valts bort till förmån för egenproducerade sådana. Detta kriterium har även spelat in i

urvalet av författare. I materialet finns dock undantag till kriteriet vilka motiveras i avsnittet

Resultat.

Efter  detta  grövre  urval  genom  egenproduktionskriteriet  har  ytterligare  avgränsningar

gjorts  med målet att få ett material där verken såväl inom författarskapet som mellan de olika

författarskapen ska vara så olika varandra som möjligt. Därefter har personligt intresse spelat

in i det slutgiltiga valet utifrån vad jag själv tyckt har varit intressant med tanke på studien i

fråga om innehåll, tolkningsmöjligheter och språkval.

I enlighet med att studien genomförs inom ämnet Svenska som andraspråk innehåller alltså

samtliga dikter bruket av svenska. Däremot är svenska är inte alltid huvudspråket, vilket går

hand i hand med translanguaging-konceptet som motsätter sig tanken om språkliga hierarkier,

dvs. att vissa språk skulle vara bättre än andra (Weber & Horner 2017:16). 

Författarskapen,  verken och texterna  presenteras  mer ingående i  avsnitt  5 Resultat  och

analys.
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5 Resultat och analys

I  det  följande  presenteras  studiens  resultat  uppdelat  efter  de  tre  författarskapen,  vilka

inkluderar en författarbakgrund samt en genomgång av de valda diktverken. I varje avsnitt

följs detta av resultat och analys av de tre dikterna som valt ut ur respektive diktverk. Efter

resultat och analys har presenterats diktvis följer  ett förslag på konstruktion av modelläsare

för hela det aktuella verket.

Eftersom ingen av de nio dikterna har egentliga titlar har jag försett dem med numrering

och egenpåhittade titlar som är tänkt att spegla innehåll och/eller språkväxlingssekvens.

5.1 Berg - Hackers

Aase Berg är verksam poet, litteraturkritiker och översättare, vars poesidebut ägde rum 1997

(Berg 2015; Maathz 2016). Hon är född och uppvuxen i Sverige, men ska ha spenderat många

somrar i Norge under barndomen då hennes pappa är norsk (Maathz 2016). 

Hackers från 2015, som är hennes sjunde och senaste diktsamling, handlar liksom flera av

hennes tidigare verk bland annat om maktstrukturer (Hedlund 2017). Verket är genomgående

feministiskt  och  dess  mer  specifika  tema  –  hackertemat  –  handlar  om  att  attackera  det

patriarkala systemet inifrån, vilket sker med hjälp av motiven den manliga parasiten och det

kvinnliga värddjuret (Svedberg 2015,  Berg 2015:5).  Förtryck såväl som motstånd gestaltas,

med hjälp av både mytologiska,  naturvetenskapliga  och moderna,  teknologiska fenomen i

form av trojanska hästar, parasiter, hackers med flera (Svedberg 2015; Bao 2015). 

Språkmässigt kommenterar Bao (2015) att verket innehåller språkliga förvrängningar och

nybildningar, vilket anses typiskt för Bergs författarskap. Bao menar även att dessa drag, som

skapar  en  språklig  oförutsägbarhet,  ”tvingar  läsaren  i  nya  tankeriktningar”  (ibid.).  Även

Svedberg (2015) tar  fasta på att  Berg i verket går utanför det normativa språkbruket,  och

beskriver  hennes  ordlekande  som såväl  vacker  som effektiv.  Vidare uppmärksammar  han

hennes skicklighet då han skriver att det finns en komplexitet i stycken som först kan framstå

som rent nonsens (ibid.).

Hackers är förlagstryckt i bokformat och innehåller vad som kan liknas vid olika kapitel

med  olika  teman.  Varje  kapitel  innehåller  ett  antal  kortare,  titellösa  dikter  med  olika

utformningar.  Verkets  språkregister  består  av  svenska,  engelska,  latin,  klassisk  grekiska,

kinesiska och tyska.
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5.1.1 Dikt 1: ”Tabula rasa”

Den första dikten av Berg, som är tagen ur kapitlet ”Penthesilea, rasa” (s. 9), kan ses i figur 2

och består av två stycken med två rader vardera, vilka är av liknande längd. Innehållsmässigt

kan den inledande latinska frasen tabula rasa – ’oskrivet blad’ – tolkas som att den här bör

läsas  som engelskans  substantiv  table respektive  svenskans verb  rasa.  Följden blir  då en

innebörd som överensstämmer med diktens övriga innehåll: ett bord som rasar samman, där

bordet, delvis med tanke på bokens feministiska tema, kan tänkas representera kvinnan. 

Figur 2. ”Tabula rasa” (Berg 2015:9).

Högström (2015) gör en liknande tolkning av innehållet då hon skriver att värdinnans bord

”dukar under”, och för dessutom ett cirkelresonemang då hon tolkar att resultatet av detta blir

ett tabula rasa i betydelsen ”en plats att börja om på”. Om bordet representerar kvinnan skulle

detta innebära att det är kvinnan som blir det oskrivna bladet.  Dikten kan i och med denna

tolkning ses förmedla dels ett förvandlingsmotiv, och dels en nystart för kvinnan. Tolkningen

medför vidare att de representerade språken i dikten inkluderar svenska, latin och engelska.

Dikten innehåller enbart manifest språkväxling, vilket utgörs av diktens första rad ”Tabula

rasa”. Språkväxlingens frekvens är relativt låg, men kan genom ovanstående tolkningar ses

som inbördes växlande mellan olika språk. Vidare tolkas den som integrerad då den inte kan

ses som markerad genom vare sig typografi eller explicit kommentar eller översättning.

Språkväxlingens funktion kan tänkas vara den möjlighet till mångtydighet som erbjuds.

Berg  kan  tolkas  utnyttja  en  redan  existerande  fras,  vilken  vidareutvecklas  med  en  egen

tolkning. Detta transformerande är anledningen till att språkväxlingen inte tolkats som enbart

citerande utan även som språklig egenproduktion.

5.1.2 Dikt 2: ”Penthesilea”

Den andra dikten, synlig i figur 3, är även den är från kapitlet ”Penthesilea, rasa” (s. 11). Den

utgörs av två stycken på fem respektive fyra rader. Här kan ett mer utbrett användande av

versaler observeras, till skillnad från den första dikten. Till innehållet kan den tolkas knyta an

till  det  i  den  första  dikten,  då  både  en  bordsyta  och  en  kvinnokropp  nämns.  Att  såväl
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bordsytan som kvinnokroppen täcks av lera kan tänkas förstärka den ovan nämnda tolkningen

av att bordet/tabula representerar kvinnan.

Figur 3. ”Penthesilea” (Berg 2015:11).

Det som sedan äger rum kan möjligen genom relevant bakgrundsinformation. En golem avser

traditionellt en oformad massa, alternativt ett embryo, och i förlängningen även en konstgjord,

människoliknande  varelse  (NE u.å.  golem).  Penthisilea  difficilis  å  sin  sida avser  en  sorts

malfjäril  (Leckie  & Beadle  2018:160). Malen  har  fått  sitt  namn  efter  amasondrottningen

Penthelisea från grekisk mytologi, medan difficilis är latin för ’svår’; ’besvärlig’.

Partiet kan alltså tolkas som att en manlig golem – då den utgör av en parasit som lever

inuti en kvinnokropp – utvecklas till en högre stående, kvinnlig terminator; kvinnlig på grund

av amason-referensen. Resultatet kan ses som kvinnans seger över, alternativt överlägsenhet

gentemot, mannen, vilket står i samklang med diktsamlingens genomgripande motiv. Även

Svedberg (2015) läser golem som ett ”puppstadium”, och tolkningen innebär liksom i den

föregående dikten ett förvandlingsmotiv. 

Amason-referensen skänker även ljus över diktens andra stycke, vilket rimligen refererar

till  myten  om att  amasonerna  skar  av ena bröstet  i  syfte  att  förbättra  sin bågskytteteknik

(McKenzie 2016). Berg kan därmed tolkas motsätta den manliga, bröstlösa kroppen som ett

krigarideal.

Innehållsmässigt domineras dikten av amason-motivet, men ur en språkväxlingssynpunkt

kan Penthesilea på egen hand inte räknas. Däremot bruket av det vetenskapliga namnet på

malfjärilen,  Penthesilea difficilis, bör räknas som just detta. Liksom i den föregående dikten

kvalificeras språkväxlingen som en form av egenproduktion genom Bergs vidareutveckling av

dess innebörd. Förutom amason-referensen kan även den latinska delen av namnet, difficilis,

tolkas  in  som betydelsebärande i  sin  egen rätt.  Ordet,  med den ovan nämnda innebörden

’svår’ eller ’besvärlig’, kan – utöver dess eventuella signal om en stark kvinna som inte ger

20



sig – kopplas till ett uttalande Berg gjort i en intervju angående hennes tankar om att fylla 50:

Jag tänker att jag ska bli bråkig – eller, det är fel ord egentligen. Men ju äldre man blir, desto mindre rädd blir
man, så då finns det egentligen inget som hindrar en att bli vem eller vad man vill (Hedlund 2017).

Således  kan  dikten  tolkas  innehålla  såväl  klassisk  grekiska  som  latin,  utöver  svenska.

Språkväxlingen är med andra ord manifest, och ingen latent sådan finns att utläsas. Liksom i

den  föregående  dikten  är  språkväxlingens  frekvens  låg,  och  har  tolkats  som  integrerad

respektive omarkerad: de initiala versalerna tolkas snarare indikera betydelsetunga ord snarare

än markera språkväxling.

Funktionen kan även den ses som liknande den i föregående dikt; en form av mångtydighet

som innebär  möjligheten  till  en hög informationstäthet.  Med hjälp av användandet  av det

vetenskapliga  namnet  får  Berg  in  både  innebörden  av  en  förvandlingsprocess  och  en

vidareutveckling, och en referens till kvinnliga krigare. Det vetenskapliga namnet kan även

tänkas förmedla en klinisk känsla, och i förlängningen en känsla av autenticitet.

5.1.3 Dikt 3: ”Drakar”

Den tredje dikten, i figur 4, är tagen ur kapitlet ”Hackers” (s. 83), består av fem sektioner med

varierat  antal  rader,  och  har  drakar  som  motiv.  Redan  i  det  första  stycket  kan  ett

förvandlingsmotiv urskiljas, liksom i de andra två dikterna av Berg.

Figur 4. ”Drakar” (Berg 2015:83).

21



Draken är ett nytt motiv i diktsamlingen, men tycks liksom parasiterna vara någon form av

antagonist. Problematiken med en eventuellt oövervinnerlig motståndare lyfts fram, liksom en

möjlig lösning i form av en drake med fem klor. Enligt orientalisk och kinesisk mytologi kan

de asiatiska drakarna ha mellan tre och fem klor på vardera fot, men drakar med fem klor var

strikt reserverade som symboler för den kinesiska kejsaren (Conway 1994:14). Dessa drakar

utgör därmed en stark maktsymbol, och dikten kan därmed tolkas handla om maktstrukturer

och hierarki. I ljuset av detta kan alltså diktjaget i Bergs dikt tänkas mena att hon 3 genom att

ta på sig en drake med fem klor ställer  sig på samma maktnivå som kejsaren –  ännu en

manlig motståndare – och därefter ha en möjlighet att  överlista denne. Denna tolkning av

innehållet är jämförbar med den analys Bao (2015) gör av verket i sin helhet: att även det

kvinnliga  värddjuret  kan  anamma  parasiterandet  som  ”en  framkomlig  väg  för  strid  och

motstånd”.

Dikten innehåller två förekomster av manifest språkväxling, varav den första utgörs av det

kinesiska tecknet 龍, vilket betyder ’drake’. Även om det kanske inte är första intrycket så är

dikten i fråga egentligen formmässigt symmetrisk sett till radantal enligt mönstret fyra-två-

fyra-två.  Det  vill  säga,  så  är  fallet  med  det  ensamma,  kinesiska  tecknet  som undantag.4

Placeringen är således mycket intressant då detta språkväxlande parti står helt isolerat. 

Bruket av ett  kinesiskt tecken bryter dock diktens mönster på mer än ett sätt,  eftersom

ordet dessutom är skrivet med ett helt annat skriftspråk. Detta gör att språkväxlingen bör ses

som typografiskt markerad. Hur stark markeringen är går inte att utläsa utifrån den gradskala

som Eriksson och Haapamäki konstruerat (se avsnitt 4.1 Metod), men byte av skriftspråk kan

rimligen anses utgöra en medelstark markering då den kan ses som starkare än kursiv och

dylik typografisk markering samt svagare än metaspråkliga kommentarer om vilket språk det

är  frågan  om.  Markeringen  i  kombination  med  den  isolerande  placeringen  medför  att

språkväxlingen här tolkas som icke-integrerad.

Innebörden av det kinesiska tecknet  står inte att  finna någonstans i  själva dikten  vilket

antyder  att  språkväxlingens funktion här rimligtvis  inte är kopplad till  tecknets  innebörd.

Tecknets  isolerade  placering  antyder  dock att  det  är  av  stor  betydelse,  om detta  tolkas  i

enighet med Bergsten och Elleströms (2004:165) ståndpunkt att ”ju kortare raderna är desto

större specifik vikt tilldelas varje ord”. I den enskilda dikten nämns inte Kina någonstans, och

varken kejsare eller drakar är exklusivt för just den platsen på jorden. Ändå kan det tänkas ett

3 Med tanke på diktsamlingens tema kan det tänkas vara ett rimligt antagande att diktjaget är av kvinnligt kön.
4 Samma tecken finns även i japanskan, men tecknet har tolkats som kinesiskt på grund av referensen till 

drakar med fem klor, andra mer explicita referenser till Kina i diktsamlingen, samt det faktum att åtminstone 
delar av verket uppges vara författade i Hongkong (Berg 2015:5). 
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rimligt antagande att  en läsare varken behöver kunna kinesiska eller  vara inläst  på drakar

inom kinesisk  mytologi  för  att  få  med  Kina  i  ekvationen.  En  funktion  av  bruket  av  det

kinesiska tecknet kan alltså sägas vara att det anger diktens kontext.  Ytterligare en funktion

kan dessutom tänkas vara som dekorativt inslag (jfr Haapamäki & Eriksson 2017:169).

Vad gäller diktens andra språkväxling utgörs den av anglicismen ”outsmarta”. Till skillnad

från  den  föregående  är  denna  språkväxling  omarkerad  och  dessutom  integrerad  på

morfologisk nivå då det engelska verbet fått den svenska ändelsen -a. Funktionen av denna

språkväxling  är svår att  utläsa utifrån endast  diktinnehållet.  Berg har  dock dokumenterats

använda denna anglicism vid åtminstone två intervjutillfällen vilket kan tolkas som att det är

en del av hennes vardagliga vokabulär (SVT 2015; Audiatur u.å.).

Diktens  språkregister  utgörs  sammanfattningsvis  inte  bara  av  de  tre  språken  svenska,

kinesiska och engelska, utan även av två skriftspråk. Även i denna dikt kan frekvensen sägas

vara relativt låg.

Det kan väl tänkas att modelläsaren av Bergs Hackers inte nödvändigtvis behöver vara mer

flerspråkig  än  vad  de  flesta  svenskar  kan  tänkas  vara;  det  vill  säga  svensktalande  med

kunskaper  i  engelska.  Det  skulle  däremot  kunna  hävdas  att  modelläsaren  har  en  viss

allmänbildning i bland annat grekisk mytologi. I dagens moderna värld skulle dock tillgång

till Google på denna punkt kunna anses som tillräcklig beskrivning av verkets modelläsare.

5.2 Rinne – notes for soloists

Cia Rinne är såväl poet som konstnär som publicerar flerspråkig, minimalistisk och konkret

poesi (Rinne  2017). Hon är ursprungligen finlandssvensk född i Sverige men bor numera i

Tyskland och uppges tala tio språk, delvis till följd av att ha varit bosatt i flera olika länder

(Gyldendal Cia Rinne u.å.; Rozenberg 2015).

Rinne uppger  att  hon varken väljer  eller  blandar  språk  medvetet,  utan  menar  att  detta

snarare  sker automatiskt  med tanke på de känslor och kulturella referenser som ett språk bär

med sig (Rinne 2016:15; Rozenberg 2015). Däremot menar Rinne att hon genom sin lyrik vill

”öppna upp för ett nytt sätt att tänka på språk”, eftersom man oftast bara får välja ett trots att

världen är så pass flerspråkig, och eftersom den starka kopplingen mellan land och språk lever

kvar även inom konsten, som i regel annars är både öppen och fri (Rozenberg 2015).

I notes for soloists från 2009, Rinnes andra diktsamling, är språket ensamt står i centrum.

Verket skulle kunna ses som ett enda språkexperiment där bokstäver och ljud flyttas, ibland
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nästan  omärkligt,  för  att  ge  rum  åt  nya  innebörder.  Det  har  beskrivits  i  ordalag  som

minimalistiskt, konkretistiskt, typografiskt åtstramat, konceptuellt och språkburet i stil med

60-talets  konst  (Björk  2009;  Bremmer  2009).  Farrokhzad  (2009)  beskriver  läsningen  av

verket som att upptäcka språket på nytt, precis som ett barn gör, och menar dessutom att all

poesi har sin grund i den den ”språkliga upptäckarglädjen” som alla barn upplever. Vidare

jämför hon Rinnes  likgiltiga inställning till  de socialt konstruerade språkgränserna med ett

flerspråkigt barn som ännu inte skiljer sina språkkunskaper åt (ibid.). Även Bremmer (2009)

tar fasta på det språkliga upptäckandet då han skriver att verket ”tar läsaren närmare språket

och tvingar till minutiöst uppmärksam läsning”.

Verket  är en förlagstryckt bok, men har även från 2012 anpassats till  ljudinstallationen

sounds  for  soloists (Rinne  2017).  Boken  i  fråga  är  opaginerad  och  tryckt  i  ett

skrivmaskinstypsnitt.  Sidorna inleds med olika teman,  dikterna presenteras bredvid en röd

asterisk och övervägande används enbart gemener.

Rinne  (2016:18)  uppger  själv  att  hon  huvudsakligen  utgår  från  europeiska  språk  med

gemensamma syntaktiska och lexikala  strukturer,  men det  kan rimligen anses omöjligt  att

säga hur många som i praktiken kan utläsas då detta är upp till varje individuell läsare. Några

av dessa språk är dock engelska, tyska, franska, spanska, italienska, tyska, svenska och finska.

5.2.1 Dikt 1: ”Censur”

Den första dikten, som kan ses i figur 5, är från avsnittet ”notes for censorship”. Den består av

fyra rader där samma två stavelser subtilt flyttas om eller separeras till olika konstellationer

för att på så sätt skapa nya innebörder för varje rad. Innehållet rör främst censur, vilket styrks

av  avsnittets  titel,  men  i  den  aktuella  dikten  är  även  scenen  återkommande.  Bruket  av

skiljetecken kan tolkas signalera att det finns en innebörd i dikten bortom språklaborerandet,

möjligen att det finns ett samband mellan scenen och censuren.

Figur 5. ”Censur” (Rinne 2017:notes for censorship).

Den första raden kan läsas som franska, i så fall med innebörden ’på scenen’, följt av ett kolon

som för att presentera vad som äger rum på denna nämnda scen. De resterande tre raderna
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kan, åtminstone ur en svensk läsarens ögon, läsas som just svenska. Själva språkväxlingen

äger således rum mellan rad ett och två: om svenska ses som diktens huvudspråk bör den

första, franska raden ses som den manifesta språkväxlingssekvensen. Denna är omarkerad och

därmed rimligen integrerad, frekvensen kan tolkas som relativt låg.

Funktionen av denna typ av språkväxlande är sannolikt språkexperimenterande, men kan

även ses som ordlekande. Sett till  kontrasten mellan den franska inledande raden och den

svenska  avslutande  raden  kan  en  funktion  möjligtvis  även  utgöras  av  en  slags

kontextförmedling i stil med den som står att finna i Bergs tredje dikt om drakar ovan.

5.2.2 Dikt 2: ”Soleil”

Den andra dikten av Rinne är tagen från avsnittet ”milano notes”. Dikten, synlig i figur 6,

består av 13 rader där ordet  soleil är  utgångspunkt för samtliga.  Bokstäver  från detta  ord

formar  nya  ord  och  innebörder,  men  behåller  sin  ursprungliga  placering  genom  hela

processen. Här är det alltså inte fråga om förflyttningar utan snarare reduktioner.

Figur 6. ”Soleil” (Rinne 2017:milano notes).

Sett till innehållet kan den tolkas handla om solen, då ordet som utgör diktens utgångspunkt –

soleil – är det franska ordet för sol, och eftersom samma betydelse återkommer även på andra

rader men då på andra språk: sol (svenska, spanska, rad nio) och sole (italienska, rad 13). Men

hur kan då de resterande delarna av dikten tolkas? Beroende på vilka språk en läsare är bekant

med kan olika innebörder utläsas över de olika raderna. Olika pronomina och artiklar kan

dock ses som återkommande i dikten, vilket illustreras i tabell 1:
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Tabell 1 Artiklar och pronomina i ”Soleil”                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rad Ord Typ Betydelse Språk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 lei pronomen hon italienska

4 i pronomen jag engelska

4–5 io pronomen jag italienska

6 el artikel maskulinum spanska

7 le artikel maskulinum franska

6–7 elle pronomen hon franska

8 soi pronomen sig själv franska

10 le artikel maskulinum franska

12 il artikel maskulinum italienska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De maskulina  artiklarna,  de  feminina  pronomina  och  referenserna  till  den  egna  personen

förekommer alltså på flera språk. Möjligen är de två förstnämnda fenomenen kopplade till att

solen är av maskulint genus i romanska språk, vilket illustreras i de fyra sista raderna: le soleil

(’solen’, franska) och il sole (’solen’, italienska), men av av feminint genus i tyskan.

Med tanke på sol-motivet kan le även läsas som svenska, då ”leende sol” kan ses som en

omskrivning av ”skinande sol” och då ”skina upp” betyder  ”att  bli  glad”.  Vidare kan det

ensamma o:et på rad fem ses som en formmässig symbol för själva solen, vilket påpekats av

Forster (1970:88) i ett annat sammanhang rörande just konkret poesi. Cirkeln är dessutom en

oändlighetssymbol,  vilket  i  sig  skulle  kunna  tolkas  som  en  spegling  av  att  detta

språkexperiment skulle kunna pågå utan ände.

Särskilt  italienska  och  franska  kan  ses  som huvudsakliga  språk  i  dikten  på  grund  av

avsnittets referens till Italien och då ett fransk ord utgör grunden för hela språkexperimentet.

Vilka språk utöver ovan nämnda som går att utläsa i dikten beror dock på läsaren.

Den manifesta språkväxlingen är flertalig i denna dikt. Frekvensen bör närmast beskrivas

som såväl hög som växlande med tanke på att det inte självklart vilka språk de olika orden

och ljuden kan tänkas tillhöra. De flytande gränserna medför att sekvenserna är omarkerade

och integrerade. Gällande placering kan det vara intressant att påpeka att innebörd kan utläsas

på varje rad, men även över flera rader, vilket exemplifierats ovan.

Om de feminina pronomina kan ses som relaterade till  solens feminina genus i tyskan,

vilket föreslogs ovan, så kan dikten tolka innehålla ett eko av det tyska språket, vilket skulle

resultera i en latent språkväxling (jfr Laakso 2011:31 och Eriksson & Haapamäki 2017:163

angående Laakso).
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Språkväxlingarnas  funktioner,  slutligen,  kan  tänkas  utgöras  av  det  ovan  påpekade

språkexperimenterandet.  Här,  liksom  i  den  föregående  dikten,  kan  experimenterandet

möjligtvis  ha sin grund i ett slags medvetandegörande och problematiserande av språkliga

strukturer och  av språk som räknebara enheter. Det har nämligen påpekats att flerspråkiga

författare ofta har ett behov av detta problematiserande (Eriksson & Haapamäki 2011:45).

Även en princip om främmandegöring  har  påpekats  som möjlig  funktion av språkväxling

gällande flerspråkig litteratur (2011:51). Principen beskrivs av och Eriksson och Haapamäki

(ibid.) som ”konstens viktigaste uppgift” med syfte att ”genom en medvetet försvårad form

befria varseblivningen från automatism.” I relation till just flerspråkig litteratur tolkar de att

själva språkväxlingen har denna främmandegörande potential genom att den får läsaren att

reagera och se världen ur ett nytt perspektiv (ibid.).

5.2.3 Dikt 3: ”Mister”

Den tredje dikten, i figur 7, kommer från avsnittet ”missing notes” och utgörs av tre rader där

varje  rad tar  utgångspunkt  i  den första  radens två stavelser.  För varje radbyte  adderas  en

stavelse, vilket resulterar i att rad två har tre stavelser och rad tre har fyra. Liksom i den första

dikten av Rinne används skiljetecken på ett betydelsefullt sätt.

Figur 7. ”Mister” (Rinne 2017:missing notes).

Dikten  kan tolkas  innehålla  ett  flertal  motiv.  Ett  motiv  kan tänkas  utgöra  temat  för  hela

avsnittet –  missing notes – då vissa  bokstäver/ljud  ”saknas” i konstellationerna genom den

förmodade förkortningen  ms. av den engelska titeln  miss.  Detta leder till  ett  annat möjlig

motiv, då det kan tänkas att det är tre fröknar som presenteras i dikten, viket står i komisk

kontrast till den ljudmässiga likheten med den maskulina titeln mister i första raden. Ett tredje

möjligt motiv är ett mysterium, då både rad två och tre kan läsas som engelskans  mystery

respektive svenskans mysterium. Mysterie-motivet kan tänkas förstärkas av de kodnamnslika

tilltalen som de tre förmodade fröknarna har tilldelats. För att fortsätta denna tankegång kan

det väl tänkas att den första, ”ms. ter”, är en man förklädd till kvinna.

Hittills har de första två raderna antagits vara engelska och den tredje svenska, men även

den första raden kan läsas som ett svenskt ord, nämligen presensformen av verbet ”att mista”.
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Svenska  mister som  möjlig  tolkning  stärks  genom  avsnittets  titel  och  möjliga  tema  om

bortfall. Diktens format med de saknade bokstäverna möjliggör de olika tolkningarna såväl

som den enkla förflyttningen från ett språk till ett annat då det inte är utsagt vilka bokstäver

som saknas. Språkväxlingens frekvens är även i denna dikt därmed växlande, dess form är

omarkerad  och  därmed  integrerad.  Funktioner  som  språkväxlingen  kan  tänkas  fylla

inkluderar, liksom i de andra dikterna av Rinne, språklaboration och ett ordlekande, men även

humor och mångtydighet.

För Rinnes diktverk kan det hävdas att det inte finns en egentlig modelläsare, utan att alla kan

uppskatta innehållet, om än på olika sätt. En flerspråkig läsare är möjligtvis kapabel till en

språkmässigt skarpare uppskattning (jrf Forster 1970:75), men skulle kunna riskera att fastna i

en översättningsbaserad förståelse (jfr Huss & Tidigs 2015:22). En relativt enspråkig läsare

däremot missar möjligen en större del av den språkliga betydelsen,  men skulle (eventuellt

genom detta) kunna uppskatta språket som material på ett annat sätt. 

5.3 Frid och Spasic - Familieepos

Detta författarskap består av Johanna Frid och Gordana Spasic vilka skriver tillsammans för

första gången med diktsviten  Familieepos från 2017. Frid är född och uppvuxen i Sverige

men bor i dagsläget i Danmark där hon både studerar och arbetar som översättare,  medan

Spasic, som är jurist, ursprungligen kommer från Serbien, men bor och är delvis uppvuxen i

Sverige (Ellerströms Johanna Frid u.å.; Gordana Spasic u.å.). Båda är var för sig publicerade i

litterära tidsskrifter sedan tidigare (ibid.).

Familieepos är  en berättelse  om trasiga familjer  som skildras  genom en mängd motiv,

bland annat barndom, djur, pojkvänner, Norge.5 Två familjer och uppväxter förmedlas via två

diktjag som ständigt flyter samman. Förlaget skriver att verket ”utmanar familjen som idé och

föreställning” och att den rör sig såväl mellan barndom och nutid, som mellan olika städer och

länder  (Ellerströms  Familieepos  u.å.).  Verket  har  även  beskrivits  bilda  en  ”samstämmig

erfarenhet” av de två uppväxterna och vuxenliven som skildras (Lindberg 2018). Diktsviten

nominerades till Sveriges Radios Lyrikpris 2018 (SR 2018).

Även  Familieepos är förlagstryckt och består av en sammanhållen berättelse uppdelad i

otitulerade avsnitt. Verket är huvudsakligen skrivet på svenska och danska, men även bruk av

engelska och norska förekommer, samt ett ord från franskan. Liksom de två diktjagen flyter

även språken samman mitt  i  meningar.  Diktsviten är genomgående skriven med gemener;

5 Det är ur denna diktsvit som uppsatsens titel är hämtad (s. 77).
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versaler  används  endast  i  betonande syften  och initialt  för  namn.  Bruket  av  skiljetecken,

särskilt punkt och kommatecken, är mycket sparsamt.

Trots att flera partier alltså även innehåller såväl engelska som norska så nämns intressant

nog  endast  svenskan  och  danskan  –  antagligen  på  grund  av  dess  påtaglighet  –  i  flera

recensioner, i nomineringen till lyrikpriset samt i informationen från förlaget. Angående dessa

två uppmärksammade språk skriver  Chahboun (2017) att  de framhäver  respektive  länders

”poetiska  temperament”  i  form  av  dansk  ”rå  och  osentimental  humor”  och  svenskt

”introspektivt vemod”. Vidare menar Blomqvist (2017) att användningen av danska skapar en

”förvrängning och distans” som speglar de familjerelationer som skildras.

5.3.1 Diktavsnitt 1: ”Comeback”

Det  första  avsnittet  från  Frid  och  Spasic  är  från  diktsvitens  första  sida  (s.  7)  och  är

jämförelsevis kort med sina fyra rader, se figur 8. Mellan raderna finns blankrader, endast

gemener  och  ett  enda  skiljetecken  har  använts.  Dikten  innehåller  bruket  av  svenska  och

engelska, på varannan rad. Det första svenska partiet på rad ett utgör en uppmaning, varpå ett

svar förmedlar på rad två på engelska. På rad tre står en följdfråga på svenska att finna, medan

den fjärde, avslutande raden presenterar dess svar, även detta på engelska.

Figur 8. ”Comeback” (Frid & Spasic 2017:7).

Den dialogiska formen ger intrycket av ett samtal, medan innehållet såväl som det faktum att

detta utgör diktsvitens första sida kan tolkas som att detta utgör samtalets början. Med sina två

diktjag kan alltså diktsviten Familieepos ses som ett enda långt samtal, och det samtalet inleds

här. Replikerna är tydliga; tydliggjorda genom både radbyten och språkbyten.

Språkväxlingsfrekvensen  är  hög  och  balanserad,  och  sekvenserna,  oavsett  språk,  är

omarkerade  och  bör  därför  ses  som  integrerade.  De  är  dock  placerade  relativt  isolerat,
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möjligtvis för att förstärka deras viktiga funktion av replikskifte. Slutrimmet som äger rum

mellan  rad  två  och  fyra  bör  även  det  ses  som en  funktion  möjliggjord  av  växlingen  till

engelska. 

5.3.2 Diktavsnitt 2: ”Mor”

Det andra utvalda avsnittet är relativt tidigt i diktsviten (s. 10–11) och kan läsas i sin helhet i

Bilaga. Avsnittet  består av sex stycken med olika antal rader av olika längd. Innehållet rör

främst minnen av en mamma under barndomen. 

Avsnittet  innehåller bruk av svenska, danska och engelska.6 Samtliga språkväxlingar är

syntaktiskt  integrerade  och  omarkerade  då  texten  genomgående  är  relativt  homogen  med

sparsamt bruk av versaler och skiljetecken av olika slag. Två av de engelska sekvenserna – i

citatet ovan samt i raden ”mor hun har varet en homecoming queen” – är lexikalt integrerade

då substantiven tilldelats den svenska respektive danska artikeln en. 

Liksom  i  det  föregående  avsnittet  är  språkväxlingsfrekvensen  både  hög  och  relativt

balanserad sett till antal förekomster, men till skillnad från i det föregående är de här inte lika

finfördelade.  I  detta  diktavsnitt  förekommer  språken  som  i  hopar  där  första,  tredje  och

möjligtvis även det fjärde stycket är relativt svensk-dominerade, det andra stycket innehåller

relativt  lika  stora  delar  av  alla  de  tre  språken  och  de  tre  sista  styckena  är  klart  dansk-

dominerade. Till skillnad från det första avsnittet som presenterades ovan sker växlingarna här

mitt i meningar och ibland mer än en gånger per rad som i ”På ett rumänskt barnhem, unskyld

hvis dette er racisme, så låg børnene i rader”.

En  viss  systematik  går  att  finna  för  växlingarna  mellan  språken,  åtminstone  om

diktavsnittets  rader  studeras  enskilt.  Först  och  främst  tycks  satsdelar  av  olika  slag  hållas

språkligt  homogena, exempelvis det inledande adverbialet  i ”nogle gange hade jag en röd

pussmun i ansiktet”. Det förekommer även rader där endast ett ord är skrivet på ett annat

språk än det omgivande, varav ett exempel är ”Så hon irrar i parken alene när vi inte vet hur”.

Även  andra  typer  av  mönster  är  urskiljbara  sett  till  diktsvitens  helhet  då  ett  inledande

tidsadverbial som liknar det i raden ”når jeg var lille… det var alltid varmt” förekommer på

två andra ställen i diktsviten (s. 33; s. 43) i samma konstruktion: det danska ”da jeg var lille”

följs  av  en  sekvens  på  svenska.  Gällande  engelskan  kan  två  av  de  olika

språkväxlingssekvenserna tolkas som ”koncept” som inte kan översättas med enkelhet, dvs.

6 Avsnittet innehåller även ett ord på franska, dock i ett citat från en låttext (”southern belle crazier than hell”). 
Avsnittet valdes ändå då citatet är försumbart. Partiet ägnas inte någon större uppmärksamhet här, men det är 
intressant att avsnittet innehåller just ett språkväxlande citat. Även eventuell kausalitet mellan citatet och 
övriga engelskspråkiga partier är intressant.
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”homecoming queen” och ”thigh gap”,  vilket  skulle  förklara  varför de inte  är skrivna på

svenska eller danska.

Men sedan förekommer även sekvensen ”min mors røde lockar är ganska gråa nu” som

inte tycks följa någon systematik alls med språkväxlingen mellan ”røde” och ”lockar”.  Att

försöka hitta ett exakt mönster för när språket växlar kan alltså tänkas vara en vansklig uppgift

då det inte bara är de två diktjagen som flyter in i varandra utan även svenskan och danskan.

Både i detta avsnitt och i det som presenteras nedan förekommer inkorrekt danska, trots att

diktsviten är språkgranskad. Exempel på dessa är ”varet” och ”vare” i stället för ”været” och

”være”, ”det er” i stället för ”der er” och ”en gang når” i stället för ”en gang da”. Möjligheten

finns  att  dessa  utgör  missade  felaktigheter,  men de kan även vara  medvetet  konstruerade

hybridformer. 

Tanken på medvetna hybridformer styrks av två konstruktioner från ett annat avsnitt (s.

69), nämligen ”den där gråt” och ”den där bil” vilka är skrivna på svenska men med dansk

grammatik då danska saknar dubbel bestämdhet. Dessa eventuella hybridformer, liksom de till

synes slumpmässiga språkväxlingarna skulle kunna tolkas spegla, eller förstärka, intrycket av

att de två historierna och diktjagen ibland glider in i varandra och blir svåra att hålla isär.

Även Eriksson och Haapamäki (2011:48) nämner förekomsten av hybrida texter gällande fall

med omarkerad och integrerad språkväxling, och de skriver att detta ”kan skapa en illusion av

att de olika språken är ett och samma språk.” I detta sammanhang kan det även vara intressant

att nämna en fras från ett annat avsnitt i diktsamlingen, nämligen ”sproget er et billede av

virkeligheden och läsning är ett sätt att tolka den” (s. 77). Denna fras, komponerad på danska

och svenska,  skulle  kunna tänkas  illustrera  förhållandet  mellan  författarna  och läsarna av

diktsviten, och hur de båda parterna skapar texten tillsammans. Den första delen av frasen kan

tolkas  som  att  språket  representerar  objektiva  sakförhållanden  medan  den  andra  delen

representerar  de  subjektiva  tolkningar  som läsarna  gör,  både  gällande  innehållet  och  var

språkgränserna går. Språket blir då till en symbol för erfarenheterna som skildras, och flyter

samman.

5.3.3 Diktavsnitt 3: ”Slutet”

Det tredje avsnittet utgörs av de två avslutande sidorna i diktsviten (s. 106–107), vilka liksom

det föregående avsnittets finns i sin helhet i Bilaga. Avsnittet består av såväl enskilda rader

som stycken med olika antal rader. Innehållsmässigt kan avsnittet ses som inte bara ett avslut

på berättelsen och samtalet, men även som en slags summering och slutsats gällande flera av
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de ämnen som berörts genom diktsviten, såsom familj och barndom. Avsnittet innehåller ekon

från flera av diktsvitens tidigare avsnitt, vilket redogörs för längre ner.

Diktavsnittet innehåller svenska, danska och norska sekvenser där svenskan och danskan

frekvensmässigt är relativt jämna, men liksom i det föregående avsnittet ojämnt fördelat över

diktraderna. Den första halvan av dikten innehåller fler danska sekvenser medan den andra

domineras av svenska. Även här är språkväxlingarna omarkerade, integrerade och placerade

på alla möjliga ställen; i början av raderna, i slutet och även mitt i. Vissa rader är språkligt

homogena på endera av de två huvudspråken, och de övriga raderna har liksom ovan delvis

undersökts enskilt. 

Samma typ av systematik som påträffades i det föregående diktavsnittet förekommer även i

detta  då  ett  antal  satsdelar,  har  konstruerats  språkligt  intakta/homogena,  exempelvis  det

avslutande adverbialet i ”gröten rinner ner i magen på den samme måde”. Vidare förekommer

även här ett flertal rader där endast ett av orden utgör en språkväxling, där raden ”jeg har varit

familj/med många familjer” kan nämnas.7

Även i det aktuella avsnittet förekommer en rad som inte följer något upptäckt mönster,

nämligen ”og hvordan/togene alltid var desamma, och stolarna och borden”. Antingen följer

språkväxlingen här ett mönster som är svårt eller omöjligt att utläsa genom att studera raderna

enskilt och/eller med endast tre avsnitt som underlag, eller så är det ett exempel på hur ett

osystematiskt språkväxlande kan tänkas spegla hur diktsvitens berättelser tidvis flyter ihop,

vilket nämndes även gällande det föregående diktavsnittet. Även i detta avsnitt förekommer

nämligen konstruktioner på antingen medvetet eller  omedvetet felaktig danska, t.ex. frasen

”jeg skal husk”, vilken för övrigt förekommer i den korrekta formen ”jeg skal huske” längre

ner i samma diktavsnitt.

Som ovan nämnt innehåller avsnittet ekon från berättelsens tidigare sidor, vilka skänker

lite ljus över varför vissa delar just i detta avsnitt är skrivna på antingen den ena, det andra

eller det tredje språket. Några av dessa exemplifieras nedan.

Tidigt i avsnittet förekommer partierna ”nogle gang/finder du dig selv/i fremmed land” och

”fremmed sprog i din mund”, vilka kan jämföras med raden ”jag är på ett torg i fremmed

land/fremmed sprog i min mund” (s. 74). Här kan det vidare tänkas att dessa kommentarer om

ett  främmande land och ett  främmande språk är skrivet på danska just  av anledningen att

danska är ett främmande språk, liksom Danmark ett främmande land.

7 Bl.a. har kan här dock vara såväl danska som svenska, och fler liknande fall förekommer. På grund av ett 
antagande någon form av systematik i växlandet har osäkra ord efter jämförelser med liknande konstruktioner
härletts till det antingen det ena eller det andra språket. I rader där i övrigt alla ord utom ett är på ex. svenska 
har det osäkra ordet räknats som svenska då detta passar ett påträffat mönster.
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Även ”slumpen” och ”skæbnen” nämns tillsammans på andra ställen under berättelsens gång

(s. 102; s. 105), och den norska frasen i bland annat raden ”är en mammas blick, när den är

kjærlig og rettferdig” är ett citat och en hänvisning till ”en blick som är kjærlig og rettferdig /

som de desværre säger i Norge” (s. 76).

Vidare kan den hypotetiska komplimangen på danska från en tilltänkt mamma i raden ”en

blus, ett betyg, hvor dine øjenvipper er lange” jämföras med de faktiska komplimangerna en

mor har gett i ett tidigare avsnitt, vilka förmedlades på danska (s. 94). Magen däremot har

tidigare omtalas med det danska ordet ”maven”, intressant nog. Raden ”gröten rinner ner i

magen på den samme måde” kan angående detta jämföras med den snarlika ”rann inte ner i

maven på det  samme måde” (s.  49).  Men även om vissa mönster  har  upptäckts  gällande

växlingarna  mellan  språken  har  inga  egentliga  anledningar  till  när  växlandet  sker  mellan

svenska och danska kunnat utrönas i vare sig detta diktavsnitt eller i det föregående.

Modelläsaren av Familieepos liknar på vissa punkter den av Hackers, då denne språkmässigt

kan tänkas utgöras av en svensktalande läsare med kunskaper i engelska. Detta med tanke på

att kunskaperna i svenska rimligtvis kan anses vara tillräckliga för att förstå både de danska

och norska partierna i sin helhet. Möjligtvis kan även dansk- och norsktalande rymmas inom

verkets konstruktion av modelläsare.

6 Diskussion
Nedan diskuteras de viktigaste och intressantaste resultaten som framkommit och studiens tre

frågeställningar  besvaras,  vilka  dock  tidvis  går  in  i  varandra  i  och  med  det  avsedda

helhetsperspektivet. Avslutningsvis utvärderas hur den valda metoden fungerade att applicera

på ett lyrikmaterial.

I Aase Bergs lyrik utgjorde språkväxlingssekvenserna nyckeln till diktinnehållet, och den

stora  mängden  information  som  packats  in  språkväxlingssekvenernas  ett  eller  två  ord

resulterade  i  betydelsetunga  språkväxlingar.  Cia  Rinnes  lyrik  skapar  osäkerhet  kring

konceptet språk, och språkgränser ifrågasätts med minimala medel, och även i Johanna Frid

och Gordana Spasics diktsvit är språkgränserna oklara: språken flyter samman som för att

representera hur berättarna och berättelserna flyter samman.

De olika språkväxlingarna fyller enligt mina tolkningar ett antal tänkbara funktioner. Hos

Berg utgjordes funktionerna främst av mångtydighet och en hög informationstäthet, men jag

anser  även  att  de  kan  tänkas  förmedla  diktkontext,  en  känsla  av  vetenskaplighet  och
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autenticitet samt att de möjligen fyller ett dekorativt syfte. Bergs användande av det kinesiska

tecknet för drake kan jämföras med Pounds användande av kinesiska tecken i  Cantos där

tecknens  funktion  var  att  förstärka  texten  liksom  understrykningar,  eftersom  tecknet

betydelsemässigt inte bidrar med någon ny information. Genom sekundärmaterialet har även

språklig oförutsägbarhet föreslagits som funktion i Bergs lyrik.

Språkväxlingsfunktionerna i Rinnes lyrik bestod av språkexperimenterande, ordlek, humor,

mångtydighet, kontextförmedling, språkproblematiserande och främmandegöring. Vidare har

recensenter förespråkat funktioner som återupptäckande av språket och att läsaren tvingas till

noggrann uppmärksamhet.

I  Frid  och  Spasics  diktsvit  stod  funktionerna  replikskifte,  rim,  citat  och  svåröversatta

koncept att  finna,  såväl som en viss spegling av både innehållet  och av att  diktjagen och

erfarenheterna   blandas.  I  sekundärmaterialet  har  även  föreslagits  att  svenska  respektive

danska använts på grund av de poetiska temperament språken för med sig, vilket kan jämföras

med språks kopplingar till olika genrer under medeltiden.

Främmandegöring som funktion är alltså närvarande i lyriken från samtliga författarskap

då  språkväxlingarna  och  den  språkliga  ovissheten  tycks  ha  fått  läsare  att  reagera,  läsa

uppmärksamt  och  eventuellt  se  innehållet  i  ett  nytt  ljus. Funktionerna  ovan  är  därtill

jämförbara  med  Refsums  studie  där  språkväxlingarna  fungerade  problematiserande  av

begrepp som kan ses som allt mer otympliga i och med globaliseringstendenser.

Språkväxlingarnas form har enligt min tolkning både ett samband med och inverkan på

innehållet i de respektive dikterna. Frekvensen har förekommit i formerna växlande, låg och

hög. Växlande frekvens bidrog till en flexibilitet och en mångfacetterad produkt i och med de

ökade tolkningsmöjligheterna, medan låg frekvens stundtals var relaterat till betydelsetunga

partier. I de dikter med hög språkväxlingsfrekvens var textens huvudspråk oklart, med följd

att läsaren kan få svårt att förankra sina tolkningar och sin läsning, eventuellt resulterande i

osäkerhet,  ifrågasättande  och  ett  öppet  sinne.  Detta  förhindrar  i  så  fall  att  läsningen  blir

rutinmässig  och  oreflekterad.  Den  höga  frekvensen  bidrar  även  till  såväl  känslan  av  två

berättare som den generella rörigheten i Frid och Spasics Familieepos.

Denna  språkliga  osäkerhet  (och  mångtydigheten)  skapas  även  genom  att  så  många

språkväxlingar är omarkerade och integrerade, vilket ger intrycket av att texten är språkligt

homogen  som  påpekat  av  Eriksson  och  Haapamäki.  Detta  tar  sig  tydligast  uttryck  i  de

potentiella hybridformerna i Frid och Spasics verk och de osynliga övergångarna i Rinnes

dikter där det inte är självklart vilka språk de olika orden och ljuden kan tänkas tillhöra och

gränserna är flytande – om gränserna överhuvudtaget existerar vill säga. 
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Detta för språkväxlingarnas placeringar på tal, vilka är som intressantast när de är överallt

som i  Frid och Spasics  lyrik,  och tvärs  över  rader  som i  Rinnes.  Dessa placeringar  ökar

känslan  av  texterna  som flerdimensionella  och  även  den  framhållna  känslan  av  språklig

osäkerhet. Även den isolerade placeringen av det kinesiska tecknet i Bergs dikt om drakar är

intressant då sekvensen hamnar liksom i ett strålkastarljus som signalerar en viktig del, till

skillnad från sekvensen ”outsmarta” som blir nästan osynlig mitt i texten med sin omarkerade

och morfologiskt integrerade form.

Sett  ur  ett  translanguaging-perspektiv  kan jag dra ett  flertal  paralleller  mellan  studiens

resultat  och  denna  teoretiska  utgångspunkt.  Liksom  translanguaging-konceptet  går  detta

lyrikmaterial emot enspråkighetsnormen i och med bruket av manifesta språkväxlingar, och i

och med vissa dikters oklara huvudspråk och språkdrags oklara språktillhörigheter erkänns

tidvis inga språkliga hierarkier. Vidare kan samtliga författarskap generellt tolkas motsätta sig

språk  som  avskiljbara  enheter  i  och  med  det  återkommande  problematiserandet  av

språkgränser.  Varje  författarskap  använder  till  synes  odiskriminerande  hela  sin  språkliga

repertoar ur vilken språkliga drag valts i syfte att uppnå en effektiv kommunikation. Denna

strävan mot en effektiv kommunikation speglas i flertalet av de ovan nämnda funktionerna

som språkväxlingarna fyller, om inte i nästintill samtliga. Även den växlande frekvensen leder

i och med sin flexibilitet till en effektiv kommunikation.

Genom  lyriken  som  medium  möjliggörs  samma  kreativitet  som  Li  Wei  menar  att

translanguaging gör då både språkliga regler och gränser blir relativa. Jag tolkar att samtliga

författarskap skapar det utrymme för translanguaging som han formulerat då de liksom tänjer

på språket som material: Berg i sitt ordlekande och nyskapande av innebörder, Rinne med

sina obefintliga gränser och Frid och Spasic genom sina hybridformer. I likhet med Grünthals

studie blir deras användande av flera språk mer än 1+1. Kanske skriver de på det Grünthal

beskrivit som det nya poetiska språket, fyllt av nya dimensioner och möjligheter.

Frasen från Familieepos om språket som en bild av verkligheten och läsning som ett sätt

att tolka den är applicerbar inte bara på dess diktsvit utan även på Bergs och Rinnes verk då

läsaren, liksom i Huss och Tidigs studie, kan ses som en medskapare av dikterna. I Bergs

dikter är det upp till läsaren att tolka innehållet och att finna vilken betydelse de kryptiska

fraserna, parasiterna och mytologiska varelserna kan ha, för på inga sätt är tolkningarna som

gjorts i samband med denna studie de rätta svaren. På samma sätt är det upp till alla läsare av

Rinnes diktsamling att  på egen hand hitta olika innebörder och språk,  utan hänsyn till  att

Rinne inte medvetet skrivit på just de språken. Resultaten av främst Rinnes lyrik stämmer

alltså överens med de från Huss och Tidigs analys gällande bland annat avsaknaden av ett
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”rätt” sätt att läsa verken.

Övervägande har det gått  väldigt bra att  använda Haapamäki och Erikssons modell  för

analys  av flerspråkig lyrik.  Förutom de anpassningar som påpekats  i  avsnitt  4 Metod har

frekvensen med tanke på materialet i den aktuella studien omtalats i ordalag som  låg,  hög

respektive  växlande i  stället  för  exempelvis  inte  särdeles,  mindre och  relativt som  av

Haapamäki  och  Eriksson.  Det  mest  besvärliga  momentet  med  modellen  gällde

språkväxlingarnas  eventuella  integrering,  men  detta  beror  möjligen  på  bristande

exemplifiering i modellbeskrivningarna.

De anpassningar som jag gjort i denna studie är gjorda för det specifika materialet snarare

än just  för ett  lyrikmaterial.  Att  anpassningarna kunnat göras så pass smidigt  tyder  på att

modellen är både öppen och flexibel, precis som upphovspersonerna själva beskrivit den, och

dess helhetsperspektiv har haft en positiv inverkan på analyserna.

7 Slutsats
Den flerspråkiga litteraturen finns omkring oss. Den har funnits där länge, och den skrivs

fortfarande. Därför är det hög tid att  vi lägger märke till  den, och dessutom börjar se vår

omvärld  precis  så  som den  är  –  flerspråkig.  Flerspråkigheten  innebär  en  kreativitet,  och

genom den något helt nytt, vilket bland annat speglas av Li Weis beskrivna utrymme. Liksom

i flera andra studier framgår här att flerspråkig litteratur är full av möjligheter, vilket ur ett

undervisningsperspektiv kan göra den till ett intressant och givande läromedel, som dessutom

förmedlar ett resursperspektiv på flerspråkighet.

I  studien  möjliggjorde  analysmodellen  en  strukturerad  analys  såväl  som  ett

helhetsperspektiv, och det anlagda translanguaging-perspektivet upplever jag gav resultatet en

mer  meningsfull  innebörd.  Även  om  det  inte  explicit  påpekats  i  studien  så  är  det  min

uppfattning  att  den  språkvetenskapliga  och  den  litteraturvetenskapliga  disciplinen  stått  i

samverkan med varandra under analysens gång, och det med god utdelning. Men denna studie

visar endast ett litet uppslag av de möjligheter som går att finna vid analys  av flerspråkig

litteratur  och  forskningsområdet  är  fortfarande  väldigt  outforskat,  så  jag  hoppas  att  fler

intresserar sig för denna typ av material.
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