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Sammandrag 

Föreliggande studie är en systematisk analys av språkväxlingen i den samtida diktsamling 

Läppstifterska, skriven av Fredrik Ekelund/Marisol M. Språkväxlingens form och funktioner 

samt samspel med textinnehåll står i fokus och är också de komponenter analysen syftar till att 

belysa. För analysen används Haapamäkis och Erikssons (2017) analysmodell för flerspråkig 

litteratur. Analysresultatet visar hur språkväxlingen i Ekelunds/M:s dikter genomgående är 

manifest till sin form, men varierar i fråga om frekvens samt hur den markeras och integreras i 

texten. Formaspekterna har dessutom tydliga samband med textinnehållet – frekvensen ökar då 

flerspråkiga miljöer skildras, och markeringar används för att betona det som ska förmedlas. 

Språkväxlingens funktioner är flera och samtliga bildas av växlingen i sig kombinerat med dess 

form. Studien visar att de främsta funktionerna med språkväxlingen i verket är att autentiskt 

skildra flerspråkiga situationer, att skapa den språkligt tillåtande stämning som präglar verket, 

samt att bygga ett poetiskt språk i vilket ordlekar och mångtydighet bidrar till att förmedla 

diktsamlingens centrala transtema. 

 

Nyckelord: flerspråkighet, språkväxling, lyrik, poesi, svenska som andraspråk, lyrikanalys, 

flerspråkig litteratur, translanguaging, transspråk, Fredrik Ekelund, Marisol M, Haapamäki 

och Eriksson.   
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 1 Introduktion 

 […] och trummade in 

cuecans grunder i mig med knogarna 

 mot trädgårdsbordet och sa att 

utan gnista – chispa – finns  

 ingen poesi […] (Ekelund/M 2020:146). 

 

I texter runt omkring oss förekommer då och då växling mellan olika språk och varieteter, så 

kallad språkväxling. Växling återfinns i många olika typer av text, också i litterär sådan. I 

diktutdraget ovan förekommer ordet gnista både på svenska och spanska. Men vad fyller sådana 

växlingar egentligen för funktioner, och hur integreras de i texten? I föreliggande studie 

analyseras språkväxlingen i den samtida diktsamlingen Läppstifterska. Samlingen är författad 

av Fredrik Ekelund som i egenskap av transperson även kallar sig Marisol M (i fortsättningen 

därför, samt i enlighet med bokens omslag, benämnd Ekelund/M). I analysen av språkväxlingen 

i verket ställs form, funktion och innehåll i fokus, men också verkets kringliggande kontext i 

form av de aktörer som på olika vis deltagit i förmedlingsprocessen och bearbetningen av 

diktsamlingen. För att belysa och förklara hur språkväxlingen kommer till uttryck samt vad den 

har för effekter på texten tillämpas i studien Haapamäkis och Erikssons (2017) modell för 

analys av flerspråkig litteratur. Genom modellen blir både författare och läsare viktiga för hur 

språkväxlingen ser ut, fungerar och tolkas. Gemensamt för författare och mottagare är att 

möjligheterna för vad vi kan uttrycka och förstå med hjälp av språk utökas då vi rör oss i hela 

den språkliga repertoaren. Då Ekelund/M överskrider språkgränserna och fritt hämtar ord från 

hela sitt vokabulär förmedlar hen det centrala transtemat i Läppstifterska.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att systematiskt analysera form och funktion hos språkväxlingen i 

Ekelunds/M:s diktsamling Läppstifterska. Frågeställningarna rör just dessa två komponenter 

samt deras samverkan med textinnehållet och lyder enligt följande: 
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• I vilken eller vilka former förekommer språkväxlingen i Läppstifterska?  

• Vilka funktioner kan språkväxlingen i diktsamlingen tolkas fylla?  

• Hur samverkar språkväxlingens form och funktion med textinnehållet i verket? 

 

Vidare syftar också studien till att belysa språkväxlingens eventuella samband med produktion, 

förmedling, reception och bearbetning av verket, med anledning av att också kontexten kan 

inverka på den litterära flerspråkighetens utformning. Studien syftar dessutom till att bidra till 

det i dagsläget relativt begränsade forskningsområdet. Språkväxling, eller kodväxling, har 

tidigare mestadels studerats i talat språk, men har på senare tid fått ett uppsving även inom 

skönlitteratur. För språkväxling specifikt i lyrik, och i synnerhet i samtida poesi, tycks intresset 

däremot sparsmakat. Också verktygen för att analysera språkväxling i poesi är begränsade och 

därav nyttjas i föreliggande studie en analysmodell som i grunden inte är utvecklad specifikt 

för poesi. Ytterligare en ambition är därför att genom studien testa och kort utvärdera modellens 

applicerbarhet på poesi. 

 

2 Bakgrund 

Antalet studier om litterär språkväxling är mycket begränsat, trots att fenomenet är långt ifrån 

ovanligt (Sebba 2012:1, Björklund 2016:14). Dock har forskningsintresset ökat både i och 

utanför Norden under de senaste åren (Landqvist och Tingsell 2016:34, Haapamäki & Eriksson 

2017:159 f.). Bland de studier som gjorts behandlar de flesta i huvudsak flerspråkighet i 

romaner och noveller, medan poesi i lägre utsträckning fått stå i fokus. I avsnittet presenteras 

inledningsvis en historisk översikt över den flerspråkiga litteraturen, följt av fem studier i vilka 

flerspråkig poesi utgör studieobjektet. I den senaste av dessa (Södergren 2018) har ansatsen 

varit att, likt i denna studie, applicera Haapamäkis och Erikssons (2017) reviderade 

analysmodell för flerspråkighet på just poesi. Vidare introduceras några av de tidigare studier i 

vilken Erikssons och Haapamäkis (2011) analysmodell tillämpats, samt den analys Haapamäki 

och Eriksson (2017) gör av Kjell Westös romaner i samband med sin presentation av den 

reviderade analysmodellen. Analyserna av Haapamäki och Eriksson (2017) utgör dels ett 

exempel på hur modellen kan appliceras, dels ger de, likt övriga studier och trots ett skönlitterärt 

fokus, ett antal indikationer på vilka samband som kan finnas mellan flerspråkigheten och 
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densammas form och funktion i litteratur. Avslutningsvis ges ett teoretisk ramverk för 

flerspråkig litteratur och litterär språkväxling.  

 

2.1 Flerspråkig litteratur genom tiderna 

Trots att flerspråkig litteratur inte studerats i speciellt hög utsträckning är växlande mellan språk 

i litteratur knappast ett nytt fenomen. För att ge en bakgrund till ämnet följer här en kort 

historisk översikt. Översikten är av avgränsningsskäl begränsad till flerspråkig litteratur i 

västvärlden. Den avses av samma skäl heller inte vara heltäckande utan är tänkt att fungera som 

en introduktion till ämnet. 

 Redan under antiken blandades språk i såväl skrift som tal och vi har alltsedan dess haft 

flerspråkig litteratur (García & Wei 2018:50). Vidare in på medeltiden fortsatte nyttjandet av 

flerspråkighet. Foster (1970) ger exempel på hur latin i litteratur blandades med de modernare 

språken, bland annat i texter skrivna på makaronisk vers (exempelvis i den tyska julsången In 

dulci jubilo från 1400-talet). I versformen blandades flera språk, och den typen av dikter har 

sedan förekommit minst ända in på 1900-talet. Georg Stiernhielms Discursus astropoeticus från 

1658 och James Joyces Finnegans wake från 1939 är två senare exempel.  

 Mellan Stiernhielm och Joyce hade den flerspråkiga litteraturen delvis en nedgång (dock inte 

helt utan undantag) då enspråksideologier under 1800-talets nationalromantik vann mark 

(Domokos & Laakso 2011:7). Men nedgången varade inte länge, med modernismens intåg blev 

litterär flerspråkighet åter vanligare (Foster 1970:76). Här figurerar bland andra nämnda Joyce 

med språkexperimentella verk som Ulysses i vilket nyskapande av ord underlättades av att inte 

behöva begränsa sig till ett enda språk (Foster 1970:77). Ytterligare ett ofta nämnt flerspråkigt 

verk från 1900-talet är Cantos skriven av Ezra Pound. Verket, vars huvudspråk är engelska, 

innehåller inslag av franska, grekiska, italienska, tyska, provensalska, spanska, kinesiska och 

latin (Foster 1970:75, Grünthal 2011:98). Slutligen är också Thomas Stearns Eliots The Waste 

Land ett av 1900-talets mest omtalade flerspråkiga litterära verk (Perloff 2010:124). I Eliots 

texter återfinns citeringar från latin, grekiska, italienska, franska och tyska, vilka förhöjer 

autenticiteten och exotismen av respektive allusion (Perloff 2010:124 f.). 

 Med fokus riktat mot svensk litteraturhistoria finner vi flerspråkiga verk av bland andra Lars 

Johansson (även känd som Lucidor), nämnda Georg Stiernhielm, Carl Michael Bellman, 
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Gunnar Ekelöf och Helga Krook1. Också i vår samtid använder många svenska författare fler 

än ett språk för att uttrycka sig. García och Wei (2018:50) menar dessutom att flerspråkig 

litteratur blir allt vanligare. 

 

2.2 Forskningsbakgrund 

2.2.1 Tidigare studier om flerspråkighet och poesi 

Flerspråkig poesi har studerats av bland andra Grünthal (2011), Huss och Tidigs (2015), Perloff 

(2010), Refsum (2010) och Södergren (2018). Här presenteras respektive studie och det 

övergripande resultat rörande flerspråkighetens och språkväxlingens funktioner studierna 

resulterat i.  

 Grünthal (2011) studerar finsk samtida poesi av två olika poeter. Poeterna i fokus är Anna 

Halmkrona (pseudonym för Ville Hytönen) samt Ilpo Tiihonen. Flerspråkigheten i poesin 

diskuterar Grünthal ur tre olika perspektiv. Det första med språkväxling som ett sätt att skapa 

en slags poetisk identitet och övriga två med flerspråkigheten som ett verktyg för att låta poesin 

fungera som en intertextuell respektive en poetisk enhet. I Halmkronas poesi blir 

flerspråkigheten, bestående av finska och engelska, ett viktigt element för att uttrycka identitet, 

intertextualitet och samband dem emellan (Grünthal 2011:97, 100). De finska och engelska 

delarna är i Halmkronas poesi komplementära, det ena språkets innehåll förklaras alltså inte på 

det andra. Språken skapar istället tillsammans nya uttrycksmöjligheter. Grünthal (2011:105) 

menar att den komplementära flerspråkigheten till och med frambringar något som är mer en 

ett språk plus ett annat – ett helt nytt poetiskt språk.  

 I Huss och Tidigs (2015) artikel utgör poeten Cia Rinnes flerspråkiga och intermediala poesi 

studieobjektet. I artikeln exemplifieras genom Rinnes poesi hur lingvistiska och mediala 

gränser i poesi kan skapas, förhandlas och dekonstrueras (Huss & Tidigs 2015:16). Genom de 

lingvistiska och mediala gränserna belyses i sin tur läsarnas roller i skapandet av poesins 

innebörd. Huss och Tidigs (2015:21) kommer fram till att både känsla och betydelse beror på 

vad läsaren förstår och inte förstår. För varje enskild läsare av Rinnes flerspråkiga poesi 

 

1 Exempel på flerspråkig litteratur av nämnda författare: Lucidor: To His most Illustrious 

Excellency My Lord CHARLES HOVVARD Earle of Carlisle &c.; Stiernhielm: Discursus 

astropoeticus; Bellman: urval av Fredmans epistlar (nr. 13; 18; 33; 73; 76); Ekelöf: dikter ur 

En Mölna-elegi och Non Serviam; Krook: Puppe doll chrysalis. 
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genomgås en lingvistisk process i vilken gränserna omförhandlas gentemot andra läsare (Huss 

& Tidigs 2015:22). Med anledning av detta betonar författarna relevansen i den kritik som finns 

mot att det skulle finnas en konceptuell ideal reader, eller modelläsare, för multilingvistiska 

texter (Huss & Tidigs 2015:21). Utöver vad Huss och Tidigs säger om modelläsare visar de 

också i artikeln hur de olika språken i Rinnes poesi kommunicerar med och kompletterar 

varandra – skillnader mellan språken, betydelserna och de språkliga ljuden då poesin läses högt 

skapar en dynamik i texten (Huss & Tidigs 2015:21).  

 I Refsums (2010) artikel behandlas två skandinaviska flerspråkiga verk. I verken återfinns 

bland annat en norsk dikt i vilken flerspråkigheten som ett litterärt stilmedel diskuteras. Refsum 

reflekterar också kring flerspråkighetens kopplingar till globaliseringstendenser i landet. Det 

huvudsakliga resultatet rörande flerspråkigheten i verken blir att densamma verkar 

deterritorialiserande rörande föreställningar om nationalitet, identitet och världslitteratur 

(Refsum 2010). 

 Perloff (2010) beskriver flerspråkigheten och dess spelregler i tidigare nämnda Eliots The 

Waste Land, Pounds Cantos, Caroline Bergvalls Say: ’Parsley’ samt flera dikter av Yoko 

Tawada. The Waste Land är ett diktverk fyllt av allusioner. Referenser från Dantes Purgatorio, 

Gerard de Nervals sonett El Desdichado och King James Bible präglar verket och utgör en stor 

del av flerspråkigheten (Perloff 2010:125). Växlandet mellan språk förhöjer dels allusionernas 

autenticitetsgrad, dels deras exotism. I Cantos ser funktionerna med flerspråkigheten 

annorlunda ut. Perloff (2010:126) beskriver hur Pound producerar ”a multiform text whose 

language layers intersect so as to create the meaning of a given passage”. Växlingens funktion 

liknar på så vis här den komplementära flerspråkighet Grünthal (2011) skriver om.  

 I Bergvalls Say: Parsley utgörs mycket av språkväxlingen av referenser till andra texter, och 

huvudsakligen fungerar växlingen som översättning (Perloff 2010:130 f.). Översättningarna 

verkar i sin tur belysande i fråga om skillnader mellan språk, idiolekter och dialekter (Perloff 

2010:131). Även hos den japanska poeten och fiktionsförfattaren Tawada präglas 

flerspråkigheten av en del översättningar (Perloff 2010:136 f.). Tawada skriver och framför sin 

poesi på framförallt tyska, men använder också inslag av japanska. Översättningarna figurerar 

i poesin speciellt då de japanska inslagen förekommer, eftersom hennes publik i huvudsak är 

tyskspråkig. En av de funktioner med språkväxling som Tawada nyttjar i sina texter är att många 

ord, likt siffror, bara betyder något på en given plats i språket (Perloff 2010:140). Genom att ta 

fasta på uttryck från ett språk leker Tawada med ord och uttryck vars fasta betydelse på ett språk 

inte alls motsvaras på ett annat (Perloff 2010:140). 
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 Södergren (2018) analyserar totalt nio samtida dikter ur tre olika verk. För analyserna 

använder Södergren Haapamäkis och Erikssons (2017) reviderade analysmodell, samma som i 

föreliggande studie. Södergrens (2018:33) mest centrala resultat handlar om hur språkväxling 

kan utgöra nycklar till diktinnehållet, hur språken kan flyta samman och språkgränser 

ifrågasättas och därutöver ibland representera hur berättarna och berättelserna flyter samman. 

Också i Södergrens analys framgår hur språkväxling kan fylla funktioner såsom autenticitet och 

mångtydighet. De kan till och med fungera dekorativt, menar Södergren (2018:34).  

 

2.2.2 Studier med den aktuella analysmetoden 

Den analysmodell som ligger till grund för föreliggande studie är utformad av Haapamäki och 

Eriksson (2017). Modellen, som också presenteras närmare i metodavsnittet (3.1), består 

huvudsakligen av en komponent i vilken verkets kringliggande kontexts inverkan på den 

litterära flerspråkigheten analyseras, samt en komponent i vilken själva språkväxlingen samt 

dess form och funktion analyseras. Språkväxlingens form och funktion rör bland annat hur den 

i texten markeras, var i texten den förekommer, språkväxlingens frekvens samt vilka effekter 

växlingen och dess utformning har i texten. För att visa vad Haapamäkis och Erikssons (2017) 

analysmodell tidigare har använts för att synliggöra omnämns här tidigare studier i vilken den 

utgör stommen för analys. Som nämnts i delavsnitt 2.2.1 använder Södergren (2018) 

analysmodellen. Södergren själv kommenterar att modellen överlag fungerat väl för att 

analysera flerspråkig poesi, och att de anpassningar som gjorts inom ramarna för studien inte 

berott på att materialet utgjorts av poesi utan snarare på grund av det specifika materialet i sig 

(Södergren 2018:36).  

 Analysmodellen har utöver Södergrens (2018) analyser i huvudsak använts för att analysera 

skönlitterära verk. Modellen, så som den såg ut innan den mindre revideringen 2017, har 

tillämpats av bland andra Hans Landqvist (2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b), Bodil 

Haagensen (2014, 2015, 2016), Harry Lönnroth (2014) och Sara Nittve (2015). Av 

avgränsningsskäl presenteras här endast en av dessa närmare. 

 Nittve (2015) tillämpar Erikssons och Haapamäkis (2011) modell för att undersöka vilken 

roll crossing spelar i två romaner. Crossing är ”kodväxling mellan människor som inte är 

erkända medlemmar av gruppen vars språk de använder” (Nittve 2015:246) och är den term 

som används vid analyserna av de två verken. Både författare och romankaraktärer kan delta i 

crossing.  
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 Analysmodellen presenterar Nittve i sin korthet, och crossing blir ett slags komplement till 

– men också det huvudsakliga fokuset i – analysen av romanerna. Med analyserna visar Nittve 

(2015:260) bland annat hur den litterära flerspråkigheten till skillnad från i flera andra 

flerspråkiga verk inte resulterar i ett hybridspråk. Detta eftersom integrering av textsekvenser 

på romanernas sekundärspråk inte sker. Integrering, också kopplat till markering, är två av 

analysmodellens komponenter och presenteras mer ingående i avsnitt 3. Ytterligare en del av 

analysmodellen tar hänsyn till språkväxlingens placering. Genom att analysera denna ser Nittve 

(2015:160 f.) hur växlingen kan blottlägga sociala hierarkier i litteraturen. 

 Haapamäki och Eriksson (2017) tillämpar analysmodellen för att analysera Kjell Westös 

flerspråkiga romaner. I de sju analyserade romanerna sker språkväxling mellan svenska och 

finska. Genom att också jämföra språkväxlingen i de olika romanerna synliggör Haapamäki 

och Eriksson (2017) ännu tydligare flerspråkighetens funktioner. Exempelvis ser de, kopplat 

till språkväxlingens form och funktion, hur en hög andel omarkerad och integrerad växling i 

Drakarna över Helsingfors skapar en upplevelse av autentiska flerspråkiga personer och 

miljöer (Haapamäki & Eriksson 2017:177). Ett exempel på den omarkerade integrerade 

växlingen i romanen visas i utdraget nedan (Haapamäki & Eriksson 2017:167).  

 

Det är lördag och de är på väg till en fest i Kronohagen den kvällen: vinflaskorna 

står ogenerat framme på Sammys skrivbord. 

»Ska vi öppna en flinda», frågar Riku. 

»Nä. Vi tar sen i adikan. Fatsin är hemma idag och han gillar int …» 

»Okej», säger Riku. »Spela den där biisin du snacka om så painar vi sen.» 

 

I Vådan att vara Skrake förekommer språkväxling mindre frekvent och är istället mestadels 

markerad och icke-integrerad. Haapamäki och Eriksson (2017:177) konstaterar att det skapar 

en parallell text i vilken finskans främsta funktion blir utsmyckning. Den parallella texten 

exemplifieras i följande utdrag ur romanen (Haapamäki & Eriksson 2017:169). 

  

Men det blev inte så. Och jag bryr mig egentligen inte. Väliaikaista kaikki on 

vain, allt är bara till låns, som det heter i en finsk evergreen. 

 

Rörande de olika handlingsrollerna produktion, förmedling, reception och bearbetning, i vilka 

verkens kontext får utrymme i analysen, synliggör Haapamäki och Eriksson (2017) vissa 

samband med flerspråkigheten. Ett exempel handlar om författarbakgrunden. Westö är själv 
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tvåspråkig, men det finns inget i författarens liv som förklarar förändringen av språkväxlingens 

karaktär de olika romanerna emellan (Haapamäki & Eriksson 2017:180 f.). Däremot poängterar 

de att författaren alltid är den som väljer hur språkväxlingen ska gestaltas, och att det säkerligen 

finns ett samband mellan att Westös läsarkrets genom åren breddats och i allt lägre utsträckning 

behärskat även finska (Haapamäki & Eriksson 2017:181). Ett annat exempel på hur verkets 

kontext analyseras i relation till flerspråkigheten rör förmedlingen genom förlag. Haapamäki 

och Eriksson (2017:182) konstaterar, baserat på uttalanden av Westös förlagsredaktör, att inget 

av de förlag som varit inblandade i publiceringen av Westös romaner styrt hans språkväxling i 

någon hög grad. Sådana synpunkter på språkväxling hade i finlandssvensk kontext kunnat se 

annorlunda ut längre tillbaka i tiden då finlandssvenska förlag tenderade att vara mindre 

toleranta inför flerspråkigheten (Haapamäki & Eriksson 2017:182).  

 En modelläsare presenteras också till respektive roman. Modelläsaren till Drakarna över 

Helsingfors menar de ”kan […] sägas ha en två- eller flerspråkig modelläsare och åtminstone i 

viss mån exkludera en enspråkig, eller i varje fall icke-finskkunnig, läsare.” (Haapamäki & 

Eriksson 2017:168). Detta motiveras med att svenskan tillsammans med andra språk och 

varieteter i romanen bildar komplementära helheter (Haapamäki & Eriksson 2017:168). 

 

2.3 Teori 

Språkväxling förutsätter att vi ser språk och varieteter som skilda ting, möjliga att dra gränser 

emellan. Samtidigt gör ett nyttjande av hela den språkliga repertoaren för att utöka 

uttrycksmöjligheter translanguaging till ett för studien högst aktuellt begrepp. I delavsnittet 

presenteras termen språkväxling och translanguagingbegreppet. Vidare presenteras också teori 

i form av ett flertal andra begrepp som är av relevans för den analysmodell, utvecklad av 

Haapamäkis och Erikssons (2017), som används i föreliggande analys.  

 

2.3.1 Språkväxling 

Den kanske mest använda termen för växlande mellan språk är kodväxling. Kodväxling har i 

stor utsträckning använts för att beskriva de växlingar som görs i muntliga miljöer, och inte i 

litterär text (Björklund 2016:13). Björklund (2016:14) diskuterar begreppets lämplighet för att 

appliceras på litterärt material och menar att även om kodväxling i flerspråkig litteratur avser 

öka dess autenticitet relativt tal kan aldrig full autenticitet uppnås i litterär text. Trots att 



13 

 

flerspråkighet i tal och litteratur skiljer sig åt har ofta analysverktyg lämpade för tal använts 

även för att analysera litteratur (Björklund 2016:23). Vidare menar Björklund (2016:28) också 

att man för kodväxling inom litteratur ofta tar hänsyn till fler faktorer än vad som aktualiseras 

inom den muntligt inriktade flerspråkighetsforskningen. Här omnämns också Erikssons och 

Haapamäkis (2011) användning av termen språkväxling, men ingen diskussion av kodväxling 

kontrastivt språkväxling görs.  

 Haapamäki och Eriksson (2011, 2017), vars analysmodell studien bygger på, använder sig 

alltså av termen språkväxling, och undgår på så vis en begreppsdiskussion om kod, växling och 

kodväxling. Språkväxling sker likt kodväxling då ett skifte från ett språk till ett annat görs. Vad 

som menas med språk står dock inte alltid klart. Haapamäki och Eriksson (2017:165) utgår från 

språk i en relativt vid bemärkelse; både språk kopplade till olika delar av världen och olika 

varieteter inom språk kan tolkas som åtskilda. Språkväxling är således växling mellan 

exempelvis svenska och finska, men också växling mellan standardspråk och lekter. I 

föreliggande analys används termen språkväxling samt Haapamäkis och Erikssons (2017) 

gränsdragning mellan språk, eftersom denna är kopplad till den aktuella analysmetoden. 

 Språkväxling i litterära texter kan vara antingen manifest eller latent (Haapamäki & Eriksson 

2017:163). Även andra termer för en formindelning förekommer (se Björklund 2016:24). Bland 

annat kategoriserar Laakso (2011:31) flerspråkighet i litteratur som intratextuell (explicit) 

alternativt intertextuell (implicit), där explicit motsvaras av manifest medan implicit motsvaras 

av latent. För studien används Haapamäkis och Erikssons (2017) indelning då denna kan 

relateras till den för studien aktuella analysmodellen.  

 Manifest språkväxling ”inkorporerar enskilda ord eller längre sekvenser på andra språk än 

textens huvudspråk” (Haapamäki & Eriksson 2017:163). Växlingen utgörs alltså i texten av ett 

visuellt synligt skiftande mellan språk. Latent språkväxling är istället antydningar om att andra 

språk än textens huvudspråk är närvarande. Haapamäki och Eriksson (2017:163) exemplifierar 

att detta kan ske genom metaspråkliga kommentarer, kontextuella ledtrådar och enstaka 

manifesta inslag som indikerar att också resterande ord uttrycks på ett annat språk. Latent 

språkväxling kan dessutom utgöras av grammatiska eller semantiska fragment som figurerar 

som spår från andra språk än textens huvudspråk (Laakso 2011:31, Haapamäki & Eriksson 

2017:163). 

 Den manifesta språkväxlingens form kan enligt Haapamäki och Eriksson (2017:164) vidare 

också studeras utifrån frekvens, placering, markering och integrering. En ungefärlig 

uppskattning av språkväxlingens frekvens i texten ger en indikation på i vilken grad verket 
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präglas av flerspråkighet. Däremot ställer sig Haapamäki och Eriksson (2017:164) skeptiska till 

en kvantifiering av växlingarna. En sådan menar de kräver en tydlig kategorisering av 

språkväxling, vilket skulle vara ett stort och omständligt arbete som lätt skulle kunna ta över 

fokuset i den analys som i grunden är tänkt ta hänsyn till textens helhet. En kategorisering skulle 

dessutom motsäga det faktum att modellen inte är tänkt att var ett låst analysverktyg. 

 Växlingsfrekvens är inte enbart relevant för texten generellt, utan också i specifika delar av 

texten. Språkväxlingens placering är alltså också av intresse (Haapamäki & Eriksson 

2017:164). Placering åsyftar här ”huruvida språkväxlingen sker i relationen eller dialogen i en 

roman” (Haapamäki & Eriksson 2017:164). En sådan gräns är dock inte alltid helt entydig. 

 Ytterligare en fråga om den manifesta språkväxlingens form rör hur växlingen markeras 

(Eriksson & Haapamäki 2011:46 f., Haapamäki & Eriksson 2017:164). Markering kan innebära 

att växlingen skiljer sig typografiskt från övriga texten, alternativt kommenteras eller översätts. 

Hur språkväxlingen markeras påverkar vidare hur integrerad växlingen blir i texten. En tydlig 

markering i form av en översättning eller kommentar innebär att växlingen inte är helt 

integrerad.  

 Hur språkväxling integreras i texten har ett samband med vad Sebba (2012:14 f.) benämner 

parallella och komplementära texter (Haapamäki & Eriksson 2017:164). Indelningen syftar till 

att kategorisera flerspråkiga texter efter vad de kräver av sin mottagare. I parallella texter 

förekommer samma innehåll på flera språk – dessa texter hjälper alltså med översättning sin 

mottagare att avkoda innehållet. En komplementär text å andra sidan byggs upp av ord eller 

sekvenser på skiftande språk, där textinnehållet för de olika språken skiljer sig åt. 

Komplementära texter kräver således en flerspråkig läsare, eller åtminstone en läsare som är 

tillräckligt litterat inom de olika språken (Sebba 2012:15). 

 Rörande den litterära språkväxlingens funktioner konstaterar Haapamäki och Eriksson 

(2017:165) att den aldrig på förhand kan bestämmas. Istället blir funktionen eller funktionerna 

summan av det resultat som fås fram av analyser av verkets olika delar. Språkväxlingen fyller 

alltid någon funktion, vilken eller vilka kan dock variera. Som exempel på funktioner nämner 

Haapamäki och Eriksson (2017:165) karaktärsgestaltning, autenticitetsskapande, ordlek, 

parodi, humor, normbrott, exotisering, och språklig rollfördelning. Dessa är bara några av 

många möjliga funktioner. Dessutom behöver författarens intentioner och de olika läsarnas 

mottaganden inte sammanfalla vad det gäller funktioner med språkväxling (Haapamäki & 

Eriksson 2017:164 f.).  
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2.3.2 Translanguaging 

Termen translanguaging erbjuder ett sätt att se på människors språkliga repertoarer som de 

komplexa sammansättningar av språkkunskaper de faktiskt är (García & Wei 2014:18). Det 

innebär i sin tur att flerspråkighet inte ses på som ett växlande mellan flera separata språk, utan 

som hela det spektrum av uttrycksmöjligheter språken tillsammans skapar (García & Wei 

2014:21). Translanguagingperspektivet motsäger därmed delvis kodväxling, eller språkväxling, 

eftersom det inte finns några koder att tala om. García och Wei (2014:22) menar i stället att 

translanguaging ställer hela talarens språkliga repertoar i fokus.  

 Föreliggande undersökning präglas starkt av ett translanguagingperspektiv då författare av 

flerspråkig litteratur tycks nyttja just hela denna språkliga repertoar för att bland annat utöka 

uttrycksmöjligheterna (se Grünthal 2011, Huss & Tidigs 2015, Södergren 2018). Även om 

García och Wei (2014:22) menar att translanguaging inte innebär ett växlande mellan språk 

använder jag här termen språkväxling eftersom den blir nödvändigt för att kunna analysera 

flerspråkigheten och de funktioner växlingarna fyller.  

 

3 Metod och material 

3.1 Analysmodellen   

I föreliggande studie används Haapamäkis & Erikssons (2017) modell för systematisk analys 

av flerspråkig litteratur och språkväxling. Analysmodellen är anpassad för att vara applicerbar 

på så många olika fall av flerspråkig litteratur som möjligt (Haapamäki & Eriksson 2017:162 

f.). I delavsnittet presenteras inledningsvis modellen och dess övergripande syften. Vidare 

förklaras modellens olika delar mer ingående samt sätts i relation till studien.  

 Analysmodellen presenterades för första gången 2011, men sex år senare utkom författarna 

med en reviderad version av modellen (Eriksson & Haapamäki 2011, Haapamäki & Eriksson 

2017). Den reviderade modellen liknar i hög grad den tidigare, men betonar särskilt att de tre 

delarna som utgör modellen – kontext, form och funktion – inte bör analyseras separat eftersom 

ett av modellens huvudsakliga syften är att synliggöra samspelet dem emellan (Haapamäki & 

Eriksson 2017:161). Med grund i detta samspel menar Haapamäki och Eriksson (2017:161) att 

modellen syftar till att utgöra ett teoretiskt-metodiskt ramverk för systematisk undersökning av 

olika aspekter hos språkväxling i litterära texter.  
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 Analysmodellen utgörs av en kontextkomponent och en textkomponent. Kontexten åsyftar 

textens omkringliggande förhållanden och utgörs av de fyra handlingsroller Haapamäki och 

Eriksson (2017) benämner produktion, förmedling, reception och bearbetning. 

Textkomponenten å andra sidan inkluderar i modellen själva språkväxlingen med fokus på 

form, funktion och innehåll. I figur 3.1.1 illustreras modellens olika delar översiktligt. Då alla 

komponenter samspelar med varandra bör de som nämnts inte analyseras enbart separat och var 

för sig. Däremot kan kontext- respektive textkomponenten presenteras var för sig, vilket också 

Haapamäki och Eriksson (2017) gör då de utför en analys med hjälp av modellen.  

 

 

Figur 3.1.1 Haapamäkis och Erikssons reviderade modell (Haapamäki & Eriksson 2017:163). 

 

Kontextkomponentens första del, produktion och förmedling, handlar om hur texten kommer 

till samt hur den förmedlas ut till sin mottagare. För denna del av modellen blir det därav 

relevant att presentera författarskapet (Haapamäki & Eriksson 2017:165). Även de aktörer, 

såsom förlag eller andra som på olika vis medverkar i produktions- och förmedlingsprocessen, 

kan vara av relevans för texten och dess kontext (Haapamäki & Eriksson 2017:162). 

 Den andra delen av kontextkomponenten (till höger i figur 3.1.1) benämns som reception 

och bearbetning. Med reception menas på vilka vis läsare eller andra mottagare tar emot texten 

som förmedlas (Haapamäki & Eriksson 2017:162). Bearbetning avser istället de eventuella 

texter mottagarna i sin tur producerar och som är beroende av receptionen. Exempel på sådana 

texter är recensioner, kommentarer, analyser och tolkningar (Haapamäki & Eriksson 2017:162).  

 Texten och dess flerspråkighet utgör huvuddelen av en analys enligt modellen. För att 

synliggöra språkväxlingen i texten analyseras dess form samt funktion. Språkväxlingens form 

kan som tidigare nämnts vara antingen manifest eller latent. Latent växling kommenteras med 
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avseende på förekomst samt på vilket vis den är latent, medan den manifesta språkväxlingen 

kommenteras utifrån placering, integrering i texten, markering samt frekvens.  

 

3.2 Analysmodellen i den aktuella studien 

Då Haapamäkis och Erikssons (2017) reviderade analysmetod appliceras på Ekelunds/M:s 

diktsamling Läppstifterska görs några anpassningar av modellen, vilken också är utformad just 

för att vara anpassningsbar och kunna appliceras på så många olika fall som möjligt (Haapamäki 

& Eriksson 2017:162 f.). Den första anpassningen rör det helhetsperspektiv som 

analysmodellen åberopar. Förutom form och funktion är också kontext en av de tre 

komponenter vars samspel modellen syftar till att blottlägga (Haapamäki & Eriksson 

2017:161). Verkets kontext innefattar textexterna faktorer, och en del av kontexten till 

Läppstifterska skulle således kunna vara andra verk av författaren. Bland annat har författaren 

också skrivit den självbiografiska boken Q som publicerades 2018. I Q påträffas och beskrivs 

delar av det innehåll som senare figurerar i Läppstifterska, något som förstås hade kunnat öka 

en läsares förståelse för texterna i diktsamlingen. Av avgränsningsskäl utgörs kontexten i 

föreliggande analys däremot endast av den produktion, förmedling, reception och bearbetning 

som står i direkt anslutning till det analyserade verket – andra verk av författaren inkluderas 

alltså inte.  

 I verket präglas omkring en femtedel av dikterna av litterär flerspråkighet. I enlighet med 

analysmodellen, samt för att förstå innehållet i varje dikt med hänsyn till hela verket, närläser 

jag hela diktsamlingen. Vidare närläses samt analyseras samtliga av de dikter som innehåller 

språkväxling ytterligare. Det resultat som presenteras är således baserat på hela diktsamlingens 

innehåll, men presenteras i resultatavsnittet av avgränsningsskäl genom ett antal representativa 

textutdrag. Bland exemplen lyfter jag också tydliga avvikelser från de generella strukturer som 

återfunnits. Detta för att visa på den variation som finns i texten. Att analysera sådant som 

kontextens och formens inverkan och framförallt språkväxlingens funktioner innebär givetvis 

att tolkningar görs. De exempel, förklaringar och motiveringar till slutsatserna som analysen 

mynnar ut i återfinns i analysresultatet och visar på de tolkningar som görs.  

 I analysen behöver jag också ta hänsyn till ord som inte är helt tydliga i fråga om ifall de 

utgör en språkväxling eller ej. Exempel på sådana ord är borderline (i diktsamlingen skrivet 

borderlajn), happy hour (i diktsamlingen skrivet häppi hour) och La Goutte d’Or. Haapamäki 

och Eriksson (2017) definierar inte vad som bör räknas som språkväxling, utan lämnar öppet 
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för tolkningar baserade på den analys modellen används till. För att på ett konsekvent sätt dra 

en gräns mellan vad som är växling och vad som är etablerade låneord, namn eller annat som 

inte kan räknas till språkväxling har jag formulerat och utgått från två begränsningar samt ett 

undantag till denna. Den första begränsningen rör namn; egennamn som inte har en vedertagen 

översättning på svenska behandlas inte som språkväxling. Den andra begränsningen är sådan 

att ordet i fråga inte analyseras som en växling då ordet återfinns i minst en av de två svenska 

ordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok (SO). Undantaget till 

denna begränsning är ord som på något vis markeras – i verket sker detta framförallt genom 

avvikelse från stavningsnormer och/eller kursivering. Undantaget finns med anledning av att 

författaren till Läppstifterska kan tolkas använda dessa för att betona eller belysa ordets 

flertydighet genom sådana markeringar.  

 De två sista anpassningarna av analysmodellen gäller språkväxlingens frekvens samt 

språkväxlingens placering. I tidigare analyser där modellen använts har i huvudsak romaner 

analyserats. I diktsamlingen kommenteras frekvens dels – liksom för romaner – utifrån 

förekomsten genom hela verket, dels också för specifika dikter. Anledningen är att 

växlingsfrekvensen varierar mellan dikterna samt med deras innehåll. Kommentarer om 

språkväxlingens placering rör, i enlighet med analysmodellen, om växlingen sker i relationen 

eller dialogen. Men eftersom varken relationer eller dialoger i poesi skildras likt i prosatexter 

utgår jag istället från huruvida växlingen uppfattas vara något någon säger eller ej. 

 

3.3 Material  

I föreliggande studie analyseras flerspråkigheten i diktsamlingen Läppstifterska, skriven av 

Fredrik Ekelund/Marisol M. Diktsamlingen utkom 2020 och behandlar i huvudsak temat 

transidentitet. Verket präglas också av språk- och ordlekar, intertextualitet samt litterära 

anspelningar. Den 152 sidor långa diktsamlingen innehåller nästan lika många dikter och av 

dessa innehåller omkring en femtedel någon form av språkväxling.  

 Valet av material grundar sig i huvudsak i att diktsamlingen är en av inte alltför många vari 

språkväxling återfinns och vilken har svenska som huvudspråk. Den är dessutom en samtida 

publikation som varit aktuell bland recensenter och därav omnämns i flertalet större tidskrifter 

– precis som Ekelund/M som i samband med publiceringen ställts i rampljuset genom ett antal 

intervjuer. Då en längre presentation av både författaren och verket samt dess kontext är en del 
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av den aktuella analysmodellen kommer materialet här inte presenteras närmare. Detta görs 

istället i anslutning till analysresultatet i avsnitt 4.  

 

4 Analys av Ekelunds/M:s Läppstifterska  

I kapitlet presenteras de resultat analysen av Ekelunds/M:s Läppstifterska givit. Då alla 

komponenter i analysen samverkar med varandra har de inte analyserats separat. Däremot 

presenteras de av tydlighetsskäl här under fyra separata rubriker, där den första, 4.1, utgörs av 

en författarpresentation. Nästföljande rubrik, 4.2, fokuserar på verkets kontext, medan själva 

texten står i fokus i 4.3. I delavsnitt 4.4 presenteras en tänkt modelläsare, baserad på 

analysresultatet från verket i övrigt. Vidare förs en resultatdiskussion i avsnitt 5, i vilken de 

olika analyskomponenternas växelverkan och koppling till varandra diskuteras och utvecklas 

vidare för att slutligen också landa i de slutsatser som kan dras baserat på samspelet dem 

emellan. 

 

4.1 Fredrik Ekelund/Marisol M 

Den svenska författaren Fredrik Ekelund/Marisol M föddes i Uppsala 1953 men har, bortsett 

från några kortare vistelser utomlands, sedan 1963 bott i Malmö (se Ekelund/M 2011). Hen 

debuterade 1984 som författare med romanen Stuv Malmö, kom!. Efter debuten har ytterligare 

nitton böcker av författaren publicerats. Den senaste av dem, Läppstifterska, kom 2020 och är 

hens andra diktsamling. Ekelund/M har också skrivit dramatik samt är medskapare till två 

filmer. Hen skriver själv huvudsakligen på svenska men arbetar också som översättare till 

svenska från danska, spanska, portugisiska och franska. Hen är också politiskt engagerad och 

kulturredaktör för nyhetssajten Bulletin. Dessutom ägnar sig Ekelund/M åt att föreläsa om sitt 

skrivande, sin litteratur och till följd av det också om HBTQ-frågor. HBTQ-temat är centralt i 

Ekelunds/M:s senaste verk och en konsekvens av att hen 2018 kom ut som transperson. Det var 

i samband med det som tidigare endast Fredrik Ekelund även började kalla sig för Marisol M.  

 Ekelund/M har omskrivits i flera större svenska tidskrifter och nyhetssajter såsom Dagens 

Nyheter, SVT nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Expressen. I artiklarna omnämns 

hen relaterat till sina publikationer, men också i egenskap av transperson samt kulturredaktör. 

Ekelunds/M:s litteratur har dessutom också tidigare varit föremål för språkvetenskapliga 
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studier; Dahl (2015) studerar interpunktionens funktioner i tre samtida romaner, däribland 

Ekelunds Fadevår, tack för ljuset! från 2010.  

 

4.2 Produktion, förmedling, reception och bearbetning 

Produktionen, det vill säga verkets tillkomst i vilket författaren är högst aktuell, har en tydlig 

koppling till Ekelunds/M:s språkliga kompetenser och bakgrund. I Läppstifterska är svenska 

huvudspråket medan språkväxlingen sker till engelska, franska, portugisiska, spanska, tyska 

samt den sydsvenska varieteten skånska. Ekelund/M själv är som nämnts verksam som 

översättare från tre av dessa språk (portugisiska, spanska och franska). Vidare är engelska ett 

språk som både Ekelund/M själv och en övervägande del av Sveriges befolkning (och därmed 

också hens huvudsakliga grupp läsare) kan eller delvis kan. Inslaget av skånska i verket kan 

kopplas till författarens hemort, vilken ligger i just Skåne. Både skånskan och engelskan kan 

alltså inte enbart kopplas till produktionen utan dessutom till receptionen i form av verkets 

primära läsarkrets.  

 Förmedlingen av Läppstifterska har i huvudsak skett genom det svenska förlaget Albert 

Bonniers Förlag. Genom förlaget har Ekelund/M också tidigare gett ut flertalet av sina böcker. 

Verket har, liksom författaren, sedan publiceringen 2020 omskrivits i ett flertal recensioner och 

andra artiklar. Den litterära flerspråkigheten omnämns dock inte i dessa. Istället står mestadels 

författarens transidentitet i fokus – vilket således reflekterar vad som också är verkets mest 

centrala tema. Däremot utelämnas i recensionerna de flerspråkiga ordlekar och poetiska uttryck 

Ekelund/M använder dels för att förmedla innehållet, dels för att skapa och utsmycka det 

poetiska språk som präglar verket. De aktörer som är delaktiga i bearbetningen har alltså fram 

till nu inte kommenterat språkväxlingen, och därmed inte påverkat den i varken positiv eller 

negativ riktning. 

 I Läppstifterska kan mycket av flerspråkigheten kopplas till platser och personer utanför 

Sverige. Ekelunds/M:s vistelser utomlands speglar på så vis också där innehållet. Sambandet 

blir ännu tydligare av diktsamlingens baksidestext som bekräftande inledningsvis lyder: 

”Läppstifterskas dikter är skärvor ur verkliga livet.”.  
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4.3 Språkväxlingens form och funktion 

Här presenteras analysens textuella nivå. I fokus står språkväxlingens form och funktion samt 

flerspråkighetens samspel med textinnehållet. Formen och funktionerna exemplifieras genom 

utdrag ur specifika dikter men relateras också till verket i sin helhet. Inledningsvis kommenteras 

språkväxlingens form. Den manifesta växlingen presenteras vidare utifrån frekvens, men 

kopplas samtidigt också till textinnehållet då samtliga komponenter samverkar. Vidare 

presenteras genom exempel 2 den för verket vanligaste typen av markering samt integrering. 

Exempel 2 visar också på flera av de vanligaste funktionerna med språkväxlingen i 

Läppstifterska. De påföljande exemplen (3–9) visar likt exempel 2 på språkväxlingens typiska 

utformning och funktioner, men tar också upp några undantag där Ekelunds/M:s språkväxling 

skiljer sig åt från den i resterande dikter. Slutligen presenteras i delavsnittet några utdrag där 

språkväxlingen sker till tyska. Det eftersom dessa sticker ut i fråga om längd, funktion, koppling 

till innehåll samt delvis också form och integrering. Sist i delavsnittet sammanfattas de 

övergripande resultat som analysen mynnat ut i. 

 Till sin form är språkväxlingen i Ekelunds/M:s diktsamling uteslutande manifest. Dock finns 

enstaka indikationer om att flera språk brukas eller brukats – de faktiska uttalandena är dock 

inget som återges i dikternas innehåll och därför utgör de inte ens latent språkväxling. Ett 

exempel finns i dikten (paris)2, där diktjaget och den andra karaktären som figurerar i dikten 

har fått växla från franska till sitt förstaspråk svenska. 

 

(1)   när du frågade mig om jag var svensk 

 och började gråta när jag sa ja, 

  ditt ansikte darrade när jag drog upp 

 dej ur ensamheten med några ord 

  på vårt språk […] (Ekelund/M 2020:48). 

 

I exempel 1 förstår läsaren att både franska och svenska använts på platsen som beskrivs, men 

eftersom endast ett (1) ord (”ja”) återger något av konversationen går det inte att utläsa att någon 

växling inom dialogen skett eller ej.  

 

2 Samtliga dikttitlar i Läppstifterska inleds och avslutas med parentestecken samt skrivs uteslutande med gemener. 

För att åtskilja dem från övriga parenteser i texten kursiveras här dikttitlarna. 
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 Den manifesta språkväxlingen är i diktsamlingen däremot både tydlig till sitt uttryck och 

relativt frekvent. Redan på omslaget till Läppstifterska möter läsaren en indikation om 

flerspråkighet; författarnamnet Marisol liknar spanskans mar y sol (hav och sol). Sekvensen får 

dessutom senare i diktsamlingen agera titel till en av dikterna samt också avsluta hela verket. 

Bortsett från författarnamnet på framsidan av omslaget är dock språkväxlingsfrekvensen 

mycket låg i diktsamlingens första del. Inte förrän på sida 43, en knapp tredjedel genom boken, 

möter läsaren den första språkväxlingen. Efter denna är omkring en femtedel av dikterna 

flerspråkiga. Flerspråkighetens frekvens har en relativt tydlig koppling till dikter som gestaltar 

platser utanför Sverige alternativt personer med annat geografiskt ursprung än Sverige, även 

om den också förekommer i andra sammanhang.  

 

(2)  stearinljus i skogen där du mördades med en kula i bröstet, 

   seulement une travestie, knappt en rubrik, så skrivs 

  historien i blod, Vanesa […] (Ekelund/M 2020:111). 

 

Exempel 2 är hämtat ur dikten (vanesa campos in memoriam). Både språkväxlingen i exemplet 

och diktens titel i vilken Vanesa Campos omnämns bidrar till att flytta läsaren till det 

franskspråkiga Paris. Växlingen till franska kan översättas till ”bara en transvestit” och dess 

innehåll kan förklaras av att Vanesa Campos var en transperson från Peru som levde och 

livnärde sig som sexarbetare i franska Paris. Språkväxlingen kan tolkas skildra uttalanden i 

Frankrike vid tiden då diktens handling utspelar sig. Genom att växlingen till uttalandets 

originalspråk sker ökar här autenticiteten. En sådan ökad autenticitet där tal eller text återges är 

en ofta återkommande funktion med språkväxlingen i Läppstifterska. Likaså växlingens 

koppling till en miljö utanför Sverige är utmärkande för flerspråkigheten genom hela verket. 

Utöver autenticitetsökningen samt utöver kopplingen till flerspråkiga miljöer och situationer är 

diktutdraget i exempel 2 också ett typexempel på hur Ekelunds/M:s språkväxling ofta är 

markerad genom kursivering, samt hur den mestadels är integrerad så att flerspråkigheten utgör 

en komplementär text. Språkväxlingen bidrar dessutom till att skildra det i verket centrala 

transtemat.  

 Ordet ”travestie” (franska för ”transvestit”) i exempel 2 möjliggör också det halvrim som 

skapas tillsammans med nästföljande fras, ”knappt en rubrik”. På så vis använder Ekelund/M 

flerspråkigheten också som ett verktyg för att utvidga det poetiska språket. Att hela den 

språkliga repertoaren kan nyttjas för att uttrycka sig poetiskt syns också i dikten (ex-).  
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(3)  komma, komma, 

   punkt, 

  ex- 

   tas, 

  ex- 

   it, 

  ut, ut, ut, (Ekelund/M 2020:53). 

 

Ekelund/M använder, som exempel 3 visar, i dikten ord som inleds med just ex- och låter också 

engelskans exit (ex-it) fungera både semantiskt och stilistiskt. Dels kan det översättas till ”ut” 

eller ”utgång”, dels skapas tillsammans med ”ex-tas” en anafor som bidrar till ett poetiskt 

uttryckssätt. I fråga om markering och integrering utgör exempel 3 däremot snarast ett undantag 

mot flerspråkigheten i verket generellt. Det engelska ordet ”ex-it” markeras inte (åtminstone 

inte mer än något annat i dikten), men översätts på nästföljande rad med ”ut” vilket genererar 

en parallell text.  

 I dikterna fungerar den manifesta språkväxlingen också som uttryck för geografiskt ursprung 

och språklig bakgrund. Både i (tivoli) (exempel 4) och i (nicanor parra) (exempel 5) syns de 

två funktionerna. I flera dikter, däribland (tivoli) (exempel 4), skildras med kombinationen av 

markering och en talspråksnära stavning dessutom ett autentiskt uttal som ytterligare bidrar till 

att ge uttryck åt specifika ursprung. I exempel 4 syns också hur Ekelund/M nyttjar språkväxling 

för att skildra diktjagets transidentitet och kluvenheten hen känner inför densamma. 

 

 

(4)   den thailändska horan utanför Tivoli, jag full 

  och har glömt att ta bort läpp-, läpp-, läpp- 

   stiftet, vinter när hon skriker läjdibåj, läjdibåj! 

  en pisksnärt, sen blir allt svart, svart, en avklippt film, 

   minneslöst, tills 

  konduktören skakar liv i mej 

   i en främmande stad, är detta ett påga- 

  tåg? Morgonmänniskor på perrongen, 

   men inte jag, kvar 

  i 

   kvinnan, läpp-, läpp-, läpp- 

  stifterskan […] (Ekelund/M 2020:89). 
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(5)  […] pedagog- 

   iskt och trummade in 

  cuecans grunder i mej med knogarna 

   mot trädgårdsbordet och sa att 

  utan gnista – chispa – finns 

   ingen poesi […] (Ekelund/M 2020:146). 

 

Den första språkväxlingen i exempel 4 skildrar hur ”den thailändska horan” ropar ”läjdibåj” – 

på engelska men med ett inte så engelska uttal. Lady boy, eller läjdibåj som Ekelund/M skriver 

det, är det kanske vanligare engelska ordet för Kathoey. Begreppet har en stark koppling till framför 

allt transkvinnor i Thailand, och därmed fungerar språkväxlingen som uttryck för identitet och 

ursprung. Dessutom verkar flerspråkigheten precis som i exempel 1 figurera då handlingen 

utspelar sig i utanför Sverige, i exempel 4 i Danmark. 

 Diktens andra språkväxling utgörs av en varietetsväxling från standardspråk till dialekt. 

”Pågatåg” är benämningen på tågtrafiken i Skåne län, men fungerar här också som en växling 

till skånska där ”påg” är ett annat ord för pojke. Genom den kursiva markeringen samt genom 

det i dikten efterföljande innehållet använder Ekelund/M ordet ”pågatåg” både för att tala om 

att diktjaget numera befinner sig på ett tåg i Skåne och för att distansera diktjaget från den 

manliga identiteten – hen själv är ”kvar i kvinnan”.   

 Exempel 5 återger genom ”chispa” hur diktjagets sällskap talar spanska. Att det i exemplet 

är just det spanska och inte det portugisiska ordet förstås av språkväxlingens samverkan med 

diktinnehållet; dikten utspelar sig i det spanskspråkiga Chile. Den geografiska platsen förstås 

exempelvis utifrån diktens titel (nicanor parra) som indikerar att dikten handlar om den 

chilenska poeten med samma namn, samt av ”cuecans grunder” där Ekelund/M syftar på den 

chilenska dansen cueca. Exempel 5 är dessutom ytterligare ett exempel på hur flerspråkigheten 

kan skapa stilfigurer, här assonansen som uppstår av ”gnista” tillsammans med ”chispa”. 

 Genom exempel 4 visas hur Ekelunds/M:s språkväxling kombineras med avvikande 

stavning för att återge autentiskt uttal. Även i dikten (tjuven) återfinns samma funktion. I 

utdraget från (tjuven) i exempel 6 skrivs ”happy hour” om till ”häppi hour” vilket förtydligar 

hur ordet – trots att det beskrivs i både SAOL samt SO – fortfarande har en stark koppling till 

engelskan.  

 

 



25 

 

(6)   Folkungagatan, Götgatsbacken, Slussen, människor 

  i huvudstaden glada, rör sig i flockar, 

   häppi 

  hour 

   men skymning hos mej, skyndar på stegen, 

  ett killgäng? 

   byt sida, 

  ett stort tjejgäng? (Ekelund/M 2020:87). 

 

Hade Ekelund/M med ”häppi hour” enbart syftat på vad som i SAOL (2015) beskriver som en 

”period på dagen med förmånliga priser på restauranger” hade uttrycket inte utgjort en faktisk 

växling från svenska. Men då det av nästföljande rad (”men skymning hos mej”) framgår att 

hen med uttrycket också åsyftar vad som kan direktöversättas till ”glad timme” står det klart att 

det ändå rör sig om en växling. På så vis fungerar språkväxlingen återigen som ett verktyg för 

att genom ett enda uttryck uttrycka flera och olika betydelser. Språkväxlingen fungerar 

dessutom återigen som ett verktyg för att skildra det centrala transtemat; diktjagets kluvenhet 

och omnämnda skymning tycks orsakas av och återspeglas i valet mellan tjejgänget på ena sidan 

gatan och killgänget på den andra. 

 Som exempel 1–6 visar utgörs språkväxlingen nästan uteslutande av något eller några få ord. 

De dikter Ekelund/M använder tyska i utgör dock ett tydligt undantag till detta, se exempel 7 

och 8. 

 

(7)   kvittar lika, bakom gylfen 

  strålar det av mening, liv, ich bin, du bist, wir sind 

   auf Liebe eingestellt, so geil, 

  på alla fyra på ditt flak, du i himlen, 

   denn das ist unsere Welt […] (Ekelund/M 2020:73). 

 

(8)   när elden slår upp i ett gat- 

  hörn: ögon, kroppar, 

   möte 

  och långt därinne i mej, 

   röstens jubel: Ja! Ich weiss woher 

  ich stamme! Flamme bin 

   ich sicherlich! (Ekelund/M 2020:119). 
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I både exempel 7, (fragile), och exempel 8, (eufori), växlar Ekelund/M till tyska under vad som 

relativt övrig språkväxling i diktsamlingen är ganska långa sekvenser. Var dikterna med växling 

till tyska utspelar sig framgår inte av innehållet – att det rör sig om att skapa autentiska 

skildringar går därmed inte att bekräfta. Istället kan växlingarna till tyska som exemplen visar 

tydligt relateras till kärlek och sex. ”auf Liebe eingestellt”, ”geil” samt ”denn das ist unsere 

Welt” i exempel 7 kan översättas till ”inställda på kärlek”, ”kåt” och ”för det här är vår värld”. 

I exempel 8 skriver diktjaget på tyska om att vara en flamma. Dikterna visar på så vis hur ett 

visst språk i verket kan kopplas till en viss domän eller kontext. 

 Samtlig språkväxling i Läppstifterska är alltså manifest till sin form. Den markeras ofta, men 

inte alltid, med kursivering och då för att av olika anledningar betona diktens innehåll. I stor 

utsträckning är språkväxlingen integrerad i texten och översätts inte. Undantag finns dock. 

Växlingarna uppträder ibland med en tydlig översättning (se exempel 5) och ibland med en 

översättning som inte lika tydligt är just en översättning (se exempel 3). Huruvida översättning 

finns eller inte har viss korrelation med sannolikheten att mottagaren kan förstå innehållet även 

i den komplementära texten. Exempelvis är engelskan i exempel 6 oöversatt medan en 

översättning finns i direkt anslutning spanskan i exempel 5. Korrelationen gäller dock långt 

ifrån alltid, vilket blir tydligt i exempel 7 och 8 där längre oöversatta sekvenser på tyska 

återfinns. Språkväxlingens frekvens skiljer sig därav till viss del åt mellan de olika språken. 

Exempelvis är tyskan mer frekvent där innehållet anspelar på sex och kärlek, medan frekvensen 

av växling till spanska och engelska ökar relaterat till personer eller geografiska platser. 

Språkväxlingens placering är i verket blandad och förekommer både som återgivet tal och i 

övriga delar av texten.  

 Språkväxlingens funktioner är i verket flera. Att återge flerspråkigt tal eller flerspråkig text 

på ett autentiskt sätt är en återkommande funktion. Genom språkväxlingen skapas också ett 

poetiskt språk i vilket ordlekar samt mångtydlighet figurerar och bidrar till att skildra diktjagets 

kluvna transidentitet. Att diktsamlingen inte konsekvent är skriven på svenska skapar också 

viss stämning i texten; genom språkväxling till flera olika språk upplevs texten som språkligt 

tillåtande. 

 



27 

 

4.4 Modelläsare 

Här presenteras i enlighet med Haapamäkis och Erikssons (2017) analysmodell en konstruerad 

modelläsare till Läppstifterska. Modelläsaren bör vara flytande i svenska. Hen bör också besitta 

minst nybörjarkunskaper inom något eller flera av språken engelska, franska, portugisiska, 

spanska och tyska. Att svenska är det språk diktsamlingen kräver att modelläsaren är flytande i 

kan dels förklaras av att det är huvudspråket i boken, dels av att goda kunskaper inom språket 

är önskvärt för att förstå de ordlekar som förekommer. Att förstå övriga språk är inte helt 

nödvändigt för att förstå verket i sin helhet, men däremot för innehållet i specifika dikter. Att 

en modelläsare därför skulle behöva kunna samtliga språk som figurerar i boken tycks dock 

inte helt rimligt då växlingarna utgörs av relativt korta sekvenser. Flera gånger utgör 

växlingarna dessutom parallella texter där innehållet från de eventuellt främmande språken helt 

eller delvis översätts till eller förklaras på svenska. 

 

5 Diskussion 

Språkväxlingen i Läppstifterska medverkar i skapandet av det poetiska och uttrycksfulla språk 

som karaktäriserar diktsamlingen. Den bidrar också till att återge autentiska flerspråkiga miljöer 

och personer från verkliga livet. Via språket och de flerspråkiga miljöerna medverkar 

flerspråkigheten till att skildra det transidentitetstema, och övriga teman, som står i centrum för 

verket. Språkväxlingen bidrar också till att skapa den språkligt tillåtande stämning som råder i 

texten och i vilken språk utöver svenska har en helt självklar plats. Nämnda effekter av den 

litterära flerspråkigheten i diktsamlingen är de främsta och mest övergripande slutsatserna som 

kan dras av analysen. Det är genom samspelet mellan produktion, förmedling, reception, 

bearbetning, form, funktion, innehåll och (modell)läsare som flerspråkighetens slutliga effekter 

i diktsamlingen kan existera, och nämnda slutsatser kan dras. I det följande diskuteras därav 

analysresultatet för respektive analyserad komponent, men med fokus på samband och 

samverkan dem emellan. Också analysmodellen samt dess kompabilitet med poesi diskuteras 

och kommenteras.   
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5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Produktion, förmedling, reception och bearbetning 

Vid en analys av verkets kontextuella komponenter, produktion, förmedling, reception och 

bearbetning, visar det sig att författarens flerspråkighet återspeglas i verket. Ekelund/M 

använder sig av de språk hen själv kan för att genom dikterna skildra skärvor ut det verkliga 

livet. Hen kopplar också sina vistelser på platser utomlands till innehållet och anpassar delvis 

valet av språk därefter. Det finns däremot inget som tyder på att Ekelunds/M:s läsarkrets i 

speciellt hög grad fått forma språkväxlingen (jfr Haapamäki & Eriksson 2017:181). 

 Bearbetningen av diktsamlingen i form av recensioner och andra omnämningar har nästan 

uteslutande handlat om författaren och hens transidentitet. Hur receptionen av språkväxlingen 

ser ut är därför oklart. Utelämnandet av ämnet är däremot i sig intressant att fundera över. 

Kanske upplevs språkväxlingen av recensenterna inte som en av diktsamlingens utmärkande 

egenskaper, eller så har de inte lagt märke till den i speciellt hög grad.  

 Rörande förlagets inverkan på flerspråkigheten kan en sådan inte uteslutas totalt, men verkar 

osannolik då förlagets utgivning präglas av mångsidighet samt då Ekelund/M redan sedan 

tidigare är etablerad som författare. Haapamäki och Eriksson (2017:182) diskuterar huruvida 

förlaget som publicerat Westös romaner i någon utsträckning påverkat språkväxlingen. Förlaget 

tycks ha haft relativt stor acceptans för flerspråkigheten. Till skillnad från i denna studie har de 

dock haft möjlighet till direktkontakt med förläggaren, vilket förstås hade varit önskvärt för att 

kunna dra någon slutsats kring förlagets inflytande. 

 

5.1.2 Språkväxlingens form och funktion 

Språkväxlingens form är som nämnts uteslutande manifest, och har därav analyserats utifrån 

frekvens, placering, markering och integrering. Den markerade och integrerade språkväxlingen 

i verket förekommer i Läppstifterska mest frekvent, även om både omarkerad och ej integrerad 

växling också uppträder. Den totala växlingsfrekvensen genom verket kan inte sägas vara 

speciellt hög då flera dikter helt saknar språkväxling. Den höga andelen markerad språkväxling 

i kombination med att växlingarna generellt är relativt få leder till att växlingen upplevs 

framstående. Den inverkar således på läsupplevelsen genom att tvinga läsaren att stanna upp 

och uppleva det innehåll, det poetiska språk, det efterliknande av verkligheten eller den 

mångtydlighet som växlingen kommer med. Också den språkväxling som är icke-integrerad 
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tycks i diktsamlingen ha nämnda effekter. Exempelvis är ”chispa” i exempel 5 översatt, alltså 

icke-integrerat. Trots detta bidrar det till att ge läsaren en mer autentisk skildring av den 

spanskspråkiga miljö i vilken diktjaget befinner sig. Effekten av markering kombinerat med en 

låg växlingsfrekvens har i Läppstifterska därmed en effekt som tydligt skiljer sig åt från den 

Haapamäki och Eriksson (2017:177) menar att detsamma orsakar i Vådan att vara Skrake. De 

kommer fram till att markeringen tillsammans med den låga frekvensen och många icke-

integrerade växlingar gör att språkväxlingen fungerar främst som utsmyckning (Haapamäki & 

Eriksson 2017:177). Som nämnts skildras också autentiska flerspråkiga personer och situationer 

genom växlingarna i Läppstifterska. Detsamma gör en å andra sidan hög växlingsfrekvens samt 

en hög grad av integrering i Drakarna över Helsingfors (Haapamäki & Eriksson 2017:177). 

Växlingsfrekvens, markering och integrering verkar alltså inte nödvändigtvis ha precis samma 

effekter för poesin som för romaner och liknande prosatexter. Att skapa en illusion av autentiska 

flerspråkiga miljöer och personer tycks i Läppstifterska inte kräva en särskilt hög 

växlingsfrekvens. Språkväxlingen fungerar i dikterna dessutom långt utöver utsmyckning, även 

då den inte är integrerad.  

 Skillnaden mot integrering i romaner blir också tydlig i en jämförelse med Nittves (2015) 

analys av två romaner. Då integrering inte sker kan ett så kallat hybridspråk inte bildas (Nittve 

2015:260). I Läppstifterska skapas visserligen parallella texter genom översättningar – 

samtidigt som de parallella texterna inte enbart fungerar som översättningar. De parallella 

texterna är också en del av poesin och det poetiska språket, vilket vi sett bland annat i exempel 

5 där ”gnista” och spanskans ”chispa” både skapar assonans och fungerar översättande. 

Översättningarna i sin tur tycks i verket inte ha någon tydlig koppling till mottagarnas 

språkkunskaper (jfr Haapamäki & Eriksson 2017:181, Perloff 2010:136 f). Istället är de snarast 

kopplade till poesin, till autentisk flerspråkighet eller till markerande av växlingen.  

 En av nämnda funktioner med språkväxlingen i Läppstifterska är att skapa mångtydighet. 

Den fungerar i sin tur dels stilistiskt för det poetiska språket, dels utökande för innehållet. 

Mångtydigheten syns bland annat i den dubbla bemärkelsen av uttrycket ”pågatåg” i exempel 

4. Genom växlingens samverkan med markeringen får ordet två helt skilda betydelser. Att 

mångtydlighet kan vara en funktion i flerspråkig poesi har också bland andra Södergren (2018) 

och Grünthal (2011) konstaterat.  

 Språkväxlingen och det poetiska språk samt mångtydigheten den anbringar verkar för att 

lyfta fram dikternas innehåll och hela diktsamlingens centrala transtema. Förmedlingen av 

transtemat exemplifieras tydligt genom ”pågatåg” (exempel 4), där diktjagets manliga 
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respektive kvinnliga identitet ifrågasätts genom skånskans ”påg”. Transtemat återfinns i de 

flesta av dikterna, ytterligare ett exempel är dikten (tjuven) (exempel 6). ”Häppi hour” 

kontrastivt diktjagets ”skymning hos mej” återspeglas i den kluvna transidentiteten som i dikten 

består av velandet mellan tjejgänget på ena sida gatan och killgänget på den andra sidan. Då 

Ekelund/M med språkväxling förmedlar tema och innehåll nyttjar hen bredden av sin språkliga 

repertoar för att genom translanguaging, eller transspråkande, skapa ett poetiskt transspråk. 

 Refsum (2010) menar att litterär språkväxling kan verka deterritorialiserande rörande 

föreställningar om nationalitet, identitet och världslitteratur. Den relativt låga frekvensen av 

språkväxling i Läppstifterska gör att språkväxlingen inte nödvändigtvis – åtminstone inte 

speciellt tydligt – verkar deterritorialiserande. Däremot inkluderas i och med språkväxlingen, 

de flerspråkiga personerna samt miljöerna och transidentiteten som tema flera nationaliteter och 

identiteter. I och med det bildas också en språkligt inkluderande text. Intertextuella sekvenser 

finns det gott om i diktsamlingen, men de saknar helt koppling till språkväxlingen.  

 Rörande markeringen av språkväxling i verket har jag konstaterat att den mestadels består 

av kursivering. I analysmodellen beskrivs markering som en typografisk skillnad från resten av 

texten alternativt som parallella texter, alltså översättningar (Haapamäki & Eriksson 2017:164).  

De icke-integrerade växlingarna utgör därav också markeringar. Vidare finns det i 

diktsamlingen ytterligare typer av markering, som inte beskrivs i anslutning till analysmodellen. 

I exempel 3 samt 4 markeras ”ex-it” respektive ”påga-tåg” genom bindestreck, i exempel 6 får 

”häppi hour” två egna rader och i exempel 5 markeras ”chispa” med omgivande tankstreck. 

Alla tre markeringstyper gör växlingen mer visuellt utstickande. Tankstreck används enligt 

Språkrådet (se Svenska skrivregler 2017:214) dessutom ofta för att ”ange paus före något 

oväntat”. Samtidigt är ovan nämnda markeringar inte specifika för enbart språkväxling, utan 

kan i viss utsträckning relateras till diktformatet. Således är formaspekten möjligen än mer 

komplex, men också intressant, att analysera inom poesi. En mer utvecklad sådan analys finns 

inte utrymme för inom ramarna för föreliggande studie, men är en potentiellt intressant aspekt 

för framtida analyser.  

 

5.1.3 Modelläsaren 

En modelläsare till Läppstifterska behöver inte vara flerspråkig i bemärkelsen att behärska flera 

språk flytande, men bör till viss del ha kunskaper inom några av de övriga språk som påträffas 

i verket. En svensk- och enspråkig läsare exkluderas inte nödvändigtvis, men går däremot miste 
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om delar av diktsamlingen. Dels förmedlas delar av innehållet och i synnerhet delar av 

transtemat på andra språk, dels bildar flerspråkigheten i verket poetiska och komplementära 

enheter. Till skillnad från Haapamäkis och Erikssons (2017:168) modelläsare till Drakarna 

över Helsingfors präglar dock inte de flerspråkiga komplementära enheterna verket i så hög 

grad att en enspråkig läsare stängs ute.  

 Huss och Tidigs (2015) nämnda kritik mot begreppet modelläsare rör varje enskild läsares 

tolkning. De menar att texten för varje läsare genomgår en process i vilken den tolkas, och att 

det därför är irrelevant att tala om en ideal läsare. Haapamäki och Eriksson (2017) menar å 

andra sidan att en sådan är relevant i fråga om flerspråkighet. Att tala om en modelläsare till 

Läppstifterska säger något om hur flerspråkigheten figurerar i verket. Därmed inte sagt att den 

konstruerade modelläsaren är den enda potentiella läsaren, i synnerhet eftersom det rör sig om 

relativt korta sekvenser av språkväxling. Att själv söka upp översättningar är för den angelägna 

inte särskilt krävande. Att förstå precis allt i verket är heller inte nödvändigt för att kunna ta till 

sig respektive dikts innehåll.  

 Utöver språkkunskaper skulle en ideal läsare till Ekelunds/M:s diktsamling ha viss 

förkunskap om innehållet i författarens självbiografiska Q, samt övergripande kunskaper om 

HBTQ-frågor och relaterade begrepp. Vissa av begreppen, exempelvis ”läjdibåj” (se exempel 

4) är dessutom kopplade till flerspråkighet, men i övrigt rör dessa aspekter av en modelläsare 

inte språkväxlingen och diskuteras därför inte närmare här. 

 

5.2 Analysmodellen och dess applicerbarhet på poesi 

I föreliggande studie har Haapamäkis och Erikssons (2017) reviderade analysmodell applicerats 

på poesi. Den är tidigare i huvudsak använd för analyser av romaner. Med anledning av det 

diskuterar jag här kort dess applicerbarhet på poesi.  

 Överlag har analysmodellen fungerat väl att applicera på diktsamlingen. Väldigt få 

anpassningar har krävts, och de som gjorts har mestadels varit inom ramarna för vad 

analysmodellen tillåter. Som tidigare nämnts i diskussionen fanns vissa svårigheter i att omtolka 

vad form och i synnerhet markering innebär när diktformatet i grunden är annat än det i prosa. 

De markeringstyper som kan kopplas till analysmodellen har dock gått att använda utan 

problem – det eventuellt problematiska låg istället i att fler markeringstyper kunnat identifieras 

i dikterna.  



32 

 

 Translanguagingbegreppet har i analysmodellen explicit uttryckt ingen central plats. Då 

modellen använts för att analysera poesi har mångtydighet och språköverskridande ordlekar 

visat sig utgöra några av språkväxlingens funktioner. Genom dessa funktioner har relevansen 

av att tala om ett bruk av hela den språkliga repertoaren, utan tydliga gränser språken emellan, 

blivit tydlig. Därav är möjligen translanguaging ett begrepp att ta hänsyn till och väva in i 

analysen då analysobjektet tillhör genren poesi.  

 Sammantaget har analysmodellens struktur och indelning av samt benämningar på olika 

analyskomponenter hjälpt till att belysa den litterära flerspråkighetens effekter på texten, hur 

språkväxlingen uttrycks och varför den finns där, samt att åskådliggöra hur kringliggande 

kontext kan påverka flerspråkigheten i verket. 

 

6 Avslutande kommentarer 

Föreliggande studie syftade till att besvara tre frågeställningar rörande språkväxlingens form, 

språkväxlingens funktioner samt samspelet mellan form, funktion och innehåll. Formen är 

konsekvent manifest, men varierar i fråga om markering, frekvens och integrering. Formen har 

tydliga samband till textinnehållet – frekvensen ökar då flerspråkiga personer eller miljöer 

skildras, och markeringar används för att betona. Språkväxlingen har i verket flera funktioner, 

som samtliga byggs upp av växlingen i sig kombinerat med dess form. Framförallt tre 

övergripande funktioner fyller den. Först och främst byggs genom den litterära flerspråkigheten 

ett poetiskt språk fyllt av mångtydighet och ordlekar och genom vilket det centrala transtemat 

förmedlas. Flerspråkigheten bidrar också till att autentiskt skildra flerspråkiga situationer. 

Slutligen präglar den också verket genom att skapa en stämning i vilken fler språk än svenska 

samt fler miljöer än en typisk svensk sådan tillåts.   

 I analysen har relativt få aspekter rörande förmedling och reception kunnat tas i beaktande, 

eftersom sådan information i låg utsträckning funnits att tillgå. Om analysresultatet hade 

påverkats i någon riktning av mer information går inte att veta säkert, eftersom man aldrig i 

förväg kan veta vilka av komponenterna som är relevanta i en enskild analys (Haapamäki & 

Eriksson 2017:183). Önskvärt för framtida analyser med analysmodellen hade varit att genom 

kontakt med exempelvis författare och förläggare kunna kartlägga hur förmedling och tänkta 

mottagare har inverkat på den litterära flerspråkigheten.  
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