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Punctuation is an indispensable element in formal and literary texts as well as everyday writing.
Studying punctuation is therefore necessary in order to understand written language. Still, it
does not fit easily into descriptions of language as an abstract, given system, composed of
lexicon and grammar. Within the framework of Bakhtinian dialogism, however, linguists have
started to study languaging as an interactive, situated process, meaningful in concrete, embodied
utterances. While many such studies have focused on spoken language, this PhD dissertation is
an attempt to study written language from a dialogical perspective. The aim of the study is to
explore the functions of punctuation and to integrate the analysis of punctuation into a broader
theoretical understanding of written language. This is achieved through qualitative analyses of
three contemporary Swedish novels: DIVA by Monika Fagerholm (1998), Förvandling by Eva
Adolfsson (2005) and Fadevår, tack för ljuset! by Fredrik Ekelund (2010). In order to discover
the rich meaning of specific instances, linguistic details are studied in relation to different aspects
of context: the local co-text of the sentence, paragraph, chapter and novel as a whole, relevant
intertextual contexts, and, to some extent, contemporary literary movements and technological
developments, etc.

In all of the three novels, punctuation is an integrated element of style and characterization,
and important thematic aspects of each novel are visible at the level of punctuation. General
patterns are also to be seen, the most important of which concern, firstly, how punctuation
divides the units of written language, and regulates the relationship between these units,
and secondly, how shifts in voice and tone are constructed in the novels with the help of
punctuation. Furthermore, punctuation can create visually iconic references. The results have
many implications for further research. Punctuation is a necessary and integrated part of written
meaning-making and should not be overlooked in text analyses. Moreover, punctuation plays
a crucial role in the construction of aspects like viewpoint and discourse presentation, which
can no longer be ignored. On the spatial surface of text, writers and readers create complex
interplays of voices.
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Förord 

Innan punkten är satt är texten öppen; den har potential att verkligen lyckas 
referera, likna erfarenheten. När den skrivande sätter punkt måste hon ha gett 
upp sin längtan efter fulländning; texten är ju en slutenhet, medan erfaren-
heten av verkligheten är att den är oändlig.  

 
Stycket ovan skrev jag i ett helt annat sammanhang, under min första tid som 
doktorand. När jag läser det nu, tänker jag att punkten som avslutar ett ytt-
rande hellre bör beskrivas som en överlämning till nästa talare. Textens icke-
fulländning uttrycks bättre som ett beroende av andra. Bara om vi låter ytt-
randen och tolkningar samspela och brytas mot varandra kan vi närma oss 
den förståelse vi söker. Sanningssökandet förutsätter att vi vågar yttra oss, 
visa vilken position vi för närvarande intar, utan att göra anspråk på att vara 
allvetande. Punkten behöver inte tryckas ned med besvikelse; den kan delas 
ut i frimodig förhoppning om en fortsättning. 

Det har varit en stor förmån att inom ramen för en doktorandtjänst få 
formulera detta yttrande i det vetenskapliga samtalet om interpunktion, skrift 
och litterärt språkande. Den gåvan tackar jag Gud och Sveriges skatte-
betalare för. En rad individer har förstås också som frågande och svarande 
dialogkamrater lämnat avgörande bidrag till avhandlingens tillkomst. Många 
gånger har jag upplevt att enstaka, slumpmässiga samtal, ofta med forskare 
inom helt andra ämnen, har väglett mig. Men flera människor har också på 
ett mer medvetet och systematiskt sätt varit till ovärderlig hjälp. 

Björn Melander har varit en makalös huvudhandledare, och till honom 
riktar jag mitt varmaste TACK. Han har hjälpt mig att söka mig fram på mitt 
sätt genom forskningsprocessen, alltid funnits tillgänglig för att diskutera 
mer eller mindre vilda idéer och agerat precis den kloka och uppmuntrande 
läsare som krävdes för att det skulle bli en avhandling av tankemyllret. Stort 
tack också till min biträdande handledare Anna Cullhed, som gång på gång 
har skjutit in just de klargörande frågor och referenser som jag inte visste att 
jag behövde, och hjälpt mig att se på materialet och min egen text från nya 
vinklar. 

Därnäst tackar jag Andreas Nord, som bistod med många klarsynta och 
hjälpsamma kommentarer vid mitt slutseminarium. En tidig version av kapit-
let om DIVA fick en värdefull ventilering vid Litteraturvetenskapliga institu-
tionen i Uppsala, vilket jag tackar Johan Svedjedal och övriga medverkande 
för. För läsningar av enstaka kapitel och/eller viktiga vetenskapliga samtal 
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tackar jag även Theres Bellander, Gustav Bockgård, Karin Hagren Idevall, 
Ingeborg Löfgren och Lina Nyroos.  

Kortare och längre perioder har jag vistats på annan ort, vilket har varit 
mycket betydelsefullt för skrivandet. Jag tackar Scandinavian Department 
vid UC Berkeley, Nordeuropa-Institut vid Humboldt-Universität, Berlin 
samt Stiftelsen Berget för deras gästfrihet. Hemma i Uppsala har Institu-
tionen för nordiska språk gett mig utmärkta förutsättningar vid en arbetsplats 
där de hjälpsamma administratörerna, meddoktoranderna och forskarkolleg-
erna är alltför många för att nämnas.  

Ett särskilt tack vill jag rikta till Siv Strömquist, som har lyst upp doktor-
andtillvaron med sin uppmuntran och sitt intresse för mitt projekt, förutom 
att hon kommit med många goda råd och dessutom glatt korrekturläst hela 
avhandlingen. Tack också till Erik och Donald MacQueen, som flertalet 
gånger har ryckt in och språkgranskat de avhandlingsrelaterade texter som 
jag skrivit på engelska, och tack Sara Engberg för formgivningen av avhand-
lingens skyddsomslag.  

Utifrån framstod forskarutbildningen inte bara som lockande, utan också 
som både främmande och skrämmande. Lena Hammargren och Göran 
Hamrin vill jag tacka för att de båda på var sitt sätt ingöt det mod i mig som 
krävdes för att lämna in ansökan. Detsamma gäller mina föräldrar och mor-
föräldrar, som så länge jag kan minnas har förmedlat en ovärderligt robust 
tilltro till min studieförmåga. 

 
Uppsala i trettondagstid 2015 
 
Alva Dahl 
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1 Inledning 

Intresset för skriftens minsta och diskretaste beståndsdelar förde mig in på 
ämnet för denna avhandling; jag fascinerades av de tysta tecknens viktiga 
verk och hur det ödmjukt och oftast obemärkt äger rum liksom i ordens 
skugga. 

Interpunktion ingår (i princip) alltid i såväl vardagligt som formellt och 
litterärt skriftspråkande. Att studera interpunktion är därför viktigt för att ut-
veckla vår förståelse av skriftspråkliga processer och för att förfina våra ana-
lysmetoder för olika texter. Ändå har sådana studier varit ovanliga. Kanske 
är det för att interpunktionen inte enkelt passar in i vår vanliga beskrivning 
av språket som uppbyggt av grammatik och lexikon som forskare ofta har 
bortsett från den. Lennard (2011) har ställt upp en taxonomi över inter-
punktionens osynlighet inom språkvetenskapen: denial (till exempel när ord-
mellanrum inte ingått i definitionen), repression (styvmoderlig eller hånfull 
behandling av dem som ägnar sig åt ämnet), habituation (oförmåga att se det 
konventionella och omarkerade), error (felläsningar) och absence (betyd-
elsebärande frånvaro av interpunktion).  

Lennard ser dock också en antydan till förändring och ökad synlighet för 
interpunktionen. Textkritiker och litteratursociologer har exempelvis alltmer 
börjat uppmärksamma textens visuella detaljer. Jag delar Lennards förhopp-
ningar, och ser tecken på en förändring också inom språkvetenskapen. Tidig-
are förbisedda fenomen, som tvekljud, pauser, prosodi och gester, har kom-
mit att studeras som viktiga element i samtalets meningsskapande. Inte heller 
dessa hör ju till grammatik eller lexikon, och samtalsforskarnas upptäckter 
har varit en annan inspirationskälla till min ansats att som textforskare »börja 
med de minsta elementen», som Öyvind Fahlström skrev (1954). Inom text-
forskningen kan man ana en parallell i framväxten av multimodal textforsk-
ning efter Kress & van Leeuwen (1996). Där studeras dock layout, färg och 
bilder snarare än själva skriftens utseende och minsta element (även om ock-
så typografi har väckt intresse på senare år, se 2.5), och interpunktionen är 
därmed lika osynlig inom detta forskningsfält. 

Det bristande intresset för interpunktion kan betraktas i ljuset av språk-
vetenskapens segdragna tradition av att betrakta språket som abstrakt sys-
tem, och därmed bortse från skillnader mellan tal och skrift. Detta har lett till 
att modeller och teorier som grundar sig på studier av skrivna texter har an-
vänts för att beskriva samtal, men också till att talat språk fortfarande tycks 
betraktas som primärt och överordnat skrivet språk, vilket sällan har väckt 
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intresse i sin egen rätt. Linell (2005b) har kastat ljus på dessa tendenser och 
förespråkar en syn på språk som social handling och undersökningar inrikt-
ade på språkande i stället för den traditionella dikotomin om system kontra 
bruk. Linell skriver framför allt om vilka konsekvenser det abstrakta och 
essentialistiska synsättet på språk har haft för språkvetenskapens förståelse 
av samtal, men ifrågasätter också dikotomiska föreställningar om tal och 
skrift och den paradoxala språkvetenskapliga föreställningen om skrift som 
en sekundär representation av mentala idéer och talat språk, som samtidigt 
har betraktats som mer »korrekt» än samtal (Linell 2005b: iix, 116 f.).1 
Medan allt fler språkvetare mot bakgrund av detta har börjat intressera sig 
för samtal, tycks det problematiska förgivettagandet om skriften som sekun-
där inte ha fått samma uppmärksamhet. »Det talade språket är primärt i för-
hållande till det skrivna, och samtalet är den grundläggande formen för all 
språkanvändning», inleds exempelvis en antologi om grammatik i samtal 
(Anward & Nordberg 2005). I kommentarer om interpunktion lyser denna 
föreställning igenom när skiljetecknen beskrivs som paus- eller intonations-
markörer, beskrivningar som i vissa fall kan upplevas som mycket träffande, 
men som osynliggör skriften som självständigt medium.  

Föreställningen om det talade språket som primärt kan ligga bakom att 
textforskare oftare intresserar sig för retoriska mönster och innehållsmönster 
på textens högre nivåer än för språkliga former. I den mån de språkliga 
detaljerna väckt intresse har de ofta behandlats som källor till information 
om talat språk, till exempel i språkhistoriska sammanhang där ljudinspel-
ningar saknas. Det finns undantag, inte minst inom den litterära stilistiken, 
men de har aldrig utgjort någon kraftig forskningsgren. Sett ur det perspek-
tivet är interpunktionen inget undantag. En viktig utgångspunkt för denna 
avhandling är alltså att skriftspråket fungerar självständigt och på sina egna 
villkor. Eftersom skriften uppfattas visuellt och organiseras spatialt finns det 
mycket som går att uttrycka i tal men inte i skrift, men också mycket som 
endast kan uttryckas i skrift. Avhandlingen är ett försök att studera, med 
särskild inriktning på interpunktionen, hur skrivna texter fungerar som språk. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna avhandling är tvådelat: för det första att utforska inter-
punktionens funktioner, och för det andra att integrera kunskapen om inter-
punktion i en övergripande teoretisk förståelse av skriftspråket. För att upp-
fylla avhandlingens syfte genomför jag i avhandlingen kvalitativa analyser 

                               
1 Derrida för ett besläktat resonemang i De la grammatologie (1967), där han dekonstruerar 
det västerländska idétraditionens dikotomi mellan tal och skrift. 
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av interpunktionen i tre samtida romaner, som antas ge prov på intressant 
och varierad interpunktion. Analyserna har letts av följande frågeställningar: 

Hur fungerar interpunktionen i de enskilda romanerna?  
Vilka generella mönster visar sig beträffande interpunktionens roll och 

funktioner i skriftspråkandet? 

Interpunktionens betydelse betraktas i avhandlingen som mycket kontext-
beroende. I tidigare forskning om interpunktion i enskilda verk har det sam-
tidigt funnits en tendens att knyta funktioner som är mer eller mindre allmänt 
utbredda (och som jag ofta ser prov på också i mitt material) till en specifik 
författare eller ett specifikt verk. Detta är ett skäl till att jag funnit det viktigt 
att både studera hur interpunktionen fungerar i enskilda konkreta texter och 
ta upp interpunktionsrelaterade fenomen som är gemensamma för de tre 
romanerna och som därför bör kunna säga något också om interpunktionens 
potentialer i skrift också på ett mer generellt plan. Tanken är alltså att nog-
granna läsningar av interpunktionen i enskilda texter kan ge beskrivningar 
som delvis kan vara överförbar till andra texter och därmed användas som 
jämförelsematerial i vidare forskning.  

Frågan om interpunktionens funktioner i enskilda romaner befinner sig i 
gränslandet mellan språkvetenskap, textkritik och litteraturtolkning. Samtid-
igt som avhandlingen har en tydligt språkvetenskaplig utgångspunkt har det 
varit min strävan att i avhandlingen kombinera förståelsemodeller från olika 
områden, i den mån detta kan göras utan teoretiska kollisioner, eftersom jag 
ser ett behov av att kombinera språkliga detaljstudier med ett mer hermeneu-
tiskt förståelsesökande, i stället för att låta helt skilda forskningsområden 
sköta dessa uppgifter. På så vis anknyter avhandlingen till den litterära 
stilistikens forskningstradition. 

Frågeställningarna förhåller sig till avhandlingens resultatdel på så sätt att 
den första frågan besvaras i kapitel 5–7, som består av mina analyser av 
romanerna, och den andra i kapitel 8–9, som innehåller resonemang om hur 
resultaten från romananalyserna kan överföras till en mer generell nivå. 
Avhandlingens andra delsyfte vill jag uppfylla genom de teoretiska resone-
mang som förs främst i kapitel 3, 8 och 9.  

1.2 Interpunktion: definitioner och avgränsningar 
Interpunktionstecken betraktas i denna avhandling som en öppen och 
dynamisk uppsättning tecken med besläktad funktion. De definieras som 
icke-alfabetiska och icke-numeriska tecken, tomma utrymmen och supra-
segmentala visuella detaljer (såsom särskiljande typsnitt eller typvariant) 
som genom sin plats i texten gestaltar, mång-/entydiggör eller på annat sätt 
förfinar och/eller framhäver textens innebörd.  
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Med interpunktion menas dessa tecken såsom de konkretiseras när vi skri-
ver och läser text. I avsnitt 2.6 anger jag argumenten för denna definition, 
som i hög grad bygger på den som Lennard (2005:151) använder för punctu-
ation. Med tecken menar jag i avhandlingen allt som ingår i definitionen, 
alltså även suprasegmentala tecken som kursivering och tomrum. Jag reserv-
erar mig mot en förståelse av interpunktionstecken som fixerade enheter i en 
abstrakt språklig idévärld (ett språksystem) varifrån vi tar dem i bruk. I 
stället betraktar jag dem som resurser, och interpunktionen som en process 
där meningen uppstår i interaktionen. Tecknen ska alltså inte förstås som 
havande någon given, inneboende mening; i stället förknippas de av språk-
ande individer med i varierande mån konventionaliserade och kontextbundna 
meningspotentialer. Jag delar Linells (2005b:4) syn på språkstruktur och 
språkhandling som »two interpenetrating perspectives». 

Exakt vilka konkreta tecken som tas upp i undersökningen varierar mellan 
romanerna i undersökningen. I DIVA och Förvandling räknas inte graden 
(teckenstorleken) som interpunktionellt relevant för denna undersökning 
eftersom den är konstant i brödtexten och inte fungerar på de sätt som defini-
tionen anger, även om den ur exempelvis bokhistoriskt perspektiv och läs-
barhetsperspektiv är funktionell och meningsbärande. I Fadevår, tack för 
ljuset! finns däremot textpartier i mindre grad än den omgivande texten, och 
jag har tolkat dem som viktiga för textens meningsskapande på ovanstående 
sätt; gradvariationen förfinar textens innebörd genom att tydliggöra skiftena 
mellan olika röster. Vissa av dessa textspecifika drag kan naturligtvis vara en 
produkt av andra personer än författaren; tillkomstprocessen och faktiska 
intentioner är dock inte relevanta för denna undersökning. Jag betraktar alla 
fenomen på denna textspecifika nivå som tillhörande författarinstansen eller 
den implicita författaren, det vill säga den intentionalitet som läsaren till-
skriver texten och element i texten för att skapa mening ur den.  

Materialet för denna undersökning är skrivet på svenska. En stor del av 
interpunktionens funktioner är dock gemensamma för de moderna alfabet-
iska skriftspråken, varför undersökningen har relevans för en vidare språk-
vetenskaplig krets.2 När jag i avhandlingen använder ordet skriftspråk är 
detta dock en praktisk förkortning, som inte innebär att jag menar att alla 
resultat är relevanta för alla skriftspråk. Avhandlingen behandlar också 
tryckt skriftspråk, vars förutsättningar är delvis andra än handskrivet eller 
                               
2 Det är dock möjligt att det finns vissa skillnader mellan interpunktionens roll och potential 
exempelvis hos språk som satskommaterar och språk som tydlighetskommaterar. Hos de förra 
tycks skriften hållas striktare samman med föreställningar om språkets abstrakta grammatik. 
Wehde (2000:100) hävdar exempelvis att det finns en principiell skillnad mellan å ena sidan 
grammatiska skiljetecken (punkt och komma), som är strikt reglerade, och å andra sidan de 
skiljetecken hon kallar typografiska (parentes, bindestreck, apostrof, tankstreck och 
citattecken), som hon menar är mycket mindre strikt reglerade. En sådan indelning har jag 
inte funnit något stöd för i min undersökning, men det är inte uteslutet att det här är fråga om 
en skillnad mellan skriftspråken och deras utveckling. 
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digitalt. Förutsättningarna varierar också med trycktekniken och andra pro-
duktionsvariabler.  

Wehde (2000) har konstaterat att skiljetecken innebär delvis olika saker 
för typografer respektive språkvetare: de första betraktar dem som visuella 
verkningsmedel medan de senare diskuterar dem i syntaktiska termer. Detta 
är på sätt och vis inte underligt. Liksom det finns olika skriftkonventioner 
inom olika fackområden finns det också olika konventioner för hur vi läser 
och förstår skrift. I denna avhandling läser jag som en språkvetare, men en 
språkvetare som är medveten om att språk alltid har en fysisk form, och att 
dess mening uppstår i förkroppsligade, situerade yttranden. Jag betraktar den 
dialogistiska språksynen och den kvalitativa, tolkande läsningen som metod 
som en beskrivningsmodell som ligger relativt nära vardagsupplevelsen av 
språk, och som blir vetenskaplig framför allt genom att läsningen är meto-
disk och beskrivningen systematisk.  

Såväl avhandlingens teoretiska delar som dess analyser tar upp många 
saker som kan tyckas inte omedelbart beröra interpunktion. Detta beror på 
interpunktionens kontextberoende. Jag menar att det är omöjligt att studera 
interpunktionen isolerad från de skriftliga yttranden den ingår i. Att analys-
erna av romanerna, som i många avseenden liknar traditionella stilanalyser, 
berör så mycket annat än interpunktion, beror på att jag ser detta helhetsper-
spektiv som det enda sättet att komma åt interpunktionen. Att detta medför 
att analyserna även innehåller stilkarakteristiker och fördjupade tolkningar 
av romanerna ser jag som en intressant bieffekt. 

1.3 Terminologi och citatkonventioner 
När jag i avhandlingen använder ordet text gör jag det i anslutning till den 
textlingvistiska förståelsen av textbegreppet: En text är för mig en relativt 
sammanhängande och självständig helhet av språkliga enheter. Texter kan 
vara både muntliga och skriftliga, men i denna avhandling åsyftar jag texter 
som är inskrivna med hjälp av någon skriftteknik. Min förståelse av text-
begreppet skiljer sig dock delvis från den traditionellt textlingvistiska (se 
t.ex. Halliday & Hasan 1976:1 f., 293 ff.), framför allt genom att jag inte 
studerar texter som linjära och abstrakta semantiska sekvenser, utan beaktar 
texters spatiala aspekter och konkreta förkroppsligande och därmed betraktar 
form och innehåll som oskiljbara. När jag använder termen skriftligt yttrande 
är det för att understryka att jag syftar på texten så som den framstår och fun-
gerar för människor i skrivande och läsande processer, texten som kulturell 
företeelse med språklig meningspotential. Den skrivna texten i sig, som arte-
fakt, är inte en meningsfull språklig enhet, åtminstone inte i dialogistisk 
mening (se kap. 3); det är när den ingår i mänskligt, språkligt meningsskap-
ande som den kan studeras som språk. Detsamma gäller andra teknologier 
som människor använder. När jag talar om betydelse i texter är det alltså ett 
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slags metafor, där texten står för människors förståelseskapande processer 
(jfr Linell 2009:421). I 3.1.2 kommer jag att gå närmare in på den syn på 
skriften som präglar avhandlingen. Jag använder ordet dialogisk när jag 
syftar på språkliga och meningsskapande processer och dialogism och 
dialogistisk när jag syftar på teorier om dessa. 

Den typografiska terminologin i avhandlingen följer i de flesta fall 
Christer Hellmarks Typografisk handbok (2004), en bok som har auktoritet 
bland experter både inom typografi och språkvetenskap. Några termer jag 
behövt saknas dock där. När ett ord är satt med versal begynnelsebokstav 
och resterande bokstäver gement är ordet satt versalgement. Skiftläge kallar 
jag valet mellan gemen, versal och kapitäl.3 Teckenuppsättning med annat 
utseende än ett typsnitts grundform (rak mager), exempelvis kursiv och halv-
fet, kallas enligt Hellmark (2004:180) typvariant; i analogi med detta be-
grepp benämner jag växlingen mellan sådana varianter typvariation. När 
både blankrad och indrag används som styckemarkör, så att det bildas en 
styckehierarki, kallar jag de stycken som åtskiljs av blankrad för storstycken 
(jfr Strömquist 2014:103). 

Vilka skiljetecken som används och hur tätt de står i texten är tillsammans 
en viktig del av textens stil, som i avhandlingen kallas interpunktionstextur. 
De grafiska enheternas längd påverkar stil och prosarytm på olika sätt. För-
utom detta fenomen, som jag här kallar interpunktionstäthet, präglas texturen 
av valet mellan olika tecken inom eller mellan satser. Detta kallar jag för 
interpunktionstyngd. Det senare begreppet är i generell mening analogt med 
historiska begrepp som stora och små skiljetecken, eller med äldre tiders 
hierarkiska uppställningar av tecknen efter pauslängd eller syntaktisk placer-
ing. Skillnaden är framför allt min betoning av att tecknens tyngd uppstår i 
relation till varandra och den övriga kontexten. När jag skriver att meningar 
är beroende, samverkande eller responsiva betyder det att de är grafiska 
meningar som på olika sätt inte sammanfaller med syntaktiska meningar och 
därför på ett särskilt sätt måste läsas i ljuset av andra meningar eller läsarens 
inferenser för att göras begripliga. Såväl interpunktionstextur som syntakt-
iskt beroende meningar tas upp närmare i kapitel 8.4  

I såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga textanalyser har 
vissa element traditionellt behandlats som oväsentliga, icke betydelse-
bärande och utbytbara. De som problematiserar denna åtskillnad mellan så 

                               
3 De föreslagna termer jag sett för detta anknyter, liksom denna, oftast till en viss teknologi. 
En term som använts är majuskularitet (t.ex. Allén 1971), vilken anknyter till handskrifttradi-
tionen. På engelska talar man ofta om case, vilket syftar på att versaler låg i den övre och 
gemener i den lägre s.k. (sätt)kasten, hyllan med typer, på den tid tryckta texter sattes för 
hand. Melkersson 2013:134, som beskriver olika typer av suprasegmentala grafem, använder 
termen markerad grad. 
4 Båda fenomenen tas också upp av Leech & Short 2007 under rubriken »segmentation» (s. 
172–176).  
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kallade »substantieller» och »accidentalier» (t.ex. Parkes 1992, McGann 
1993, Ridderstad 1999) brukar visa sina exempel i faksimil. Dessa har i all-
mänhet en mer bokhistorisk inriktning än denna språkvetenskapliga under-
sökning, men eftersom det språkliga meningsskapandet drar in också visu-
ella, materiella och tekniska aspekter har det varit en viktig strävan i presen-
tationen av resultatet att förvanska skriftbilden så lite som möjligt, och att 
inte medverka till det osynliggörande av det visuella som avskrivna citat 
innebär. Åtminstone några citat ur varje roman visas därför inskannade. När 
jag citerar primärkällor i löpande text använder jag en särskild citatnotation, 
eftersom konventionell citatnotation ofta förvränger eller otydliggör källans 
interpunktion. Gängse citatteknik presenterar citat med dubbla citattecken 
och citat i citat med enkla, och för att inte på detta sätt behöva byta ut några 
tecken mot andra tecken använder jag i stället gåsögon (»») runt citat ur 
primärkällorna, och behåller alla tecken inom citaten. Utelämnad text i citat 
brukar markeras med tecken som kan förekomma också i originalet, varför 
notationen blir tvetydig. Utelämning i citat ur primärkällorna markeras där-
för i avhandlingen med lodstreck och tre punkter (|…|), eftersom lodstreck 
inte förekommer i materialet. Vid blockcitat ur primärkällorna visas stycke-
indrag alltid, även om det inleder blockcitatet, för att skilja citat som står 
inuti ett stycke från dem som inleder ett stycke. Vid citat i löpande text 
markerar dubbla snedstreck styckebrytning (//). När jag citerar en hel mening 
eller mer ur primärkällorna låter jag vidare den avslutande punkten stå kvar, 
i stället för att endast sätta punkt efter hänvisningsparentesen. I rubriker 
fungerar kursiv som citatmarkör. Vid citat ur sekundära källor används gås-
ögon runt citatet, men i övrigt gängse citatteknik. 

Ryska namn transkriberas olika på svenska och engelska. Jag använder 
gängse svenska transkriberingskonventioner för dessa namn i löpande text 
och när jag hänvisar till svenska översättningar (t.ex. Bachtin 2010), och 
engelska transkriberingskonventioner när jag hänvisar till engelska översätt-
ningar (t.ex. Bakhtin 1981). 

1.4 Material 
Om språkvetenskapen haft ett paradoxalt förhållande till skriftspråk, vilket 
jag konstaterande inledningsvis, tycks förhållandet till litterärt språk än mer 
laddat. Skönlitteratur verkar ofta betraktas som något annat än det språk vi 
studerar, och språkvetenskapliga undersökningar av skönlitteratur har ofta 
varit inriktade på ett relativt smalt stilbegrepp, snarare än på förståelsen av 
mer allmänna språkliga fenomen. Men om skönlitteratur existerar i vår kul-
tur måste det också fungera som språk, menar jag. Med utgångspunkt hos 
Bakhtin (1981) betraktar jag romanen som en genre som inlemmar andra 
genrer. Romanförfattaren använder en repertoar av språkliga stilar, hämtade 
ur skilda verksamheter och sammanhang. Det finns naturligtvis också 
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kännetecken för skönlitteratur, och språkliga drag som på varierande grunder 
brukar betraktas som »litterära». Detta skall jag återkomma till i kapitel 3. 
För denna avhandlings syfte har det viktigaste varit att romaner kan antas 
innehålla mycket intressant interpunktion. Tidigare forskning antyder att det 
finns en rik potential hos interpunktionen, men också att denna potential inte 
tas till vara på samma sätt av alla skribenter och i alla texter. Med tanke på 
att genrekonventioner varierar och att interpunktionen är avgörande för hur 
vi moderna skribenter och läsare över huvud taget komponerar och förstår 
oss på skriven text är interpunktionen ett relevant element att studera i alla 
texter. Samtidigt tycks det uppenbart att det finns en stor variation mellan 
olika texter i frågan om hur brett och diversifierat interpunktionen fungerar. 
Romanen är en genre där inslag av andra genrer blandas, i både relation och 
anföring. Romaner borde därför kunna ge prov på flera sorters intressant 
interpunktion.  

Men romanförfattares medvetenhet om interpunktionen som resurs varie-
rar också, liksom individuella texters interpunktion. Därför har jag inte gjort 
urvalet på grundval av hur centrala i samtidslitteraturen verken kan anses 
vara i något annat avseende, eller hur representativa de kan anses vara, utan 
haft som mitt främsta urvalskriterium att romanernas interpunktion är erkänt 
stilistiskt relevant. Vi kan jämföra med en samtalsforskare som vill under-
söka skrattets funktion i interaktion. För att kunna undersöka detta behöver 
forskare många skrattbelägg. Det rimligaste sättet att välja ett material är då 
inte att studera ett slumpmässigt urval av samtal, eller samtal som är särskilt 
intressanta i något annat avseende, utan samtal där man kan anta att det före-
kommer skrattande. Inom den finska dialogistiska textforskningen tycks en 
liknande princip för materialurval vara utbredd; enligt Makkonen-Craig 
(2014b:126) görs där främst kvalitativa analyser av »a relatively small col-
lection of texts that demonstrate a highly interesting dialogical phenomenon, 
or […] a small or intermediate size corpus of texts of a particular genre». 

Min bedömning har varit att den här sortens undersökning görs bäst med 
ett synkront material. Hade jag gjort en diakron undersökning hade jag be-
hövt ett mycket större material, och jag hade inte kunnat göra lika djup-
lodande kvalitativa analyser. Sådana analyser är särskilt nödvändiga när det 
som här är fråga om ett så outforskat ämne; jag har alltså en explorativ an-
sats i avhandlingen (Alvesson & Sköldberg 2008).  

Hur de formella konventionerna för interpunktion i skönlitterär prosa 
egentligen ser ut är omöjligt att fastslå med absolut bestämdhet för någon 
historisk period. Den kodifierade normen överensstämmer inte alltid med 
den norm som etableras och omformas hos enskilda förlag, redaktörer, för-
fattare och kritiker, särskilt inte vad gäller skönlitteratur. Av flera skäl är 
samtidens normer ändå lättare att utröna än äldre skedens i skrifthistorien. 
Ett samtida material underlättar analysen av skiljetecknens stilistiska funk-
tion av flera skäl. Som forskare kan jag i relativt hög utsträckning lita på min 
egen kunskap om skrivandets konventioner, vilket vore svårare med ett äldre 
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material. Dessutom kan jag enkelt få tillgång till förstahandsinformation från 
förlag, recensioner och andra verksamma aktörer. Skriftspråket i dag är 
också betydligt mer standardiserat än det varit under större delen av svensk 
skriftspråkshistoria, och vad gäller interpunktion är det lätt att konstatera att 
den kodifierade normen blivit betydligt tydligare och utförligare beskriven 
(se Strömquist 1992). Mitten av 90-talet var en viktig brytpunkt i den tek-
niska utvecklingen, varför 1995 ter sig som ett rimligt årtal att sätta som 
startpunkt för materialsökandet. 2010 blev det sista året i undersöknings-
perioden eftersom det var det år då avhandlingsarbetet påbörjades. 

Interpunktionens speciella karaktär som icke-alfabetiskt element i skrift-
språket har medfört att den uppmärksammats och använts på nydanande sätt 
av en rad poeter och konstnärer (se t.ex. Olsson 2005). Materialet i denna 
avhandling utgörs dock inte av den sortens experimentella texter, utan av 
berättande fiktionsprosa. Avhandlingen intresserar sig för det som inom 
prosans fastare ramar och genrekrav går att åstadkomma med interpunktion. 
De kriterier som legat till grund för materialurvalet är således: berättande 
fiktionsprosa, publicerad 1995–2010, där interpunktionens stilistiska funk-
tion är central. 

1.4.1 Urvalsprocess 
De tre texter som studeras i avhandlingen är de inbundna förstautgåvorna av 
DIVA av Monika Fagerholm (1998), Förvandling av Eva Adolfsson (2005) 
samt Fadevår, tack för ljuset! av Fredrik Ekelund (2010). Romanerna pre-
senteras närmare i inledningarna till kapitlen 5–7. Nedan beskrivs den 
urvalsprocess som gett avhandlingen just detta material. 

Som ett första steg i urvalsprocessen har jag utifrån min egen bakgrunds-
kunskap om svensk litteratur letat fram ett antal samtida romaner där jag 
bedömt att det finns ett brett bruk av interpunktion med många intressanta 
fenomen att studera. Denna bedömning har skett på både kvantitativa och 
kvalitativa grunder; jag har helt enkelt observerat att deras interpunktion ofta 
är aktualiserad, antingen genom att de använder ovanliga tecken eller typ-
varianter, genom att de använder vanliga element på ett ovanligt sätt, eller 
genom att de använder dem ovanligt ofta. Texter vars interpunktion är intres-
sant på ett mindre omedelbart och kvantitativt synligt sätt har jag uteslutit, 
eftersom de inte antogs kunna ta sig igenom nästa steg i processen. 

För att säkerställa att interpunktionen i materialet betraktas som intressant 
av fler än just mig har jag i nästa steg systematiskt gått igenom de dagstid-
ningsrecensioner av verken som anges i bokbranschtidningen Svensk Bok-
handels internetbaserade recensionsförteckning och i databasen Medie-
arkivet. I de fall där olika aspekter av interpunktion och typografi nämndes i 
flera recensioner kunde verket ingå i materialet. När tre verk hade tagit sig 
igenom denna gallringsprocess slutade jag leta. Beträffande omfånget var 
principen att materialet skulle omfatta fler än ett verk, för att kunna ge prov 
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på flera olika bruk av interpunktion, samtidigt som den kvalitativa analys-
metoden nödvänddiggör ett begränsat material. Tre verk ger mer till under-
sökningen än bara ett eller två, men är samtidigt inte mer än vad som är 
praktiskt möjligt att på detta sätt studera inom ramarna för en doktors-
avhandling.  

Urvalsmetoden har påverkat materialet så att det representerar den del av 
skönlitteraturen som uppmärksammas av kulturredaktioner och som alltså i 
sin samtid anses ha ett visst konstnärligt eller samhälleligt värde eller in-
tresse. Samma metod har även lett fram till ett i vissa avseenden ganska 
kraftigt normbrytande material; det krävs relativt stora avvikelser för att en 
recensent ska ge utrymme åt interpunktion; mer subtila laboreringar med 
skiljetecken lär inte prioriteras på det begränsade antal tecken som en bok-
recension i en dagstidning omfattar. Texterna är alltså etablerade inom ett 
svenskt litterärt fält och har relativt hög status där, samtidigt som de i inter-
punktionshänseende betraktas som avvikande. Å andra sidan är romanerna i 
vidare mening inte särskilt experimentella, jämfört med vissa av dem som 
inte tog sig igenom gallringsprocessen (romaner av t.ex. Lars Jakobson, 
Lotta Lotass,5 Frans Daniel Nessle och Daniel Sjölin). Man kan tänka sig att 
detta beror på att säregen interpunktion mera sällan kommenteras i recen-
sioner av romaner som även i många andra avseenden betraktas som experi-
mentella.  

Undersökningen bygger på de primära utgåvorna av de aktuella verken: 
de tryckta förstaupplagorna.6 DIVA och Förvandling har även getts ut i 
pocket, och Fadevår, tack för ljuset! och DIVA har publicerats som e-böcker. 
Detta måste betonas, eftersom de sekundära utgåvorna avviker relativt 
mycket beträffande sättning och omslag, avvikelser som det – mot bakgrund 
av de slutsatser som många forskare dragit om bokens materialitet som 
betydelsebärande – finns goda skäl att anta påverkar hur boken läses och 
uppfattas. Även interpunktionen som sådan skiljer sig mellan exempelvis e-
boksutgåvorna och de tryckta utgåvorna av Fadevår, tack för ljuset! och 
DIVA då typografin förändrats och normaliserats i e-böckerna.7 Samtliga tre 
böcker finns dessutom inlästa som talböcker för synskadade.  
                               
5 I Den vita jorden av Lotass har visserligen frånvaron av punkter ibland noterats i recen-
sioner, men denna roman föll bort på kriteriet om bredd; jag bedömde helt enkelt att inter-
punktionen i romanen var alltför stilistiskt enhetlig för att ha tillräckligt mycket att tillföra 
undersökningen. 
6 I fallet DIVA är detta en sanning med modifikation. Där bygger undersökningen på den 
första svenska utgåvan, men boken hade tidigare getts ut i Finland, på Söderströms förlag – 
dock i samma sättning och med ett omslag som är identiskt sånär som på förlagsnamnet. 
7 Se Dahl 2013b för en närmare beskrivning av skillnaderna mellan Fadevår, tack för ljuset! i 
tryckt och digital utgåva. Skillnaderna beträffande DIVA har jag inte studerat systematiskt, 
men några exempel på skillnader är att många ord och fraser som är halvfeta i den tryckta 
boken står i normal stil i e-boken, och att den stiliserade hundbild som inleder varje kapitel i 
den tryckta boken inte finns i e-boken. Det förekommer även att valet av skiljetecken är 
annorlunda. I paratexterna finns stora skillnader. 
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1.4.2 Språklig och litterär kontext 
Perioden från 1995 till 2010 var präglad av stora förändringar i skriftspråkets 
och textens villkor. Konsekvenserna av de förändringar som skriftspråks-
kulturen och litteraturen genomgick under perioden är ännu så länge svåra 
att överblicka. Vissa viktiga generaliseringar kan ändå göras om den tid text-
erna tillkommit i. Den tekniska utvecklingens betydelse är stor. Datoriser-
ingen slog igenom under 1990-talet; professionella texter började skrivas på 
dator, och datorerna spreds även till majoriteten av de svenska hushållen. De 
texter som publicerats under perioden har uppstått, eller åtminstone redige-
rats, på dator i ett ordbehandlingsprogram som erbjuder fler möjligheter än 
tidigare för den intresserade skribenten att utforma textens typografi (se exv. 
Josephson 2004, Hayles 2009). Textens visuella egenskaper fick därigenom 
ökad betydelse – den redan pågående utvecklingen mot texters visualisering 
(jfr Josephson 2004:105) bredde ut sig och förstärktes under perioden. Med 
nya korrespondensgenrer som e-post, sms och chatt uppstod och utvecklades 
också nya skriftliga språkarter, och i dessa utnyttjas ofta just interpunktion 
och typografi som uttrycksmedel på nya sätt, exempelvis i så kallade smil-
isar/emotikoner (Hård av Segerstad 2002). De nya genrerna bildade inter-
texter till texter i etablerade genrer, exempelvis romaner. Samtidigt som de 
tre romanerna alltså har tillkommit genom teknik som skiljer sig från tidigare 
generationers, är det tänkbart att de skiljer sig ännu mer från framtida 
generationers textproduktion. I relation till vad som är och kommer att bli 
möjligt för digitaliserad litteratur representerar det material jag undersökt ett 
traditionellt medium: den fysiska boken. Romanerna har alltså tillkommit i 
en tid av kontraster och förändring. Å ena sidan är skriftspråket mycket stan-
dardiserat, å andra sidan tillkommer nya tekniska möjligheter till typografisk 
variation, som gör »varje skribent till layoutare» (Josephson 2004:105), och 
med dessa möjligheter och det bredare tillgängliggörandet av något som 
tidigare varit en uppgift för specialister följer en osäkerhet om normerna.  

Litterärt sett är materialets tillkomstperiod präglad av andra strömningar. 
Utgivningen var mycket omfattande och texter av en mängd skilda genrer, 
subgenrer och stilideal existerade och utforskades sida vid sida och huller om 
buller, även inom etablissemanget. Traditionellt ringaktade genrer som spän-
ningsromaner och tecknade serier fick en viktigare position, och begrepp som 
hög- och lågprestigelitteratur komplicerades alltmer (se Lindqvist 2002, 
Steiner 2009:185 f.). Postmodernt fragmentiserat och metafiktivt berättande 
(o)samsades med mer traditionellt linjär epik. Litteraturvetaren Bo G. Jansson 
kallar den kommunikativa epok som han menar inleddes redan runt 1960 för 
den postmoderna skärmkulturen (Jansson 2013). Denna kännetecknas av 
både nymodigheter och likheter med såväl den moderna bokkulturen som den 
förmoderna scenkulturen. Att Jansson kallar vår tid för skärmkultur beror på 
att kulturförmedling via skärmar av olika slag blivit kulturellt dominerande 
och på så vis tagit över bokens roll, även om böcker fortfarande trycks i 
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mängder. Romanen i den postmoderna skärmkulturen lyfter ofta fram 
dagsaktuella händelser och verkliga namngivna personer i nutid och 
historien. Metafiktion, faktion och autofiktion ersätter tidigare genrer som 
memoarer och historiska romaner. Den modernistiska distinktionen mellan 
finkultur och populärkultur liksom framhävandet av upphovsmakaren som 
individ och verket som unikt och stabilt ersätts i den postmoderna epiken 
med eklekticism, pastischer och klichéer och en syn på såväl jaget som 
författaren och verket som provisoriska och instabila enheter, enligt Jansson 
(2013). Postmoderna romaner är ytinriktade och ger detaljerade, tids-
bestämda miljöbeskrivningar, där den modernistiska romanen var djup-
orienterad och skildrade psykologiska processer. Paratexter får också en 
ökad betydelse i den postmoderna skärmkulturen, menar Jansson, ett påstå-
ende som stämmer väl överens med Genettes (1991:262) teori om att para-
texter blir fler och viktigare »in a media dominated period». Den post-
moderna skärmkulturens språkliga särdrag behandlas inte systematiskt, men 
Jansson (2013:23) nämner exempelvis klichéartade formuleringar och upp-
repningar, talspråkliga drag – vilket han inte minst observerar hos Monika 
Fagerholm (ibid. s. 19, 89) – och metaspråk (ibid. s. 83 ff.). Han menar 
också att postmodernt berättande är särskilt flerstämmigt, inte minst därför 
att texterna ofta citerar och handlar om andra texter (ibid. s. 79 ff.). Bland 
annat Melberg (2008) tar upp självframställningens starka roll vid början av 
2000-talet, och hur diskussioner om autenticitet understryks av inslag som 
fotografier och litterära samplingar. 

1.5 Disposition 
Vetenskapliga undersökningar håller sig ofta ganska nära en etablerad dis-
position, grundad på naturvetenskaplig vetenskapstradition och den så kall-
ade IMRoD-modellen (där förkortningen står för »Inledning, Metod, Resul-
tat och Diskussion», jfr t.ex. Swales 1990). Detta innebär bland annat för-
väntningar på disposition och struktur. Läsaren ska kunna slå upp och läsa 
kapitlet »Metod» eller »Resultat» och förvänta sig att detta fungerar relativt 
självständigt. En annan konvention inom denna tradition för vetenskapligt 
skrivande är att språket ska vara opersonligt. Det finns naturligtvis många 
goda skäl att följa denna utstakade väg, men även om jag tillämpar mycket 
av detta avviker också avhandlingen i vissa avseenden något från ovanstå-
ende ideal, vilka jag menar präglas av den traditionella föreställningen om en 
skarp gräns mellan form och innehåll (jfr Linell 2005b:50). Enligt en sådan 
syn kan alltså samma sak sägas på flera sätt. I stället menar jag att dessa 
aspekter är beroende av varandra, och att detta får konsekvenser för den 
vetenskapliga texten; en alltför rigid förutbestämd form kan till exempel ge 
sken av att meningsskapandet skulle vara präglat av en systematik och 
enkelhet som undersökningen saknar stöd för. Jag har alltså strävat efter att 



 23

låta innehåll och form samspela på ett sätt som är mer ärligt gentemot de 
slutsatser jag drar, vilket delvis hänger ihop med att jag tillämpar en metod 
som tydligare anknyter till humanistiska vetenskapstraditioner som fenomen-
ologi och hermeneutik än många andra språkvetenskapliga arbeten. Dessa 
metodologiska traditioner gör inga anspråk på objektivitet, utan erkänner att 
all kunskap uppstår genom ett tolkande subjekt, och de skiljer inte mellan 
form och innehåll. Resultat åstadkoms inte genom att »förklaringsmodeller 
läggs på ett material» (Widoff 2012a:105) utan i ett sökande efter förståelse. 
Detta ställningstagande har fått konsekvenser för avhandlingens form på 
flera sätt. Ett konkret exempel är att jag har försökt låta kapitelrubriker inte 
bara säga något om vilken del av undersökningen de berör, utan framför allt 
något om deras väsentliga poänger. Med hjälp av tydliga kapitelrubriker och 
inledningar har jag försökt se till att det ändå går lätt att navigera i 
avhandlingen, men jag är medveten om att de mer otypiska inslagen i dis-
position och språk kan göra det svårare för läsaren att läsa enstaka kapitel – 
avhandlingen bör alltså helst läsas i sin helhet.  

Jag har funnit stöd för mitt sätt att resonera om vetenskaplig text hos 
bland andra Moi (1999a:170), som diskuterar filosofiska texter med utgångs-
punkt i stil och metod som sammanflätade. I likhet med Moi menar jag att 
den akademiska stilen inte är något undantag, som kan behandlas på andra 
premisser. Språklig stil är inte en behållare som tankarna placeras i, utan det 
hur som gör det möjligt att alls yttra sig. Jag har alltså ruckat på principerna 
om konventionsenlig disposition och läsarservice när jag bedömt att det varit 
nödvändigt för att föra fram avhandlingens tolkning och förståelse, och jag 
har funnit det nödvändigt att träda fram som jag oftare än vad som kanske är 
väntat, eftersom jag som forskare (och författarposition, i denna text) är det 
reflekterande subjekt som metoden kräver (se kap. 4). Som läsare är du fri att 
förhålla dig till detta på det sätt som du finner lämpligt, men min inbjudan 
till den som förskräcks är att inte reflexmässigt avfärda det som kan verka 
ovant utan följa med i och söka förståelse i avhandlingen så som den är. 

På detta inledande kapitel följer kapitel 2, där jag sammanfattar det viktig-
aste som hittills framförts om interpunktion inom forskningen. I kapitlet tar 
jag inte bara upp den forskning som jag kommer att använda mig av senare i 
avhandlingen utan vidgar perspektivet, eftersom jag har sett ett behov av en 
sammanställd forskningsöversikt över ett intresseområde där vår kunskap 
länge har varit bristfällig. Eftersom detta kapitel förhåller sig relativt fritt till 
de följande kommer jag först därefter, i kapitel 3, att beskriva den syn på 
språk och litteratur som avhandlingen ansluter till. Med denna disposition 
vill jag också understryka att slutsatser ur tidigare forskning i hög grad legat 
till grund för avhandlingens teoretiska och metodologiska avvägningar. 
Kapitel 3 är därför inte enbart en sammanfattning av tidigare teori utan också 
det tillfälle i avhandlingen där jag försöker besvara olika teoretiska frågor 
som har uppstått på grund av avhandlingens anspråk att studera skönlittera-
tur som språk och använda teorier som utvecklats inom interaktionslingvistik 
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för att förstå skrivna texter. I kapitel 4 beskriver jag hur undersökningen har 
genomförts. De metodologiska principerna hänger i hög grad samman med 
den språksyn som presenteras i kapitel 3.  

Kapitlen 5–9 är avhandlingens resultatdel, vilken i sin tur består av två 
delar: en verkspecifik del och en allmän. Kapitlen 5–7 ägnas åt analyserna av 
interpunktionen i de tre romanerna i kronologisk följd efter utgivningsår, och 
söker besvara den första frågeställningen som angetts ovan (1.1). Dessa 
kapitel inleds med ett referat och en översiktlig beskrivning av den aktuella 
romanens reception. Analysredovisningen inleds sedan med en beskrivning 
av romanernas övergripande grafiska struktur och dess paratexter. Detta är 
ett sätt att kontextualisera läsningen. I analyserna i denna första del har jag 
använt flera verktyg från litterär stilistik och narratologi, men jag vill sam-
tidigt understryka att jag först och främst studerar romanerna som exempel 
på intressanta språkliga yttranden. Kapitlen 5–7 avslutas alla med ett avsnitt 
där jag med utgångspunkt i de aspekter som tagits upp i analysen vidgar per-
spektivet och beskriver hur jag förstår den specifika romanen och interpunkt-
ionen i den på ett mer övergripande plan. Kapitel 8 och 9 rymmer de mer 
generella slutsatser om interpunktionens roll och potential i skrift som kan 
dras utifrån undersökningen av romanerna, och riktar in sig på den andra 
frågeställningen ovan. Kapitel 8, där jag beskriver olika skriftspråkliga struk-
turer som konstrueras med interpunktionens hjälp, anknyter till olika gram-
matiska och textlingvistiska traditioner, samt till interaktionslingvistik. 
Kapitel 9 rör interpunktionens roll i hur vi uttrycker och skiljer mellan röster 
i skrift, och anknyter till Bachtins röstbegrepp och till narratologiska och 
stilistiska anföringsteorier.  

I avhandlingens slutkapitel knyter jag ihop trådarna och reflekterar över 
vilka teoretiska och empiriska slutsatser som kan dras i relation till syfte och 
frågeställningar, och vilka öppningar för vidare forskning som visar sig.  
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2 Tidigare forskning om interpunktion  

I princip samtliga verk som refereras i denna forskningsöversikt beklagar 
bristen på forskning om interpunktion. Samtidigt attraherar ämnet forskare 
från många olika håll: språkpedagoger och handboksförfattare; paleografer, 
bokhistoriker och sociosemiotiker; pragmatiker, grammatiker och stilistiker. 
Ämnet berör många olika aspekter av mänsklig kommunikation, och därmed 
också olika forskningsfält, samtidigt som det alltid verkar befinna sig på 
gränsen mellan olika nivåer och områden. Urvalet av tidigare forskning i 
detta kapitel är inte givet och kunde säkert problematiseras, men har styrts av 
ambitionen att ge en rimlig och översiktlig bild av vilka kunskaper och före-
ställningar om interpunktion som tidigare framkommit i forskningen och vil-
ken sorts undersökningar som har genomförts av interpunktion, i synnerhet i 
skönlitteratur. Vissa undersökningar refereras relativt utförligt, trots att de 
inte hänvisas till senare i avhandlingen. På detta sätt vill jag ge en översiktlig 
bild av interpunktionsforskningen som jag hoppas kan vara användbar också 
för framtida forskning inom detta område. De flesta undersökningar som är 
inriktade på ett enskilt skiljetecken har jag dock uteslutit, liksom undersök-
ningar som berör satskommateringens historia eller skolelevers interpunkt-
ion, eftersom dessa ämnen ligger relativt långt ifrån denna avhandlings in-
riktning och syfte. De första fem avsnitten refererar tidigare forskning, 
medan det sista avsnittet diskuterar vilka slutsatser som kan dras om inter-
punktion mot bakgrund av tidigare forskning och hur jag förhåller mig till 
tidigare forskning i denna undersökning. 

Ett område som inte riktigt ligger inom forskningens ramar men där inter-
punktion ofta har en given plats är skrivregelsamlingar. Skrivreglernas be-
skrivning av interpunktionen är av begränsat värde för en undersökning som 
denna eftersom de beskriver kodifierade snarare än faktiskt realiserade 
normer och har ett pedagogiskt syfte snarare än ett vetenskapligt. Beskriv-
ningen av interpunktion i skrivregler är ofta förenklad, och de typfall som tas 
upp är i allmänhet de enklaste och vanligaste. Däremot kan preskriptiv 
litteratur liksom andra mer subjektiva kommentarer om interpunktion vara 
värdefull som jämförelsematerial just för att de visar vilket bruk som har 
betraktats som prestigefullt eller korrekt. Som ett sådant jämförelsematerial 
använder jag Svenska skrivregler (2008), den mest etablerade skrivregel-
samlingen i vår tid, i denna undersökning. Några av de mer pedagogiska 
ansatserna visar dock prov på mer grundliga analyser av interpunktionens 
roll och funktion i skriften. Internationellt sett är Eric Partridges You have a 
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point there (1953) den mest djuplodande handboken; Partridges genomgång 
omfattar både skiljetecken och dess »allierade», typografiska markeringar 
med halvfet, kursiv och växling mellan versaler och gemener. Partridge är 
också en av få skrivregelsförfattare som uppmärksammar och diskuterar det 
faktum att skribenten ofta har möjligheten att välja mellan olika skiljetecken 
på en given position, och att detta val ofta är en fråga om stil och smak. Part-
ridge är även medveten om läsningens interaktionella aspekter och hur inter-
punktionen fungerar som signaler till läsaren om hur något ska uppfattas. I 
Sverige har Siv Strömquist i flera artiklar och böcker (1992, 1995, 2008, 
2013) synliggjort interpunktionens betydelse. Mest utförliga är handboken 
Skiljeteckensboken från 2013 och en artikel från 1992, där Strömquist jämför 
instruktionerna i en rad grammatikor och handböcker utgivna mellan 1651 
och 1991 i en kartläggning av skiljetecknens historia i svenskt normerat 
skriftspråk. Strömquists avhandling om styckets funktion (1987) är också 
den enda monografi om interpunktion som tidigare skrivits inom ämnet 
nordiska språk. Strömquist kallar där stycketecknet för ett skiljetecken på 
textnivå. Hon beskriver de gemensamma normer som tycks gälla för stycken 
i svensk text som att stycket kan fungera som en kognitiv enhet och/eller som 
en kommunikativ enhet. Därmed har de också motsvarande funktioner. Den 
kommunikativa funktionen delar Strömquist in i en stilistisk (styckeindel-
ningen signalerar tempo och emfas, stegring och enhet eller variation) och en 
pragmatisk (styckeindelningen utformas för att texten ska bli läsbar och 
begriplig).  

2.1 Interpunktionens framväxt och dess roll i skriften 
I Pause and effect (1992) har paleografen M. B. Parkes kartlagt uppkomsten 
av interpunktion och hur interpunktionen sett ut och fungerat i olika skeden i 
västerlandets skrifthistoria. Den sammanfattning av interpunktionens fram-
växt som här följer grundar sig helt på detta arbete. Interpunktionens historia 
hör samman med det skrivna ordets, skriver Parkes, och synen på interpunkt-
ionens funktion har varierat med synen på skriftens funktion. Den första 
interpunktionen, i antika texter, skulle underlätta för mer oerfarna läsare, 
under utbildning, att högläsa texter. Texter lästes i princip alltid högt under 
antiken, och om man läste för sig själv mumlade man under läsningen; 
skriften var underordnad talet. Innan tecken som frågetecken och citattecken 
hade introducerats användes i det lärda latinet både språkliga markörer och 
versmönster för att underlätta tolkningen. Så småningom började talarna, i 
början särskilt oerfarna, placera tecken i manuskripten för att underlätta hög-
läsningen. När allt fler ville ta del av skriftkulturen behövde texterna till-
gängliggöras för en större publik och de började förses med olika typer av 
förklarande kommentarer och interpunktion – men detta gjordes i allmänhet 
av någon annan än skrivaren, som hade låg status och inte själv gjorde 
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sådana tolkningar. Interpunktionens ursprung i retoriken är synlig än i dag 
genom att några av de äldsta skiljetecknen, komma och kolon, har fått namn 
efter retorikens enheter, som de användes för att ange paus mellan. Tecknet 
punkt (på engelska period) hänger historiskt nära funktionellt samman med 
retorikens periodus, men härstammar också från det tecken som kallades 
punctus och användes åtminstone från 1100-talet.8 

När tyst läsning växte fram som verksamhet (c:a 500-tal) och vanliga 
kristna ansågs behöva kunna läsa latin kom skriften stegvis att utvecklas till 
ett självständigt medium där interpunktion och layout blev viktiga och allt-
mer konventionaliserade element. Skriften var något mer än talet, den kom-
municerade också för ögat, och åtminstone under 800-talet, när karolingerna 
utvecklade skriften och interpunktionen, var interpunktionen inte längre till 
för att vägleda högläsning, utan för att underlätta för läsare att reda ut den 
latinska grammatiska strukturen och förstå vad denna kommunicerade. Först 
på 1100-talet hade ordmellanrum helt slagit igenom. 

Interpunktionens repertoarer och konventioner varierade under antiken 
och medeltiden mellan olika skriftsamhällen, exempelvis olika klosterskolor 
och hov, och idealen varierade mellan reducerad och mer utförlig inter-
punktion. Först när trycktekniken slog igenom och några enskilda tryckare 
blev inflytelserika började symbolernas antal, utseende och betydelse så 
småningom stabiliseras. De layoutmässiga begränsningar som trycktekniken 
innebar ledde till uppkomsten av exempelvis parenteser, hakparenteser och 
distinktionen mellan kursiva och raka typer. Kursiver och senare diple (ung. 
˃) användes vid citat av auktoriteter, som Bibeln eller kyrkofäderna, vilket 
gav kursiverna den emfatiska kraft de fortfarande ofta sägs ha. På 1500-talet 
börjar man använda apostrof ’ för att markera utesluten vokal i dramatik 
(t.ex. Shakespeare) och uteslutningstecken dyker upp i form av ett långt 
streck eller flera kortare streck eller punkter. På 1700-talet uppstod konven-
tionen att inleda och avsluta citat och anföring med ”. Antika tecken som 
överlevde, men med nya funktioner, var asterisk * och obelus †.9 Tecknet 
hedera ❧ användes inte längre som skiljetecken, utan blev ornament. 

Parkes visar hur interpunktionens funktioner har varierat genom historien, 
medan skriftspråket har utvecklats. Den primära funktionen genom historien 
har dock varit att tydliggöra strukturella oklarheter och betydelsenyanser, 
enligt Parkes. Interpunktionen kan också markera textens retoriska struktur 
                               
8 Flera retoriska enheter och stilgrepp har hängt nära samman med interpunktion. Aposio-
pesen, det känslosamma avbrottet, har exempelvis ofta angetts med punkter eller streck, inte 
minst under 1700-talet (se t.ex. Engdahl 1986). Även med exempelvis interpositio och excla-
matio (Lausberg 1960) lär interpunktionen hänga nära samman i litteraturhistorien, även om 
den sällan nämns, eftersom de retoriska termerna etablerades innan interpunktionskonven-
tionerna.  
9 Obelus kunde också anges med andra tecken (t.ex. ÷), och tecknet † har också haft andra be-
nämningar (t.ex. latinskt kors) och funktioner genom historien, vilket är fallet med många 
interpunktionstecken (jfr Nunbergs distinktion mellan indicators och characters, se 2.2).  
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och var metriska enheter och strofer börjar och slutar. Dessutom kan den 
aktivera läsarens erfarenheter av mänskligt beteende, enligt Parkes, och på så 
sätt bli »a feature of the ‘pragmatics’ of the written medium» (s. 3). Parkes 
tolkningsprincip (s. 2) är präglad av denna insikt om interpunktionens prag-
matiska sida och av de lärdomar han dragit av att undersöka vitt skilda texter 
från vitt skilda tider och handskrifter av olika skrivare. Den innebär att teck-
nen måste tolkas i relation till övriga tecken i omgivningen, snarare än i 
relation till någon förmodat objektiv funktion hos tecknet i sig: 

The fundamental principle for interpreting punctuation is that the value and 
function of each symbol must be assessed in relation to the other symbols in 
the same immediate context, rather than in relation to a supposed absolute 
value and function for that symbol when considered in isolation. 

Interpunktion kan alltså fungera på några olika sätt, och det enskilda tecknet 
kan också användas på flera sätt. Parkes betonar också att det i den faktiska 
läsningen ofta är svårt att avgränsa interpunktionens olika funktioner (s. 3).  

Ett särskilt kapitel ägnar Parkes (1992) åt interpunktion i romaner. Under 
senare halvan av 1700-talet använde romanförfattare interpunktionen stil-
istiskt. Parkes exemplifierar i likhet med många andra med Sterne, för vilken 
talhärmande interpunktion spelade en stor roll i »the pragmatics of the 
written manifestation of language». Under 1800-talet var interpunktionen ett 
redskap i romanförfattares strävan efter realism, och framför allt i dialog. 
Litterära och språkliga konventioner för interpunktion hade blivit så pass 
stabila att författare kunde rucka på dem för att uppnå realistiska effekter. 
Genom att kontrastera olika sorters interpunktion mot varandra i olika partier 
och bryta mot grafiska konventioner kunde författarna få läsaren att erfara 
dialogen som realistiskt återgiven. Interpunktionen samverkade med stav-
ning, ordval och syntax i detta arbete. Parkes exemplifierar med Jane Austen 
som placerar citattecken runt repliker, helt utan anföringsverb, i en lång dia-
log där replikerna också skiljs åt med radbrytning. På ett annat ställe omger 
citattecknen en rad olika rösters uttalanden. Med dessa medel framstod den 
fiktiva samtalssituationen som mer realistisk. Frågetecken och tankstreck i 
replikerna gav också läsaren en bild av hur konversationen lät – intonation, 
avbrott, osäkerhet – och därmed också av romanfigurerna. Citattecken runt 
citat i dialog blev så småningom ännu en konvention som under 1900-talet 
kunde utmanas. Dorothy Richardson blandade tankar med repliker utan citat-
tecken och med ett ovanligt skiljeteckensbruk, vilket drog uppmärksamheten 
till »idiosyncracies in her text», enligt Parkes, som också exemplifierar med 
ett stycke inre monolog ur Virginia Woolfs Mrs Dalloway. I detta stycke – 
genom styckemarkören avgränsat från omgivningen – råder särskilda språk-
liga och litterära villkor. Utropstecken signalerar direkt anföring och semi-
kolon inbjuder till en kort paus och eftertanke i läsningen. Interpunktionen 
uppmuntrar här läsaren att tillämpa sina egna erfarenheter av mänskligt 
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beteende på förståelsen av texten som en inre monolog där romanfigurens 
medvetandes intryck och natur skildras, skriver Parkes (1992:96).   

I en artikel från 1995 plockar Lennard upp Parkes tråd om tolkningen av 
interpunktion i framför allt äldre texter. Samtidigt som konventioner är nöd-
vändiga för skriftspråkets existens kan textens mening också bli till genom 
att dessa konventioner tänjs, trotsas eller ignoreras. Laurence Sternes Trist-
ram Shandy och James Joyces Ulysses är två vanliga och tydliga exempel på 
interpunktionellt normbrytande romaner, men det som sker med betydelsen i 
dessa romaner sker just i skärningsfältet mellan bruket av och brottet mot 
konventioner. Interpunktionstecknen blir genom sin inneboende multifunk-
tionalitet pragmatiska tecken, som måste tolkas av en läsare i en kontext – än 
mer än exempelvis stavningen, vars konventioner är fastare än interpunkt-
ionens: 

[A]nd what is true of these extreme cases is just as true, though less obvious, 
of all cases. In other words, the significance of any mark, space, or unit of 
punctuation is in the end relative, not determined by an absolute value which 
every .,  , or , must have, but interpreted by the reader with 
greater or lesser regard for convention and for the contexts of writing and 
reading. (Lennard 1995:69) 

Lennard menar alltså att de experimentella texterna är extra tydliga exempel 
på något som sker i alla texter. I en lexikonartikel från 1998 introducerar 
Lennard en generellare teori om interpunktion, vilken förklaras mer ingå-
ende i en artikel från 2000, även den relativt kortfattad. Lennard menar att 
det saknas en fullständig och koherent didaktisk och teoretisk förståelse av 
interpunktion. Den grammatiska traditionen har klassificerat interpunktionen 
efter funktion och menat att enskilda tecken kan vara antingen syntactic 
(syntaktiska), elocutionary (retoriska), det vill säga pausmarkerande, eller 
deictic (deiktiska/emfatiska). Det finns flera problem med detta sätt att se på 
interpunktion, enligt Lennard. Många tecken fungerar både syntaktiskt och 
retoriskt, deras funktion kan också variera beroende på om man läser dem 
tyst eller högt, och många deiktiska tecken brukar inte ingå i det som räknas 
till interpunktionen, eftersom vi tenderar att likställa interpunktion med 
skiljetecken (och ev. skrivtecken). Denna begränsade definition förhindrar 
en korrekt förståelse av vad interpunktion är och hur den fungerar. Punctu-
ation består inte bara av punctuation marks, utan innefattar även exempelvis 
tomma utrymmen och typografi, men få har uppmärksammat detta. Den 
språkvetenskapliga tystnaden beträffande interpunktion förstår Lennard som 
ett utslag av strukturalismens starka ställning, som gjort »skriftens pragma-
tik» svårhanterbar. Partridge var ett undantag med sina »allies and accesso-
ries», men fick inget genomslag för dessa idéer, skriver Lennard. Lennard 
(2000:5–6) presenterar sin syn på interpunktionen med hjälp av en axel med 
interpunktion på åtta nivåer: 
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1. Bokstavsformer. 
2. Ordmellanrum, inklusive radbrytning, indrag och blankrader. 
3. Skiljetecken och skrivtecken. 
4. Ord eller andra enheter som särskiljs med typsnitt, typvariant, skift-

läge, färg, signum (förkortningstecken) eller position. På denna nivå 
finns typografiska enskildheter/detaljer som i blytypens era fastställs i 
samband med sättning. 

5. Sidans och uppslagets uppställning, generellt snitt- och stilval, mar-
ginaler. Typografiska principer som fastställs under utskjutning eller 
före sättning. 

6. Paginering och foliering (bladnumrering). Hur sidan och uppslaget 
utnyttjas som enheter (t.ex. en dikt per sida i en diktsamling). 

7. Strukturer som omfattar grupper av sidor: avsnitt, kapitel, prolego-
mena (förord), bilagor och not- och källförteckningar. 

8. Boken själv, »as a complete object punctuating space or as volume». 

Lennard (2000) ger alltså uttryck för en mycket vid syn på vad som bör ingå 
i begreppet punctuation. Vilka nivåer som är relevanta och vem som har 
makten över dem (författare, förlag, tryckeri osv.) varierar genom historien 
och mellan genrer. I The poetry handbook (2005) återanvänder Lennard 
skalan och skriver att punctuation innefattar »marks, spaces and mise-en-
page» (2008:108), samtidigt som han diskuterar layout i ett annat kapitel, 
och i en kortare definition (s. 151) inte explicit nämner boksidans form-
givning:10 

punctuation: a variety of marks, spaces, and other signs (such as 
distinguishing type-faces or founts) placed within the text to articulate, 
dis/ambiguate, or otherwise refine and/or display the sense. 

I en historisk genomgång i artikeln från 2000 noterar Lennard att en viktig 
konceptuell vändpunkt inträffade på 1600-talet när den ciceronska, retoriskt 
definierade perioden ersattes med den grammatiskt definierade meningen. 
Om dagens situation noterar Lennard (1998:712) att uppsättningen och 
bruket av interpunktion är stabilare än någonsin i och med massproduktion 
och standardisering av trycksaker, samtidigt som ny teknik och nya genrer 
lett till innovationer på interpunktionens område och till genrespecifika 
underrepertoarer av interpunktion och layout. Vilket bruk som konvention-
aliseras styrs av den etablerade tangentbordslayoutens (det så kallade 
QWERTY-tangentbordets) möjligheter, som förstås inte är obegränsade 
även om mellan 30 och 75 procent av det översta lagret på tangentbordet har 
                               
10 Denna definition tar dock fasta på tecknens funktion snarare än dess form, och signs är ett 
ganska vagt ord. Kanske menar Lennard alltså ändå att element på hela axeln kan omfattas. 
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med interpunktion att göra, beroende på hur man räknar (Lennard 2000:1). 
Interpunktionstecknen på ett vanligt latinskt tangentbord kan enligt Lennard 
(2005:713) delas in i stops, tonal indicators, inverted commas, brackets and 
slashes, rules och special sorts.  

2.2 Interpunktion som system  
Grammatikforskare brukar inte intressera sig för interpunktion; till exempel 
tas skiljetecken inte över huvud taget upp i Svenska Akademiens grammatik 
(Teleman, Hellberg & Andersson 1999). Några undantag refereras här.  

I de fall då interpunktion tas upp av datalingvister och grammatiker präg-
las beskrivningen i allmänhet av ett strukturalistiskt synsätt där språket och 
interpunktionen ses som system- och regelstyrda. Ur ett systemperspektiv 
kan interpunktionstecknen, liksom bokstäver och siffror, beskrivas som 
grafem. En traditionellt strukturalistisk beskrivning av grafemen är att de är 
skriftens minsta betydelseskiljande enheter, vars placering i linjära sekvenser 
bildar större enheter. Allén (1970) kallar skiljetecknen junkturgrafem. Dis-
tinktionen mellan stor och liten bokstav samt mellan andra varianter av graf-
emets utseende kan kallas suprasegmentala grafem (se figur 1 nedan). Allo-
grafer är de olika konkreta varianter som det abstrakta grafemet har (Hult-
man 2003:23); i maskinskrift representerade av olika typsnitts varianter av 
grafemet, som »!», »!» och »!». Det jag i avhandlingen kallar interpunktion 
kan med Alléns termer beskrivas som junkturgrafem (inklusive ordmellan-
rum och större tomrum) samt suprasegmentala grafem. I Nusvensk frekvens-
ordbok 1 (Allén 1970 [hädanefter NFO]: XXIV) diskuteras den initialalfa-
betiska ordningsföljdens mindre självklara fall, och icke-alfabetiska tecken 
tilldelas den hierarkiska ordningen: » ’ § : ; ( ) + º ? = – ! * / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 . , - % & ×. Samtliga ges högre rang än alfabetiska tecken. När Allén 
(1970:1055) redovisar »junkturgrafemens» frekvens i tabellform behandlas 
även »…» som ett särskilt grafem. Det vanligaste tecknet i NFO:s tidnings-
material är bindestreck. Eftersom tidningstext kännetecknas av korta rader 
kan en stor mängd av dessa bero på avstavningar, som kan antas vara 
vanligare i tidningstext än många andra genrer, vilket dock inte kommen-
teras. Inte heller kommenteras den tänkbara representativiteten för övriga 
frekvenser i relation till andra genrer än tidningstext.  

Utförliga teorier om interpunktion som system har framförts av Nunberg 
och hans kolleger, som har en tydligt datalingvistisk inriktning. I The ling-
uistics of punctuation (1990) utgår Nunberg från en syn på det skrivna 
språket som ett självständigt språkligt system, och vänder sig alltså mot före-
ställningar om att det skrivna språket består av det som kan uttalas. Skrift-
språkssystemet har uppkommit utifrån skriftens (framför allt den tryckta 
textens) särskilda kommunikativa behov och genom att man tagit i bruk 
skriftens och den grafiska presentationens särskilda förutsättningar och 
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resurser (1990:7). Typografi, interpunktion och layout tog från och med 
1600-talet över den tidigare litteraturens retoriska kategorier som versmått 
och retoriska perioder, menar Nunberg (1990:132). Nunberg beskriver inter-
punktionstecknen som logiska, satshierarkiska indikatorer på så kallade text-
kategorier, vilka styrs av en särskild text-grammatik. De text-grammatiska 
reglerna beskriver Nunberg med logiska formler.  

Nunberg skiljer mellan indicators och characters, där de senare är de graf-
iska former eller symboler som realiserar de förra. Indokatorerna kan delas 
in i underkategorier enligt figur 1. Apostrof och enkelt citattecken är alltså 
olika indicators som realiseras av samma character. Citattecken är (i 
svenska) omvänt en indicator med flera tänkbara characters: dubbla apo-
strofer och gåsögon. Ytterligare två större systeminriktade monografier om 
interpunktion är Bredels Die Interpunktion des Deutschen (2008) och Inter-
punktion (2011). Liksom Nunberg och Allén betonar Bredel vikten av att 
studera skriften på dess egna villkor. Hennes forskning utgår från en syn på 
interpunktionstecknen som entydiga och konstanta element i ett grammatiskt 
system, och är inriktad på att beskriva vilka grammatiska förutsättningar som 
måste vara uppfyllda för att ett visst tecken ska användas (Bredel 2011:2). 
En liknande inriktning har Karhiahos avhandling om kolon i tyska (2003). 

Utöver de siffror som NFO anger har det gjorts ett mindre antal ytterligare 
kvantitativa undersökningar av skiljetecken i Sverige. Westman visar i 
Bruksprosa (1974) statistik på hur många skiljetecken, totalt och fördelat på 
nio tecken samt en kategori med »övriga», som förekommer i ett material 
bestående av ett antal texter i fyra olika genrer: broschyrtext, tidningstext, 

Figur 1. Interpunktionsindikatorer. Efter Nunberg et al. 2002:1724. Min 
översättning av non-segmental med suprasegmental anknyter till Allén (1971:31) 
och Melkersson (2013:134) som båda talar om suprasegmentala grafem. 
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lärobokstext och debattext. Textmassan omfattar omkring 20 000 ord i varje 
genre. Samtliga texter är publicerade runt 1970, eller lästes då (det senare 
gäller lärobokstexterna). Hon visar också det genomsnittliga antalet ord per 
skiljetecken i de olika genrerna och jämför de olika tecknens frekvens i olika 
genrer. I Westmans tabell ingår inte bindestreck, som alltså är det vanligaste 
i NFO, och inte heller flera andra av junkturgrafemen i NFO, varför det är 
svårt att jämföra deras uppgifter. Cassirer (1970) och Pitkänen-Koli (1987) 
har räknat skiljetecken i enskilda litterära verk. I en artikel om prosarytm 
jämför Holm (u.u.) antalet förekomster av olika skiljetecken samt menings-
längd hos en rad 2000-talsförfattare. Variationen är relativt stor samtidigt 
som Holm också finner att författarna kan delas in i grupper med olika 
stilistiska normer.  

2.3 Interpunktion som stilmedel 
Generellt sett har interpunktionen fört en undanskymd tillvaro inom stilist-
iken. Leech & Short, som faktiskt nämner variation på grafemnivå i sitt stil-
istiska standardverk, kallar den ändå »a relatively minor and superficial part 
of style» (2007:105). De undersökningar om interpunktion som stilmedel 
som trots allt finns har i allmänhet behandlat en enskild författare eller ett 
enskilt verk, ofta också med betoning på ett särskilt tecken. Nedan refereras 
ett urval av sådana undersökningar med olika infallsvinklar. Ett undantag är 
Levenstons The stuff of literature (1992). Levenston går igenom en mängd 
exempel ur litteraturhistorien på hur stavning, skiljetecken, typografi och 
layout har använts som litterärt uttrycksmedel. Det övergripande syftet med 
hans bok är att vidga vår förståelse av vilka element som är meningsskap-
ande: inte bara ord, utan hur litteraturen fysiskt manifesteras i skrift och tal, 
och för ögat och örat.  

Gómez Jiménez har i sin avhandling studerat den grafologiska nivån i 
E. E. Cummings poesi med utgångspunkt i stilistiken och begreppet fore-
grounding. Den grafologiska nivån (graphology) omfattar, enligt Gómez 
Jiménez (2013:11), samtliga Levenstons nivåer: stavning, skiljetecken, typo-
grafi och layout. Hennes undersökning är ett slags empirisk kartläggning av 
vilka grafologiska resurser Cummings utnyttjar och till vilken effekt. Under-
sökningen är väldigt specifikt inriktad på Cummings och gör få anspråk på 
att uttala sig om den grafologiska nivån som mer allmän språklig och poetisk 
resurs. Indirekt visar ändå hennes undersökning att exempelvis skiljetecken 
av olika slag, tomma utrymmen och bokstavsvariation har en stor och varier-
ande estetisk uttryckspotential som kan vara av helt avgörande betydelse. 
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Sammanställningen är dock ganska svår att överblicka och placera i ett 
vidare sammanhang än Cummingsforskningen.11  

Tartakovsky (2009) koncentrerar sig i en intressant artikel på samme 
Cummings parenteser. Tartakovsky skriver om Cummings sätt att experi-
mentera fram betydelse ur interpunktionstecknen, som enligt honom bär på 
»fuzzy semantics»; de har alltså semantiska egenskaper och är liksom resten 
av språket föremål för konventionalisering, men dessa egenskaper är flexibla 
och inte fastslagna. Därmed står de till förfogande för den som vill experi-
mentera (Tartakovsky 2009:215–216). Tartakovskys slutsats efter denna 
genomgång blir att interpunktionen måste läsas med lika stor uppmärk-
samhet som andra poetiska verktyg. (Också Strömquist (1987:20–22, 2008) 
och Nunberg (1990) talar om interpunktionstecknen som semantiska.) 

Janecek (1996) har studerat interpunktionen hos den rysk-tjuvasiske 
poeten Gennadij Ajgi, i vilkens dikter skiljetecknen är många och viktiga. 
Kolon, tankstreck, utropstecken, punkter i rad, parenteser, citattecken, spärr-
ning, skiftläge, radavstånd och textens placering på sidan hör till de inter-
punktionstecken som gör Ajgis dikter unika inom rysk poesi, genom sin 
»complex intersection of the visual and musical» (ibid. s. 307) enligt 
Janecek, som också visar hur interpunktionen bidrar till Ajgis framskrivning 
av tystnaden som en aktiv, bönlik handling (s. 306).12 Janecek (1996:297) 
har en vid definition av punctuation och beskriver dess funktioner i skön-
litteratur som inriktade på: 

1) semantic/syntactic distinctions, 2) intonational/expressive indications, 
and 3) spatial/visual properties. In the last category, to the usual set of 
punctuation marks, poetry adds typographical provisions for line and 
stanza divisions, extra capitalizations (usually of line-initial words) and 
sometimes other layout features. 

Short genomför i en artikel från 1999 en typografisk och ortografisk stilana-
lys av öppningspartiet i den berättartekniskt och interpunktionellt komplexa 
romanen Marabou stork nightmares av Irvine Welsh. Short analyserar 
»graphological deviation» i relation till det semantiska innehållet och visar 
att grad, skiftläge, textens uppställning på sidan samt avvikande stavning 
markerar förflyttningar mellan olika narratologiska nivåer och särskiljer skil-
da perspektiv i romanen, vars jagberättare ligger i koma efter ett självmords-
försök. Grafologiska avvikelser och mönster, tillsammans med stilväxlingar 
som skiftande dialektala drag, hjälper läsaren att orientera sig mellan de 
olika perspektiven och nivåerna och är alltså i denna roman direkt inbland-
ade i berättarstrukturen. Ett exempel på hur detta sker genom grafologisk 

                               
11 Jag har dock endast kunnat ta till mig denna spanska avhandling genom den drygt 50-sidiga 
engelska sammanfattningen. 
12 Ajgi uppmärksammade också själv skiljetecknens roll i sin poesi, se exv. Ajgi 2008:17. 
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variation är när skillnader i skiftläge eller grad representerar talhastighet 
respektive berättarens värdering av ett yttrande (Short 1999:318). 

I Sverige har studier av skiljetecken som stilmedel varit nästan helt från-
varande, vilket Shirley Näslund konstaterar i den artikel i Språk och stil 
(2007) som utgör ett av undantagen. Det är alltså, med Näslunds ord, »ange-
läget att på ett mer samlat och ingående sätt ådagalägga skiljetecknens 
stilistiska egenskaper och visa på hur väl de kan modifiera innehållet i en 
text.» I artikeln genomför hon vad hon kallar en pilotstudie av »de effekter 
som en extraordinär användning av skiljetecken får på läsupplevelsen» 
(ibid. s. 137). Näslund studerar med »introspektiv» metod (ibid. s. 136) ef-
fekten av de förekomster av komma, tankstreck och tre punkter i tio Ferlin-
dikter som avviker från anvisningarna i två samtida skrivhandböcker, vilka 
därmed får representera normen. Näslund påpekar dock att »även det kon-
ventionella bruket av skiljetecken som stilmedel förtjänar att studeras. Valet 
av tecken är ofta i sig ett stilval, ett val mellan olika grader av dramatik och 
olika hårda övergångar» (ibid. s. 137). Näslund konstaterar att skiljetecknen 
samspelar på ett mycket betydelsefullt sätt med dikternas motiv. Komma-
tering runt ordet »varligt» förstärker exempelvis varligheten och gör den 
skildrade rörelsen långsammare (Näslund 2007:139 f.), och tre tankstreck på 
en rad mellan två strofer med olika motiv »åstadkommer […] en långsamhet 
i förflyttningen» som »harmoniserar med den kontemplativa stämningen i 
dikten» (ibid. s. 144). Hon upptäcker också ett återkommande mönster i tit-
larna på Ferlins dikter: »Tankstreck efter titel sätts när titeln är identisk med 
första versens inledande ord, medan tankstreck före titel sätts för att ante-
cipera sista versens ord.» (ibid. s. 146). En ytterligare svensk studie om 
interpunktion som stilmedel är Malmbergs undersökning (2014) av hur inter-
punktionen i inspelade uppsättningar av Strindbergs Ett drömspel gestaltas 
med bland annat pauser och förändringar i tempo och röststyrka. 

Något som hade varit intressant att kartlägga med hjälp av tidigare forsk-
ning är interpunktionens roll i olika litterära epoker. Denna viktiga uppgift 
bör dock hellre axlas av en litteraturvetare, och ämnet kommer här inte att be-
handlas systematiskt. En svårighet som den som letar efter sådan forskning 
kommer att upptäcka är att interpunktionen förbluffande sällan nämns ex-
plicit, också när dess roll är uppenbar, vilket möjligen gäller också för andra 
språkliga drag och i så fall kan vara ett resultat av språk- och litteraturveten-
skapernas försiktighet inför att ge sig in på varandras områden. Några exem-
pel på var en sådan genomgång kunde ta sin början kan jag dock ge. Parkes 
(1992) ägnar ett kort men intressant kapitel åt interpunktionens roll i roman-
formens utveckling. Om interpunktion under 1700-talet och romantiken finns 
uppslag hos Engdahl (1986), Bray (2000), Henry (2000) och Björkman 
(2006). Också Barchas (1996) undersökning av hur Sarah Fieldings tank-
streck rensades bort av hennes bror Henry Fielding, och vilka konsekvenser 
det fick, borde kunna tjäna som utgångspunkt för vidare litteratursociologisk 
och stilistisk forskning. Danius (2013) nämner interpunktionens roll som 
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realistiskt redskap för Flaubert. Flera har uppmärksammat interpunktionen 
hos modernistiska förgrundsgestalter som Virginia Woolf (t.ex. Parkes 1992, 
Henry 2006) och James Joyce (t.ex. Lennard 1995). Liljestrand (1993) näm-
ner interpunktion i analyser av Strindberg och Joyce, och i en annan artikel 
(1996) interpunktionens roll i den expressionistiska litteraturen. Exempelvis 
Elleström (2011) kunde refereras för en skildring av interpunktionens bety-
delse som visuell resurs i lyrikens historia. Till de enskilda poeter vars inter-
punktion fått särskild uppmärksamhet hör Emily Dickinson (Lindberg 1965, 
Freeman 2008, Holmström 2013), den redan nämnde E. E. Cummings 
(Tartakovsky 2009, Gómez Jiménez 2013) och Gunnar Björling (Olsson 
1995, 2013). Olsson (2005) nämner interpunktion i sin avhandling om de 
svenska konkretisterna, och även Ingvarssons avhandling om cybernetik i 
litteraturen (2003) berör interpunktion. Också Levenston (1992) tar upp 
exempel på interpunktion från olika litterära epoker. 

2.4 Interpunktion och textmaterialitet 
Många som intresserat sig för interpunktionens betydelsepotential har ett 
bokhistoriskt eller textkritiskt perspektiv. Andra materialitetsinriktade forsk-
are tar sin utgångspunkt i semiotiska eller sociosemiotiska teorier och be-
grepp. I detta avsnitt refererar jag några viktiga studier med det förra per-
spektivet, medan det senare tas upp i nästa avsnitt. 

Litteratursociologen McGann har introducerat termerna lexikala koder 
och bibliografiska koder13 och praktiken att studera även de senare. McGann 
(1983:11) har även uppmärksammat en rådande »schism between textual and 
interpretive studies» och betonat vikten av att kombinera textkritiska ana-
lyser med litterär tolkning. Ett exempel på hans angreppssätt ger boken 
Black riders: The visible language of modernism (1993), där McGann stude-
rar ett urval modernistiska poeter, bland annat Ezra Pound, Wallace Stevens 
och Laura Riding, samt deras prerafaelistiska och estetistiska föregångare, 
framför allt William Morris, under sent 1800-tal. McGann tar särskilt upp de 
studerade böckernas bibliografiska koder; förlag, tryckeri, papperskvalitet, 
typografi, eventuell ornamentik samt informationen på tryckortsidan relate-
ras till dikternas innehåll och till poeternas explicita estetiska ställningstag-
anden – vilka förstås kan vara mycket olika från fall till fall. De bibliograf-
iska koderna kan, visar McGann, interagera med de lexikala i ett estetiskt 
och expressivt program. De poeter verksamma i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet som McGann tar upp relaterade alla på olika sätt till den 
nya publiceringssituation som uppstått i och med framväxten av industriella 
tryckerier och tryckpressar som kunde producera massupplagor. När poeter 

                               
13 Med bibliografiska koder menas då omslag, papper, typografi m.m.  
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som W. B. Yeats och Ezra Pound valde att trycka sina böcker på lump-
papper, med gammaldags typsnitt och boksidor fulla av ornamentik eller 
illustrationer, var det ett sätt att alludera bakåt i tiden på en materiellt intres-
serad poetisk tradition de ville förknippas med. När poeten Laura Riding i 
stället valde att trycka en bok på billigt papper och med ett enkelt typsnitt 
reflekterade det en strävan efter språklig klarhet och enkelhet (McGann 
1993:24). Nya »imaginative possibilities» hade blivit tekniskt möjliga och 
togs i bruk på detta sätt, och poeterna ville använda alla tänkbara resurser 
som fanns tillgängliga i det fysiska mediet. För senare modernister blev 
experiment med språkets visuella sida en del av reaktionen mot den roman-
tiska traditionen, som man upplevde förbisåg det bokstavliga i språket.  

Också i forskningsantologin Ma(r)king the text (Bray, Handley & Henry 
2000) vill författarna överbrygga klyftan mellan tolkande litteraturstudier 
och textkritik. Insikterna från dessa områden behöver kombineras. En rad av 
artiklarna berör interpunktion (samtliga behandlar fenomen på någon av 
Lennards interpunktionsnivåer, se s. 30 ovan), varav några ska nämnas här. 
Flera artiklar tar upp fotnoter i skönlitteratur från romantiken och framåt. 
Labbe (2000) visar exempelvis hur den romantiska poeten Charlotte Smith 
använde fotnoter för att vidga den terräng som ansågs lämplig för kvinnor – 
hennes fotnoter var fulla av lärda och samhällsengagerade resonemang. Scott 
(2000) visar hur berättaren i Stendhals Le Rouge et le noir distanserar sig 
från romanhjälten i fotnoternas kommentarer. Han noterar också att Stendhal 
använder versaler när han citerar skyltar vid turistmål, så att de sticker ut i 
skriftbilden liksom de fysiska skyltarna i landskapet. Dessutom kursiverar 
Stendhal fraser som är typiska för en viss individ eller grupp. Explicita berät-
tarkommentarer blir på så vis onödiga – kursiveringarna styr tolkningen rätt. 
Bray (2000) visar hur kursiveringar hos Samuel Richardson och i hans 1700-
talskontext kan fylla en rad funktioner, utöver att markera betoning och 
emfas. Kursiveringar används hos Richardson för att kontrastera och ställa 
begrepp mot varandra, för olika slags citat, för att betona att något är an-
märkningsvärt och ibland för att markera satir. Henry14 tar i volymen liksom 
i flera andra artiklar (2000, 2001, 2006) upp ellipsens potential genom litte-
raturhistorien. Henry studerar inte ett speciellt skiljetecken utan funktionen 
ellips, som kan representeras med punkter eller streck av varierande antal 
och utseende. Utgångspunkten är tidigare kommentarer om 1900-talslittera-
turens förkärlek för ellipser, som sägs känneteckna en tendens att markera 
eller ge intryck av tystnad, tomhet och frånvaro, i motsats till helhet och full-
ständighet. Henry söker ellipsens ursprung och finner att den använts sedan 
1588 för att gestalta talarens språkliga brister eller det vaga och obestämda i 
den talade rösten och för att representera avbrott eller något som inte kan 
formuleras i ord. I den viktorianska romanens generellt mer återhållna stil 

                               
14 Numera Toner. 
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och i takt med tryckteknikens mekanisering under 1800-talet blir det natur-
ligt att variationen som rått under gotiken ersätts med enklare regler: ett 
kortare tankstreck för att markera kortare pauser eller vändningar, och ett 
längre för att markera uppenbar utelämning. Trots denna långa historia var 
kritikerna oförstående inför Joseph Conrads och Ford Madox Fords roman 
The inheritors från 1925; de betraktade punkterna som störande och som ett 
tecken på brister i författarnas uttrycksförmåga – inte romanfigurernas. I och 
med modernismens genombrott blev dock de tre punkternas funktion mer 
konventionaliserad, menar Henry. I samma volym som Henry (2001) skriver 
Nänny (2001) om radlängdens (verslängdens) visuella och ikoniska potential 
i poesi. Det är uppenbart att gränserna mellan interpunktion, typografi och 
layout funktionellt sett är flytande, åtminstone i visuellt mer experimentell 
skönlitteratur och i poesi. 

Ett ytterligare exempel på en materialitetsinriktad undersökning om inter-
punktion är Lunas (2011) artikel om interpunktion i ordböcker från 1700-
talet och framåt, vilken bland annat riktar in sig på den stora betydelse som 
tekniska, praktiska och ekonomiska faktorer kan ha (se även Larsson 2007, 
Lennard 2011). Det avancerade och specifika interpunktionssystemet i 
ordböcker utvecklades för att kunna uttrycka mer och mer komplex in-
formation på liten yta. Ordbokssidorna var därför tätt tryckta och fulla med 
fetstilta och kursiverade markeringar, olika former av indrag och skilje-
tecken som markerade gränser mellan poster och mellan posternas olika 
delar: grammatisk och etymologisk information, uttal, betydelse, definition, 
exempel och noter. När digitaltrycket tagit över finns inte längre några eko-
nomiska skäl att ha få typsnitt, och skiljetecknen i ordböcker blir färre 
medan den typografiska variationen blir rikare. I elektroniska ordböcker be-
höver man inte heller spara sidutrymme, varför det exempelvis inte längre 
finns anledning att använda indrag i stället för blankrad, och i stället för att ta 
olika skiljetecken till hjälp markeras olika delar med varierande grad. Lunas 
genomgång visar dessutom att skiljetecken och typografisk variation funk-
tionellt sett är i princip utbytbar.  

Också en rad svenska textkritiker och litteratursociologer har på senare år 
publicerat viktiga studier om betydelsebärande element i bokformgivning. 
Antologin Bokens materialitet (Malm, Ståhle Sjönell & Söderlund 2009) ger 
en bred översikt över hur materiella och grafiska aspekter påverkar text-
kritikers och bokhistorikers arbetsfält, alltså förståelsen av den enskilda 
boken såväl som de produktionsvillkor och sociala och historiska kontexter 
som boken ingår i. Flera intressanta anföranden om litterära texters visuella 
egenskaper och uttrycksmedel har också utgivits inom ramen för Svenska 
Vitterhetssamfundets årsmöten.15 Här finns inte utrymme att referera all 

                               
15 Andra sådana, som också tar upp interpunktion, är Olsson 2013, som redan nämnts, samt 
exempelvis Malm 2010 och Burman 2000. 
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svensk forskning om bokens materialitet, men som exempel ska jag referera 
ett av dessa anföranden, nämligen Ridderstads (1999). Ridderstad visar i en 
översiktlig artikel om typografi och litteratur några exempel på tryckta sidor 
i olika verk och utgåvor från olika tider. De grafiska och typografiska kon-
ventionerna förändras över tid, men är också i sig betydelsebärande, hävdar 
Ridderstad (ibid. s. 3). Hans första exempel är sidor ur en rad svenska uppla-
gor av Bibeln. Det tidigaste svenska bibeltrycket använde en konvention som 
använts i tidigare bibeltryck, där texterna »presenterades […] i skrift som 
löpande prosa, utan någon kapitel-, stycke- eller versindelning» (ibid. s. 5). 
När sådan indelning och numrering senare infördes »blev den visuella bilden 
av texten en helt annan»; texten gav snarare intryck av lagbok än av berät-
telse. I senare upplagor ser Bibeln återigen ut som litteratur. Typografin 
speglar alltså en kulturs sätt att förhålla sig till och betrakta en viss text. »Få 
författare är typografiskt medvetna, och än färre använder medvetet typo-
grafins möjligheter att profilera texterna», skriver Ridderstad (ibid. s. 14). 
Almqvist hör till dessa få; han såg till att ett modernt franskt typsnitt an-
vändes i Tre fruar i Småland, och kontrasterade det i en kommentar mot mer 
konservativa, engelska typsnitt. Enligt Ridderstad kan detta betraktas som ett 
avståndstagande mot engelska romaner, och framför allt som en del av Alm-
qvists strävan efter att »vara en föregångsman». Strindberg hör också till de 
typografiskt medvetna, eftersom han valde att låta trycka Efterspelet i 
Mäster Olof med frakturstil, vilket »binder läsaren både till samtida populär 
religiositet och till reformationstidens tryck» (ibid. s. 15). Med dessa nedslag 
visar Ridderstad (1999:26) att typografi kan vara betydligt mer betydelsefull 
än man traditionellt antagit:   

Ur textkritisk synvinkel har en texts typografi traditionellt ansetts helt betyd-
elselös. Substantieller skall respekteras, accidentalier16 kan förändras, möj-
ligen efter någon liten diskussion […] Som jag ser det är den traditionella 
uppdelningen mellan substantieller och accidentalier inte bara flytande – den 
är riskabel. Själva ordet accidentalier är farligt. Det innebär att man menar att 
vissa element i det teckensystem som utgör skriftbilden – och där även 
tomma utrymmen är tecken – icke är betydelsebärande utan tillfälliga och 
mer eller mindre slumpmässigt tillkomna.  

Tolkningen av typografin som betydelsebärande är inte heller beroende av 
att man kan visa att det är just författaren som ligger bakom valet av typo-
grafi (Ridderstad 1999:27): 

Även om vissa element i ett texttryck inte har stöd i en författaravsikt, menar 
ju den moderna textsociologin att förlagsredaktörens, formgivarens, sättarens 

                               
16 Med accidentalier menas frågor om stavning, skiljetecken, typografi och dylikt, som 
traditionellt inte har ansetts vara betydelsebärande. [Min not.] 
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och tryckarens intentioner också måste respekteras. Det är produkten av det 
samlade arbetet som nått läsare – inte som text utan som skrift. 

Inom nordistiken har Melander (1996:36–38) visat att valet mellan den tradi-
tionella frakturstilen och den moderna antikvan hade ett starkt symbolvärde 
mot slutet av 1800-talet också vid utgivningen av en bok som Läsebok för 
folkskolan. 

2.5 Interpunktion, ikonicitet och performativitet 
Kress & van Leeuwens banbrytande verk inom sociosemiotisk multimodal-
itetsforskning, Reading images (1996), utgår från liknande insikter som 
Parkes och McGann – att texter kommunicerar genom sin fysiska form – i 
sin beskrivning av en multimodal grammatik. Den tidiga sociosemiotiska 
multimodalitetsforskningen koncentrerade sig dock framför allt på layout 
och illustrationer, men på senare år har van Leeuwen beklagat att Reading 
images inte gav utrymme för typografi (van Leeuwen 2005): »clearly, it is 
above all and in the first place through calligraphy and typography that 
visual communication and writing form an inseparable unity.» I två artiklar 
från 2005 och 2006 presenterar han några första tankar om typografins 
betydelsepotential och om hur man skulle kunna konstruera en sorts typo-
grafins grammatik. van Leeuwen betonar att den tekniska utvecklingen har 
gjort att typografins betydelse är ännu större i dagens texter än tidigare. 
Mycket av den textbindning som tidigare måste uttryckas språkligt kan nu 
realiseras genom layout, färg och typografi, enligt van Leeuwen (2006:139). 
Hans exempel är hämtade från reklam och informationsmaterial, men Nør-
gaard bygger vidare på hans teorier i en artikel om typografins betydelse-
potential i skönlitteratur (2009), där hon också presenterar forskningsfältet 
multimodal stylistics, som vill kombinera multimodala teorier och metoder 
med den litterära stilistikens för att få en mer fullständig förståelse av det 
litterära meningsskapandet (ibid. s. 159).  

Varken Nørgaard eller van Leeuwen nämner skiljetecken; däremot ingår 
vissa av de typografiska fenomen de belyser i det jag i avhandlingen kallar 
suprasegmental interpunktion. van Leeuwen talar om två semiotiska nyckel-
principer hos typografi: connotation och metaphor. Konnotativ betydelse 
skapas när tecken importeras från en viss domän – som en tidsepok eller en 
viss kultur eller grupp människor. Men typografin kan även ges metaforisk 
betydelse, när den har egenskaper som påminner om olika erfarenheter vi 
har. Så kan till exempel feta bokstäver ha en metaforisk innebörd av domi-
nans och stabilitet, eller andra egenskaper som i den fysiska världen har att 
göra med ’tjockhet’. van Leeuwen påpekar att kontexten, till exempel ordens 
betydelse, är avgörande för typografins metaforiska betydelse, men Nør-
gaard anser ändå att hans begreppsbildning är alltför vag, och talar i stället 
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för konnotation om discursive import och förespråkar Peirces begrepp icon 
respektive index i stället för metafor. I en ikonisk relation avbildas något 
direkt, i den indexikala finns det en fysisk eller kausal relation mellan det 
som står och det som det står för (som till exempel mellan rök och eld). 
Discursive import sker när ett typsnitt som är känt för att användas i ett visst 
sammanhang förs in i litteraturen och väcker associationer; så har till 
exempel typsnittet Courier har ofta använts för att signalera att något är 
maskinskrivet.17  

Flera av Nørgaards exempel kommer från en biografisk roman av Alex-
ander Masters: Stuart. A life backwards från 2006. I repliken »Order, order, 
ORDER! WILL YOU PLEASE BE QUIET!» används versaler ikoniskt, en-
ligt Nørgaard, när visual salience (som på svenska brukar översättas med 
visuell framskjutenhet) skapar en betydelse av sonic salience. Dessutom 
lägger det kursiva ordets visual salience emfas på ordets betydelse, vilket 
också är ikoniskt. Hon ger också exempel på hur kursiveringar i romanen 
markerar att något sägs med tillgjord röst, viskas eller tänks högt. För att för-
stå detta räcker det inte att vi ser kursiveringarna, eftersom de kan användas 
på så många olika sätt, utan vi behöver ta hjälp av den närmaste textomgiv-
ningen, till exempel skiljetecken och det som sägs explicit, och i något fall 
även »our contextual awareness of politeness in discourse», skriver Nør-
gaard (2009:152). Indexikal betydelse finner hon till exempel när dagboks-
utdrag skrivna av huvudpersonen i Masters bok återges som faksimil. Åter-
givningen av personens verkliga handstil skapar en autenticitet och tro-
värdighet. Indexikaliteten ligger i att skriften påminner om textens materiella 
ursprung och tillkomstsituation.  

van Leeuwen (2006) anger ett antal särskiljande egenskaper hos bokstavs-
former som har betydelsepotential. Nørgaard (2009:145) använder förteck-
ningen i en enklare och något modifierad form, som jag återger med förslag 
till svenska termer i tabell 1 nedan. Nørgaard och van Leeuwen påpekar båda 
att flera av egenskaperna inte är binära utan kontinuerliga, åtminstone i 
teorin. (Av det skälet har jag också översatt engelskans bold, som egentligen 
motsvarar svenskans halvfet, med fet.) I praktiken är dock villkoren annor-
lunda: »but as producers of text we are often only presented with a binary 
choice such as either ‘bold’ or ‘regular’», skriver Nørgaard (2009:145). Var-
ken hon eller van Leeuwen påpekar emellertid att det är stor skillnad mellan 
skribent och typograf eller sättare i detta avseende. Alla de texter som deras 
undersökningar bygger på är ju framställda av professionella formgivare som 
definitivt har fler än två vikter att välja mellan, särskilt med dagens tekniska 
möjligheter, och som i synnerhet vad gäller van Leeuwens exempel från 
reklamvärlden också lär ta dessa möjligheter i bruk. De små valen, som det 

                               
17 Varför Nørgaard inte inordnar detta under ikonicitet eller indexikalitet är oklart. Enligt 
Peirces teori är ju alla tecken symboliska, indexikala eller ikoniska. 
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mellan mager och extra mager, är troligen i praktiken mycket vanligare för 
den som arbetar med typografi än valen mellan helt olika bokstavsformer, 
eftersom typografens arbete vägleds av starka konventioner. Nørgaard 
skriver att typografins egen terminologi och historieskrivning är en värdefull 
apparat för att beskriva till exempel bokstavens delar, och även van Leeuwen 
hänvisar till typografer som viktiga läromästare – ändå har de flesta av be-
greppen i tabellen ingen motsvarighet i etablerade typografiska standardverk 
som Bringhurst (2012), Hellmark (2004) eller Lupton (2004), den senare ett 
verk som Nørgaard själv hänvisar till. Troligen är Nørgaards och van Leeu-
wens begrepp oftare relevanta för typsnittstecknare än för typografer. 

Tabell 1. Potentiellt betydelsebärande egenskaper hos bokstavsformer  

Vikt (Weight) mager (light) ↔ fet (bold)
Bredd (Expansion) kondenserad (condensed) ↔ expanderad (expanded) 
Lutning (Slope) kursiv (sloping) ↔ rak (upright)
Välvning (Curvature) kantig (angular) ↔ rundad (rounded)
Sammankoppling (Connectivity) sammankopplade (connected) ↔ särstående (disconnected) 
Orientering (Orientation) horisontell (horizontal) ↔ vertikal (vertical) 
Regelbundenhet (Regularity) regelbunden (regular) ↔ oregelbunden (irregular)
Färg (Colour)  

 
Påpekandet att valmöjligheterna i praktiken ofta är begränsade för författaren 
är viktigt, och Nørgaard återkommer också till detta (ibid. s. 158). De texter 
hon studerat betraktar hon alltså som undantag:  

Even though more typhographical [sic] experiment is obviously technically 
possible and financially viable today than was the case in the eighteenth 
century, for example, the right to have a say when it comes to the selection of 
typography is thus typically only granted to a limited number of authors of 
multimodally rather self-consciously literary texts […] While the consequent 
lack of authorial individuality in this respect may partly account for the small 
interest in and relative neglect of typography in literary criticism, it does not 
make the visual side of the text less semiotic.  

Gibbons (2012) studerar i sin avhandling några samtida multimodala 
romaner, med vilket hon menar romaner som utnyttjar en mängd semiotiska 
resurser, till exempel variation i layout, typografi, typfärg, bilder och fot-
noter. Gibbons tar sin utgångspunkt i den kognitiva stilistiken, som hon inte-
grerar med multimodalitetsforskningen (t.ex. Kress & van Leeuwen och 
Nørgaard). Hon ser en koppling mellan ökad multimodalitet och postmod-
erna element som ökad ontologisk instabilitet och metafiktion.  

Också Wehde (2000) tar utgångspunkt i semiotiken i sin mer omfattande 
monografi om typografi, som på många sätt skiljer sig från van Leeuwens 
och Nørgaards och tar betydligt mer hänsyn till vidare kulturella kontexter. 
Wehde vill beskriva skriftens utveckling som teckensystem i tryckteknikens 
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tidsålder och dess semiotiska potential, och ser sin undersökning som en 
kulturhistorisk studie. Språkvetenskapliga ansatser att beskriva hur typografi 
fungerar ser Wehde som bristfälliga; de har, medvetet eller omedvetet, tal-
språket som förlaga, och de tar inte skriftens materialitet i beaktande. Wehde 
ser typografi som verksamt på två olika sätt: dels som sekundärt avbildande 
teckensystem, dels som självständigt, primärt teckensystem. En stor del av 
hennes avhandling handlar om typografi som självständigt uttryck, men i 
några fallstudier studerar hon hur typografi får betydelse i samspel med 
språk och innehåll. Skiljetecken har en mindre roll i hennes undersökning. 
Särskilt intressant här är dock hennes analys av tre punkter i Rilkes Lieder 
der Mädchen. Wehde (2000:209–211) ser bland annat att punkterna i denna 
dikt ofta används i slutet av en strof och därmed fungerar som övergångar 
mellan stroferna, och att de ofta står i anslutning till rumsliga metaforer och 
därmed får en ikonisk betydelse; de öppnar upp skriften i en metaforisk 
vidsträckthet.  

Elleström (2011:73) har intresserat sig för ikonicitet i lyrik och menar att 
ett av de »viktigaste visuella greppen på detaljnivå är bruket av, eller avsak-
naden av, interpunktion». Till skillnad från van Leeuwen betonar han dock 
att det inte går att fastställa en »grammatik för de ikoniska inslagens bety-
delse»; vi kan lägga märke till generella tendenser, men »det ligger i själva 
ikonicitetens natur att vara just icke-konventionell», och tolkningen precis-
eras alltid »i ett samspel mellan det ikoniska och det symboliska» (Elleström 
2011:81). 

Dürrenmatt (2011:23), som bland annat studerat experiment med inter-
punktion i tecknade serier, beskriver interpunktionen som unik genom att 
den är »a symbolic system that is both linguistic and iconic». Att inter-
punktionen kan fungera på flera sätt samtidigt har fått serietecknare att 
experimentera med dess potential. Exempelvis är en rad utropstecken som 
krymper i grad i en serie från 1840 en ikon för fallande röststyrka.  

En undersökning av ett helt eget slag är performanceforskaren DeVere 
Brodys monografi Punctuation: Art, Politics, and Play (2008). DeVere 
Brody studerar inte skiljetecken (punctuation) som ett regelbaserat system, 
utan intresserar sig för dem som uttrycksform och hur de »mediate, express, 
(re)present, and perform» (ibid. s. 5). Hon läser skiljetecken som »performed 
gestures» i ett urval verk av amerikanska konstnärer, författare och dansare 
och visar hur de kan laddas med politisk och social symbolik. Brody är 
kritisk mot en strikt avgränsning mellan tal och skrift eller en syn på dem 
som binary opposites (ibid. s. 8–9); i stället kallar hon dem co-conspirators 
(ibid. s. 67). DeVere Brody menar att interpunktionen medlar mellan tal och 
skrift och luckrar upp den falska föreställningen om en strikt gräns mellan 
dem. I ett kapitel om Ellisons roman Invisible Man läser hon interpunktionen 
som en del i den jazzestetik (t.ex. s. 70) och det muntliga och musikaliska 
arv som präglat romanen både som text och under dess tillkomst. 
»Punctuation hails our sonic gaze» citerar hon Avital Ronells typografiskt 
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experimentella undersökning The Telephone Book (ibid. s. 178). DeVere 
Brody diskuterar det visuella och auditiva i språket, snarare än i skriften. 

2.6 Syntes: interpunktionen som integrerad i skriften 
Här ska jag kort summera mina reflektioner om tidigare undersökningar och 
hur avhandlingen förhåller sig till dem. Avsnittet avslutas med några kon-
kreta verktyg jag tar med mig: ett funktionellt klassificeringsverktyg och 
principer om hur interpunktion bör definieras.  

Den tidigare forskningen om interpunktion har för det mesta varit grund, 
och många säger samma sak gång på gång om interpunktion. Det som då och 
då sägs om interpunktionen hos enskilda författare eller verk upprepas också, 
vilket antyder att interpunktionens mer generella potentialer inte har stude-
rats tillräckligt. Samtidigt är det inte helt enkelt att jämföra de olika under-
sökningarna, eftersom de använder så olika begreppsapparater. De forskare 
som ägnat sig åt samtalets paralingvistik eller abstrakt grammatik känner i 
interpunktionen igen drag från dessa områden och skriver om dem, och 
litteraturhistoriker jämför interpunktionen i olika utgåvor och konstaterar att 
skiljetecken och typografi kan hänga ihop med en författares eller en grupp 
författares litterära eller estetiska program. Delar av den tidigare forskningen 
tar upp litterära texter, medan andra berör interpunktion som fenomen i 
skriften generellt. I historiska studier är distinktionen mindre viktig; kate-
gorin »sakprosa» är så pass modern. I modernare studier innebär det general-
iserade perspektivet dock ofta att man bortser från det mer varierade bruk 
som finns i bland annat skönlitteratur; exempelvis är det så hos Nunberg 
(1990) och i skrivregelsamlingar som Svenska skrivregler (2008). Nunberg 
tar inte upp den dubbla funktionalitet och de pragmatiska funktioner som 
Parkes observerat, och utgår inte heller från något empiriskt material. Hans 
konstruerade exempel är betydligt mindre komplexa än de som ges i de 
empiriska studier som redovisas i detta kapitel, och de senare kan inte förstås 
(annat än möjligen som felaktiga) med hans modell. Uppdelningen i indi-
cators och characters, liksom den indelning av de förra som visats i figur 1, 
är likväl åskådliggörande. 

Olika aspekter av interpunktionen betonas av olika forskare. De mer 
pedagogiskt inriktade, som Strömquist och Partridge, betraktar skiljetecknen 
som textlingvistiska kommunikationsmedel, som ska göra texten tydlig och 
begriplig och hjälpa skribenten att förmedla sina tankar till läsaren. Ström-
quist (1987, 2013) betonar samtidigt att det kommunikativa också innefattar 
stilistiska aspekter, och ger dessa ett visst utrymme trots att det »egentligen 
faller utanför ramen för mitt arbete» (2013:81). Här finns banbrytande an-
satser att kombinera en språkligt inriktad beskrivning med ett synliggörande 
av skönlitteraturens interpunktion. Semiotiskt inriktade forskare som Henry 
(2001) och Nänny (2001) ser i interpunktionen exempel på hur textens möte 
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med ögat formar förståelsen, och inriktar sig på hur textens utseende påver-
kar läsningen.  

I den forskning som refereras ovan finns en spänning mellan å ena sidan 
påståenden om att skiljetecken är semantiska och självständiga och å andra 
sidan undersökningar av deras kontextberoende. Dürrenmatt tar upp flera 
exempel där utropstecken används ensamma i textrutor och tolkar detta som 
att de olika tecknen har självständiga betydelser, och DeVere Brody menar i 
sin performanceanalytiska undersökning av interpunktion i konst och littera-
tur att interpunktion kan »stand on its own – without a sentence to make 
sense of it». Jag vill dock hävda att det i dessa fall finns en situationskontext, 
en ko-text, och en kulturkontext runt det aktuella yttrandet som vi tar hjälp 
av för att tolka tecknen också när ord saknas. Som läsare kan vi inferera och 
skapa mening i tecknen på detta sätt eftersom vi är vana att tolka dem till-
sammans med ord (och eftersom de har just en ikonisk potential som gör att 
de kan röra sig mellan det verbala och det visuella, eller det lingvistiska och 
det ikoniska). Bilden i serierutan samt texten i rutorna omkring och serie-
genrens konventioner kontextualiserar också det skiljetecken som står 
ensamt i en textruta. Som stöd för sin teori tar Dürrenmatt också upp litterära 
exempel från samma tid (Balzac och Hugo) där utropstecken och fråge-
tecken omtalas som självständiga delar av ett yttrande: »La Briere entered 
[…] on that last exclamation point.» Också i detta fall menar jag dock att vi 
behöver veta något om yttrandet för att kunna förstå vad det omtalade 
utropstecknet kan betyda här. 

Att jag i föreliggande avhandling valt att inte utgå från ett sociosemiotiskt 
perspektiv, trots att det här finns en livaktig språkvetenskaplig forsknings-
gren som ägnar sig åt skriftytan, beror på att också dessa undersökningar 
tycks sakna redskap för att hantera den kontextberoende interpunktionen. 
Till exempel diskuterar inte van Leeuwen (2005, 2006) meningsskapande 
yttranden som kontextualiserade och situerade, utan tycks vilja beskriva 
grafiska elements betydelsepotential som relativt autonom. Tabellen över 
betydelsebärande variabler tycks vidare baserad på intuition snarare än 
empiri. Sociosemiotiska undersökningar tenderar också att behandla multi-
modal kommunikation som ett helt nytt fenomen, vilket också gör deras teori 
mindre användbar som grund för en bredare förståelse av skriftspråk.18 Fram-
för allt Nørgaards och Gibbons undersökningar och reflektioner är dock 
värdefulla som jämförelsematerial för denna undersökning. 

De tidigare studier som tydligast anknyter till denna avhandling är de som 
söker kombinera texttolkning med textkritik, och uppmärksammar behovet 
av att förstå interpunktionen i relation till kontexten, vilket kännetecknar 
Parkes och Lennards forskning liksom antologin Ma(r)king the text (Bray, 

                               
18 Kurz 2011 kritiserar van Leeuwens och Nørgaards studier bland annat med utgångspunkt i 
bristande historicitet och oförståelse för tekniska och typografiska konventioner. 
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Handley & Henry 2000). Mot bakgrund av deras och andras resultat menar 
jag att det är rimligt att inte betrakta interpunktion som »paralingvistik» utan 
som en integrerad och självklar del av skriftlig interaktion, som dock om-
fattar andra resurser och potentialer än lexikon och grammatik. Interpunkt-
ionen – icke-alfabetiska tecken, luckor eller typografisk variation – ger 
skriftspråket potential att uttrycka fler dimensioner och nyanser. När vi 
betraktar interpunktionen ser vi hur det multimodala och det ickeverbala är 
ständigt närvarande aktörer i skriftlig kommunikation. Samma fenomen och 
kända verk (t.ex. Sternes Tristram Shandy) som ofta nämns i forskning om 
interpunktion kommer också upp i diskussioner om hybrider mellan tal, inre 
dialog och skrift. Samtidigt har interpunktionens betydelse också uppmärk-
sammats i sådan litteratur som är utpräglat skriftspråklig och visuell (t.ex. 
Cummings poesi). Skrift som avbildar tal och skrift som avbildar skrift har 
dock det gemensamt att de aktualiserar materiella och fysiska aspekter av 
språket. Interpunktionen kan, som DeVere Brody påpekar, luckra upp diko-
tomiska föreställningar om tal och skrift, trots att den är ett skriftspecifikt 
fenomen. Interpunktionen får oss att lyssna med ögonen och läsa med alla 
våra språkliga kroppsminnen aktiverade. 

Vilka funktioner kan då interpunktionen ha, enligt tidigare forskning? Jag 
har försökt sammanföra resultaten från alla de empiriska undersökningarna 
och kommit fram till att det i grova drag rör sig om tre huvudfunktioner: 1) 
gränsmarkerande mellan yttranden och enheter inom yttranden, eller gestalt-
ning av 2) prosodiska/expressiva respektive 3) spatiala/visuella egenskaper 
hos yttrandet eller en enhet inom det, eller hos refererade ljud- eller syn-
intryck.19 De tre funktionerna är inte ömsesidigt uteslutande utan överlappar 
ofta, vilket också Parkes (1992:2) har framhållit: »it is easier to separate the 
various functions of punctuation for purposes of discussion, than to separate 
them in practice when reading a text».  

Den gränsmarkerande funktionen har ofta lika mycket med samband att 
göra. Interpunktionen är inomspråkligt strukturerande; den markerar och för-
tydligar grammatiska, retoriska, kognitiva eller grafiska gränser och sam-
band. Exempelvis markerar skiljetecken och versal gränsen mellan grafiska 
meningar och stycken. Den ger alltså information om yttrandets uppbyggnad 
men också kontextuell information om vem som yttrar vad till vem, i vilken 
situation etc. (jfr Strömquist 2013:87 som talar om att skiljetecken skiljer åt 
medan citattecken [som hon menar tillhör skrivtecknen] skiljer ut). Medan 
den gränsmarkerande funktionen kan kallas symbolisk refererar skriftbilden 
vad gäller de andra två huvudfunktionerna ofta ikoniskt eller indexikalt till 
något utanför texten själv. Gränsen mellan arbiträr (symbolisk) och icke-

                               
19 I en tidigare artikel (Dahl 2013a) har jag använt andra termer för de tre funktionerna: 
separation och artikulation, hämtade från Parkes 1992, samt avbildning. Sedan dess har jag 
dock bedömt att de termer Janecek 1996 använder är tydligare. 
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arbiträr (ikonisk eller indexikal) referens är i praktiken flytande, men det 
handlar likväl om olika aspekter av betydelse. Interpunktionens proso-
diska/expressiva potential innebär att den på ett realistiskt sätt kan återge 
något talat (eller något annat ljud) i skrift, eller närma skriften till talet och 
realisera dess auditivt ikoniska potential (som i exempelvis Dürrenmatts 
exempel från serietidningar), men också tyckas återge en tankes rytm eller 
expressivitet (som i Parkes undersökning av Woolfs Mrs Dalloway). Den 
spatiala/visuella potentialen innebär att interpunktionens skriftbild aktuali-
seras och på motsvarande sätt fungerar visuellt ikoniskt eller indexikalt (som 
i exempelvis Henrys och Nørgaards undersökningar). 

Bland annat Lunas forskning visar att skiljetecken och typografisk varia-
tion kan vara utbytbara, och Parkes historiska genomgång visar hur föränder-
lig repertoaren har varit. Det är därför ett teoretiskt misstag att låta defini-
tionen följas av en uppräkning av skiljetecken, även om sådana uppräkningar 
naturligtvis kan tyckas pedagogiska. Uppräkningarna ger ett missvisande in-
tryck av att det skulle finnas en absolut och bestämd mängd tecken. I prak-
tiken är det inte alls givet vilka tecken som ska ingå, vilket framgår av att 
alla sådana uppräkningar ser olika ut. Vilka tecken som potentiellt kan an-
vändas varierar mellan tider och genrer.  

Många som skriver om skiljetecken tar upp utropstecken och frågetecken 
som havande en särställning: »It is the exclamation mark and the question 
mark, however, that may suggest even more of the thought and the emotion 
that lie behind» (Toner 2011). Även tre punkter associeras ofta med den 
prosodiska/expressiva funktionen. En funktionell utgångspunkt innebär dock 
inte att utesluta att en viss form kan associeras med en viss funktion, bara att 
dessa associationer är instabila och teoretiskt osäkra och riskerar att ge forsk-
aren förutfattade meningar.  

 En teoretiskt godtagbar definition av interpunktion måste alltså medföra 
en syn på mängden av interpunktionstecken som godtycklig, och undvika att 
på förhand nämna exakt vilka tecken som fungerar på ett visst sätt. Lennards 
definition av punctuation (2005, se s. 30) omfattar mer än bara skiljetecknen, 
den är funktionell och öppen för upptäckter av nya interpunktionselement. 
Det är därför den som jag med smärre modifikationer använder i avhand-
lingen (se 1.2).20  

 

                               
20 Det är inte helt entydigt hur de åtta nivåer av interpunktion som Lennard (2000) tar upp för-
håller sig till hans definition, och jag har därför inte använt mig av dessa i avhandlingen, utan 
främst av definitionen och det övergripande resonemanget i Lennards texter om interpunktion. 
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3 Mot en dialogistisk förståelse av skriften: 
teoretiska ställningstaganden och 
analysverktyg 

I avhandlingen vill jag bedriva en språkvetenskap som förverkligar den 
»Abkehr von der generativ-strukturalistischen Perspektive der Schrift-
betrachtung» som Wehde (2000) efterfrågar. Jag menar att språkvetenskapen 
behöver en förståelse av skrift och att förståelse av skrift kräver språkveten-
skapliga begrepp och analysmetoder. För att förstå den komplexa skriften 
krävs en kombination av lingvistiska, hermeneutiska och materiella perspek-
tiv, för att det varken är i skriftbilden som sådan, i syntax och lexikon som 
sådant, i det referentiella innehållet som sådant eller i läsprocessen som 
sådan som mening uppstår, utan i den situerade meningsskapande proces-
sens möte mellan en mängd sådana aspekter. Den teoretiska förståelse av 
språk och mening jag har använt mig av för att åstadkomma detta är dialog-
istisk. Förutom de dialogistiska teorier om språk och litteratur som jag redo-
gör för i 3.1 använder jag i avhandlingen även begrepp från stilistik och 
narratologi, vilka tas upp i 3.2. I avsnitt 3.3 presenteras slutligen en dialog-
istisk förståelse av interpunktion, och perspektiven knyts samman. I övrigt 
har interpunktionen en mindre roll i detta kapitel. Detta beror på de slutsatser 
jag dragit i kapitel 2 om nödvändigheten av att studera interpunktionen i sin 
kontext, och på syftet att integrera förståelsen av interpunktion i en vidare 
förståelse av skrift. För att kunna göra detta ämnar jag här klargöra mitt 
perspektiv på språk, skrift och litteratur. 

3.1 Dialogism, språk och litteratur 
Efter en övergripande beskrivning av avhandlingens förståelse av dialogism 
och språk ska jag i detta avsnitt ta upp dialogistiska perspektiv på skrift-
språk, romanspråk och läsning. 

Förståelsen av dialogism och den dialogistiska terminologi som används i 
denna avhandling bygger till stor del på Bachtins språkfilosofi (främst an-
vänder jag Bachtin 1981, 1997 och 2010) och på Linells teoretiska arbeten 
om dialogism och språk. Ett dialogistiskt synsätt på människan och hur hon 
interagerar med sin omvärld präglar flera inflytelserika vetenskapsfilosofier 
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under 1900-talet, som Merleau-Pontys fenomenologi, Gadamers hermen-
eutik, Wittgensteins språkspelsteori och Vygotskijs sociokulturella psykologi 
och pedagogik. Det som gör texter av just Bachtinkretsen och deras efter-
följare särskilt användbara i denna avhandling är framför allt att de i större 
utsträckning har behandlat vilka implikationer för språkliga detaljer och 
språkligt samspel som det dialogistiska perspektivet för med sig. Av detta 
skäl utgår jag i avhandlingen i hög grad från deras texter, även om andra 
teoretiker också kan hänvisas till när detta är relevant. Eftersom Bachtin-
kretsens teorier har tolkats på många olika sätt, och jag själv inte läser ryska, 
vill jag betona att min förståelse och användning av dem, även när jag citerar 
Bachtin och Volosjinov direkt (i översättning) i relativt hög grad grundas på 
hans tidigare uttolkare och översättare. Jag citerar Volosjinovs texter som 
representanter för samma teoribildning som Bachtins, och finner det inte 
nödvändigt att här reda ut de visserligen intressanta nyansskillnader mellan 
deras tänkande som ibland framhålls.21 Jag har också använt mig mycket av 
Linells texter, som utvecklar Bachtins begrepp i nära relation till dagens 
interaktionslingvistik, vilket också har format min tolkning av dialogismen. 
Samtidigt har jag behövt dra vissa egna teoretiska slutsatser, eftersom inter-
punktion och skrift inte tidigare har utretts utifrån detta perspektiv.   

Många språkvetare i andra traditioner än de Bachtin-influerade använder 
bachtinska begrepp; exempelvis används termen heteroglossia, den engelska 
översättningen av Bachtins raznorechie, med olika innebörder inom både 
appraisalteori och kritisk diskursanalys (Björklund 2014). Eftersom Bachtin 
inte alltid använde termer entydigt är detta inte i sig särskilt underligt. På sätt 
och vis gör jag i denna avhandling detsamma – lånar de bachtinska begrep-
pen och använder dem för en ny slags undersökning, och för de syften denna 
undersökning har. Min ambition har ändå varit att hålla mig nära en bach-
tinsk språkförståelse.  

3.1.1 Dialogistiska perspektiv på språk och meningsskapande 
Dialogistiska perspektiv på språk betonar att människan skapar mening 
genom handlingar i sociala situationer och kontexter. Som sociala varelser 
förhåller vi oss ständigt till andra, och till oss själva som andra, och detta 
präglar allt vi tänker och kommunicerar. Vårt meningsskapande präglas 
också alltid av att vi ständigt befinner oss i situationer, vilka i sin tur befin-
ner sig i sociokulturella kontexter och kommunikativa verksamhetstyper 
(Linell 2009:201–211, 2011:118), ett begrepp som Linell utvecklat men som 

                               
21 Jag tar inte heller ställning i debatten om huruvida Volosjinovs texter i själva verket är 
skrivna av Bachtin, utan använder helt enkelt de publicerade texternas författarnamn. Se i 
stället exempelvis Morson & Emerson 1990, som summerar diskussionen så långt och 
argumenterar mot att Bachtin skulle ha författat de omdiskuterade texterna.  
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anknyter till Bachtins talgenrer (Bachtin 1997).22 Nyckelbegrepp är orien-
tering mot andra i samtliga våra handlingar, tankar och yttranden, och inter-
aktionism och kontextualism, vilka innebär att interaktioner och kontexter 
ses som primära för meningsskapandet. Linell förklarar den dialogistiska 
betoningen av kontextuella faktorer på olika nivåer som »a commitment to 
preserve the integrity and complexity of phenomena» (2009:18). Eftersom 
språket ses som handlingsbaserat föredrar många av dagens forskare termen 
språkande (languaging) framför språk och problematiserar den traditionella 
uppdelningen i språksystem och språkbruk. Språket är inte något statiskt och 
givet system som tas i bruk; i stället sker ständigt ett samspel mellan situerad 
interaktion och sociokulturella resurser och konventioner (Linell 2009:57), 
mellan konventionaliserade, gemensamma och nya, unika aspekter (Lähteen-
mäki 2003). »Ordet är inte ett ting, utan en ständigt rörlig, ständigt för-
änderlig miljö för det dialogiska umgänget» (Bachtin 2010:243).23 Bachtin 
beskriver hur främmande ord kan återspeglas i ordet, hur samtalspartnerns 
närvaro och tidigare yttranden kan anas i ordet (dold dialogicitet) och hur 
ordet kan ha en sidoblick på ett främmande ord, vars outsagda fientlighet 
formar ordets ton och betydelse och syns i exempelvis förbehåll och svar på 
outtalade invändningar i en dold polemik (Bachtin 2010:236–238). 

Enligt Linell (2009:78 ff.) intar dialogistiska teorier med sin betoning av 
intersubjektivitet en position mellan subjektivism och objektivism. Dialog-
istiska teorier integrerar individuella och sociala, situationella och socio-
historiska aspekter av meningsskapande, samtidigt som de betonar att också 
det individuella är socialt – interaktionen föregår den individuella förstå-
elsen. Den nödvändiga intersubjektivitet som får oss att förstå varandra be-
finner sig inte i ett kollektivt medvetande, ett gruppmedvetande eller en folk-
själ, utan i det rum som utvecklas mellan individer och omgivning, i inter-
aktion och dialog. Betoningen av det interaktionella och sociala som primärt 
för meningsskapandet utesluter inte att individer också har vilja, handlings-
förmåga och ansvar samt en kropp med tal- och hörselorgan, muskler, 
neuroner med mera som också är avgörande för meningsskapande och 
språkande (Linell 2009:27, 112). Vi både formar och formas av situationerna 
                               
22 Linell (2010:8) menar att begreppet kommunikativ verksamhetstyp skiljer sig något från 
Bachtins talgenrebegrepp, eftersom det tydligare betonar företeelsens dynamiska och instabila 
karaktär och dess koppling till situationer och aktiviteter. 
23 Ordet, slovo, är ett ofta återkommande begrepp hos Bachtin, som också ofta översätts med 
diskurs. Slovo används på olika sätt av Bachtin, men i likhet med Todorov (1984:25) tar jag 
fasta på hur Bachtin definierar det i Dostojevskijs poetik (2010). Där kontrasterar Bachtin 
explicit ordet mot en abstrakt språkförståelse (s. 219, 221, 222): »vi avser ordet, det vill säga 
språket i dess konkreta och levande helhet […] språket som konkret och helhetlig företeelse 
[…] blir till ord, dvs. till yttrande.» Jag förstår alltså slovo ungefär som ’det konkret 
manifesterade yttrandet’. Den exakta relationen mellan ord och yttrande hos Bachtin kan dock 
diskuteras, och för tydlighetens skull kommer jag framför allt att använda den mer precisa 
termen yttrande (när jag inte citerar Bachtin direkt). Också främmande ord, tsjusjoje slovo, är 
ett viktigt begrepp hos Bachtin. 



 51

vi ingår i, och som situerade har vi ändå alltid en viss frihet. En situation kan 
hanteras på olika sätt, och som individer utnyttjar vi i varierande grad den 
existentiella frihet som är oberoende av vår sociala eller materiella frihet.24 
Dialogistiska perspektiv kan därmed beskrivas som moderat socialkonstruk-
tivistiska. De delar inte postmodernistiska teoriers låga sanningsanspråk, och 
de framhåller att interaktioner med andra människor och samhällsstrukturer 
»enbart bidrar till verklighetskonstruktionen, de är inte ensamma konstitu-
tiva för dem» (Linell 2011:128). Bland de andra situationer som vi är i och 
ständigt förhåller oss till finns till exempel våra kroppar;25 förutom våra 
individuella kroppar måste detta gälla även exempelvis de ekosystem vi 
ingår i och de teknologier vi är beroende av, menar jag. Dialogistiska under-
sökningar betonar hur vår världsuppfattning formas i situationer och 
kontexter, men utesluter inte heller ontologisk realism (Linell 2011:128); 
dialogismen är dock ett ramverk som är utformat för undersökningar av 
människors språk och meningsskapande. 

Den språkande individen orienterar sig mot ett du, men orienterar sig 
också i stort sett alltid mot tredjeparter, även om deras betydelse varierar 
mellan olika former av samspel (Linell 2009:99–105). Tredjeparter kan vara 
personer eller artefakter, de kan vara närvarande eller frånvarande, konkreta 
eller abstrakta. En form av tredjeparter är grupper eller institutioners norm-
system, och vår uppfattning om språket som helhet kan betraktas som en 
sådan auktoritativ tredjepart som vi orienterar oss mot, till exempel när vi 
resonerar om betydelse och ordval (Linell 2009:95).  

Snarare än att tala om lexikal eller grammatisk betydelse använder dialog-
istiska språkvetare termer som lingvistiska resursers meningspotentialer. I 
lingvistiska resurser och i kontexter finns potentialer till betydelse, som män-
niskor i situerade handlingar fyller i och fullbordar, »‘completing’ meaning 
[…] for current purposes» (Linell 2009:58). Ett ord eller en konstruktion har 
alltså inte betydelse i sig; betydelse uppstår när människor använder resurser 
i sitt meningsskapande in situ och mellan sig (Linell 2009:330, Bachtin 
1997:225). När man i exempelvis undervisningssammanhang talar om språk-
lig betydelse, och elever ombeds tolka ett yttrande som Peter loves Mary 
utan kunskap om den lingvistiska och pragmatiska situationen, är denna de-
kontextualiserade situation fortfarande en situation som lärare och elever 

                               
24 Min beskrivning av människans existentiella frihet är inspirerad av de Beauvoir (2002), 
vars fenomenologiska existentialism jag menar i många avseenden ger uttryck för ett 
dialogistiskt perspektiv på meningsskapande. 
25 Att kroppen är en situation är också något som har påpekats av de Beauvoir (2002). Moi 
(1999b:59 ff.) för ett utvidgat resonemang om den fenomenologiska innebörden av detta ytt-
rande hos de Beauvoir. Moi lyfter också fram hur de Beauvoir undgår både determinism och 
radikal voluntarism genom att betona att »we continuously make something of what the world 
makes of us» (Moi 1999a:199, jfr Moi 1999b:74), en formulering som jag menar väl beskriver 
en dialogistisk socialkonstruktivism.  
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hämtar information ur för att föreställa sig en rimlig (stereotyp) kontext 
(Linell 2009:17–18 använder detta exempel, jfr även Bachtin 1997:227).  

All verbal kommunikation existerar enligt Bachtin (1997:213) i yttran-
den: »Talet kan ju bara existera i verkligheten i form av konkreta yttranden 
av enskilda talande människor, talsubjekt. Talet är alltid gjutet i yttrandets 
form och tillhör ett visst talsubjekt». Yttrandet är alltså inte någon rent ling-
vistisk enhet utan en kommunikativ enhet, en kommunikativ handling som 
befinner sig och får sin mening i en kedja av yttranden inom ett större kom-
munikativt projekt (Linell 2009:178 ff.) i en viss social verksamhet. Alla ytt-
randen har, med bachtinska termer, adressivitet, responsivitet och projektiv-
itet. Det innebär att de alltid är riktade till andra tidigare och efterkommande 
yttranden, och att detta är konstituerande för dem. »Forming itself in the 
atmosphere of the already spoken, the word is at the same time determined 
by that which has not yet been said but which is needed and in fact anti-
cipated by the answering word» (Bakhtin 1981:280). Yttrandet kan alltså 
beskrivas som en inter-akt snarare än en talakt (Linell 2009:181). Yttrandet 
avgränsas av bytet av talsubjekt (Bachtin 1997:213); en roman är därför ett 
yttrande, liksom en replik i en dialog (ibid. s. 105, 217). Dock bär varje ytt-
rande genklang av tidigare och kommande yttranden (ibid. s. 231). Dessa ord 
och yttranden kan skiljas ut som främmande, så att bytet av talsubjekt kan 
föras in i yttrandet, vilket markeras med intonation respektive citattecken, 
enligt Bachtin (1997:232). Dessa främmande ord genomträngs samtidigt 
alltid av det överordnade yttrandets expressivitet (ibid. s. 233, 238) – det blir 
mångröstat, polyfont. 

Den dialogiska principen är universell och gäller allt meningsskapande 
(Bachtin 2010:54): 

Ty dialogiska relationer är ett betydligt mer vidsträckt fenomen än relationer 
mellan replikerna i en vanlig litterär dialog; de är nästan ett universellt 
fenomen som genomsyrar allt mänskligt tal och det mänskliga livets alla 
relationer och yttringar, över huvud taget allt som äger mening och betydelse.  

Senare forskare har poängterat att dialogiciteten därmed präglar inte bara 
kommunikation mellan människor utan också mänskligt tänkande, vilket för 
det första sker i socialt och kulturellt situerade processer (se t.ex. Säljö 
2011), och för det andra också på individnivå kan beskrivas som en inre 
dialog mellan perspektiv och jagpositioner som ställs mot varandra (Linell 
2009:121).26 I själva vår individualitet är vi dialogiska varelser. Bachtin 
                               
26 Bachtin (2010:290) beskriver hur Dostojevskij i Brott och straff skildrar tanken som en inre 
dialog av repliker på »alla han hört och på alla ord av den andra som berört honom och som 
han samlat på sig», ord som i Raskolnikovs inre dialog kommer »i en egenartad beröring med 
varandra, något som är omöjligt mellan rösterna i en verklig dialog. Här blir de, tack vare att 
de ljuder i ett enda medvetande, liksom genomträngda av varandra». I romanen gestaltas alltså 
erfarenheten av tanken som en inre dialog. 
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(1997:232) skriver att »också själva vår tanke – filosofisk, vetenskaplig eller 
konstnärlig – föds och formas i en process av samspel och kamp med andras 
tankar». Såväl inre som yttre dialog kännetecknas av ett växelspel där en röst 
antyder något varpå en annan explicitgör eller tolkar, och att perspektiv 
prövas mot varandra (Linell 2009:128–129). Även när vi interagerar med 
andra pågår en inre dialog, som kan betraktas som en dialog mellan tolk-
ningar av det man hör andra och sig själv säga (Linell 2009:124). Tal-i-inter-
aktion kan användas som modell eller metafor för allt mänskligt menings-
skapande, inklusive tänkande, skrivna texter och offentliga diskurser, skriver 
Linell (2009:27). Allt meningsskapande är situerat (ibid. s. 49) i sociala 
handlingar och aktiviteter, och blir till i interaktion mellan individer. Betyd-
else och tänkande existerar därmed inte i individens huvud utan i en inter-
world mellan individer; det handlar om interrelationella fenomen mellan 
individer och kontexter (Linell 2009:145–160).  

I skrivande och läsning utspelas en inre dialog i den skrivande eller läs-
ande människan, samtidigt som skriftliga yttranden också har intertextuella 
relationer och ständigt är inbegripna i en yttre dialog med tidigare och kom-
mande yttranden. Ett annat viktigt begrepp inom dialogismen, framför allt 
som den har tillämpats inom litteratur- och konstvetenskap, är dubbel dialog-
icitet (Linell 2009:53), som betonar att dialogiska relationer finns såväl inom 
en given text som mellan text- och författargenerationer.  

Bachtins observation om att »varje yttrande är en länk i en mycket kom-
plext organiserad kedja av andra yttranden» (1997:212) har utvecklats i 
Kristevas (1967) resonemang om texters intertextualitet. Kristeva menar att 
»all text frambringas som en mosaik av citat, all text är en absorbering och 
en omvandling av en annan text» (Franzén 1995:21). Intertextualiteten är 
alltså inte något som enbart berör vissa texter, när de explicit citerar eller 
hänvisar till andra specifika texter, utan något som präglar all text. Kristevas 
bild av en mosaik demonstrerar enligt min mening tydligare än den mer ut-
bredda kedjemetaforen komplexiteten i texters dialogicitet; mosaikens stenar 
hänger ihop i flera dimensioner och kan ha mer eller mindre varierande ut-
formning, samtidigt som de alla är beroende av varandra och helheten. 

3.1.2 Skriftspråk och litteratur som interaktion 
Bachtins och Volosjinovs metalingvistiska teorier rör ofta principiella grund-
frågor om språk. Specifika beskrivningar av vad som kännetecknar tal 
respektive skrift är ovanliga i de teoretiska texterna. Bachtin, liksom flera 
andra tongivande och dialogistiskt inriktade litteraturteoretiker, ägnade sig i 
huvudsak åt skrivna texter, men drog slutsatser som inte primärt gällde 
skriften som medium utan konkret manifesterade ord eller yttranden, vilka 
kan vara antingen muntliga eller skriftliga. I denna avhandling krävs dock en 
mer specifik förståelse av materialet som tryckt skrift och de särskilda förut-
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sättningar som mediet innebär men också en förståelse av texter som unika 
stilistiska yttranden.  

Den språkvetenskapliga forskning som i Sverige i dag utgår från en dia-
logistisk språksyn består framför allt av olika former av samtalsanalyser eller 
verksamhetsanalyser. Inom samtalsgrammatiken, en inriktning inom den 
interaktionella lingvistiken, studeras samtalens detaljer, för att utröna gram-
matiska konstruktioners funktioner i deltagarnas kommunikativa projekt (se 
t.ex. Linell 2005a:252 ff.). Bachtin och en dialogistisk textsyn har visser-
ligen diskuterats av textforskare som Ledin (1997a, 1997b, 2000) och Berge 
(2012),27 men dessa har framför allt resonerat om texters dialogiskhet på ett 
teoretiskt plan eller i termer av intertextualitet, och de ligger alltså ofta långt 
ifrån den interaktionella lingvistikens empiriska detaljstudier. Därutöver 
finns en hel del forskning som ägnar sig åt »att förstå hur texter samspelar 
med, skapar och omskapar sitt sociala och kulturella sammanhang» (Karl-
sson & Strand 2012:111), och som definitivt anknyter till en dialogistisk 
språksyn, men som i allmänhet intresserar sig för textens roll i kontexten 
snarare än frågor om konkreta språkliga former, materialitet eller stil i 
enskilda texter, nivåer som traditionellt behandlats inom filologi och litterär 
stilistik. De som ägnar sig åt mer textnära analys använder ofta ett 
systemiskt-funktionellt lingvistiskt ramverk, eller ett diskursanalytiskt. Inte 
heller inom detta intresserar man sig särskilt ofta för konkreta språkliga 
former, utan koncentrerar sig på abstrakta funktioner eller semantiska 
egenskaper.28 Skälen till att jag inspirerats mer av den interaktionella ling-
vistiken än av beprövade metoder för textanalys är alltså att jag bedömt att 
de senare antingen inte förmår fånga det dialogistiska samspelet mellan form 
och innehåll i situerade och kontextualiserade texter, eller inte är utarbetade 
för studier av språkliga detaljer. Ovanstående genomgång av en dialogistisk 
språkförståelse har också i viss mån baserats på samtalsforskning, eftersom 
Linells forskning framför allt rör samtal.29 Därför ämnar jag i de följande 
                               
27 Berge beskriver en antropologiskt orienterad »tekstvitenskap» som studerar texter som ytt-
randen »fra et dialogistisk perspektiv (Linell 1998) som utfordrende og inviterende henvend-
elser fra noen till noen om noe» (Berge 2012:75). I Finland är dialogistisk textforskning (»dia-
logically-oriented linguistic discourse analysis»), enligt Makkonen-Craig (2014a, 2014b), ett 
bredare fält som även rymmer analyser av särskilda konstruktioners funktioner och liknande, 
en inriktning som även den inspirerats av samtalsanalytiska metoder. Inom slavistisk text-
lingvistik har det också varit vanligare att använda metoder och förståelsemodeller från 
Bachtinkretsen, se t.ex. Björklund 1993. 
28 Widoff 2012a kritiserar dessa metoders abstrakta textsyn, där tolkning och text betraktas 
som separata enheter som kan analyseras var för sig.  
29 Det finns dock exempel på att samtalsanalytiska verktyg har använts i analyser av litterära 
texter. Rommetveit 2008 använder dialogistiska analysverktyg för samtal i en analys av 
Ibsens Ett dockhem. När jag skriver att avhandlingens språkförståelse delvis inspireras av 
samtalsforskning syftar jag inte främst på den renodlade CA-traditionen, vars metodologi i 
flera grundläggande avseenden skiljer sig från denna avhandlings, även om den dialogistiskt 
inriktade språkvetenskap som jag inspirerats av är inriktad på samtal och anknyter till CA. 
Inom CA menar man exempelvis att forskaren bör och kan tekniskt analysera innan hon bör-
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avsnitten klargöra hur jag ser på skriftspråk och litteratur ur ett dialogistiskt 
perspektiv. 

Det är inte underligt att dialogistiskt inriktade och detaljintresserade 
språkvetare har kommit att intressera sig för samtal, eftersom det funnits ett 
behov inom språkvetenskapen av att utmana en tidigare dikotomisk syn på 
muntlighet och skriftlighet, där skriftspråk var upphöjt och idealiserat och 
talspråk och spontant språk (fenomen som traditionellt kopplats samman av 
språkvetare) missförstods och betraktades som underlägsna. Som tidigare 
nämnts finns en paradox i den traditionella lingvistikens syn på relationen 
mellan tal och skrift: Å ena sidan har skriften betraktats som sekundär, som 
en ofullständig avbild av talspråket, och å andra sidan har teoretiska model-
ler i hög grad byggt på skriftspråkliga normer. De vanliga missuppfattning-
arna om förhållandet mellan tal och skrift har dock inte enbart varit ett hin-
der för förståelsen av tal (dvs. det kontextualiserade tal som samtalsforskare 
kallar tal-i-interaktion), utan även av skrivna yttranden. Förutom en »written 
language bias» (Linell 2005b) har språkvetenskapen också präglats av en 
»spoken language bias» i andra avseenden, menar jag. Det är visserligen 
viktigt att inte överbetona skillnader mellan tal och skrift; i praktiken har 
många av de generella skillnader som lyfts fram i tidigare forskning snarare 
handlat om skillnaden mellan informellt och formellt språkande. Särskilt i 
dagens datormedierade kommunikation är ofta skillnaderna uppluckrade 
(Linell 2005b:27), och andra distinktioner (som verksamhet, genre, medium 
etc.) är i många sammanhang mer relevanta. Huruvida det är viktigt att be-
tona att ett yttrande är just skriftligt och låta det påverka exempelvis metod-
val beror på vad vi studerar, hur och varför – i just denna undersökning är 
det viktigt, men det betyder inte att jag menar att det i alla textanalyser måste 
vara det. »Skriften» är också ett samlingsbegrepp för olika visuella materi-
aliseringar av språk, vilka har olika förutsättningar och används olika; i 
många fall kan det vara avgörande skillnader mellan handskrift och maskin-
skrift som tryckts eller visas på skärm.30 Eftersom det dialogistiska per-
spektivet har haft större betydelse inom samtalsstudier är det i detta samman-
hang alltså trots allt viktigt att reda ut hur en sådan förståelse av skriftlig 
kommunikation kan se ut.  

Några principiella konstateranden om hur skriftspråkande kan förstås uti-
från ett dialogistiskt perspektiv borde kunna göras med hjälp av tidigare 
forskning. Först kan vi alltså konstatera att språkande i tal och skrift delar 
många egenskaper, men också skiljer sig åt och har olika förutsättningar, 
genrekonventioner och historier. Principen att den dialogiska interaktionen 

                                                                                                                             
jar tolka det studerade samtalet, och att forskarens uppgift är att rekonstruera samtalsdeltag-
arnas perspektiv (se Linell 2011:162 ff., 622; jfr även Widoff 2012b:81–82). Detta skiljer sig 
avsevärt från hur jag betraktar min position som forskare i denna avhandling (se 4.2). 
30 Dessutom rymmer begreppet skrift matematiska språk, programspråk och icke-alfabetiska 
skriftspråk, vilka också har egna förutsättningar, men vilka inte berörs här. 
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och den kommunikativa aktiviteten föregår språket som system kan inte 
enbart gälla samtal; också skrivande och tyst läsning är interaktiva processer 
(Linell 2009:15–16). På samma sätt som människor i samtal aktivt fullbordar 
betydelse i interaktion utför läsare meningsskapande handlingar och full-
bordar textens mening (Linell 2009:58 f.). Termer som skriftspråkande och 
ett utvidgat språkbegrepp är väletablerade inom pedagogisk forskning om 
barns (språk)inlärning, där Vygotskijs och hans medarbetares sociokulturella 
teorier har fått stor spridning. Men det är förstås inte bara hos barn, och inte 
bara i skolmiljöer, som språket är handlingsbaserat och multimodalt. 

Texter skiljer sig från samtal genom att de är inskriptioner utan utsträck-
ning i tid (Linell 2014:85 ff.).31 När vi betraktar dagens självständiga skrift-
språkande som dialogiska processer kan vi samtidigt konstatera att texter 
inte enbart är en uppsättning godtyckliga alfabetiska tecken ordnade enligt 
en abstrakt linjär struktur. Abstrakta aspekter ingår i skriftspråkandet,32 men 
skrift är inte enbart en följd arbiträra tecken i en ordning som skapar mening 
enligt vissa regler. På teoretiska grunder menar jag att vi kan anta följande 
skissartade punkter om skriftliga yttranden (punkter som också får visst stöd 
i de undersökningar som hänvisas till inom parentes). Det gäller alltså för 
skriftliga yttranden, det vill säga för texter som människor involverar i sina 
meningsskapande kulturella processer,33 att de 

 
• är kulturbundna teknologier (Ledin 2013, Linell 2005b:23, 2009:279) 

vars utveckling, utformning och användningsområden är starkt knutna 
till mer övergripande kulturteknologiska utvecklingar och specialiser-
ingar. 

                               
31 Också denna basala punkt kan dock motsägas i samtidens teknologiska värld där muntliga 
yttranden kan spelas in, lagras och manipuleras, och där skrift kan ta form av chattsekvenser 
där varje yttrande levereras och blir meningsfulla i den situerade interaktionens nu. Trots detta 
menar jag att påståendet om texter som inskriptioner, liksom flera andra konstateranden som 
här görs, gäller den absoluta merparten av texter och hur de fungerar i mänskligt samspel. 
Viktigast här är dock att avhandlingens material är sådana inskriptioner. 
32 Linell (2005b:29) skriver att även om lingvistikens traditionella syn på språkliga yttranden 
som abstrakta objekt är ett missförstånd, rymmer språket också »abstract aspects of linguistic 
activities that have emerged from and therefore transcend situated activities». Lähteenmäki 
2003 argumenterar för att Bachtin skilde mellan två nivåer: det abstrakta, neutrala språkets, 
och det konkreta, meningsbärande och perspektiviska yttrandets. Ett exempel på en abstrakt 
aspekt av skriften tänker jag är den konventionaliserade praktik i många skriftspråk som inne-
bär att vi skriver och läser linjärt från vänster till höger och uppifrån och ned på boksidan eller 
skärmen, och hur detta får oss att tänka på texter i termer av »framåt» och »bakåt» när vi 
snarare menar höger och vänster. 
33 Det är i människors meningsskapande processer som de dialogiska fenomenen lever, inte i 
texten som sådan. En nedgrävd och bortglömd inskription på ett språk som ingen förstår har 
inte i sig dessa egenskaper – däremot kan den få dem om någon hittar den och lär sig att skapa 
språklig mening med den. Då blir inskriptionen meningsfull som språkligt yttrande. 
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• är situerade och kontextbundna. Skrivande och läsning påverkas av 
situationskontexten och av situationsöverskridande praktiker och genrer 
(Bachtin 1997, Asdal et al. 2008). 

• nästan alltid är mer standardiserade än talspråk. För skrift finns en mer 
uttalad tradition av normering och standardisering än för muntligt språk-
ande, även om enhetlighet är ett relativt sent ideal i språkens och skrift-
ens historia (Parkes 1992, Teleman 2002), och den faktiska enheten kan 
ifrågasättas (Linell 2005b:201 ff.). Språkliga normer av olika slag fung-
erar som tredjeparter, knutna till genrer och verksamheter, som männi-
skor orienterar sig mot i skrivande och läsande handlingar (Linell 2009). 

• har adressivitet, responsivitet, projektivitet och perspektiv. Skrivna ytt-
randen svarar på tidigare yttranden och formas av skribentens förvänt-
ningar om respons (Makkonen-Craig 2014a:100). I skrivande och läs-
ning av texter förs en inre dialog mellan perspektiv och en yttre dialog 
med andra texter (Bachtin 1997, Kristeva 1969, Mey 1999). 

• ofta produceras i annan en tid och/eller på en annan plats än den där 
läsning och respons sker, varför skriftliga yttranden också kan generera 
många olika slags tolkningar och respons; exempelvis adressivitet och 
perspektiv kan förändras beroende på olika situationella och kontextuella 
faktorer (Linell 2005b:21).  

• är multimodala och spatialt organiserade. Utöver de abstrakta sym-
bolerna finns ikonisk och indexikal betydelsepotential i auditiva och 
visuella signaler (Kress & van Leeuwen 1996, Elleström 2001), och i 
synnerhet i lyrik har den spatiala potentialen utnyttjats i århundraden. 
Samtidigt är skriften nästan alltid sekventiellt organiserad enligt en kon-
ventionaliserad linjäritet.  

• tar materiell form i skrifttecknen. Förutom den språkande människans 
kropp påverkar det fysiska mediet – sanden/pappret/skärmen och fing-
ret/pennan/knappsatsen – dessa tecken såväl som de läsande och skriv-
ande verksamheterna. Fysiska och tekniska aspekter är integrerade i det 
konkreta skriftspråkandet och påverkar skrivande och läsning (McGann 
1991, Malm, Ståhle Sjönell & Söderlund 2009, Edlund 2012). Jämfört 
med samtal är dock de ickeverbala aspekterna ofta mindre betydelse-
fulla, vilket ställer högre krav på de verbala att explicitgöra kontextuella 
förhållanden.   

3.1.3 Romanens språk och vardagens 
Inom litteraturvetenskapens olika områden har många intresserat sig för 
frågan om litteraritet. Vad kännetecknar skönlitteraturen och dess språk? 
Finns det särskilda villkor för litteraturens språk eller är det litterära språket 
en underart till vardagsspråket? Särskilt formalisterna hävdade det skön-
litterära språkets särart, vilken ansågs bestå i att det avviker från normer. 
Härigenom uppstår avautomatisering och främmandegöring som skärper 
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medvetandet inför det som annars är invant. Senare har också grepp som 
internt perspektiv och fri indirekt diskurs (se 3.2 nedan) kopplats samman 
med skönlitteratur.  

Andra har hävdat att det som skiljer fiktionslitteratur från exempelvis 
journalistik och argumenterande text har med något i själva kommunika-
tionssituationen att göra, till exempel förgivettagandet att berättare och 
läsare delar värderingar och ståndpunkter (Leech & Short 2007:222, 225). 
Detta antagande bär vissa likheter med Volosjinovs tes (1976:106) att det 
konstnärliga språket utmärker sig bland annat genom att det måste explicit-
göra betydligt mer av sin pragmatiska kontext; det kan inte vara alls lika 
beroende av extraverbala faktorer som det vardagliga språket.34  

Bachtin (1997:204) skiljer mellan primära (enkla) talgenrer, som omfattar 
vardaglig kommunikation, och sekundära (komplexa) talgenrer, som om-
fattar (främst skriftlig) offentlig kommunikation, till exempel skönlitterär 
och vetenskaplig. Han betonar att talgenrerna är extremt heterogena och 
samtidigt har allmänna likheter. Litterär kommunikation lyder enligt Bachtin 
under samma principiella dialogiska villkor som all kommunikation. Roman-
en och vardagsrepliken är två mycket olika slags yttranden, som ändå delar 
samma principiella egenskaper.  

Det som kännetecknar romanen, också jämfört med lyrik och dramatik, 
enligt Bachtin, är att dess berättare inte fullt identifierar sig med ett enda 
språk, utan blandar olika språk som han i olika hög grad distanserar sig från; 
romanen är en »heteroglot unity» (Bakhtin 1981:284), en språklig helhet 
som bara kan förstås utifrån de mycket olika språkliga varieteter som den 
rymmer. Den enskilda romanens särskilda stil består i dess komposition av 
olika stilar, som inte är unika utan bär »contextual overtones» (1981:293), 
resonans från olika sociala miljöer, och därmed representerar särskilda per-
spektiv och sätt att se på världen (1981:411). Det »litterära» eller estetiska 
språket är bara en av många språkliga varieteter som romanförfattaren kan 
tillgripa. Orden rymmer genklanger från de kontexter där de brukar yttras; de 
bär en genremässig expressivitet (Bachtin 1997:228): 

Denna typiska genremässiga expressivitet kan betraktas som ordets ”stilist-
iska aura”, men denna stilistiska aura tillhör inte ordet som sådant i språket, 
utan den genre, i vilken det givna ordet vanligen fungerar. Auran är en åter-
klang av genrens helhet, klingande i ordet.  

Den språkliga mångfald i samhället och i romanen som Bachtin beskriver 
brukar benämnas heteroglossia.  

                               
34 Volosjinov skiljer i engelsk översättning mellan »discourse in art» och »discourse in life»; 
möjligen motsvarar min distinktion mellan konstnärligt och vardagligt inte exakt dessa 
termer.  
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Bachtin ägnar sig alltså framför allt åt romanformen, men i det här 
sammanhanget är det intressant att också beröra frågan om skillnader mellan 
fiktionslitteratur och sakprosa. Isers fenomenologiskt inriktade syn på den 
litterära texten har viktiga beröringspunkter med Bachtins. »Utifrån» menar 
Iser att den litterära texten kännetecknas av att den till skillnad från andra 
textslag »varken förklarar eller framställer verkliga bestämda objekt» (Iser 
1985:172) utan »i bästa fall kan beskrivas som ett återgivande av reaktioner 
på objekt» (ibid. s. 171) och av att den »skiljer sig från läsarens verkliga er-
farenheter genom att den visar på förhållningssätt och öppnar perspektiv som 
får en bekant värld att synas annorlunda» (ibid. s. 172). Den litterära texten 
rymmer en obestämdhet som ska möjliggöra en anpassning av texten till den 
individuella läsaren och läsningen, som måste aktivera sina egna erfaren-
heter och anknyta textens främmande erfarenheter till dem.  

De formella egenskaper i texten som skapar denna obestämdhet beskriver 
Iser som »luckor» eller »tomma platser» (Leerstellen), som kan förekomma 
på olika nivåer i texten. Iser menar också att den litterära texten känneteck-
nas av att de förväntningar som byggs upp inte infrias, utan modifieras (Iser 
1993:322–323). Om våra förväntningar infrias eller mängden tomma platser 
minskar betraktar vi litteraturen som tråkig, eftersom vi behöver luckorna i 
texten för att kunna använda vår fantasi (Iser 1985:175, 1993:328). Litterära 
texter kräver alltså särskilt stor kreativitet av läsaren, och det är läsarens 
egen verksamhet som gör att hon upplever sig vara involverad i den litterära 
texten (1993:324). Luckorna i litterära texter, oväntade irrvägar och svikna 
förväntningar, ger oss »möjlighet att sätta vår egen förmåga att upprätta 
samband i spel – att fylla luckorna som lämnats av texten själv» (1993:325). 
(Ur dialogistisk synpunkt måste »texten själv» här förstås som en konkret 
text som av någon behandlas som ett yttrande med röst och adressivitet.) 
Texten realiseras alltså i läsningen, och kan därmed potentiellt realiseras på 
olika sätt.  

Utifrån ett dialogistiskt perspektiv är det viktigt att betona att alla yttran-
den är till och får sin mening i konkret interaktion – detta är inte i sig exklu-
sivt för skönlitteratur eller för särskilt intressant skönlitteratur. En av de obe-
stämdheter Iser (1985) tar upp är intention. Den litterära texten formulerar 
inte uttryckligen sina intentioner; de finns därför i läsarens fantasi, menar 
Iser. Denna obestämda intentionalitet kan som jag ser det vara mer använd-
bar för att beskriva litteraritet än obestämdhet i sig. Även om det går att hitta 
exempel även på andra slags texter som inte formulerar sin intention (till 
exempel många vardagliga samtal), och även om det troligen inte är möjligt 
eller kanske heller önskvärt att dra någon definitiv gräns mellan fiktions-
prosa och sakprosa kan nog den avsiktliga obestämdheten och öppenheten 
och den särskilt aktiva, sökande läsart detta inbjuder till vara ett kännetecken 
för skönlitteraturen såsom den ofta fungerar som genre och kommunikativ 
aktivitet i vår tid. Att gå i dialog med en skönlitterär text är vanskligare än 
mången annan interaktion och innebär bland annat att återskapa de dolda 
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intentionerna och försöka förstå varför texten är just sådan som den är. Att 
den skönlitterära texten vidare inte primärt representerar objekt utan reak-
tioner på dem är ett annat kännetecken. Språkets uppgift blir både att repre-
sentera och att vara föremål för representationen. I litteraturen avbildas inte 
den talande, utan hennes språk, men eftersom språk kräver ett talande sub-
jekt som yttrar det måste bilden av språket smälta samman med bilden av en 
person som yttrar det (Bakhtin 1981:336).  

3.1.4 Läsning som dialog 
Texter är bara meningsfulla och dialogiska i den mån de ingår i ett mänskligt 
kulturellt sammanhang – när vi skriver och läser dem. Begrepp som förfat-
tare, läsare och läsning kan diskuteras utifrån många perspektiv, och det 
finns inte utrymme att på något uttömmande sätt redogöra för läsforsk-
ningens landvinningar här. För att tydliggöra min utgångspunkt i analyserna 
ska jag dock ge en skissartad bild av vad jag menar kan vara ett dialogistiskt 
förhållningssätt till läsarens roll i det litterära meningsskapandet.  

Inom dialogistisk teori betonas läsarens roll som medskapare av ytt-
randen; läsning liksom allt meningsskapande är en dialogisk process (se t.ex. 
Bakhtin 1981:282). Liksom varje yttrande är inriktat mot ett svar, gäller att 
den som vill förstå ett yttrande aktivt måste orientera sig mot det och kon-
textualisera det (Vološinov 1973:102). Att läsa är att aktivt söka förståelse. 
Bachtin (1997:211) beskriver den aktivt svarande hållning som förståelse 
förutsätter: 

I själva verket intar lyssnaren, då han uppfattar och förstår talets (språkliga) 
betydelse, samtidigt en aktiv och svarande position i förhållande till talet: han 
instämmer eller instämmer inte med det (helt eller delvis), han fyller ut det, 
tillämpar det, förbereder sig för att verkställa det osv; och denna lyssnarens 
svarande position formas under lyssnande- och förståelseprocessens hela 
utsträckning, från dess första början, ibland bokstavligen från och med den 
talandes första ord. All förståelse av levande tal, av ett levande yttrande, är av 
aktivt svarande karaktär. 

Bachtin skriver här om »talet», men när det handlar om texter och läsare är 
processen jämförbar. Skillnaden är att texten ofta också existerar i sig, utan-
för en interaktionskedja, som bestående artefakt. Det är dock i läsningen som 
den blir meningsfull. När det gäller skönlitteratur är den svarande reaktionen 
»det konstnärligt ideologiska intrycket och värderingen» enligt Vološinov 
(1973:224). 

Som författare och läsare förutsätter vi, enligt många litteraturteoretiker, 
existensen av två interaktionspositioner, implied reader och implied author, 
termer som introducerades av Booth år 1961. Det innebär att vi som förfat-
tare vänder oss till en läsare som accepterar fiktionskontraktet (ung. »vi vet 
att detta inte har hänt på riktigt, men vi går med på att låtsas det») och godtar 
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författarens val, och att vi som läsare antar att det finns en författare, en 
rationell individ som har valt att skriva texten just så som den är skriven 
(Booth 1983:429–430). Också Bachtin betraktade författaren som en posi-
tion i texten, som vi uppfattar när vi läser, och hans synsätt stämmer ganska 
väl överens med hur termen implicit författare brukar förstås, men han ut-
trycker tydligare än Booth hur detta hör samman med språkets dialogiska 
natur. Enligt Bachtin (2010:222) lever språket endast i yttranden, och yttran-
den som har »en författare, dvs. [en] skapare till det givna yttrandet, en 
skapare vars position det uttrycker». Denna skaparposition har föga att göra 
med den verklige författaren:  

Om den verklige författaren, om hur han existerar utanför yttrandet, vet vi 
just ingenting. Och det reella författarskapets former kan vara vitt skilda. Ett 
verk kan vara resultatet av ett kollektivt arbete, det kan ha skapats genom 
tradering i flera generationer osv. – ändå hör vi i det en särskild konstnärlig 
vilja, en bestämd position, som man dialogiskt kan reagera på. Den dialog-
iska reaktionen personifierar varje yttrande som den reagerar på. 

Iser har i sina receptionsteoretiska texter framför allt intresserat sig för den 
implicita läsaren.35 Iser beskriver den implicita läsaren mer som en komplex 
process omfattande både textens sätt att rymma potentiell mening och den 
aktivt medverkande läsarens medskapande som realiserar denna potential 
(Iser 1975:xii). Som jag förstår Iser ser han den implicita läsaren som en 
abstraktion som beskriver en läsprocess där textens meningspotential reali-
seras till fullo, det vill säga där texten blir förstådd så som den implicita 
författaren vill att den ska förstås.36 Mey, som utgår från ett språkvetenskap-
ligt dialogistiskt perspektiv, förklarar begreppet implicit läsare som: »the 
reader as he or she is projected into the text and given a voice, in accordance 
with the historical and social structures under which he or she lives» 
(1999:272). Mey påpekar alltså att den implicita läsaren inte uppstår i ett va-
kuum, utan i ett socialt sammanhang. Den implicita läsaren är alltså den 
tänkta och abstrakta läsare som författare måste förutsätta för att kunna 
skriva, eftersom alla yttranden är till i dialog. Den implicita läsaren delar 
övergripande kulturella referensramar med författaren och är, hos Mey, en 
samarbetande, samförståndssökande läsare, som är beredd att göra den 
ansträngning och vara så flexibel som krävs för att vara textens medskapare. 
Som läsare förhåller vi oss till föreställningar om en implicit läsarroll, men 
Mey påpekar att läsare också är fria att läsa subversivt, motsätta sig författar-
röstens förväntningar eller fylla i med andra läsningar än den förväntade när 
                               
35 Andra termer som ofta förekommit i teorier om läsning och läskompetens är modelläsare 
(Umberto Eco) och idealläsare (Jonathan Culler).   
36 Den senare termen använder dock inte Iser. I stället för implicit författare har vissa 
teoretiker talat om textens intentionalitet. I denna undersökning använder jag dessa termer 
synonymt med varandra och med författarinstans.  
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exempelvis ideologiska påståenden lämnas outtalade och underförstådda; en 
konkret läsare är förstås inte tvungen att ta den position hon implicit blir 
anvisad. Kacandes (2001:30) använder läsarbegreppet på ett liknande sätt: 

I am not claiming that all actual readers provide the reply constructed by the 
text. The reader can resist the invitation to Talk by ceasing to read or merely 
refusing to provide the reply.  

Kacandes jämförelse med samtalet kan förlängas, menar jag: även i samtal 
skapas förväntningar, prefererad respons på ett yttrande. Detta innebär inte 
att samtalsdeltagarna inte kan ge en annan respons än den förväntade, men så 
kallad disprefererad respons identifieras ofta av samtalsforskarna genom att 
den är mer komplex (se t.ex. Schegloff 1988). Kacandes (2001) beskriver 
skönlitteratur som interaktion och texter som statements i Goffmans mening, 
där »active readers interpret what they might be feeling, thinking, or doing 
as a reply to the move of the text». När man i tal markerar önskan om att 
inleda ett samtal med signaler som beröring, blickar och inandning används i 
fiktionsprosa deictics, definierade i vid mening som alla ord eller uttryck i ett 
yttrande som »refers to the context of production of that utterance» 
(Kacandes 2001:30). För Kacandes är det alltså inte bara specifika ord, som 
pronomen, som markerar deixis, utan alla litterära strategier som kan tolkas 
som signaler för textens orientering mot ett svar. Kacandes nämner inter-
punktion (framför allt tar hon upp tankstreck och tre punkter som markörer 
för tystnad och det osägbara) som potentiell deiktisk markör och hänvisar till 
Lakoff (1982) som skriver om citattecken, kursiv och annan typografisk 
variation i blandformer mellan tal och skrift. Kacandes’ responssökande 
signaler bär likheter med de luckor i texten som Iser beskriver som nödvän-
diga för det litterära meningsskapandet (Iser 1978:169). 

3.2 Stilistiska och narratologiska verktyg  
I avhandlingen tar jag hjälp av begrepp från stilistik och narratologi i resone-
mang om interpunktionens estetiska och berättartekniska potentialer. Båda 
dessa vetenskapsområden har haft starka band till ett formalistiskt och 
strukturalistiskt paradigm där man sällan beaktat språkets dialogiska natur, 
utan ofta i stort sett betraktat formen som autonom behållare för ett innehåll. 
Inom narratologin talar man dock om en »post-klassisk» fas (se t.ex. Alber 
& Fludernik 2010) där man omtolkat många av sina begrepp och utgångs-
punkter. Flera av de nyare narratologiska strömningarna torde stämma väl 
överens med en dialogistisk språksyn; jag är alltså inte den enda som tilläm-
pat narratologiska metoder med mer kontextorienterade och holistiska 
utgångspunkter (Alber & Fludernik 2010:22):  
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Rather than merely analyzing how texts work, and which of their elements 
are responsible for which meaning or design effects, the current emphasis lies 
on what these narratives achieve in communication, which ideological or 
identity-related messages they convey, what ’cultural work’ […] they per-
form, and what possible effects they may engender in the real world.  

Läsarens roll har exempelvis uppmärksammats på ett nytt sätt, enligt 
Broman (2005:65): »En tolkning av en specifik textpassage bygger ofta på 
den övergripande referensram som läsaren skapar under läsningens gång.» 
Också inom stilistiken har mer socialt och kontextuellt orienterade riktningar 
på senare år fått en framträdande plats; det stilistiska fältet rymmer i dag en 
bredd av metoder med influenser från exempelvis systemisk-funktionell 
lingvistik, kognitiv lingvistik och pragmatik (se t.ex. McIntyre & Busse 
2010, McIntyre 2013, Östman u.u.) med varierande relation till struktural-
ismen. Den samtida stilistiken tycks dock generellt sett fortfarande vara mer 
strukturalistiskt och monologistiskt präglad än den samtida narratologin. 

De begrepp som tas upp nedan är aktualisering och främmandegöring, 
fokalisation, fri indirekt diskurs samt språkliga perspektivmarkörer eller 
deiktiska markörer. Själva undersökningen kan förstås som ett försök till 
dialogistisk tillämpning av de stilistiska och narratologiska begrepp jag valt 
att använda. Jag använder alltså dessa begrepp när de är till nytta för under-
sökningen, men med försiktighet. Jag har också försökt välja och formulera 
definitioner som stämmer överens med avhandlingens övergripande förstå-
else av språk och meningsskapande. Både stilistiska och narratologiska feno-
men och förutsätter läsarens aktivt tolkande medverkan, en process som 
också sker i relation till situation och kontext.  

3.2.1 Aktualisering 
Det engelska begreppet foregrounding har en grundläggande och betydelse-
full plats inom dagens internationella stilistik. Begreppet kan spåras tillbaka 
till Aristoteles (se van Peer 1993), men själva termen som den används i dag 
härrör från tjeckiskans aktualisace, ett begrepp som utvecklades inom Prag-
skolan och bär stora likheter med den ryska formalisten Viktor Šklovskijs 
begrepp ostranenie, ’främmandegöring’. Det finns ingen etablerad svensk 
term för begreppet foregrounding/aktualisace, men Enkvist (1974:67) och 
Aspelin & Lundberg (1971:331) använder termen aktualisering, som också 
är den jag använder i avhandlingen. Den stämmer väl överens med det tjeck-
iska ordet, om än sämre med det engelska, som är det internationellt sett mer 
utbredda och använda i dag. En annan nackdel med termen är att den är 
mindre lättbegriplig än foregrounding, som med en metafor från bildkonsten 
visar vad det handlar om: något som genom kompositionen framstår som 
särskilt viktigt. Inom den kognitiva stilistiken talar man, med samma 



 64

metafor, i stället om figur och bakgrund (se t.ex. Gibbons 2012:27 f. för en 
jämförelse av begreppen). 

Aktualisering sägs framkallas av avvikelser och parallellismer (Nørgaard 
2010:94 f.). Med avvikelser menas estetiskt motiverade avvikelser från kom-
munikativa eller kognitiva principer. Avvikelsen kan vara kvalitativ, det vill 
säga avvikande från språkliga normer eller kvantitativ, dvs. avvikande från 
en förväntad frekvens (Leech & Short 2007:39). Med parallellism menas en 
markerad regelbundenhet eller upprepning, som i allitterationen eller den 
regelbundna metern. De ryska och tjeckiska formalisterna menade att det 
litterära språket kännetecknas av att det används på oväntade och över-
raskande sätt, och därmed ger läsaren en förnyad upptäckt och förståelse av 
språket, som ju vanligtvis används mer oreflekterat, automatiserat. Man kan 
alltså säga att det aktualiserade fenomenet uppmärksammar (någon aspekt 
av) sig självt. Foregrounding-teoretiska antaganden som att dessa avvikelser 
påverkar läsares värdering av texten, gör läsningen långsammare och gör 
läsare mer känslomässigt engagerade har bekräftats av ett flertal empiriska 
läsarundersökningar (se van Peer 2007).  

Aktualiseringsbegreppet ligger alltså nära begreppet främmandegöring 
och tanken om detta som kännetecknande för den litterära texten (se även 
3.1.3 ovan). Som Agrell (2009:42) påpekar kan främmandegöringen samti-
digt inte bli alltför främmande: »Det helt nya är obegripligt och stumt: det är 
spänningen och växlingen mellan närhet och distans som för med sig den 
(oöversättliga) överskottsbetydelse som utgör litteraritet i här beskriven 
mening.» Med Ortega y Gassets ord (2014:11–12) måste den stilistiskt med-
vetne författaren lyckas med »två till synes oförenliga saker: att vara helt 
begriplig, och att samtidigt förändra språkets användning».  

Bachtinkretsen riktade en del kritik mot formalisterna, och i synnerhet 
Medvedev37 (1978, t.ex. s. 86 ff.) gick hårt fram mot viljan att systematisera 
det poetiska språket, kontrastera det mot det praktiska och beskriva det med 
negativa termer som avautomatisering och främmandegöring. Lika lite som 
det praktiska språket »styrs» av ett system gör det poetiska det. Eftersom alla 
yttrandens kommunikativa funktioner är beroende av den ideologiska och 
sociala sfär som de blir till i (Medvedev 1978:93), och betydelse hela tiden 
fortsätter att genereras i den ständigt föränderliga dialogen (ibid. s. 95) går 
det inte att tala om språkliga enheter som lösryckta ur de yttranden de ingår 
i. Litteraturen är här inget undantag. Medvedev nästan hånar formalisternas 
beskrivning av det poetiska som ingenting annat än negationen av och 
störandet av något som skapats i det praktiska – är då poesin aldrig kreativ? 
Begreppet aktualisace etablerades dock efter att Medvedevs bok utkommit 

                               
37 Vem av Medvedev och Bachtin som skrivit The formal method in literary scholarship: a 
critical introduction to sociological poetics är omtvistat (jfr s. 49, n. 21). I den refererade 
utgåvan anges båda namnen. Här hänvisar jag dock till Medvedev som författare. 
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och bär inte denna negativa implikation, så det vore förhastat att applicera 
kritiken rakt av också på detta begrepp. 

Mey (1999:253 f.) beskriver begreppet ostranenie som platser där läsaren 
bjuds in att vara särskilt aktiv. Inspirerad av detta menar jag att också aktu-
alisering kan beskrivas som en dialogisk process som kan aktiveras när för-
fattarinstansen väljer att i texten avvika från vad som i den givna situationen 
och kontexten vore det mest givna – eller prefererade, för att återknyta till 
samtalsmetaforen. Denna avvikelse eller dispreferens fäster läsarens – det 
vill säga den implicita läsarens, den som författaren har i åtanke och den som 
förhåller sig till samma kontextuella ramar som författaren – uppmärksamhet 
vid den språkliga formen, som annars i de allra flesta fall passerar obemärkt, 
är automatiserad (prefererad). Det uppstår ett glapp som läsaren aktivt behö-
ver fylla för att skapa mening med avvikelsen; aktualiserade textställen kan 
alltså ses som platser där läsarens roll blir särskilt viktig, en spänning uppstår 
mellan läsare och författare, och det är detta som gör att fenomenet beskri-
vits som kännetecknande för skönlitteratur (jfr Mey 1999:271, se även 3.1.3–
3.1.4 ovan). Avvikelser och markerade former förekommer förstås även i 
vardaglig kommunikation, men termen aktualisering brukar reserveras för en 
medveten (estetisk) strategi i litterärt språk.  

Så som jag använder aktualiseringsbegreppet i avhandlingen kan det som 
är aktualiserat vara det referentiella innehållet eller den auditiva eller visu-
ella formen; man kan alltså skilja mellan semantisk och formell aktualiser-
ing.38 Avvikelsen kan på motsvarande sätt uppstå i yttrandets syntaktiska, 
auditiva eller visuella och grafiska struktur.39 

3.2.2 Fokalisation, perspektiv och röst 
Termen fokalisation introducerades av Genette (1980) och har sedan använts 
på delvis olika sätt av olika teoretiker (se Broman 2005). Genette införde 
fokalisationsbegreppet för att beskriva skillnaden mellan den som talar, det 
vill säga berättaren, och den som ser, det vill säga en romanfigur som per-
spektivet är begränsat till. I framför allt Bals och hennes efterföljares tolk-
ning kom fokalisationsbegreppet att utvecklas; fokalisation är för Bal en pro-
cess som förmedlar en selektiv och subjektiv bild av händelseförloppet, snar-
are än en begränsning. Bal är inriktad på studiet av synvinkelskiften mellan 
passager i texten snarare än på synvinkel i romaner eller noveller som helhet, 
och betraktar fokalisation som perception. Fokalisatorn är en intradiegetisk 

                               
38 Jfr Levenston 1992:94, som talar om semantic foregrounding som en funktion hos kursiv-
eringar. 
39 I de senare fallen kan fenomenet jämföras med det sociosemiotiska begreppet visuell fram-
skjutenhet (salience) (se t.ex. Björkvall 2009:87), en koppling som dock sociosemiotikerna 
själva, så vitt jag vet, inte har gjort. 
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person som känner eller tänker något, medan berättaren är extradiegetisk (se 
Bal 1985).40 

Edmiston (1989) förenar i en artikel om fokalisation i jagberättelser 
Genettes och Bals fokalisationsteorier med Cohns (1978) studier av första-
personsberättande. Edmistons förnyelse av Genettes fokalisationstypologi är 
användbar i denna undersökning, eftersom samtliga tre romaner som stud-
eras har en homodiegetisk berättare.41 Edmiston använder termen extern 
fokalisation för partier med det berättande jaget som utgångspunkt och in-
tern fokalisation för partier med det upplevande jaget som utgångspunkt. En 
tredje möjlighet är noll-fokalisation: när förstapersonsberättaren ger antingen 
mer information än berättaren själv rimligen kan ha tillgång till (paralepsis) 
eller mindre än det upplevande jaget kan ha tillgång till (paralipsis) (Edmis-
ton 1989:739–742). 

Fokalisationsbegreppet har fått kritik ifrån flera håll. Genette skilde mel-
lan röst (den som talar) och modus (den som ser). Som Broman (2005) på-
pekar är distinktionen mellan röst och modus problematisk; det är ju just via 
språket, via talet, som vi uppfattar vem som är fokalisator, vems subjektivitet 
händelserna skildras genom. Short (1999) menar att fokalisationsbegreppet 
(Short talar dock specifikt om termerna focaliser och reflector) är teoretiskt 
onödigt och en produkt av ett ensidigt narratologiskt och stilistiskt studium 
av skönlitteratur. Short vill i stället använda termen viewpoint, som bättre 
betonar att detta är något som kännetecknar alla texter. Viewpoint skiftar 
också hela tiden och kan vara blandat, till exempel genom hur vi hela tiden 
orienterar sig mot varandra när vi samtalar. Att tala om en romans fokalisa-
tor riskerar att släta över denna komplexitet, menar Short. Short hänvisar inte 
till Bachtin i artikeln i fråga, men hans resonemang klingar mycket dialog-
istiskt. Fenomenet har också beskrivits utan fokalisationsbegreppet, till 
exempel av Hellberg (1996), som talar om starkt perspektiv, och av Skalin 
(2005), som använder termen internt perspektiv. 

Björklund (1993), som skriver delvis utifrån en bachtinsk tradition, fram-
för också kritik mot termen fokalisation, och Genettes uppdelning mellan 
den som talar och den som ser; hon föredrar termen point of view. Björklund 
menar, med hänvisning till Ricœur (1985), att röst och synvinkel är oskilj-
aktiga, och att berättarrösten alltid kommer att vara högsta synvinkel-
instans. Fokalisationsmodellen riskerar att bortse från att det alltid finns en 
högsta auktoritet, en »text-producer» – när man framställer det som om olika 
romanfigurers intryck återges rakt av. Enligt Björklunds (1993, 1995) 
alternativa modell för analys av språklig subjektivitet yttrar sig alltid ett 

                               
40 Diegesen är berättelsens fiktiva värld. 
41 En homodiegetisk berättare är också romanfigur, medan en heterodiegetisk berättare inte 
själv hör hemma i romanens värld utan talar om den utifrån. Dessa termer används i den 
narratologiska litteraturen i dag oftare än de äldre begreppen första respektive tredje person. I 
avhandlingen kommer jag dock oftast att tala om jagberättare. 
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talande subjekt utifrån tre olika positioner, eller roller: talarens (speaker, 
språkligt markerat av grammatisk person), observatörens (observer, språkligt 
markerat av tids- och rumsdeiktiska markörer) och uttolkarens-upplevarens 
(interpreter-experiencer, språkligt markerat av uttryck för social deixis, 
värderande och expressiva uttryck m.m.). I de allra flesta yttranden samman-
faller de tre rollerna, och vi uttrycker vår egen utgångspunkt, men vi kan 
också välja att anta en annans utgångspunkt i något av dessa avseenden. Med 
denna modell kan Björklund beskriva en rad olika fenomen relaterade till 
perspektiv och olika former av anföring. 

Bachtins röstbegrepp erbjuder också ett mycket användbart verktyg för att 
tala om perspektiv i berättande texter med en dialogistisk infallsvinkel, vilket 
bland andra Mey (1999) har gjort. Mey, som utgår från en pragmatisk tradi-
tion och ett bachtinskt perspektiv,42 använder termen voice management i 
stället för fokalisation eller synvinkelskiften. Varje fokaliserad person har 
också en röst i berättelsen, enligt Mey, och allt i den den narrativa texten43 
har en röst, i betydelsen: »a way of speaking that can be attributed to one or 
the other of the agents involved in the narrative process» (Mey 1999:112). 
Dessa agenter kan vara romanfigurer, berättare och författarinstanser, men 
också läsaren, som måste inferera och som kan åberopas och inkluderas med 
exempelvis generiska pronomen. Inte heller enligt Mey (1999:147 ff.) är det 
möjligt att, som Genette och Bal, dra en gräns mellan perspektiv och röst: 
»Every focalization induces a vocalization.» När berättelsens fokus och 
deixis förs över till en viss person får denna också en röst – hon går från 
stum bifigur till talande subjekt. Jag delar Meys uppfattning och när jag i av-
handlingen använder begreppet röst ska det alltså inte förväxlas med 
Genettes term, utan betraktas som min tillämpning av Bachtins röstbegrepp, 
och jag menar att när en person är fokaliserad så framträder också dennas 
röst. Distinktionerna mellan hetero- och homodiegetiska berättare liksom 
mellan extern och intern fokalisation kan vara användbara för att studera 
skillnader mellan olika passager och texter, men röst, så som jag förstår det, 
det vill säga i enlighet med Meys definition ovan, är ingenting som utmärker 
vissa typer av texter utan något som vi uppfattar i all text. Jag använder i 
denna avhandling därför ofta röstbegreppet när vissa synvinkelteoretiker 
skulle föredra fokalisationsbegreppet, och i kapitel 9, där jag fördjupar 
resonemanget om skriftens röster, är det alltså inte enbart vissa särskilt in-
tressanta passager jag studerar, utan röster så som de på olika sätt kan fram-
träda i (läsningen av) materialet. Här bör också påpekas att jag inte betraktar 
de röster jag beskriver som inherenta i texten som sådan (om det alls går att 
tala om någon sådan). Voice management i text är en samarbetsprocess 
                               
42 Detta skiljer Mey från tongivande pragmatiker som exempelvis Searle, vars talaktsteori kan 
beskrivas som starkt monologisk (Linell 2009:181). 
43 Mey menar att hans resonemang inte enbart gäller för skrivna texter utan kan tillämpas även 
på muntligt berättande. 
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mellan författarinstans, läsare och kontext (jfr Mey 1999:127), samtidigt som 
många undersökningar har visat hur perspektiv och subjektivitet hänger nära 
samman med språkliga former som markerar deixis av olika slag. Termerna 
internt perspektiv samt upplevare (hämtad från Björklund 1993) och upplev-
ande jag kontra berättande jag (hämtade från Cohn 1978 och Edmiston 
1989) används i avhandlingen (i stället för intern fokalisation) när jag vill 
tydliggöra att röst och perception växlar mellan distinkt olika personer, 
medan röstskiften används mer allmänt för det som Mey kallar voice 
management och alltså omfattar fler fenomen, till exempel skiften mellan 
olika jagpositioner och skiften mellan direkt och fri indirekt diskurs. Bach-
tins röstbegrepp har använts på många olika sätt och alla Bachtinkännare 
skulle kanske inte instämma i Meys definition, eftersom röstbegreppet bru-
kar kopplas samman med en världsbild eller ideologisk position oftare än de 
används som narratologisk term. Jag menar dock att ett talsubjekt (eller en 
agent i den narrativa processen, som Mey skriver) alltid utgår från en viss 
position. Också när olika röster hörs i en inre dialog intar och representerar 
dessa olika positioner. 

3.2.3 Fri indirekt diskurs och anföring av tankar 
Fri indirekt diskurs (FID) beskrivs ofta som en blandform mellan direkt och 
indirekt diskurs;44 »free indirect discourse preserves some of the expressive 
elements of direct discourse as well as its syntactic independence, but shares 
with indirect discourse the temporal and referential consonance with the 
quoting instance» (Fludernik 1993:74). Explicita anföringsmarkörer saknas, 
medan berättelsen går från extern redogörelse till intern perception; »före-
komsten av olika subjektiva eller expressiva element i texten leder läsaren 
till att tolka den som om den härstammar från någon annan än berättaren» 
(Broman 2005:62). Fri indirekt diskurs betraktas ofta som ett litterärt grepp, 
och förknippas särskilt med intern fokalisation (Broman 2005:62), modern-
ismen, (heterodiegetiskt) tredje personsberättande och förfluten tid. Fluder-
nik (1993:88–89) framhåller att FID trots detta förekommer i många olika 
slags berättande, och ger bland annat exempel på när intern fokalisation och 

                               
44 Detta är en anföringsform med många namn; andra benämningar är exempelvis erlebte 
rede, svävande anföring, täckt anföring, style indirect libre och fri indirekt anföring. Vološi-
nov 1973 använder termen quasi-direct discourse. I den engelskspråkiga stilistik och narrato-
logi som jag till stor del lutar mig mot här är free indirect discourse (FID) den dominerande 
termen. Också den svenska översättningen fri indirekt diskurs är relativt etablerad inom 
narratologin (se t.ex. Bromans och Skalins artiklar i Hellberg & Rossholm 2005) och kan 
användas med samma förkortning. Ordet diskurs har nackdelen att det i andra sammanhang 
används på helt olikartade sätt och därmed kan uppfattas om diffust, men fördelen att det kan 
omfatta både tal och tanke (till skillnad från andra engelskspråkiga termer som free indirect/ 
represented speech eller thought). För konsekvensens skull använder jag i avhandlingen också 
termerna direkt diskurs och indirekt diskurs. 
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fri indirekt diskurs sammanfaller i första person presens, ur Ernest J. Gaines 
Bloodline från 1976 (Fluderniks kursivering och parentes): 

I go round the house and go back to the toilet. The grass is dry like hay. 
There ain’t no leaves on the trees. I see some birds in the tree. The wind’s 
moving the birds’s [sic] feathers. I bet you them little birds’s some cold. I’m 
glad I’m not a bird. No daddy, no mama – I’m glad I’m not a bird. 

I detta fall ser inte Fludernik några formella markörer som visar att det är 
fråga om FID och inte direkt diskurs. Vološinov (1973:143–144) påpekar att 
det endast är i kontexten vi kan avgöra vems röst som hörs, och kopplar 
samman utvecklingen av fri indirekt diskurs hänger samman med den tysta 
läsningens framväxt: »Only this “silencing” of prose could have made 
possible the multileveledness and voice-defying complexity of intonational 
structures that are so characteristic for modern literature» (Vološinov 
1973:156). 

Cohns Transparent minds (1978) är en utförlig narratologisk studie av hur 
tankar framställs i romaner. Hennes material består mestadels av utdrag ur 
psykologiskt realistiska romaner från åren 1850–1950. För tredjepersons-
berättande skiljer hon mellan tre huvudsakliga tekniker: psycho-narration 
(när en allvetande berättare i relationen beskriver vad som sker i en roman-
figurs medvetande), quoted monologue (när en romanfigurs tankar återges 
direkt) och narrated monologue, som är samma sak som fri indirekt diskurs. 
Cohn är, som nämnts, en av få som tar upp förstapersonsberättande i detta 
sammanhang, och hon är kritisk mot att merparten av studier inom området 
ägnat sig åt tredjepersonsberättande. Retrospection in i det egna medvetandet 
är lika viktigt som inspection i någon annans, menar Cohn, som kallar de tre 
teknikernas motsvarigheter i första person för self-narration, self-quoted 
monologue och self-narrated monologue. Utöver dessa tar Cohn upp en 
ytterligare kategori förstapersonsberättande, autonomous monologue, med 
vilket menas hela romaner skrivna som en tyst inre monolog. 

3.2.4 Språkliga perspektivmarkörer 
Mer lingvistiskt orienterade bidrag till den berättartekniska forskningen har 
beskrivit vilka språkliga drag som ofta signalerar internt perspektiv eller fri 
indirekt diskurs. Bland de perspektivmarkörer som nämnts är bland annat 
olika modalitetsuttryck, olika deiktiska uttryck, värderande adjektiv och 
adverb, utrop och frågor, tempusskiften, avvikande former eller former som 
förknippas med ett annat register/en annan sociolekt än berättarens/ko-
textens samt verba dicendi och verba sentiendi, det vill säga anföringsverb 
respektive förnimmelseverb (se exv. Fowler 1982, Hellberg 1984, 1996, 
Broman 2005, Fludernik 1993, 1996, Mey 1999). Broman (2005) kallar de 
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språkligt perspektivmarkerande dragen för deiktiska markörer. Något i 
språket pekar tillbaka på den position varifrån de yttras. 

Å ena sidan ligger det uppenbarligen mycket i dessa typologier, vilka 
synliggör att perspektivmarkörer är något som syns på textytan och behöver 
studeras med språkvetenskapliga metoder. Å andra sidan kan vissa av dem 
framstå som starkt formalistiska; kontextens betydelse framgår inte alltid. 
Hellberg har dock på senare år (2005:142) framhållit genrekonventionernas 
roll samt att:  

En text återskapas varje gång den läses, och hur den återskapas beror aldrig 
enbart på texten utan också på läsaren och hans eller hennes bakgrunds-
kunskap. Språket och genrekonventionerna sätter vissa gränser för vad som är 
rimligare läsningar än andra; men ett språkligt meddelande är alltid ofull-
ständigt och lämnar ett spelrum för olika tolkningar. 

Mey, som har ett uttalat dialogistiskt perspektiv, påpekar att de språkliga 
markörerna inte kan analyseras i isolat, eftersom förståelse skapas i kontext-
ualiserat samspel. Också tematiska aspekter kan exempelvis signalera per-
spektiv (röst), eftersom vi så småningom lär oss vad vi kan förvänta oss att 
personerna i berättelsen ska prata om: »in addition to the strictly ‘textual’ 
context and the text’s linguistic and other formal characteristics, we rely 
chiefly on the content of the narration for a proper understanding of the text» 
(Mey 1999:125). Samtidigt framhåller Mey (1999:95) vikten av att studera 
de språkliga aspekterna och finna »linguistic evidence for the claims that are 
made about narrative techniques, about how narration proceeds, and how it 
is structured, in particular with regard to what I call the ‘management of 
voice’.» Det är just här språkvetare har mycket att tillföra studiet av skön-
litteratur, och det är också här vi finner vanliga argument för stilistiken: att 
finna konkreta språkliga belägg för de påståenden som kritiker och litteratur-
vetare gör om litterära texter. Litteraturen är språk, så det som pågår i litter-
aturen måste pågå i språket. 

3.3 Syntes: ett dialogistiskt perspektiv på interpunktion 
och litteratur 

Utifrån tidigare forskning om interpunktion har jag dragit slutsatserna att 
interpunktionen är ett integrerat element i skriftspråklig interaktion, som är 
beroende av situationsspecifika och situationsöverskridande kontexter (se 
2.6). Ett dialogistiskt perspektiv framstår därför som mycket väl lämpat för 
att studera interpunktion. Med ett dialogistiskt perspektiv på betydelse talar 
man inte om stabila betydelser hos ord, utan om meningspotentialer hos 
lexikala resurser (Norén & Linell 2007). Interpunktionen tillhör varken lexi-
kon eller grammatik, och har inte berörts i dialogistiska språkstudier, som ju 
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framför allt varit inriktade på samtal. Linell (2009) betonar dock att inter-
aktion är ett multimodalt fenomen som inkluderar kroppshållning, rörelser 
och ljud. Även våra sinnen och våra kroppar är dialogiska och meningsbär-
ande, och vi använder dem för att komma i kontakt med andra och världen 
(Linell 2009:139–142, 2011:104). Det är alltså inte rimligt, åtminstone inte 
ur ett dialogistiskt perspektiv, att definiera språk som grammatik samt lexi-
kon; en sådan beskrivning blir alltför abstrakt och inskränkt för att svara mot 
det faktiska språkandet. Mot bakgrund av det som framkommit i tidigare 
empirisk forskning om interpunktion är det rimligast att anta att interpunkt-
ionstecknen på motsvarande sätt har delvis öppna betydelsepotentialer, som 
samspelar med kontextuella faktorer i det konkreta, situerade meningsskap-
andet. För många tecken är potentialerna möjligen mer begränsade än hos 
lexikala resurser, men principen är densamma. En dialogistisk språksyn 
stämmer väl överens med de metodologiska slutsatser om interpunktions-
studier som Parkes (1992) drog utifrån sin stora historiska studie av inter-
punktion, och som Lennard utvecklat och formulerat i dessa tidigare anförda 
rader (1995:65): 

[T]he significance of any mark, space, or unit of punctuation is in the end re-
lative, not determined by an absolute value which every .,  , or 
, must have, but interpreted by the reader with greater or lesser regard for 
convention and for the contexts of writing and reading.  

Varken Parkes, Lennard eller andra som bedrivit empiriska studier om inter-
punktion för dock något utförligt resonemang om skriftspråkligt menings-
skapande generellt. Ändå drar jag utifrån vad som framkommit i tidigare 
forskning om interpunktion slutsatsen att ett dialogistiskt perspektiv på 
skiljetecken och olika aspekter av skriftens utseende måste behandla dem 
som i skriftspråkandet integrerade resurser med skilda och delvis öppna 
meningspotentialer. Även om det finns fall i konst och litteratur där ingen-
ting i den lokala ko-texten kan signalera hur exempelvis ett visst utrops-
tecken, som står ensamt och okommenterat, ska tolkas, kan dessa jämföras 
med de dekontextualiserade grammatiska skolexempel som Linell (2009:18) 
tar upp; när vi som läsare saknar den nödvändiga informationen i den 
omedelbara kontexten konstruerar vi en stereotyp kontext för att begriplig-
göra utropstecknet. Att vi kan skapa mening även av något som saknar 
uttrycklig lexikal kontext på lokal nivå innebär alltså inte att betydelse är en 
kontextoberoende produkt. Ovanliga språkliga situationer som skolexempel 
och språkexperimentell konst kan tvärtom göra oss uppmärksamma på hur 
medskapande vi som läsare måste vara, hur mycket av en dialogisk process 
betydelseskapandet är.45  
                               
45 Carl Fredrik Reuterswärds Prix Nobel (1966), boken där allt som ryms på de 96 sidorna är 
paginering och skiljetecken, är ett intressant exempel. Om skiljetecknen hade självständiga 
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I skrivande och läsande verksamheter orienterar vi oss bland annat mot 
språkliga normer, som är delvis gemensamma för och delvis skiftande mel-
lan genrer och verksamheter, och som i allmänhet rymmer en viss valfrihet 
mellan olika tecken. Föreställningar om kodifierade skrivregler och icke-
kodifierade konventioner ses som tredjeparter som i varierande mån påver-
kar vår interpunktion när vi skriver. Precis som lexikala och grammatiska 
resurser betraktar jag interpunktionstecknen som resurser som människor an-
vänder i språkandets samspel, vars mening och funktion uppstår i konkreta 
yttranden i situationer och sociokulturella kontexter. Några fler antaganden 
som kan dras utifrån tidigare forskning och en dialogistisk språksyn är att 
interpunktionsnormer är genrebundna men också i viss mån genreöverskrid-
ande (och också i varierande grad nationalspråksöverskridande).  

Bachtins förståelse av romanen som polyfon får metodologiska konsek-
venser för stilforskaren. I romanen avbildar författaren olika språkliga varie-
teter snarare än att skapa en enhetlig stil, och »the central problem for a 
stylistics of the novel may be formulated as the problem of artistically repre-
senting language, the problem of representing the image of a language» 
(Bakhtin 1981:336; originalets kursiv). Bachtin (1997:238–239) vänder sig 
mot en stilistik som bortser från kontext och adressivitet: »En stilistisk ana-
lys som täcker alla stilens sidor är endast möjlig som en analys av det hela 
yttrandet och endast i talkommunikationens kedja, där yttrandet är en oskilj-
aktig länk». Ordet kan inte tolkas och förstås i isolat, utan bara i sin lokala 
och sociokulturella kontext (Bakhtin 1981:266). Det Bachtin efterfrågar är 
en sociologisk stilistik46 (1981:300): 

Any stylistics capable of dealing with the distinctiveness of the novel as a 
genre must be a sociological stylistics. The internal social dialogism of novel-
istic discourse requires the concrete social context of discourse to be exposed, 
to be revealed as the force that determines its entire stylistic structure, its 
“form” and its “content”, determining it not from without, but from within; 
for indeed, social dialogue reverberates in all aspects of discourse, in those 
relating to “content” as well as the “formal” aspects themselves. 

                                                                                                                             
semantiska betydelser, skulle boken gå att läsa som text. I stället är det luckorna mellan citat-
tecknen, kommatecknen, punkterna och frågetecknen som man som läsare uppmärksammas 
på och (förgäves) vänder sig till för att begripliggöra texten. Det boken kommunicerar är från-
varo och tomrum, och på en metanivå läsarens och kontextens betydelse för att skapa mening. 
Olsson (2005:336) beskriver detta gränsfall mellan konst och poesi: »I Prix Nobel har texten 
abstraherats/konkretiserats bortom varje innehåll: dess skrivmaskinspartitur av skiljetecken 
upplåter en skriptural rymd utan verbala begränsningar, som det är upp till läsaren att fylla 
med ord, om han eller hon så önskar.» 
46 Eller sociologisk poetik, ett begrepp som kanske främst förknippas med andra medlemmar 
ur Bachtinkretsen. När Medvedev 1978 [1928] efterfrågar en sociologisk poetik är det i tydlig 
opposition mot formalisterna. 
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För att studera språkliga former utan att hemfalla åt strukturalism krävs en 
medvetenhet om dessa som dynamiska och mer eller mindre kontextuali-
serade resurser, som används av språkande röster i situerade och kontextuali-
serade yttranden. Först där får de sin specifika mening. Så är det alltså även 
med interpunktion. Romantexterna betraktas i avhandlingen som yttranden 
med dubbel dialogicitet, vars betydelse inte är given utan uppstår mellan 
människor, i situationella och sociokulturella kontexter, och interpunktionen 
betraktas som en språklig resurs som får sin mening i konkreta skriftliga 
yttranden.  
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4 Metodologiska överväganden 

Avhandlingens dialogistiska perspektiv innebär att jag studerar materialet 
som dialogiska litterärt narrativa skrifthandlingar och utgår från detta i tolk-
ningen av interpunktion. De mönster jag beskriver blir till i dialog – de är 
inte givna utan föränderliga och finns inte »i texten» utan lever i den läsande 
handlingen och läsarens aktiva meningsskapande. Enligt Bachtin (1997:211; 
jfr Linell 2010:18, 30) är därför en grundläggande metodologisk princip att 
forskaren måste ha det aktivt svarande förhållningssätt som förståelse kräver. 
Det är också det dialogistiska resonemanget och insikten om det pragmatiska 
elementet och kontexters avgörande betydelse som fått mig att i avhand-
lingen inte utgå från specifika teckens funktion utan söka efter funktioner 
och potentialer hos interpunktionen i sin helhet. Widoff (2012b:50), som 
efterfrågar en tolkande dialogistisk språkvetenskap, har påpekat att den inter-
aktionella lingvistiken, trots dess betoning av språkets dialogicitet, sällan 
uppmärksammar frågan om forskaren som uttolkande. I detta avseende av-
viker föreliggande avhandling från denna språkvetenskapliga tradition, och 
placerar sig närmare en hermeneutisk hållning, även om mina läsningar i 
stort sett håller sig inom språkvetenskapliga textanalysens traditionella 
domäner och har relativt modesta anspråk vad gäller djupare tolkningar av 
de individuella texterna. Detta kapitel beskriver hur analyserna gått till, vilka 
metodologiska principer de vägletts av samt hur de presenteras i avhand-
lingen. 

4.1 Analysförfarande 

Den metodologiska hållningen i denna avhandling kan sammanfattas som 
abduktivt utforskande. Eftersom undersökningen riktar in sig på ett fenomen 
– interpunktion – som är föga studerat av tidigare forskning, framstår den 
explorativa ansatsen som nödvändig; jag har utforskat interpunktionens 
funktion, roll och verkan i materialet utan förutbestämda hypoteser, eftersom 
det fanns ett så litet hållbart underlag för sådana (jfr Rosengren 2002:56). 
Det teoretiska ramverket och den tidigare empiriska forskningen om inter-
punktion har hjälpt mig att ställa forskningsfrågor och att undvika metodo-
logiska felsteg, men den disciplinära spretigheten i denna tidigare forskning 
gör att den inte utpekar någon entydig förklaringsmodell att utgå från. I ett 
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större humanvetenskapligt perspektiv måste föreställningar om förutsätt-
ningslöshet betraktas som orealistiska, och naturligtvis påverkas resultatet av 
en kvalitativ undersökning i någon mån alltid av forskarens förförståelse. I 
denna undersökning betraktar jag min förståelse och subjektivitet som ett 
nödvändigt analysredskap, och för att säkerställa intersubjektivitet i analys-
erna har jag varit mån om att explicitgöra de teoretiska utgångspunkterna, att 
ofta citera ur materialet samt att även i min egen text uttrycka så klart och 
tydligt som möjligt vad jag grundar mina slutsatser på. 

Denna avhandling fokuserar och närstuderar en detalj i skriften, inter-
punktionen, som del av skriftspråkandet. Detta angreppssätt kan jämföras 
med samtalsstudier, där det inte är ovanligt att fokusera ett visst språkligt 
fenomen och undersöka dess funktion i ett material. Vidare ägnar sig sam-
talsanalytiker inte sällan åt paralingvistiska fenomen, medan det inom text-
analys har varit mindre vanligt att ha denna holistiska syn på språkandet; 
snarare har texten ofta behandlats som en abstrakt teckenföljd.47 Samtals-
forskare och andra etnografiskt inriktade språkforskare använder exempelvis 
ofta videoinspelningar, eftersom de inser att en viktig del av interaktionen 
sker i exempelvis kroppsspråk och blickar. I denna undersökning antar jag 
ett motsvarande holistiskt förhållningssätt till skriftens uttrycksmöjligheter, 
och hoppas därmed demonstrera vad textanalysen har att vinna på att med-
vetandegöra och uppmärksamma skriftbilden som interaktion.  

Linell (2005a:234 f.) delar in den kontext som formar och formas av ytt-
randen i tre nivåer: 1) den yttre situationen där-och-då, 2) ko-texten (det som 
(just) har sagts) och 3) olika abstrakta antaganden och kunskaper, t.ex. om 
situationen, omvärlden, samtalsämnet, språket osv. Här ämnar jag reda ut 
hur jag ser på dessa olika kontextuella aspekter när det vi studerar är en 
skönlitterär text. Den första aspekten kan sägas motsvaras av den konkreta 
läsprocessen (och/eller den konkreta produktionsprocessen). Hur jag förhål-
ler mig till denna ska framgå i 4.2. Den andra nivån, ko-texten, innebär i 
detta sammanhang dels den omedelbara, lokala textomgivningen, till exem-
pel det som står direkt före eller efter ett visst skiljetecken, och dels den ko-
text som boken i sin helhet utgör. Ko-texten kan också kallas den interna 
kontexten. Den tredje nivån hör samman med den första och är i en mening 
oändlig, men de fenomen som kan vara relevanta i den här sortens analys 
omfattar exempelvis kulturella konventioner om läsning, det som brukar 
benämnas romankontrakt, intertextualitet och den litterära samtidskontexten 
(jfr Palm 2002). Det handlar alltså om hur texten orienteras mot en omvärld. 
En skiss över materialets språkliga och litterära kontexter har tecknats i 

                               
47 Det har dock blivit vanligare att beakta textens multimodalitet, i synnerhet inom den 
sociosemiotiska grenen av den systemisk-funktionella lingvistiken (se t.ex. Kress & van 
Leeuwen 1996, Nørgaard 2010, Gibbons 2012).  
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1.4.2. Hur jag i analyserna har förhållit mig till kontextuella faktorer på 
dessa olika nivåer ska beskrivas här. 

Tolkningen har skett i en långsam och textnära process där den kommun-
ikativa potentiella rikedomen i språkliga detaljer uppmärksammas. Kontext-
ualiseringen av texterna har föranletts av noggranna läsningar där olika kon-
textuella faktorer har framstått som viktigt jämförelsematerial och konsul-
terats först efter att – så att säga – ha relevantgjorts av texterna själva. Mer 
dialogteoretiskt kan detta formuleras som att kontextualiseringsprocessen i 
hög grad har letts av texternas interna dialog med olika aspekter av ko-text 
och kontext. Den omedelbara ko-textens principiella betydelse vid tolkning 
av interpunktion, som framhålls av Parkes och Lennard (se 2.2 ovan), fram-
står som särskilt relevant i fall som mitt material, där interpunktionen delvis 
är erkänt avvikande. Bedömningarna om funktionen hos en viss förekomst 
har omprövats allt eftersom jag har fått en större helhetsbild av texten och av 
interpunktionen i den. När interpunktionen både är aktualiserad och anknyter 
till tematiken och/eller berättartekniken i verket som helhet har den betrak-
tats som särskilt relevant för de slutsatser jag dragit av observationerna. I 
tolkningen har jag alltså strävat efter att vara uppmärksam på kontextuella 
faktorer på olika nivåer: innehållet i verket som helhet samt i den omedel-
bara inre kontexten såväl som samtidens konventioner för bruket av inter-
punktion i olika typer av texter. 

Förutom den omedelbara ko-textens innehållsliga och språkliga drag har 
jag beaktat sådana drag i verket som helhet samt i genrekonventioner, inter-
texter, produktionsvillkor och så vidare. Därför kommer Knut Hamsuns Sult 
in som en viktig referens i diskussionen om Förvandling, eftersom denna 
roman diskuterar Hamsun och explicit hänvisar till hans roman, liksom ord-
bokstypografiska konventioner blir en relevant kontextuell faktor i diskus-
sionen om Fadevår, tack för ljuset! eftersom denna roman alluderar till 
ordboksgenren genom typografiska lån. Med hjälp av samma princip be-
dömer jag att uteblivet mellanrum före tre punkter inte är något normbrott i 
de undersökta romanerna, trots att det avviker från svenska skriftspråkskon-
ventioner generellt, eftersom det inte står i konflikt med de interna normerna 
i dessa romaner.48 Enstaka avvikelser som inte tycks gå att begripliggöra i 
den lokala ko-textens innehåll har jag ofta tolkat som korrekturfel eller sätt-
ningsfel och utelämnat från analysen.49 Jag har också använt mig av tidigare 
                               
48 Jämfört med en generell norm för tryckta publikationer är det alltså ett normbrott, och i ett 
annat sammanhang kunde det vara intressant att studera. Det kan exempelvis säga läsaren 
något om förlagets inställning till skrivregler. Jag har dock inte bedömt det som intressant på 
den nivå jag undersöker, eftersom det knappast framstår som något jag som läsare av den 
specifika romanen förväntas begripliggöra. 
49 Dessa fall är mycket få i materialet. Hade de varit fler hade det möjligen funnits skäl att ta 
upp dem, eftersom en hög frekvens av sådant som uppfattas som slarvfel troligen gör läsaren 
mindre uppmärksam på denna nivå och alltså försvagar interpunktionens meningspotential (jfr 
Dahl 2013b).  
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forskning för att tolka det, när detta har varit relevant. Tidigare forskning om 
interpunktion har dock inte visat sig så användbar och hänvisas därför till 
bara i enstaka fall. Däremot har jag jämfört specifika konstruktioner eller 
skiljetecken med instruktionerna i Svenska skrivregler (2008), eller med 
SAG eller någon samtalsgrammatisk beskrivning. Detta är i så fall redovisat 
explicit i analysen. Jämförelser med grammatiska beskrivningar gör jag 
framför allt i kapitel 8, där mina överväganden beträffande detta beskrivs 
närmare. Jag har alltså sökt en stegvis växande förståelse i ett växelspel 
mellan läsningar av primär- och sekundärlitteratur.  

Min syn på tolkningsprocessens växlingar mellan text och kontext på 
olika nivåer kan jämföras med hermeneutisk tolkningssyn. Tolkning brukar 
inom hermeneutiken beskrivas som en cirkelrörelse. För att nå förståelse 
måste tolkningen vara öppen och sökande och beredd att skifta fokus från 
del till helhet, från text till kontext, och tillbaka igen (Ödman 2007:99).50 
Mitt tolkningsarbete har gått till på det sättet, även om analyserna är mer 
textnära och ställer mer lingvistiskt inriktade frågor än vad som är vanligt 
inom tolkande litteraturvetenskapliga analyser. Bedömningarna om funk-
tionen hos en viss förekomst har prövats och omprövats allt eftersom jag fått 
en större helhetsbild av den aktuella romanen och av interpunktionen i den. 
När interpunktionen både är aktualiserad och anknyter till viktiga element i 
romanen som helhet har den betraktats som särskilt relevant för de slutsatser 
jag dragit av observationerna. Några gånger kommer jag in på områden där 
interpunktionen kanske bara är en mindre del. Jag har då ändå varit relativt 
generös med att ge utrymme för tolkningar även av andra (framför allt) 
språkliga drag. Därigenom blir analysen mer öppen för läsaren att följa med 
i, eftersom min läsning av romanerna som helhet påverkar analysen av inter-
punktionen, som ju blir meningsbärande i kontexten.  

I läsningarna vill jag visa vilken påtaglig roll interpunktionen kan ha i 
romanernas meningsskapande, hur mycket man kan säga och förstå genom 
att studera interpunktion och hur den påverkar vår läsning oavsett om vi ref-
lekterar över det eller inte. När jag studerar romanerna med blicken riktad 
specifikt på interpunktionen är det inte för att jag menar att denna ingång är 
rimlig att inleda varje romananalys med. Anledningen är helt enkelt att inter-
punktionen har förbisetts i andra läsningar; för att inspirera till en större upp-
märksamhet på interpunktionen också vid läsningar med helt andra ingångar 

                               
50 För exempelvis Gadamer är inte hermeneutiken en metod, utan en lära om förståelse och 
tolkning. Gadamer tycks snarast ha varit skeptisk till hela tanken på en metodik. I stället för 
en metodbeskrivning bör den hermeneutiska cirkeln enligt hans synsätt ses som en beskriv-
ning av hur all verklig förståelse uppnås. Samtidigt innebär ju detta implikationer för hur 
textforskning bör bedrivas, menar jag. Med hermeneutik kan alltså menas två olika saker; som 
Palm (2002:190) skriver är hermeneutiken »en tolkningslära som reflekterar över tolkningen, 
både som allmänmänskligt fenomen och som metod för förståelse av speciella texter». Ödman 
2007, som jag hänvisar till här, beskriver hermeneutiken som tolkningspraktik. 
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krävs en läsning som tar fasta just på dessa detaljer. Det kan på ett sätt före-
falla strukturalistiskt att utgå från en detalj i text och undersöka dess funk-
tion. Forskningsfrågorna har här dock förfinats och omvandlats av det dia-
logistiska perspektivet genom att jag i undersökningen inte studerar ett förut-
bestämt antal tecken med en viss form, utan söker efter alla fenomen som 
fungerar på ett sätt som stämmer överens med det jag kallar interpunktion. 
Snarare än att klassificera specifika tecken enligt överordnade system menar 
jag att analysmetoden måste vara mottaglig för den betydelserikedom som 
finns i tecknet som ingående i ett konkret, situerat och förkroppsligat ytt-
rande. Analyserna visar hur interpunktionen fungerar konkret i tre romaner, 
och kan därmed öka förståelsen för interpunktionens roll i skriftliga yttran-
den, men den syftar inte till att reda ut någon exakt funktion hos varje enskilt 
tecken. Det är nödvändigt att utgå från just interpunktion eftersom denna 
aspekt ofta förbises i textanalys. Förment förutsättningslösa textanalyser har 
visat sig förutsätta att interpunktionens roll är försumbar; vi är ovana att 
uppmärksamma den, liksom vi tidigare har varit ovana att uppmärksamma 
de icke-verbala fenomen som samtalsanalytiker på senare år har synliggjort 
som funktionella element i interaktion. Inom den finska dialogistiska text-
forskningsgren som inspirerats av samtalsanalytisk metod är det också van-
ligt att »the researcher enters the texts via the focal feature or phenomenon, 
which then becomes the centre and the focal point of the analysis», enligt 
Makkonen-Craig (2014b:125). 

En utmaning i presentationen av analysen är att både visa tydligt vad som 
sker i detalj och visa de kontexter detaljen ingår i och tolkas utifrån. Tolk-
ningen av tecknens funktion har ju skett i relation till den omedelbara kon-
texten, och mycket blir begripligt först i sitt kapitelsammanhang. Tolkning-
ens rörelse mellan del och helhet, mellan det specifika och det allmänna, 
mellan kontextualisering och de-kontextualisering demonstreras i resultat-
kapitlen genom att jag först behandlar verkets tematik och berättarteknik, 
verkets egen innehållsliga och narratologiska kontexter samt dess paratexter 
och materiella kontexter och vad som där kan utläsas om interpunktion. Där-
efter presenteras de specifika observationerna av interpunktion i huvud-
texten, vilka alltså sker i relation till observationerna om bakgrundskon-
texten. I anslutning till observationerna citerar jag löpande textställen som 
jag betraktar som viktiga utgångspunkter för de läsningar jag gör. I det prak-
tiska analysarbetet har alltså de olika nivåerna varit närvarande parallellt.  

I avsnitt 4.2–4.5 ämnar jag nu beskriva hur jag i undersökningen har för-
hållit mig till olika metodologiska problem och frågeställningar som kan 
uppstå vid en kvalitativ analys av interpunktionen i romaner. 
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4.2 Forskaren som tolkande subjekt 
I 3.1.4 konstaterade jag att (den litterära) textens betydelse uppstår i inter-
aktion. Läsning innebär alltid tolkning och analysen kräver ett aktivt med-
verkande subjekt; betydelse kan bara finnas i interaktion mellan texter, läsare 
och tredjeparter (Linell 2009). Även forskaren är förstås en medskapande 
läsare. Bachtins dialogistiska teorier angränsar ofta till hur hermeneutiker 
som Gadamer och Ricœur uttrycker sig om textanalytikerns position som 
situerad och involverad i en dialogisk relation med materialet. Gadamer 
framhåller att: »En text är inget givet föremål, utan en fas i det skeende som 
syftar till samförstånd.»51 Widoff (2012b) hävdar att språkvetenskaplig text-
forskning ofta brister i sin medvetenhet om att all förståelse förutsätter tolk-
ning, och att detta får konsekvensen att vi betraktar våra kunskapsobjekt som 
givna och isolerade företeelser i verkligheten »åtkomliga för vårt neutrala 
perspektiv» (Widoff 2012b:64). Widoff menar att vi här har att lära både av 
Bachtin och Volosjinov och av den fenomenologiska hermeneutiken, och att 
en dialogistisk språkvetenskap måste ha en teori om hur vi som forskare 
arbetar oss fram till vårt kunskapsobjekt genom tolkning. Här finns en 
anknytningspunkt mellan teorin om hur all läsning och tolkning går till och 
metodologiska principer för textanalys. Den dialogistiska förståelsen av 
texter och läsning påverkar förståelsen av textanalytikerns roll och uppgift.  

Som forskare och subjekt intar jag den aktiva och svarande position som 
Bachtin (1997:211) menar att all förståelse av språk förutsätter. Tredje-
parters medverkan innebär att vi som språkande orienterar oss mot föreställ-
ningar om en språklig auktoritet, eller språket som helhet. »Min» läsning står 
alltså i ständigt samspel med föreställningar om hur »man» läser. Som forsk-
are förhåller jag mig i läsningen till olika läsarpositioner (eller röster, för att 
återknyta till det bachtinska perspektivet), till exempel positionerna som 
välvillig läsare, kritisk läsare och språkvetare. Sådana växlingar mellan olika 
positioner betraktar jag även som en del av många läsarter som inte är forsk-
arens. En avgörande skillnad är att forskarens läsning är systematisk och har 
ett explicit syfte. Ett praktiskt exempel är att jag när jag är obekant med en 
fotbollsterm i Ekelunds bok inte uppfinner en egen betydelse utan konsult-
erar andra personer eller ordböcker som auktoriteter och låter denna kon-
sultation bli ett led i förståelseförhandlingen. Med läsaren menar jag i av-
handlingen, om ingenting annat anges, den läsare som jag i analyserna upp-
fattar som implicerad och adresserad, den implicita läsare som jag som 
forskare och empirisk läsare konstruerar som tredjepart i förhållande till 
texten (se även 3.1.4 ovan).  

                               
51 Citatet återges i Melbergs förord till den svenska utgåvan av Sanning och metod (Gadamer 
1997:11), och är hämtat ur en av de kortare texter som publicerades i anslutning till original-
utgåvan av detta verk.  
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Att jag i läsningen förhåller mig till olika läsarroller betyder inte att jag 
menar att två människor kan läsa och förstå en text på exakt samma sätt. För 
att skapa förståelse, oavsett vilken metod vi använder för att läsa, behöver vi 
använda vår subjektivitet, och i synnerhet gäller detta kvalitativa metoder, 
vilka alltid innefattar moment av introspektion och tolkning. Forskarens sub-
jektivitet ser jag alltså som ett nödvändigt verktyg för att bedriva kvalitativ 
analys och för att presentera den för andra (jfr Moi 1999a:227, Linell 
2011:622). Inom kvalitativa undersökningar brukar man av detta skäl säker-
ställa reliabiliteten genom att se till att undersökningen är metodisk och att 
forskaren uttalar sina förutsättningar, frågeställningar och syften och öppet 
och explicit visar vilka iakttagelser slutsatserna grundas på. Exempelvis 
Stockwell (2009:11) poängterar att stilanalys valideras av en sådan öppen 
och transparent argumentation. Ödman (2007:242) beskriver samma villkor 
för hermeneutisk tolkning: »Det ska alltså finnas möjlighet att kontrollera ut-
tolkarens tolkningar och slutsatser, ett krav som alltså kan tillgodoses genom 
det sätt som uttolkaren hanterat dokumentation och argumentation på.» När 
analyser och tolkningar presenteras på ett så klart sätt som möjligt inbjuds 
läsaren implicit att pröva deras giltighet, uppfattad som deras förmåga att 
»skänka mening åt» den studerade företeelsen (Ödman 2007:108). Det har 
därför varit en viktig strävan i undersökningen att presentera resultaten så 
klart att de kan prövas kritiskt. Ett sätt har varit att, förutom att så tydligt och 
klart som möjligt visa hur jag resonerar och tolkar, ge rikligt med exempel 
samt att visa flera exempel inskannade, snarare än avskrivna (se 1.3 ovan).  

Det är metodologiskt svårt att studera betydelse i text, eftersom betydelse 
är ett instabilt och kontextbundet fenomen som ständigt omförhandlas, och 
eftersom texter kan läsas i många skilda kontexter, och för olika syften, men 
som Linell (2009:125) påpekar måste vi studera även sådant som är metodo-
logiskt svårgripbart. Man kan alltså säga att syftet med avhandlingen bedöms 
som så viktigt att undersökningen är värd att utföra trots att metoden är något 
osäker, men också att den vetenskapliga hederligheten säkerställs genom att 
resultaten presenteras med en tydlig och öppen argumentation. »Det är med 
utgångspunkt från vår egen begränsade existens och våra bräckliga kun-
skaper vi måste granska vårt eget skapande», skriver Ödman (2007:242). I 
textanalytikerns fall vill jag dock lägga till att om språkets mening befinner 
sig »i det dialogiska umgänget mellan dem som brukar det» (2010:221) är 
forskarens subjektivitet inte ett problem, utan i stället ett viktigt redskap, 
utan vilket i stort sett all väsentlig forskning om texter eller interaktion över 
huvud taget vore omöjlig. Som van läsande människa bör jag kunna erbjuda 
ett lika gott exempel som någon annan på läsningens meningsskapande pro-
cesser (jfr Moi 1999a:227). En »objektiv» analys, om vi alls kan föreställa 
oss en sådan, skulle inte kunna säga något intressant om språklig mening. 

Det vore naturligtvis också tänkbart att studera så kallade empiriska 
läsares interaktion med interpunktion. Emellertid brukar den typen av 
experiment utföras under så speciella omständigheter att resultaten blir av 
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begränsat värde. Även om vi antar att litterära texter är mindre beroende av 
den extraverbala kontexten än många andra yttranden (Vološinov 1976:106) 
är experimentsituationer så avvikande från vardagliga lässituationer att det 
man åstadkommer knappast kan anses vara samma verksamhet. I experiment 
brukar man sällan låta deltagarna läsa hela verk och de undersökta läsarna är 
lika subjektivt situerade och kontextualiserade som forskaren, och dessutom 
orienterade mot forskningssituationens förmodade syften. Det är därför 
vilseledande, menar jag, att kalla försökspersoner för »real readers» eller 
empiriska läsare. Alla konkreta läsare är verkliga, även forskare, men någon 
objektiv läsare existerar inte, eftersom meningsskapande är en process som 
kräver att vi använder vår subjektivitet. Läsarundersökningar av exempelvis 
bokbloggar, eller nätbaserade diskussioner om läsning, är mer intressanta i 
detta avseende, eftersom de inte på samma sätt berörs av observatörs-
paradoxer. Å andra sidan är möjligheterna att ställa specifika frågor till läsar-
na ytterst begränsade i sådana studier. En undersökning av något så specifikt 
som interpunktion skulle inte kunna genomföras på annat än ett mycket 
ytligt plan. De enda läsarreaktioner som konsulteras i avhandlingen utöver 
mina egna är därför recensioner, vilka framför allt använts i urvalsprocessen.  

4.3 Tillkomstprocess kontra intentionalitet 
Varje yttrande blir till i samspel, har konstaterats i föregående kapitel. Samti-
digt attribuerar vi i normalfallet, och i fallet med avhandlingens material, det 
skriftliga yttrandet till en bestämd person: författaren.52 Även produktions-
processen är dock präglad av samspel. Inom senare års litteratursociologi 
och editionsfilologi har man mer och mer kommit att intressera sig för »hur 
det litterära verket uppstår i ett nätverk av förbindelser mellan författaren, de 
mottagande läsarna och individer verksamma vid institutioner som förlag, 
tryckeri och sätteri, samt de konstellationer av förväntningar och krav som 
dessa sammanhang frambringar» (Henrikson 2007:15). Interpunktion och 
typografi hör till de områden som ofta har lyfts fram som ansvarsområden 
hos redaktörer och sättare snarare än författare. Hur relationen ser ut mellan 
författaren och de andra personerna i bokens tillkomstprocess är i dag tro-
ligen mycket varierande. Detta gör dock inte dessa aspekter betydelselösa. 
»När texten materialiseras i tryck får den en grafisk struktur, som i sig är 
betydelsebärande», skriver Ridderstad (1999:3). I kapitel 3 konstaterades 
också att vi som läsare uppfattar författaren som implicit närvarande och 
texten som produkt av intentioner. Den intentionalitet vi uppfattar i texten 
                               
52 Ett undantag kan här vara texter som uttryckligen anger sig vara författade av en institution 
eller motsvarande, och inte en specifik person, exempelvis olika informations- och reklam-
texter. Det förekommer att skönlitterära texter har fler än en angiven författare, men det är 
ovanligt och det är inte fallet med avhandlingens material. 
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påverkas inte nödvändigtvis av hur den konkret har producerats – oavsett hur 
medvetna vi är om skapandets villkor och sociala omständigheter. Rimligen 
är det inte heller bara författarens intentioner som vi behandlar som relevanta 
att begripliggöra. Bokens paratexter och grafiska form ger också uttryck för 
intention och information om hur texten ska förstås.53 »Vår uppfattning av en 
tryckt text påverkas av dess grafiska struktur. När strukturen ändras, speglar 
det också ett nytt sätt att betrakta och tolka texten.» (Ridderstad 1999:5, se 
även Malm et al. 2009.) Vem som i praktiken valt att sätta punkt eller kur-
sivera ett visst ord är utifrån ett dialogistiskt perspektiv ointressant för den 
litterära tolkningen, så länge vi som läsare uppfattar en intention i valet – 
vilket vi måste göra för att träda in i den litterära interaktionen som aktiva 
läsare och låta texten bli meningsbärande. Interpunktion och typografi kan 
ibland befinna sig i gränslandet mellan olika intentioner vi uppfattar i texten, 
men även om övergripande typografiska arrangemang kan tillskrivas för-
läggare och andra menar jag att vi som läsare i normalfallet måste tillskriva 
den stora merparten av interpunktionen i en text författaren som implicit 
intentionell samtalspartner, för att vi alls ska kunna förstå texten. Interpunkt-
ionen är en integrerad del i meningsskapandet. Jag menar alltså i likhet med 
Bachtin (2010:222, se 3.1.4) att vi som läsare normalt uppfattar och reagerar 
på »författaren» som en bestämd position med vilja, oavsett vem som i 
textens historiska tillkomstprocess har producerat den, om den har blivit till 
som resultat av ett kollektivt arbete osv.54 I denna undersökning läggs därför 
liten vikt vid materialets tillkomsthistoria. 

4.4 Konkreta och abstrakta aspekter av materialet 
Inom textkritik brukar man skilja mellan verk, text och bok, där de första 
begreppen beskrivs som abstrakta medan det sista är konkret. Det litterära 
                               
53 Begreppet paratext har introducerats av narratologen Gérard Genette. Till paratexter räknas 
sådant som titelsida, förord, dedikationer, innehållsförteckningar, fotnoter, paginering, illu-
strationer och omslagstexter av olika slag. Genette kallar dessa seuils, ’trösklar’ till texten och 
beskriver dem som en zon mellan text och omvärld, som ramar in, omger och presenterar 
texten (1991:261–262): »“An undecided zone” between the inside and the outside […] a zone 
not only of transition, but of transaction: a privileged place of a pragmatics and of a strategy, 
of an action on the public in the service, well or badly understood and accomplished, of a 
better reception of the text and a more pertinent reading – more pertinent, naturally, in the 
eyes of the author and his allies.» Paratexterna kan ha olika adressater och olika författare och 
fungera på olika sätt i relation till texten. Själva ordet paratext kan antyda att det skulle finnas 
en skarp gräns mellan text och paratext eller mellan litterära/idéburna och kommersiella/ 
materiella delar av boken, men detta vore ett missförstånd; tvärtom kan begreppet luckra upp 
just sådana föreställningar och visa på det obestämda i textens gränser.   
54 Några undantag vad gäller normbrott nämns i 4.1 ovan. I en undersökning av e-boks-
utgåvan av en av böckerna i materialet (Dahl 2013b) diskuterar jag hur ett utbrett slarv kan 
förändra detta förhållande, så att interpunktionen förlorar sin intentionalitet och vi inte längre 
uppfattar att den har något att säga. 
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verket är en »immateriell storhet» (Svedjedal 2009:28) som framträder 
fysiskt via en text, »en huvudsakligen alfanumerisk sekvens av tecken som i 
sin tur bärs av ett medium» (ibid.), i detta fall en bok (se även Gunder 2001, 
Henrikson 2007). Den exakta terminologin varierar något mellan olika för-
fattare, men principiellt skiljer man på detta sätt mellan abstrakta och kon-
kreta nivåer av den litteratur man studerar. Min undersökning baseras förstås 
på tre fysiska böcker, men det är framför allt på textens plan de intresserar 
mig. Däremot ser jag inte materialet som abstrakt, vilket delvis har att göra 
med att jag definierar text något annorlunda (se 1.3). Tvärtom finner jag 
dikotomier som abstrakt–konkret eller immateriell–materiell ganska prob-
lematiska, inte minst vad gäller text som producerats på skärm (vilket jag 
menar omfattar även tryckta texter, om de utgår från en digital förlaga).  

En text är abstrakt i den meningen att vi talar om den som en enda trots att 
den finns i många exemplar, vilka kan skilja sig åt, till exempel genom den 
individuella läsarens hundöron och marginalanteckningar, men också så som 
den lämnar tryckeriet genom exempelvis variationer i böckernas bindning. 
Variation mellan exemplar som lämnar tryckeriet lär dock vara mycket liten 
i dag jämfört med de äldre böcker som studeras i exempelvis Malm, Ståhle 
Sjönell & Söderlund (2009). Samtidigt utgår ju de tryckta boksidorna i dag – 
får vi anta – från en specifik tryckfil, som i en dator omvandlas så att den 
som hanterar filen uppfattar den (bland annat) som en visuell avbild av en 
tryckt boksida. Datorfilen kan uppfattas som både konkret och abstrakt. När 
filen ändras ändras hela den kommande upplagan, och efter tryckningen 
finns filen kvar. Även om jag inte har haft tillgång till denna tryckfil menar 
jag att detta gör det problematiskt att ensidigt hävda att texten är abstrakt.  

När jag studerat böckerna har jag inte studerat dem som individuella fys-
iska produkter utan som exemplar av en utgåva. Jag har inte letat efter intres-
santa fenomen i de individuella fysiska böckerna, eftersom avhandlingens 
frågeställningar inte handlar om dessa. Detta tillvägagångssätt har styrts av 
att jag i metoden lever mig in i vad som uppfattas som kommunikation med 
författarpositionen. Min uppfattning är att vi som läsare av massproducerade 
böcker i denna kommunikation bortser från vad vi uppfattar som individuella 
avvikelser i bokexemplaret. Därmed menar jag att vi som läsare har eller 
upplever oss ha tillgång till texten genom boken, även om vi i nästa stund 
kan inta en annan position, vänd mot tryckeri, förlag eller annan part vi 
menar bär ansvaret för det individuella exemplarets särprägel. Materialet 
rymmer alltså både konkreta och abstrakta aspekter, vilka lyfts fram bero-
ende på vad jag som forskare och läsare intresserar mig för.  

4.5 Normer, normbrott och stil i avhandlingen 
Ett dialogistiskt synsätt på normer och normbrott måste uppmärksamma att 
dessa formas och omformas i mänsklig interaktion inte bara på de mer 
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stabila skriftsamhällenas och skriftgemenskapernas nivå utan framför allt i 
genrer och även i enskilda texter. Normer finns alltså på olika nivåer och det 
är bara i det konkreta fallet som vi kan uppfatta något som ett »normbrott». 
De kodifierade normerna för grammatik och skrivregler utgår, menar jag, 
från abstrakta föreställningar om formella genrers normer, och mycket som 
enligt dem betraktas som felaktigt är inte alls normbrott i alla sammanhang. I 
vissa genrer skulle det exempelvis vara ett normbrott om varje mening inne-
höll en huvudsats, eller om ett visst yttrande saknade smilis. 

Romanen är en litterär genre men samtidigt, i språkligt avseende, ett spel-
rum för olika genrer. I romanen accepterar vi stilväxlingar och oväntade 
konstruktioner som vi inte skulle acceptera lika fort i andra texter, eftersom 
skönlitteraturen förknippas med en särskild intentionalitet (se 3.1.3) och 
eftersom vi är vana vid att romaner blandar olika slags yttranden från olika 
sammanhang och genrer.  

Det har funnits en tradition inom stilforskningen som definierat stil, i 
synnerhet i skönlitteraturen, som avvikelse från en definierad norm.55 I av-
handlingen betraktar jag i stället stil som något som kännetecknar alla texter. 
Stil betraktar jag som repertoar eller metod, och som något som kan variera 
inom en text, i synnerhet i en roman. I avhandlingen intresserar jag mig inte 
bara för meningen och effekten hos normbrott eller särskilda stilistiska fines-
ser, utan för alla skriftliga konstruktioner, de vanliga och banala såväl som 
de mer egenartade. Detta relaterar också till avhandlingens syfte och urvals-
kriterier, som intresserar sig för all interpunktion. Aktualisering och främ-
mandegöring (se 3.2.1) kan innebära normbrott, men i samma mening som 
vi påpekar detta är det viktigt att ha i åminnelse för det första att normer är 
glidande och dynamiska och något vi alltid förhåller oss till kreativt – 
normer och normbrott är relativa och inte binära begrepp, och vi förhåller 
oss ständigt till olika slags normer på olika nivåer samtidigt – för det andra 
att den läsart som söker efter normbrott i förhållande till svenskans kodifi-
erade normer är främmande för dialogistisk metod, och olämplig för att för-
stå romaner. I denna undersökning vill jag i stället söka efter meningspoten-
tialer, och normer och normbrott blir då ganska sällan relevanta begrepp. De 
säger ju inte särskilt mycket om vilken mening som är möjlig genom att 
texten är just sådan som den är. De normer som oftast kommer upp i under-
sökningen är de interna normer som uppstår och omförhandlas inom texten.  

Det finns också en stilistisk tradition av att beskriva stil som valet mellan 
olika alternativ. När man resonerar på det sättet jämförs de språkliga former 
som studeras med alternativ som forskaren föreställer sig hade varit tänk-
bara, men fungerat något annorlunda. Jag har dock undvikit att ge sådana 
jämförelseexempel, eftersom jag finner det metodologiskt problematiskt att 

                               
55 Exempelvis Enkvist 1973 redogör för denna tradition, som också är grunden för klassifi-
ceringen av språkliga former som markerade. 
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resonera kontrafaktiskt och konstruera exempel, om jag samtidigt hävdar att 
betydelse alltid uppstår i konkreta situerade yttranden. I stället har jag jäm-
fört passager i böckerna med varandra, när det har varit motiverat att jämföra 
formuleringssätt. 

4.6 Preliminär klassificering 
Interpunktionen i de tre romanerna har sammanförts och löst klassificerats i 
enlighet med de tre överordnade funktioner som jag kunnat utröna i tidigare 
empiriska undersökningar (se 2.6). Denna klassificering återges inte på något 
systematiskt sätt i resultatkapitlen, utan har använts för att sortera inter-
punktionen under arbetets gång, en sortering som i stället resulterat i de be-
skrivningar av interpunktionens roll i DIVA, Förvandling och Fadevår, tack 
för ljuset! som presenteras i kapitel 8 och 9. Dispositionen i dessa kapitel har 
alltså avgjorts på induktiv väg utifrån de mönster som framstått som viktiga i 
materialet. De tre funktionerna återkommer i stället som överordnade be-
skrivningar av enstaka förekomster. De tre funktioner som interpunktionen 
potentiellt kan ha, grovt sett, är alltså 1) gränsmarkerande mellan yttranden 
och enheter inom yttranden, eller som gestaltare av 2) prosodiska/expressiva 
respektive 3) spatiala/visuella egenskaper hos yttrandet eller en enhet inom 
det, eller hos refererade ljud- eller synintryck. Under analyserna har jag 
prövat att ordna in interpunktionen i dessa kategorier, men också varit öppen 
för att det skulle kunna finnas fenomen som inte omfattades av dem, efter-
som den här typen av undersökning inte har gjorts tidigare. Jag jämförde 
olika textställen och bruk med varandra och försökte hitta mönster och 
underkategorier. Gränsdragningen mellan de olika funktionerna är i många 
fall ganska artificiell; i själva verket samverkar de. Interpunktionen anger 
gränser och samband i princip hela tiden, alltså även när den också fungerar 
ikoniskt gestaltande. När en tom rad metaforiskt/ikoniskt representerar tid 
som förflyter är det ett exempel på hur interpunktionen har en dubbel 
funktion eftersom den använder skriftytans spatialitet för att skapa ikonisk 
referens men också skiljer två stycken åt. Poängen med att ändå klassificera 
dem är att underlätta presentationen av undersökningens resultat och ge en 
mer heltäckande bild av interpunktionens vida potential.  

4.7 Tecken för ord och specialtecken 
Det finns en uppsättning tecken som oftast inte fungerar som andra inter-
punktionstecken. Det handlar om en uppsättning skrivtecken som har en så 
snäv betydelsepotential att de kan ersätta ord, och på så vis ekonomisera 
eller precisera framställningen: vissa specialtecken, matematiska tecken samt 
snedstreck. Svenska skrivregler tar under rubriken »Tecken för ord» 
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(2008:212 f.) upp tecknen &, %, §, ‰, @, €, £, $, ¥, ®, ©, ™. Denna typ av 
tecken, som motsvarar och utläses som ett speciellt ord och står som ett eget 
graford, kallas också logogram. De tecken som Svenska skrivregler kallar 
matematiska tecken, enhetstecken och andra specialtecken påminner om 
tecknen för ord. Gemensamt för alla dessa tecken, som ingår i Svenska skriv-
reglers kapitel 13, är att de är ovanliga i löpande text. Fenomenet finns något 
utförligare beskrivet i Dahl (2014). 

Detta slags tecken förekommer då och då i materialet, och jag har därför 
ställts inför frågan om hur de bör behandlas i analysen. Snarare än att av-
gränsa eller representera prosodi, expressivitet eller något spatialt/visuellt 
har dessa tecken en lexikalisk funktion, och i de sammanhang där de oftast 
används också en ekonomisk. Eftersom de är ovanliga i löpande text är den 
intressanta frågan när de dyker upp i en roman dock sällan vilket ord de är 
ställföreträdande för eller hur mycket sidutrymme de upptar på sidan. I 
stället får de här en ytterligare funktion. I allmänhet är dessa tecken kopplade 
till specifika diskurser som texten genom interpunktionen därmed alluderar 
till, vilket jag behandlat som realisering av den spatialt/visuellt avbildande 
potentialen. Med Bachtins ord (2010:233): »författaravsikten använder sig 
av det främmande ordet i enlighet med dess egna strävanden».56  Jag har allt-
så gjort bedömningen att dessa tecken visserligen har en lexikalisk betyd-
elsepotential, men att de i en romankontext har en annan funktion som är 
överordnad denna, i och med att de är oväntade i löptext och starkt förknip-
pade med några specifika genrer. Till denna kategori har jag alltså också fört 
snedstreck /, eftersom det är ovanligt i löpande text, ofta kan ersätta ett ord 
och används för att spara utrymme.  

Diakritiska tecken tas inte upp i analyserna. 
 

                               
56 Jfr även Bachtin 1997:205: »I en roman bevarar till exempel en vardaglig dialog repliker 
eller ett brev sin form och sin vardagliga betydelse endast på romanens innehållsplan och 
ingår i den reella verkligheten enbart genom romanen i dess helhet, det vill säga som skön-
litterär men inte som vardaglig tilldragelse.»  
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5 En uppväxts egna alfabet. Interpunktionen i 
DIVA 

DIVA: En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium utkom 1998 på 
Söderströms förlag i Finland och Albert Bonniers Förlag i Sverige, som 
Monika Fagerholms (f. 1961) andra roman efter den uppmärksammade 
Underbara kvinnor vid vatten (1994) och två novellsamlingar. DIVA blev 
mycket omtalad och har beskrivits som inspirationskälla för flera kvinnliga 
författare som debuterade på 00-talet (Österholm 2012). Efter DIVA har 
Monika Fagerholm skrivit ytterligare en rad uppmärksammade romaner.  

I analysen av DIVA har jag, till skillnad från i de andra analyserna, kunnat 
ställa mina observationer i relation till tidigare forskning om romanen. Något 
som jag inte är ensam om att uppmärksamma är att romanen och dess huvud-
person tydligt smälter samman i DIVA. De har samma namn och gränserna 
mellan romanen, dess berättare och dess huvudperson är ofta otydliga. 
Sammansmältningen har att göra med en estetik som vill låta huvudperson-
ens språk och sätt att vara prägla hela skildringen av henne. »För romanen är 
Diva, Diva är inte ’huvudpersonen’ i en handling, allt utspelar sig inne i 
hennes skalle», skriver Stenwall (2001:204). Ändå är de olika nämnda posi-
tionerna närvarande, och behöver kunna omtalas och skiljas åt för analysens 
klarhets skull. När jag i fortsättningen skriver DIVA menar jag romanen, när 
jag skriver Diva menar jag huvudpersonen, och när jag skriver DIVA menar 
jag både romanen och huvudpersonen. 

5.1 Referat och reception 
Huvudperson och berättarjag i DIVA är en trettonårig flicka som bor i den 
fiktiva finska orten Värtbyhamn med sin älskade författarmamma och två 
storebröder. I analogi med berättelsen om Guldlock kallar Diva sig själv och 
bröderna för Lillabjörn, Mellanbjörn och Storabjörn. I slutet av boken möter 
hon också sin pappa, som bor utomlands och annars är frånvarande i roma-
nen, förutom att han dyker upp i diverse fantasier. Romanens skådeplats är 
Divas vardagsmiljö, där hon på skoltiden i Östra Läroverket och på fritiden 
hemma i »Värtbyhamn med omnejd» umgås med sig själv, sina vänner och 
sin familj och utför skoluppgifter.  
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Romanens kronologi rör sig i spiraler och flera händelser skildras flera 
gånger under romanens knappt 450 sidor. Ibland skildras även framtida hän-
delseförlopp, särskilt i de kapitel som går under rubriken »Docklabora-
toriet». En viss tid förflyter dock även inom romanens nu. Under denna tid 
blir Diva bland annat bekant med skolkamraten SannaMaria och hennes 
syster Kari, som lever instängd i sitt flickrum, samt skolvaktmästarens son 
Sebbe Nsson och den äldre flickan Franses Fagerström. Hon inleder också 
en hemlig relation med den gifta lärarvikarien Daniel, som så småningom 
uppdagas och avslutas när Daniel blir av med sin tjänst. Hennes förhållande 
med den filmintresserade pokvännen Leo genomgår också olika kriser och 
höjdpunkter. Också med Gabriella, som är bortrest under större delen av 
romanen, har Diva en sexuell relation, och även relationerna till Franses och 
Kari har erotiska inslag. De olika kärleksrelationerna pågår parallellt, utan 
jämförelser eller rivalitet. 

DIVA fick ett mycket positivt mottagande i pressen (se Stenwall 2001:229 
ff.). Några av recensenterna nämner Fagerholms hantering av skriftspråket. 
Dagens Nyheters Åsa Beckman (1998) menar att de korta styckena i DIVA 
gör berättelsen osammanhängande medan Svenska Dagbladets Nina Solomin 
(1998) citerar ett ord i versaler, vilket kan ses som en indirekt kommentar 
om att DIVA innehåller vissa versala ord och att detta är anmärkningsvärt: 
»Hon känner ”LUST” och ömhet, hon broderar ut historier och tar tillbaka 
dem eftersom hon enligt sin mamma kan ljuga så öronen flaxar.» Afton-
bladets Claes Wahlin (1998) lägger stor betydelse vid bokstävernas varier-
ande utseende och nämner det som ett av flera stildrag karakteristiska för 
romanen och dess värld. 

Av de tre romaner som studeras i denna avhandling är DIVA den mest 
omtalade, och den enda som genererat tidigare forskning. Flera litteratur-
vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling berör DIVA. I analysen av 
DIVA har receptionen av romanen därför varit en viktig faktor att förhålla sig 
till och erbjudit en möjlighet att undersöka om de kännetecken för romanen 
som litteraturvetare uppmärksammat också blir synliga i en analys av inter-
punktionen. Kommentarer om språkliga och stilistiska aspekter av romanen 
förekommer inte sällan i DIVA-forskningen, men är oftast kortfattade och 
oprecisa. Eftersom min analys i stället ställer stilistiken i centrum tar jag när 
jag refererar tidigare forskning i första hand upp sådant som är relaterat till 
språket och stilen, och i andra hand till tematik och annat som anknyter till 
min egen analys i detta kapitel. Det innebär att kapitlet ger mindre utrymme 
åt flera aspekter av romanen som lyfts fram i litteraturvetenskaplig forskning 
om DIVA och att nedanstående summering av bokens reception är selektiv.  

Såväl recensioner som den efterföljande forskningen tar fasta på DIVA 
som feministiskt gränsöverskridande flickgestalt. Doxtater (2004) skriver om 
Divas ohämmade konsumtion av mat och texter. I de ständiga referenserna 
blandas finkultur och populärkultur, vilket Doxtater läser som en feministisk 
konsumtionsstrategi som utmanar patriarkala värderingar av texter liksom 
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dikotomierna konsumtion kontra skapande, irrationalitet kontra rationalitet 
och fantasi kontra verklighet. Helt fri från föreställningar om att dessa be-
grepp motsäger varandra äger Diva en given självsäkerhet och möjlighet att 
vara på olika sätt samtidigt. Stenwall (2001) ställer DIVAs språk bredvid 
Julia Kristevas teorier om »det förspråkliga, kroppsliga, moderliga», som 
ofta ringaktats. DIVA använder sig av babblande, barnsliga språkdrag och 
»ifrågasätter de språkliga klichéerna om vad en kvinna ”är” genom att upp-
repa dem, efterapa dem, leka med dem» (Stenwall 2001:218). Stenwall ser 
blandningen av högt och lågt i referenserna som exempel på de postmoderna 
paradoxer som kännetecknar romanen: Å ena sidan är den sprängfylld av 
klichéer och plagierade citat, å andra sidan bär den på en modernistisk läng-
tan efter sanning.  

Maria Margareta Österholm behandlar i avhandlingen Ett flicklabora-
torium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa 1980–2005 en sub-
versiv, skev strömning i samtidslitteraturens skildringar av flickor. DIVA har 
en mycket framträdande plats i Österholms avhandling, och får där sin hit-
tills mest uttömmande läsning, även om många av Österholms slutsatser 
gäller hela strömningen av skev (Österholms variant av begreppet queer) 
flicklitteratur. Bland annat gör Österholm en del språkliga observationer. 
Förutom skev är ett viktigt begrepp i Österholms avhandling gurlesk, en 
estetik som blandar grotesk, burlesk och flickighet. Gurlesken tar sig bland 
annat uttryck i överdrifter och excesser i »form, färg och innehåll», i »de 
språkliga och formmässiga expansioner som finns i de skeva flickornas 
böcker. Det är inte bara flickorna som väller ut över ramarna utan också text-
erna i sig» (Österholm 2012:131). Det är inte alltid klart vilka konkreta 
språkliga och textuella drag som Österholm syftar på, men några exempel 
ger hon på vad det kan handla om (2012:242): »Att hoppa hit och dit i den 
dramatiska kurvan, bryta kronologier och grammatiskt normativa menings-
byggnader, kan vara ett sätt att gestalta skevhet. Upprätta ett gurleskt flick-
rum i språk och form.»   

Kåreland (2004) tar bland annat upp de halvfeta markeringarna i DIVA 
och menar att det är de fetstilta uttrycken som hör till det Diva benämner sitt 
»eget alfabet». Även Stenwall noterar att »Diva har egna namn på saker och 
ting i sin omvärld, i boken satta i fet stil.» Österholm hävdar i stället att det 
egna alfabetet är romanens språk i sin helhet, eftersom romanen och dess 
huvudperson, som redan konstaterat, är så sammansmält (Österholm 
2012:295). Som ska framgå i analysen delar jag Österholms uppfattning. 

5.2 Grafisk struktur och paratexter 

Inte blir den färdig. Inte får jag struktur på den. Jag får aldrig struktur på 
något. Babbel. Det blir babbel. Kanske kommer det sig av den intelligens 
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som jag ärvt på mödernet och som definieras som ett slags kaos. I vars mitt 
någon sitter och sorterar och sorterar enligt mönster som växer fram i sortera-
rens huvud medan han sorterar, vilket är skapandets idé och konstens, men 
också galenskapens. Att ställvis överväldigas av de nya mönster som växer 
fram och av överhuvudtaget växandet, ställvis bara överväldigas. På så vis 
uppstår galenskapen. (s. 271) 

Det exemplar av DIVA som analysen bygger på hör till Bonniers svenska 
utgåva, vilken i både sättning och paratexter är identisk med Söderströms 
utgåva, som utkom i Finland samma år som Bonniers’ utkom i Sverige, 
sånär som på förlagsnamnet. Båda utgåvorna är också tryckta i Finland. 

Den tjocka romanen omfattar knappt 450 sidor. Skyddsomslagets fram-
sida och rygg täcks av ett stiliserat kvinnoporträtt i prickar av vitt, ljuslila, 
ljusrosa och gult. Baksidan upptas av ett svartvitt fotografi av författaren i 
halvfigur. Titeln står på skyddsomslagets framsida och rygg samt på den 
egentliga bokryggen i stora mörkröda metallicversaler. På skyddsomslagets 
framsida är författarnamnet lila med vit skuggning, på bokryggen rött. Lik-
som dess huvudperson ger också boken uttryck för en beredvillighet att ta 
plats (jfr Stenwall s. 202–203). 

Redan innehållsförteckning och kapitelrubriker antyder, genom typogra-
fin i samspel med den romanstruktur som där framträder, både ordning och 
stökighet. Innehållsförteckningen med olika nivåer och varierande enhet-
lighet i rubrikerna upptar en och en halv sida. Romanen har fem romerskt 
numrerade och namngivna delar samt en onumrerad, »Prologerna». Pro-
logerna samt del II och III är i sin tur indelade i kapitel. Del II är den längsta 
och upptar ensam drygt hälften av boken.  

I innehållsförteckningen står namnen på delarna, den högsta rubriknivån, i 
halvfet stil medan de lägre rubrikerna står i normal stil och har sidangivelse. 
I huvudtexten är dock alla kapitelrubriker feta – med undantag för att vissa 
har en parentes, som då står i normal stil. Ovanför samtliga kapitelrubriker 
finns en stiliserad bild föreställande en kortbent hund, som syns i profil, 
stående på bakbenen. Hunden och kapitelrubriken är placerade en bit ned på 
en ny sida (s.k. nedryck, se Hellmark 2004:102), och följs efter en blankrad 
av brödtext. Rubrikerna på bokens delar särskiljs i huvudtexten genom att de 
står ensamma på en sida, och dessutom i större grad. De saknar dessutom 
kapitelrubrikernas hundfigur. 

Hundfiguren gäckar läsaren med sin diffusa roll på gränsen mellan text 
och paratext. Den kommenteras inte i DIVA-forskningen, men nämns i en-
staka recensioner. Det finns faktiskt en hund i romanens rolluppsättning: 
terriern Texye, som i allmänhet inte går själv utan måste bli buren på prome-
nad, och alltså med Österholms terminologi kan sägas konstruera en skev 
hundidentitet åt sig. Hundfiguren kan betraktas som utsmyckning eller som 
en avbildning av Texye – eller bara som ett uttryck för DIVAs kaotiska och 
uppslagsrika estetik. 
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Det finns dock undantag från denna kapitelstruktur. Del I har inga under-
rubriker och dess enda kapitel rubriceras i huvudtexten bara med hundfigur. 
Del IV och V saknar också underrubriker (och därmed sidangivelser) i inne-
hållsförteckningen men har två kapitel vardera, ett kort med titeln »Phoenix-
Marvel Girl» och ett långt utan titel, men med första meningen i halvfet stil. 
Del III inleds med en sida med två citat, det ena inlett med en av bokens 
återkommande halvfeta uttryck: »Min pappa har en gul sombrero.» Bok-
ens sista trycksida, med rubriken »Lån, citat», finns inte med i innehålls-
förteckningen, vilket markerar dess paratextuella status. Innehållsförteck-
ningen och den komplexa kapitelstrukturen visar en ordning som kan föra 
tankarna till stora episka romanverk, medan deras asymmetriska egenheter 
och undantag signalerar oordning och associativ struktur. 

Typografin i DIVA utmärker sig gentemot de andra romanerna i materialet 
genom längre rader och mindre grad, men större radavstånd. Raderna i DIVA 
är 65–70 tecken långa medan raderna i Förvandling och Fadevår, tack för 
ljuset! är 50–55 tecken långa. Enligt den standard som Hellmark (2004:31) 
anger är 55–65 tecken maxlängd och 35–45 tecken minimum. Bringhurst 
(2012:26) menar att allt mellan 45 och 75 tecken är godtagbart. Medan de 
andra romanerna håller sig inom det spann som betraktas som lagom ligger 
alltså DIVA klart i överkant, åtminstone enligt svensk standard. Också detta 
ligger i linje med gurleskens överdrifter och DIVAs självklara sätt att ta 
plats. 

Både indrag och blankrad förekommer som styckemarkörer. Endast ett 
undantag finns: flera blankrader följer på varandra på s. 243, som en nyintro-
ducerad avsnittskategori, och avgränsar en berättelse som Diva berättat för 
Franses från den omgivande texten. Efter blankrad följer i allmänhet en ny 
tanke eller stämning eller ett scenbyte av något slag. Denna omkontext-
ualisering medför ofta också ett slags nystart, särskilt när storstycken inleds 
med en halvfet mening, vilket är vanligt i romanen.57 Indrag eller blankrad 
med efterföljande text i normal stil innebär då förhållandevis stillsamma om-
kontextualiseringar. Bruket av halvfet stil i inledningen av ett storstycke har 
en parallell i tidningstypografi, där detta är vanligt, men också i äldre tiders 
anfanger, eftersom de halvfeta markeringarna ger sidan en viss visuell rytm. 
Särskilt påtaglig blir denna rytm i det kapitel där många storstycken inleds 
med onomatopoetiska ord.58 

Variationen i styckelängd är stor i DIVA, och meningslängd och stycke-
längd korresponderar ofta. I långa stycken blir perspektivet starkt internt hos 
det upplevande jaget, som i romanens andra kapitel där Daniel och Diva är 
ute i skogen. Korta stycken samlas ofta i kluster, till exempel på sidorna 278–

                               
57 Med omkontextualisering menar jag i avhandlingen att något förändras i romanvärldens, 
romanfigurernas och/eller berättarröstens situationskontext. 
58 Jfr det historiska bruket av litterae notabiliores, beskrivet av Parkes 1992:10, 305. 
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284 där två möten med Leo respektive Daniel skildras. I dessa passager blir 
tempot lugnare och eftertänksammare, ett tempo som här hamnar i samspel 
med den uppgivna stämning som Diva glidit in i: »För jag har kommit till 
den omöjliga ekvationen.» Men det som står i korta stycken har också en 
särställning; den framskjutna platsen i textmassan kan antyda att det är fråga 
om något anmärkningsvärt. På s. 345, där varje mening står i ett eget stycke 
på en halv sida, bjuder sidans tomma utrymme in läsaren att tolka, fylla i och 
reflektera över ett skeende som verkar allt kusligare. Under de följande sid-
orna återkommer då och då (grafiskt) liknande episoder med korta stycken. 
En sådan (s. 350), tar Österholm (2012:279) upp; hon läser de korta styckena 
som en del i gestaltningen av Kari och den tystnad som omger henne. I min 
mer systematiska undersökning av just interpunktionen visar sig dock 
liknande passager i andra delar av romanen. Jag läser därför den aktuella 
passagen som en gestaltning av Divas eget tankeflöde eller tillstånd.  

5.3 Språket spränger. DIVAs egna alfabet 

Språket spränger, språket sprängs sönder på olika sätt. Uppdelar sig på olika 
sätt i bokstäver, stavelser, meningar. Om man försöker, vill se det så. Att man 
vill se och göra annorlunda, det är också en poäng. För det KAN förändra. 
(s. 296) 

I detta avsnitt presenteras de språkliga egenheter jag menar kännetecknar 
DIVA, och då i synnerhet de som på något sätt involverar interpunktion, 
vilket de flesta gör. DIVA är en roman vars meningar är rikt syntaktiskt vari-
erade. Frasföljd och ordföljd varierar starkt och det är mycket vanligt att 
meningar är syntaktiskt beroende av varandra, det vill säga att den syn-
taktiska meningen spänner över flera grafiska meningar (se 8.1.2 nedan). 
Detta är ett mönster som etableras redan i första kapitlet, som består av tre 
rader uppdelade på hela nio meningar varav sex innehåller ett till tre ord, två 
av de längre innehåller satsradningar och den sista en finlandssvensk kon-
struktion (se exempel 1).59 (Dessutom innehåller kapitlet en rubrik som står 
under hundfiguren: »Phoenix-Marvel Girl», en referens till en serietid-
ningshjältinna.)  

                               
59 Inskannade citat ur primärkällorna kallas hädanefter exempel, medan avskrivna citat visas 
som onumrerade blockcitat. 
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I den fortsatta romanen varvas längre och självständiga meningar med kort-
are och osjälvständiga på ett sätt som gör att den allmänspråkliga normen att 
grafisk och syntaktisk mening sammanfaller luckras upp inom romanens 
värld. I DIVA kan meningar se ut på många olika sätt. Dessutom finns i detta 
första kapitel ett fenomen på grafematisk nivå som inte följer svenska skriv-
regler, är ovanligt i löpande text och snarast förknippas med kommersiella 
namn, men som ska återkomma i romanen: hopskrivning av namn med 
versaler men utan bindestreck: »DivaLucia», »BabyWonder». DIVAs obe-
kymrade inställning till skriftspråkskonventioner gäller alltså på flera nivåer.  

I exempel 2 blir Diva avtecknad av Franses, och beskriver sig själv på ett 
sätt som väl representerar hennes stil och självbild, men stycket ger också 
prov på flera av de sätt som interpunktionen och meningsstrukturen ofta 
utmärker sig på i DIVA. Syntaktiska meningar, till exempel den första och 
den sista, är uppdelade på flera grafiska meningar (jfr 8.1.2 nedan). 

Exempel 1. Jag är Diva, s. 11. 

Exempel 2. Porträtt av Diva, s. 25. 
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Stycket inleds också med Annars, ett adverb som här i början av ett stycke 
ger intryck av att Diva presenterar en ny tanke. Annars fungerar här konnek-
tivt snarare än disjunktivt60 – det kontrasterar inte mot något tidigare, efter-
som det inte har någon uppenbar referent i föregående stycke, utan markerar 
att berättelsen fortsätter med en ny tanke. Det hela påminner om muntligt 
berättande; i skrift kan ju stycketecknet i sig signalera att en ny tanke ska 
presenteras (jfr Strömquist 1987:77) medan exempelvis Nilsson (2005:62–
63) har beskrivit hur det liknande adverbet förresten fungerar som markör 
för ny tanke i samtal. Sådana drag förstärker det interna perspektivet hos det 
upplevande jaget i DIVA där romanen och huvudpersonen är mer eller mind-
re sammansmälta. Flera halvfeta markeringar finns i stycket. Det första fallet 
är inte entydigt, men jag tolkar markeringen som ett exempel på när halvfet 
markerar en sorts ny ansats, vilket som redan nämnts ofta förekommer i 
romanen och ofta kombineras med blankrad före markeringen. I det andra 
fallet markerar halvfet tillsammans med inledande versal gränsen för en titel.  

Den sista meningen i exempel 2, som alltså är syntaktiskt beroende av den 
föregående, är ett intressant prov på hur interpunktionstexturen kan utmana 
syntaxens hierarki och etablera en alternativ, grafisk hierarki. Semikolonet, 
placerat mellan två syntaktiskt ojämlika element, delar upp meningen i två 
grafiskt likvärdiga enheter (eftersom semikolon är ett tungt tecken som vi är 
vana att se mellan likvärdiga enheter). Dessutom förändrar de två markering-
arna med halvfet hierarkin i de uppräknande elementen. Genom fetstils-
markeringarna motverkar berättaren en eventuell tolkning av ordningsföljden 
som hierarkisk. Det som kommer först är inte automatiskt viktigast i Divas 
eget alfabet. Att semikolonet tycks fungera framåtpekande, som ett kolon (se 
8.2.2 nedan), förstärker denna effekt, och ger också ett ganska informellt 
intryck. Liknande krockar mellan grafisk och syntaktisk hierarki är mycket 
vanliga i DIVA. 

I DIVA förekommer ett antal informellt eller talspråkligt laddade kon-
struktioner, som apokoinou (se Norén 2005), som kan stå i en grafisk men-
ing eller vara uppdelade på flera: »Hon ska gå just. Nu. Får hon bråttom.» 
(s. 327) liksom x-och-x-konstruktioner (se Linell 2009:314 ff.): »Berättelser 
och berättelser» (s. 86, berättarjagets ordmärkande kommentar till en replik 
av hennes mamma). Dessa och liknande konstruktioner samt expressiva 
meningar (se 8.1.2.3) och interjektioner bidrar till gestaltningen av berättaren 
och förstärker det interna perspektivet. I följande exempel sker en sorts 
vändning i meningen som kan påminna om apokoinou – den börjar som ett 
påstående och fortsätter som en fråga: »Trots min ofrånkomliga skönhet är 
det inte något risigt över mig?» (s. 37). 

Egna eller viktiga begrepp i DIVA står ofta (men inte alltid) i halvfet stil, i 
versaler eller versalgemener och/eller hopskrivna (»enkoppochenknapp»). 

                               
60 SAG 2:647 beskriver annars som ett disjunktivt adverb. 
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Begreppen skiljs ut som speciella eller viktiga och ges emfas, men bruket ger 
också interpunktionstexturen en ojämn rytm och en ungdomsspråklig, rebel-
lisk prägel. 

Interpunktion inom ord är också vanligt i DIVA. Citattecken inom ett ord 
förekommer bara i ett ord i hela mitt material, »hockey”gossar”» – men detta 
ord förekommer å andra sidan många gånger i DIVA, och alltid med detta 
skrivsätt; konventionen blir alltså etablerad i romanen. Det tonfall som 
citattecknen rekontextualiserar hör till det ordet och till dem som omtalar det 
– kanske till de stöttande hockeymammorna, som ofta nämns. Också ändrat 
skiftläge inom ett ord och ändrad typvariant inom ett ord förekommer (t.ex. 
»UNGEsaft» s. 386) och gestaltar hur DIVA skapar sina egna normer, sitt 
eget alfabet. Bindestreck mellan ordled i nybildade sammansättningar före-
kommer också (»GOSAR-tröja» s. 327). 

Förutom att meningarna är syntaktiskt beroende av varandra kan satsdels-
följden avvika från svenska skriftspråksnormer. Ofta ansluter de i stället till 
finlandssvenskt talspråk, men en mening som »Ser på Daniel, jag suger.» 
(s. 12–13) är avvikande även på finlandssvenska. De egensinniga konstruk-
tionerna ger intryck av spontanitet och en nonchalans inför skriftspråkets 
konventioner som motsvarar den nonchalans inför västerländsk litteratur-
historia som avslöjas på berättelsens nivå. Blandningen av spontana kon-
struktioner och formella eller högstämda svarar också mot den blandning av 
högt och lågt som präglar romanens intertextuella referenser. En mening som 
denna, på s. 17, har både formella drag som substantivisering och informella, 
som syntaktiskt beroende: »Och borstar tänderna, ett ihärdigt borstande på 
farstutrappan som jag deltar i, likafullt ihärdigt.» När det gäller de finlands-
svenska konstruktionerna, som första meningens »Hon man trodde att inte 
fanns», passerar de för många finlandssvenska läsare antagligen obemärkt, 
medan de för många svenska läsare kan uppfattas som innovativa och syn-
taktiskt skeva på ett liknande sätt som de fagerholmskt egna konstruktion-
erna. Det vore inte underligt om Fagerholms sverigesvenska läsare därför 
uppfattar hennes språk som mer innovativt än de finlandssvenska. I tolk-
ningsprocessen i fallet DIVA förhåller jag mig alltså till två implicita läsar-
positioner, en finlandssvensk och en sverigesvensk – den utgåva jag läser är 
trots allt publicerad i Sverige, där en stor del av Fagerholms läsekrets befin-
ner sig.  

DIVAs etablering av egna normer gör att en hel del interpunktion som i 
andra sammanhang kanske hade tolkats som skrivfel här kan läsas som 
stilistiska fenomen, även när just dessa fenomen inte är så vanliga; som läsa-
re av DIVA vänjer man sig helt enkelt vid att interpunktion kan användas på 
många olika sätt. Till exempel gäller detta uteblivna kommatecken vid upp-
räkningar: »I en av påsarna finns klipp: notiser bilder, artiklar.» (s. 138); 
»bara lust begär och längtan» (s. 16). Utan det konventionella kommatecknet 
mellan uppräkningarnas element blir interpunktionstexturen gles och lätt, 
och elementen med bara mellanrum emellan sig kopplas starkare samman. 
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Omvänt kan interpunktion mellan två element förekomma trots att det inte är 
nödvändigt för att begripliggöra meningen. Kolon kan exempelvis på detta 
sätt ge extra emfas åt det som följer på det (jfr 8.2.2): »Men: SannaMaria ska 
inte vända något av det hon vet till sin fördel.» (s. 203). På s. 432 blir det, på 
grund av den halvfeta stilen och versalgemenerna, i stället det som föregår 
kolonet som blir särskilt betonat: »Exit Poet Wonder: ur denna historia.» 

De uppluckrade skriftspråksnormerna ger skriften, inklusive interpunkt-
ionen, ett spontant och impulsivt intryck. I denna impulsivitet, detta kaos, 
hävdar DIVA sig själv som intelligent superhjälte med egna normer. Genom 
att studera interpunktionen ser jag alltså liknande företeelser som de Sten-
wall (2001:218) förknippar med det »förspråkliga, kroppsliga» språk som 
Julia Kristeva beskriver som förknippat med kvinnlighet och därför ringaktat 
och tabubelagt.  

I denna avhandling föredrar jag att se vad konstruktioner gör och är, snar-
are än vad de inte gör och är. Mot bakgrund av samtalsforskares observa-
tioner61 menar jag att många sådana konstruktioner som inom ramen för 
etablerade grammatiska beskrivningar (t.ex. Loman & Jörgensen 1971, i viss 
mån SAG) ofta har kallats felkonstruerade eller ofullbordade meningar eller 
meningsfragment, kan vara lika funktionella och begripliga som andra. Såd-
ana konstruktioner bör därför hellre kallas beroende, samverkande eller 
responsiva, vilket Linell (2005:255) kallar konstruktioner i samtal vars 
»grammatiska form visar deras beroende av tidigare yttranden (eller i vissa 
fall mer allmänt av en speciell lokal situationell kontext)». I en roman, där 
dessa konstruktioner troligen är mer accepterade i skrift än i mer formella 
texter, kan sådana konstruktioner till exempel fungera som ett verktyg för att 
återge tankar och repliker på ett sätt som uppfattas som mer realistiskt. Just i 
fallet DIVA kan det dock finnas fog för att använda de negativt klingande 
termerna. Österholm (2012) beskriver de okonventionella språkliga dragen i 
DIVA som en feministisk strategi, en del i en estetik som är avsiktligt avvik-
ande, skev. Tar man fasta på det funktionella i detta språk riskerar man att 
släta över denna subversivitet. Den sortens trånga lingvistiska normativitet 
som gör att vissa konstruktioner kallats ofullbordade kan ses som följeslag-
are till den heteronormativt trånga föreställning om den Riktiga Flickan som 
romaner som DIVA är en skev revolt mot, enligt Österholm. I en sådan läs-
ning blir normbrottens funktion mer komplex än i de andra romanerna som 
undersöks i avhandlingen. Det handlar då alltså i DIVA inte – som i För-
vandling – om en modernistiskt färgad strävan efter att åstadkomma större 
närhet mellan den som skildras och den som läser, där normbrotten blir ett 
slags nödvändigt ont för att frigöra sig. I DIVA kan liknande konstruktioner i 

                               
61 Samtalsforskare och interaktionslingvister har på senare år ägnat sig mycket åt att visa hur 
konstruktioner som tidigare betraktats som felaktiga i själva verket fungerar väl och regel-
mässigt, se t.ex. Norén 2005.  
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stället läsas som en postmodern attack mot normerna. Samtidigt försiggår 
den vanliga meningsskapande läsningen också här. DIVA konstruerar ett 
skriftsystem som den samarbetande läsaren lär sig att förstå och skapa 
mening ur, och på samma gång som DIVA alltså skapar flera egna språkliga 
normer, sitt »eget alfabet», bygger detta fortfarande till övervägande del på 
vanliga svenska eller finlandssvenska regler och berättartekniska konven-
tioner – det är ju därför vi kan förstå och tillgodogöra oss berättelsen, inklu-
sive dess subversivitet. Platser och personer är relativt stabila och realistiska, 
med visst undantag för berättelsen om Kari och docklaboratoriet, som ut-
spelas i Divas fantasi och kallas »en bonusberättelse ur framtiden». Syntaxen 
är ibland talspråklig, ibland formell eller ålderdomlig, ibland influerad av 
andra genrer, men den är alltid tänkbar (i synnerhet i finlandssvenska) och 
sällan svårbegriplig. De ord som är nybildade är nästan alltid sammansätt-
ningar snarare än rena neologismer. 

Ur ett dialogistiskt språkvetenskapligt perspektiv kan DIVAs eget alfabet 
beskrivas som präglat av stark intern responsivitet på textnivå, i skriftens 
konstruktioner och interpunktion. Meningarna är extremt beroende av var-
andra i den inre kontexten för att bli begripliga. Detta beroendeförhållande 
finns på olika nivåer, inom romanen som helhet och inom partier eller delar 
av den. Denna språkliga responsivitet skapar en romanvärld med starka inre 
meningsskapande band. Med en annan utgångspunkt, och med hänsyn till 
hur den tagits emot, kan romanens säregna konstruktioner förstås som en 
subversiv feministisk strategi. 

5.4 Romanens hud. Sinnligheter i skriftbilden 
»Det enda som hjälper mot tankar är hud.» Så lyder ett citat som ofta upp-
repas i romanen, i sammanhang där Diva och andra tycks använda det 
kroppsliga som flykt från obehagliga tankar, till exempel genom smekningar 
och sex, genom att dra sig i håret eller genom att lukta på människor eller 
djur. Det är intressant att betrakta romanens språkliga kropp i relation till 
detta. De ständigt återkommande halvfeta markeringarna och hop- eller sär-
skrivningarna, aktualiseringen av språkets ljud och bild, drar uppmärk-
samheten till språket som material, och kan därmed dra den från något annat 
– det referentiella innehållet. Den exakta funktionen varierar dock. I följande 
exempel från s. 207 konstruerar de halvfeta markeringarna en skiftning i jag-
rösten:  

Jag har tagit på mig min trumpnaste min. Och så vidare. För inte kan jag ju 
berätta den här historien, hos skrynklarn, av den enkla anledningen att jag 
inte nånsin går dit.  

Jag går inte nånsin dit. Jag går förbi. Det är fina dagar och ett utmärkt 
promenadväder. 



 98

Det andra halvfeta påpekandet kan framstå som en skyddande distansering – 
som om Diva betonar den sista meningen, drämmer till med klyschan för att 
övertala sig själv och täcka över en annan, outtalad anledning till att hon går 
förbi.  

På flera ställen kommenteras skriftbilden ganska direkt, som på s. 436 när 
det står att författarinnan Inez Regnskog »upplevde passioner och revolu-
tioner och så vidare färgsprakande, vilket inspirerade henne i hennes 
’skrivande’.” Min mamma kan konsten att säga skrivande så att citations-
tecknen kring ordet hörs: detta ”skrivande” som födde roman på roman.» 
När Diva menar att citattecknen hörs, innebär det att skriften och skrift-
bilden, här citatteckens rekontextualiserande potential, har blivit en integr-
erad del i hennes tänkande och varseblivande.  Så är nog i någon mån fallet 
för de flesta skriftkunniga, och i synnerligen hög grad är det fallet hos Diva. 
För henne är det naturligt att också skriva ordet färgsprakande med halvfeta 
bokstäver, alltså att ta skriftbilden och dess ikoniska potential i bruk. 
»Mörka bokstäver» (s. 297) av salmiak, som SannaMaria äter, omtalas i 
halvfet stil som aktualiserar bokstävernas svarta färg. När samma händelse 
beskrivs på s. 56 är det munnen som avbildas ikoniskt, i halvfeta versaler: 
»Ett formligt GAP, svart och outsägligt som SannaMarias hemska mun som 
hon småningom öppnar, och visar för den som inte kommer undan hur 
många salmiaksalfabetskarameller med bokstaven K och J på som hon på en 
gång lyckats tråtta in i den». På s. 147 är det ett frågetecken som kommen-
teras: 

Texye och jag: vi tittar ganska hopplöst på varandra. Franses tar hund i 
korg, säger att hon måste fara nu, hon ska på sportlov. 

Sportlov? 
Det spelar ingen roll med frågetecken, Franses far i alla fall.  

Kommentaren att Franses far trots frågetecknet antyder att det korta stycket 
»Sportlov?» rymmer ett starkt ifrågasättande från Diva – i en inre eller yttre 
dialog som enbart gestaltas genom frågetecknet. Synliggörandet av skrift-
bilden kan också förstås som ett metafiktivt drag. 

Visuellt aktualiserade enheter kan alltså fästa uppmärksamheten vid själva 
formuleringen. Flera gånger lyfts den bokstavliga betydelsen av en metafor 
fram genom sådan markering, vilket kan ge ett humoristiskt intryck (jfr 6.2.5 
nedan), som i fallet med versalerna i detta exempel från s. 210: »Sedan be-
skriver drottningen hur hon DYKER ner i dessa arkiv när hon behöver någon 
information hon vet att hon har någonstans, alfabetiskt ordnad eller på annat 
sätt ordnad enligt mina associationskedjor.»  

Onomatopoetiska ord, mer eller mindre allmänspråkligt etablerade, är 
vanliga i DIVA och står ofta i versaler och/eller i halvfet stil. I och med att 
de på detta sätt blir synliga i skriftbilden lyfts också deras ljudhärmande as-
pekt fram. Halvfetmarkeringar urskiljer ljuden av tennisracketar, stickor och 
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pennor från den omkringliggande texten, och de kommer att likna repliker 
(som också kan markeras med halvfet stil, se 9.1.1). Ibland kan versal eller 
halvfet markering signalera ökad röststyrka. Många av orden upprepas gång 
på gång i romanen – som KLAFS, DÄPP, SMACK, GARP och SKRAP. 
Orden betecknar återkommande ljud, ofta förknippade med olika personer 
eller föremål. »Däpp» är till exempel det ljud som hörs när »humanisterna», 
som bor på »LyckÖn», spelar tennis. På s. 195 heter det: »Garp garp garp 
garp, går SannaMarias sax i gammalt tidningspapper.» och »Rasp, kommer 
Mellanbjörns penna att raspa långt uppe i Mellanbjörns egen vidareutveck-
ling och befästa vuxenhet.» När SannaMaria stickar skildras det med orden: 
»En GOSAR-tröja, pickepicke går SannaMarias stickor.» (s. 327). På s. 365 
har ordet »pickepicke» etablerats och berättaren litar på att läsaren själv kan 
fylla i inferensen och förstå vilken aktivitet som menas. »SannaMaria, 
pickepicke på marketbyggnadens kafé.» Fortfarande gör dock det onomato-
poetiska, halvfeta ordet meningen mer intensivt gestaltande än när det i näst-
följande stycke sägs att: »SannaMaria stickar i marketbyggnadens kafé.» 
Onomatopoetiska nybildningar är ljud som omvandlas till språk för att kunna 
fångas i skrift – men med den halvfeta markeringen behåller de också något 
av sin utomspråkliga egenart.  

Ledfamiljer, vanligen analyserade på semantisk grund, studeras inom 
textlingvistiken som en avgörande komponent i hur motiv och sammanhang 
byggs upp i texter. »De ackumulerade bindningarna i texten skapar längsgå-
ende sammanhangskedjor i texterna. Det är det återkommande omnämnandet 
av förbundna referenter som skapar dessa kedjor» (Nyström 2001:62). I 
DIVA menar jag att de halvfeta och versala orden, fraserna och meningarna 
återkommer så regelbundet att de kan sägas upprätta en form av grafiska led-
familjer, som ger ytterligare en strukturell dimension åt den tryckta boken 
som helhet och de enskilda boksidorna, utöver den som stycke- och kapitel-
indelning ger. Multimodalitetsforskare har studerat visuella rim som sam-
bandsskapande och harmonierande i exempelvis läroböcker, broschyrer och 
annonser (se t.ex. Björkvall 2009:105–109) och något liknande sker troligen 
i denna roman; de typografiskt aktualiserade orden är så pass frekventa att de 
ger den stora textmassan ytterligare styrsel.  

5.5 Omvandlar det till min egen fördel. Intertextualitet 
och monologisk citatteknik 

Vi lovar varandra att a) inte bli journalister när vi blir stora, att b) inte leva 
våra liv som en citatförteckning med tonvikt på korrekt återgivning av citaten 
och den som kommit på citaten, för vi ska inte citera, vi ska leva det. (s. 26) 
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DIVA är en roman som gärna återanvänder formuleringar ur andra litterära 
texter, liksom Diva är en person som gärna lånar sina vänners valspråk. Som 
ovanstående löfte mellan Leo och Diva antyder, är DIVA inte särskilt ange-
lägen om att återge citaten korrekt; i stället tar hon de lånta orden i sin egen 
mun, omformar och utnyttjar dem. Själva namnet Diva är ett lån, från en 
schäferhund i »hundutställningsspelet Champion» (s. 32): 

Men Diva, namnet håller jag kvar. 
Omvandlar det till min egen fördel. Upprepar det tillräckligt många 

gånger i andra sammanhang så att det blir mitt eget. 

Många av citaten står alltid eller ibland när de används i halvfet stil (oavsett 
hur korrekt de är återgivna) och detta är ett drag som gör att de kan identi-
fieras som citat. Ett annat är förstås när detta nämns explicit i efterordet 
»Lån, citat:». Två av citaten används också som motto till romanen, visser-
ligen utan upphovsmakarnas namn, men inom citattecken: »”VET ATT JAG 
SKA SLÅSS I SOLSKEN”» (Stig Larsson) och »”There is a light that never 
goes out // There is a light that never goes out”» (The Smiths). 

Diktraden av Stig Larsson citeras i en mängd varianter, ofta med »vi», 
åsyftande Diva och pojkvännen Leo, i stället för »jag». När Diva snappar 
upp något ur litteraturen filtreras citaten genom Divas egen världsbild och 
återges med hennes egen röst. När slingorna är etablerade räcker det också 
att återge en liten del av dem; citaten får aldrig fast form utan återges på det 
sätt som passar Diva för tillfället. Det redan nämnda citatet »Det enda som 
hjälper mot tankar är hud», enligt sista sidan av Inger ”Ludde” Lundmark, 
återkommer gång på gång i varierande former, som på s. 169 där det blivit: 
»Mot tankar. Hud.» Flera citat kan också blandas, som på s. 39 där det 
återkommande Stig Larsson-citatet och en återkommande Che Guevara-rad 
(»Jag ska vara med folket», en rad som enligt efterordet är fritt översatt och 
modifierad av författaren) har mixats ihop till ett, om än med typvariation 
som gränsmarkör: »Vi vet att vi ska vara där folket är.»  

Interpunktionens roll i denna skeva citatteknik är viktig, inte bara därför 
att interpunktion är nödvändig för att markera citat på det korrekta sätt som 
DIVA gärna undviker, utan också för att interpunktionen är ett av de språk-
liga drag som ofta förändras när DIVA approprierar ett citat. Interpunktionen 
klargör och upplöser (o-/tydliggör) gränser och visar alltså både hur DIVA 
myllrar av olika citat och vilken relativt låg respekt hon har för »korrekt 
återgivning» eller källhänvisning.  

Förutom citat ur andras texter upprepas diverse aforismer och »livs-
visdomar» ur olika munnar bland Divas bekanta. Intertextuella citat och 
sådana aforismer går knappast att skilja åt för läsaren. De kan till exempel 
lyda: »Tränga in livet i ett hörn.» »Inte leva livet som en citatförteckning.» 
»Man måste med sitt eget liv inlösa vad man tror på.» »Sanningen är en filt 
man sveper om sig när man fryser.»  Andra kastar ur sig fraserna och Diva 
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hör dem, upprepar dem, testar dem och rör om i dem. Personer och relationer 
har sina särskilda visdomsord. Divas mammas pojkvän, »Räddaren», har till 
exempel ett uttryck som bara han använder, vilket gör att hans refräng så 
småningom fungerar kontextualiserande; vi vet var vi befinner oss när vi 
läser den, nämligen i sällskap med Räddaren och mamma: »”I ditt huvud 
finns världens minsta joggingbana. Det är en liten dåre där. Han spring-
er runt och runt.”» (s. 167). Liknande signaturmelodier har flera andra per-
soner i romanen. Uppfattningen att »världen kan vara RÖD, GUL, GRÖN 
och BLÅ» (med färgerna i varierande ordning) tillskrivs exempelvis Franses 
Fagerström.  

När DIVA lånar andras ord undergräver hon också eventuella föreställ-
ningar om att det skulle finnas tydliga gränser mellan individers tankar. I 
DIVA är verkligen orden till hälften en annans, som Bachtin hävdade 
(1981:293). Samtidigt är ett resultat av DIVAs respektlösa behandling av 
citerat material, tillsammans med sammansmältningen av romanens och 
huvudpersonens språk, att romanen, trots de många citaten och referenserna, 
framstår som relativt monologisk. Det är knappast någon bachtinsk mång-
stämmighet som träder fram när DIVA citerar; de andras ord uttalas alltid 
med Divas egen röst, »omvandlas till min egen fördel». Analysen av inter-
punktionen leder till denna mer övergripande slutsats eftersom en analys av 
interpunktion kommer att innebära att man studerar hur röster skiljs åt och 
sammansmälter i texten. Som bland andra Doxtater (2004) påpekar står 
Divas kulturkonsumtion i proportion till hennes matglädje. Om den senare 
säger Diva till exempel: »Jag kan äta hur mycket som helst utan att det syns 
på mig på utsidan.» Den feministiska dubbeltydigheten i ett sådant uttalande 
– att Diva å ena sidan äter mycket, å andra sidan intygar att hon lever upp till 
det smala kvinnliga utseendeidealet – har diskuterats av flera forskare.62 
Parallellen till kulturkonsumtionen i just detta citat nämner ingen av dem, 
men tycks mig given: DIVA verkar kunna läsa och citera hur mycket som 
helst utan att det i grunden påverkar hennes person eller hennes världsbild.  

Mot bakgrund av detta kan DIVA också betecknas som en mycket post-
modern litteraturkonsument; citathanteringen stämmer väl överens med de 
repetitiva drag och det »kulturella repertoartänkande» som Jansson (2013:21 
ff.) menar förenar den postmoderna skärmkulturen med den förmoderna 
scenkulturen, och där läsaren är på en gång konsument och producent. 

Den avslutande paratextuella sidan »lån, citat» står i intressant kontrast 
mot huvudtextens respektlösa citatåtergivning; här återgår författarposi-
tionen delvis till konventionen och redovisar källor bakom citaten. Samtidigt 

                               
62 Kåreland hävdar att Divas upprepade påpekanden om att hon uppfyller alla gängse 
skönhetsideal komplicerar det frigörande i hennes glupskhet, medan Österholm (2012:154) 
läser denna dubbelhet som ytterligare en besinningslös skevhet i romanen. Österholm hävdar 
också att dubbelheten avspeglas i romanens språk (men ger inga exempel på vad hon syftar 
på).   
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är källhänvisningarna inte överdrivet noggranna här heller (»Att man måste 
med sitt eget liv inlösa vad man tror på, har Jouko Turkka sagt nångång nån-
stans.»). Liksom den inledande innehållsförteckningen kan den avslutande 
citatförteckningen betraktas som en skev vinkning till mastodontromaners 
välordnade struktur, snarare än en egentlig tillämpning av en sådan. 

5.6 Ett maximalistiskt porträtt i minimalistiska loopar 
De stildrag som blir synliga i interpunktionen såväl som på andra språkliga 
nivåer i DIVA har anknytningspunkter i flera estetiska riktningar. Upprep-
ningarna och de återkommande citaten och nyckelorden, ofta grafiskt aktu-
aliserade i versaler eller halvfet stil, skapar en referentiell och visuell rytm 
som bitvis är mycket påfallande och kan liknas vid minimalistiska musik-
slingor. Diva som person är däremot en självhävdande »flicka utan gränser» 
(Stenwall 2001:202), och ambitionen att skapa ett eget alfabet, ett skriftspråk 
med egna, rörliga, regler, kan ses som ett postmodernt, maximalistiskt, upp-
luckrande och individualistiskt klipp-och-klistra-projekt. 

5.6.1 Minimalism och rytm 

Jazzslingorna i mitt huvud, slingor som följer mig vidare i Östra läroverkets 
inre delar, sista gången jag är där. (s. 427, se även 425) 

När jag hävdar att den estetik som upprepningar, rytmiserade samplingar och 
det relativt händelsefattiga förloppet skapar i DIVA är minimalistisk syftar 
jag främst på att den bär likheter med minimalistisk musik. En av bokens 
recensenter gjorde också denna koppling (se Stenwall 2001:230). Förutom 
den amerikanska 60-talsminimalismen kan DIVAs rytmiserande hantering 
av citat också påminna om hiphopmusikens samplingar och rytmiska texter, 
som på s. 89 när Stig Larssons citat skruvats om till: »Vet då, att vi ska slåss, 
och när vi ska slåss, ska vi slåss medan solen lyser på oss.» 

Litterär minimalism är ett mer problematiskt begrepp eftersom termen an-
vänds för att beteckna många olika saker. En företrädare för litterär minima-
lism i det avseende jag här menar är dock Gertrude Stein (som för övrigt, av 
Hardwick 1987, har jämförts med en av företrädarna för den amerikanska 
minimalistiska musiken, Philip Glass.) I DIVAs språk finns enligt min 
mening många likheter med hur Gertrude Stein formulerade sig i texter i 
olika genrer. I Steins texter och estetik tycks upprepningarna vara ett sätt att 
skärpa uppmärksamheten inför nuets ständiga rörelse. I verkligheten, där allt 
förändras, kan det inte finnas någon egentlig upprepning. Så här formulerade 
Stein sin syn på detta i essän Portraits and Repetition (Stein 1957:170 f.):  
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If this existence is this thing is actually existing there can be no repetition. 
There is only repetition when there are descriptions being given of these 
things not when the things themselves are actually existing and this is 
therefore how my portrait writing began. 

I DIVA är framför allt tendensen påtaglig att samma eller i stort sett samma 
ord, fras eller mening upprepas gång på gång. DIVA vänder och vrider på 
sina minnesbilder och formuleringar. Följande beskrivning av Storabjörns 
springande är ett tydligt exempel (s. 50), där interpunktionen ger den udda 
syntaxen en struktur och rytm som gör den både originell och läsbar: 

Springer, springer. Det finns en glädje i detta springande som man kan 
känna när man springer och – så springer man. 

När DIVA beskriver någon återkommer vederbörandes namn ofta mycket 
tätt, vilket ger texten en auditiv och visuell rytm. Att episoder återkommer 
och berättas flera gånger med små variationer är också något man återfinner 
hos Stein såväl som i DIVA. Episoden när Karis hår klipps av, och ögon-
blicket före, är en av dem som upprepas ett flertal gånger i romanen. Ögon-
blicket före klippningen blir på så vis utsträckt – ett ögonblick av tomhet 
som breder ut sig på minimalistiskt manér. En annan återkommande episod 
som på detta vis sträcks ut i oändlighet är den när Kari brinner upp i en 
telefonkiosk (t.ex. nedan på s. 28): 

En vinterkväll går Kari ner till telefonkiosken och in i den. Kari tänder en 
tändsticka, Kari flammar upp, kiosken flammar upp. Det går på några ögon-
blick. Kari brinner upp därinne. 

Interpunktionen i DIVA håller takten i den minimalistiska konserten framför 
allt genom den visuella rytm som versala och halvfeta textenheter skapar på 
boksidorna. I ett kapitel är detta särskilt påtagligt, nämligen »Östra läro-
verkets inre arkitektur (den första kärleken)» (s. 94–106). De (ofta) ono-
matopoetiska, halvfeta, versala orden är här många och återkommande, ofta i 
inledningen till ett storstycke. Utöver detta kapitel är interpunktionen och 
språket över huvud taget överlag väldigt likartat under hela romanen. Para-
doxalt nog får de upprepade formuleringarna minskad betoning genom 
repetitionen, åtminstone får deras referentiella innehåll lägre vikt. De blir 
som återkommande musikslingor: strukturerande former lika mycket som 
meningsbärande enheter. På så sätt anknyter romanen också till den konkreta 
poesins »omdirigering av poetens och läsarens uppmärksamhet från språket 
som uttryck eller symbol […] till dess ytskikt och spel med tecken» (Olsson 
2005:102).  
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5.6.2 Maximalism och kaos 

Jazzmusikern bryr sig inte om det strukturerade, ordnade livet. Vill bara ha 
den där natten, som en unge. (s. 432) 

Det finns alltså i DIVA många drag, bland annat på interpunktionens nivå, 
som kan beskrivas som minimalistiska. Men romanen präglas också av mot-
satsen till den tomhet, renhet och ordning som brukar känneteckna minimal-
ism, nämligen det av Diva och hennes mor upphöjda kaoset. Det finns ett 
viktigt kännetecken för minimalistiska konströrelser som DIVA kan tyckas 
sakna, »målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovs-
mannens egen person» (Nationalencyklopedin uppslagsord minimalism). 
Upphovsmakaren är inte direkt synlig i DIVA, men romanen har ett annat 
tydligt och styrande subjekt: dess huvudperson. Strukturer och rytmer är lik-
som de citerade rösterna underordnade huvudpersonens egen logik, vilken är 
kaotisk, självupptagen och fixerad vid sin egen röst och sitt eget uttryck. 
Huvudpersonen och romanen är bombastiska, gurleska för att tala med 
Österholm, och det gurleska är maximalistiskt och expressionistiskt.63 Divas 
perspektivmonopol, som vi betraktade ovan, är ett annat av dessa maximal-
istiska och jagfixerade drag, liksom hennes glupska konsumtion av mat och 
texter och hennes stilblandningar; här samsas semikolon med voffsing och 
här blandas höga och låga referenser. Eklekticism, pastisch och citat är grepp 
som brukar beskrivas som kännetecknande för postmodern litteratur (Jans-
son 2013:22 f.). Allt detta syns i interpunktionen – i hanteringen av skriften. 
Eftersom Diva tar avstånd från kanon ger hon också sig själv rätt att hantera 
skriften på sitt eget kaotiska och självhävdande sätt. Grafiska verknings-
medel som versal, halvfet stil och blankrader hör till de resurser som får ge-
stalta denna måttlöshet och ovilja att hålla sig inom rimlighetens gränser, 
som i exempel 3:  

Också de långa raderna och bokens bombastiska omslag, vilka nämndes i 
5.2.1, kan uppfattas som maximalistiska uttryck. Flera samtal mellan Diva 
och hennes mamma behandlar litteratur och maximalism. Divas mamma är 
poet och har många uppfattningar om hur litteraturen ska vara, medan Diva 

                               
63 Intressant nog har ändå Lara Glenum beskrivit just Gertrude Stein som en föregångare till 
den gurleska litteraturen (Glenum & Greenberg 2010:21). 

Exempel 3. Längtan, s. 104. 
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förklarar sig ointresserad av litteratur. På Ärrsjö bro för Diva och mamma ett 
samtal där mamman bland annat kritiserar den fiktiva författarinnan Inez 
Regnskog, vars romaner tycks bära drag av magisk realism, och vara allt 
annat än minimalistiska med sina »tusen sidor och tusen oförglömliga karak-
tärer och de naturens och onaturens krafter som styr våra liv vare sig vi vill 
det eller inte.» (s. 437). I DIVA finns flera av dessa drag: romanen är tjock 
och den rymmer den ganska sagolika berättelsen om Kari. Annorstädes 
(s. 87) förklarar Divas mamma »att litteraturen inte är någon papegoja. // 
”Litteraturen är en solfjäder. En explosion av ALLT.”» DIVA kunde beskri-
vas både som en babblande papegoja och som en explosion. I DIVA sker 
saker huller om buller, och det är så det ska vara: »I SannaMaria flyter upp 
saker, sammanhangslöst. Upplysningar, informationer, från här och där.» 
(s. 365). Skildringen av ett sådant självhävdande kaos tycks kräva både och: 
tjatighet och variation, upprepning och uppsvällning, minimalism och maxi-
malism.  

5.7 Jag själv är början, mitt och slut 
I min läsning av DIVA finns två huvudsakliga riktningar. Å ena sidan är 
DIVA hopsatt av pastischer och citat från vitt skilda kulturella sfärer, och 
romanen bygger upp en mycket vidsynt intern språknorm. Å andra sidan 
finns det i romanen en tydlig och auktoritär röst som binder samman allt-
ihop. I DIVA demonstrerar språkliga egenheter på alla nivåer hur allt Diva 
tar in idisslas genom en medvetandevärld, integreras i en viss förståelse-
horisont. Det egna alfabetet, den egna ordningen, präglar interpunktion och 
meningsbyggnad och gör möjligheterna många, »världen kan vara RÖD, 
GUL, GRÖN och BLÅ». Meningar är så ofta syntaktiskt beroende av andra 
i denna tjocka roman att den bygger upp en mer tillåtande norm, där den 
självständiga meningen inte har samma starka status som i allmänspråket. På 
motsvarande sätt kan citat eller titlar stå första gången i halvfet stil, andra 
gången i normal stil och vice versa. Allt blir lika markerat, också det som 
följer konventioner som romanen delar med andra texter. Detta synliggör-
ande av annars osynliga normer kan betraktas som ett queer-drag, ett skevt 
drag för att tala med Österholm, på skriftspråksplanet. DIVAs system blir ett 
anti-system, vars regler är undflyende, motsägelsefulla och inexakta. 

En konsekvens av att DIVA konstruerar starka interna språkliga normer är 
att det ofta finns flera möjliga läsningar; läsaren måste alltså vara särskilt 
aktiv i sitt medskapande för att det nya alfabetet ska bli begripligt. Stenwall 
(2001:238) menar att DIVA är »en bok som i extrem grad aktiverar läsaren 
att själv hitta mönster och betydelse […] under babblet finns ett tomrum». 
De formexperimenterande dragen anknyter till en modernistisk tradition – 
man kan tänka på Apollinaires lekar med skriftbilden såväl som på finlands-
svensken Gunnar Björling. Samtidigt bjuder romanen på betydligt mindre 
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motstånd än experimentella och inte minst skiljeteckensglada romaner av till 
exempel Joyce eller Woolf. DIVAs uppror och obestämdheter anknyter 
minst lika mycket till barns och tonåringars kreativa, men inte nödvändigtvis 
svårtillgängliga, språklekar, där inte minst skriftbild och interpunktion kan 
ha en viktig plats.64 De språkliga egenheterna är romanens sätt att lämna 
plats åt ett skevt ungdomsspråk, »En uppväxts egna alfabet». Bo G. Jansson 
(2013:89) tar upp formelartade upprepningar i Fagerholms senare roman 
Den amerikanska flickan som exempel på den nymuntlighet som känneteck-
nar postmodern kultur. De framträdande talspråkliga dragen i Den amerikan-
ska flickan menar han gör romanen metalitterär; de fäster uppmärksamheten 
vid berättandet som sådant. Dessa slutsatser kan dras även om DIVA.  

Österholm beskriver »det skeva flickrummet» som ett rum där helt andra 
villkor råder än i omgivningen, där den skeva flickans perspektiv är det rik-
tiga och givna. »Mitt skeva flickrum är också ett språk- och formmässigt 
rum, berättelser om berättelser, egna alfabet, ord, kronologier» (Österholm 
2012:241). När jag kallar romanen monologisk och auktoritär är detta en 
skildring av en mer utomstående läsares erfarenhet av att se in i detta rum. I 
kapitlets inledning citerade jag Åsa Stenwalls ord om sammansmältningen 
av romanen och Divas medvetande. Citatet fortsätter: »Där sitter läsaren på 
hennes nåder, och funderar till sist om det finns någon värld utanför, eller att 
den liksom fått en ny vridning … Som läsare känner man sig både klaustro-
fobisk och oceanisk att befinna sig i detta flickhuvud.» Detta konstaterande 
är det enda jag hittat i Divaforskningen som kommenterar det utpräglat 
monologiska berättandet i DIVA, och hur det påverkar läsningen. Kåreland 
beskriver DIVA tvärtom som en dialogisk roman, med hänvisning till alla 
intertextuella allusioner och citat. Min analys bekräftar dock Stenwalls klau-
strofobiska intryck; trots den starka intertextualiteten vill jag hävda att DIVA 
som helhet betraktad är starkt monologisk – för att vara en roman, och i rela-
tion till de andra romanerna i avhandlingens material; trots att också de är 
jagromaner låter de olika positioner och röster mötas och komma till tals på 
ett helt annat sätt än DIVA, som approprierar alla citat och manglar dem 
genom sitt eget alfabet, sin egen världsbild och sin egen tvärsäkra röst. Allt 
hon tar i blir DIVA, och som läsare har vi att välja mellan att slukas upp och 
helt inta Divas position, eller att lämnas utanför. Detta konstaterande be-
höver inte uppfattas som kritik; det auktoritära i flickrummet kan ses som en 
fas i en tonårings identitetssökande. När DIVA omvandlar patriarkala tradi-
tioner till sin egen fördel, gör plats för sig själv som flicka i kulturen, kan 

                               
64 Karlsson 1997 skriver om bl.a. skriftbildens roll i skrivet ungdomsspråk, med chattspråk 
som exempel. Se även DeVere Brodys analys av Miranda Julys film Me and you and every-
one we know, där två pojkar skapar lekfulla bilder på en datorskärm med hjälp av skiljetecken. 
Uttrycksformen kopieras sedan av en museicurator som chattat med pojkarna, vilket i DeVere 
Brodys analys är en typisk appropriering av svarta amerikaners kreativitet i vita amerikaners 
finkultur och populärkultur (DeVere Brody 2008:159–165). 
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detta förstås som en process som med nödvändighet kommer att präglas av 
en viss brist på lyhördhet.   
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6 Något som uppstår… emellan. 
Interpunktionen i Förvandling 

Förvandling utkom 2005 som Eva Adolfssons (1942–2010) fjärde skönlitte-
rära verk och belönades med Sveriges radios romanpris. Adolfsson debut-
erade skönlitterärt med I hennes frånvaro år 1989, men hade dessförinnan 
arbetat som kritiker och litteraturforskare i många år; hon skrev litteratur-
kritik i bland annat Dagens Nyheter, var redaktör för Ord & Bild åren 1976–
1982 och gav utöver romanerna ut flera essäsamlingar och en berättelse-
samling. Före sin död hann Adolfsson även utkomma med den Augustpris-
nominerade romanen En liten historia (2009). 

6.1 Referat och reception 
Förvandling äger rum under de sista månaderna av berättarjagets graviditet, 
då hon är tillfälligt bosatt i en andrahandslägenhet i Sundbyberg. Jaget har 
dragit sig undan under graviditeten, hon promenerar ensam utmed namn-
givna gator och stigar och möter och betraktar stundom andra människor i 
trakten. Hon reflekterar över och analyserar sin omgivning, sina relationer 
och det som sker inom henne. Samtidigt skriver hon på en uppsats om Ham-
suns roman Sult, som är en starkt närvarande intertext; motiviskt, perspektiv-
mässigt och språkligt finns klara och stundtals direkt uttalade paralleller mel-
lan de båda romanerna (se även Dahl u.u.). Liksom huvudpersonen i Sult är 
Förvandlings berättarjag en ensam, skrivande flanör som befinner sig i ett 
slags vakuum eller väntetid, ett skede som också präglas av förvandling och 
utveckling. Jaget jämför sin belägenhet med huvudpersonen i Sults och dis-
kuterar romanen både beundrande och kritiskt. Inte minst blir dessa diskus-
sioner utgångspunkt för reflektioner om författarroller och könsroller. Efter-
som de intertextuella banden till Sult och andra texter har en så framträdande 
roll i Förvandling ska jag inledningsvis gå lite närmare in på hur dessa 
fungerar. 

Den starka kopplingen till Sult etableras redan i romanens första mening, 
som lyder: »Det var på den tiden jag gick omkring i Sundbyberg med min 
stora mage, gick och gick och inte visste vart det skulle bära.» Sults första 
mening lyder: »Det var i den Tid, jeg gik omkring og sulted i Kristiania, 
denne forunderlige By, som ingen forlader, før han har faaet Mærker af 
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den».65 Den inledande meningen återkommer sedan med små variationer som 
ett ledmotiv genom Förvandling. På s. 137 liknar den ännu mer Sults: »För 
det var ju på den tiden, när jag gick omkring i Sundbyberg med min stora 
hunger, och nu går en liten stärkande omväg helt nära hans, fröken Andre-
sens hus.» Huvudpersonen gör en egen läsning av Hamsuns roman, i den 
uppsats som omtalas då och då, men också i relation till sitt eget liv. Jaget i 
Förvandling har det knapert, gör liksom Sults jag olämpliga impulsköp och 
skriver artiklar för att få in en extra slant. Men hon svälter inte i bokstavlig 
mening; i stället är det andra former av hunger som upptar henne: den bliv-
ande författarens, den blivande moderns och den ensamståendes hunger och 
förväntan. Båda berättarjagen har korta men betydelsefulla kärleksrelationer 
med personer vars namn läsaren inte får veta, eftersom de omtalas med täck-
namn. I Förvandling kallar jaget sin manlige älskare »fröken Andresen». 
Liksom inledningen är också avslutningen en hälsning till Sult; liksom Sults 
jagberättare far iväg på en svart båt, där han fått arbete, blir Förvandlings jag 
upphämtad i en svart taxi för att fara till förlossningsavdelningen. Hon blir 
»ianspråktagen» (s. 222), han får arbete. Båda romanerna slutar med bilden 
av fönster som lyser i natten i Christiania respektive Sundbyberg. 

Förutom de återkommande allusionerna till Sult citeras flera dikter, ofta 
från den busslinje med diktcitat på utsidan som ibland far förbi huvudper-
sonen när hon promenerar genom Sundbyberg. En bussdikt som på detta sätt 
för en dialog med berättarjaget och romanen, när den också återkommer i 
repliker och tankar, är Karl Vennbergs »Ingenting mer». På s. 153 talar ex-
empelvis jaget och boutiqueinnehaverskan om »dikterna på 515» och inne-
haverskan citerar denna dikt. Även här förekommer ordet hunger: »Hon ser 
utåt och säger: ”ett underjordiskt flöde… dit ingen har stigit ner… vad gäller 
annars vår hunger…”». På s. 171 kommenteras berättargreppet indirekt på 
ett humoristiskt vis: »Som på beställning kommer en 515 åkande, med 
Vennbergdikten.» I grannskapet finns också en poet, som huvudpersonen 
studerar på avstånd och som tillsammans med Sults huvudperson blir 
utgångspunkt för diskussioner om (den manliga) författarrollen.66 Ragnar 
Thoursies Sundbybergsprolog återkommer också på flera ställen i boken. 
Dessutom finns implicita allusioner till ytterligare litterära verk och myter.67 

                               
65 Båda inledningsmeningarna står i ett eget stycke. Efter Sults inledande mening följer (i 
vissa utgåvor) en rad med punkter, och därefter indrag. Förvandling fortsätter med vanligt 
styckeindrag. Sult har getts ut i en rad olika utgåvor som skiljer sig åt; vilken utgåva jaget i 
Förvandling läser är oklart (se Dahl u.u.); det här angivna citatet stämmer överens med första-
utgåvan från 1890 och andrautgåvan från 1899. 
66 I en intervju med Sveriges Radio P1 (Adolfsson 2006) sade Eva Adolfsson att poeten är 
Artur Lundkvist. Detta är dock ingenting som är utsagt i romanen, även om förlagan går att 
identifiera med hjälp av det som sägs om honom. (Någon recensent har också gjort det.) 
67 Westlund 2005 noterar exempelvis kopplingarna till Kafkas Förvandlingen och Ovidius 
Metamorfoser. 
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I en radiointervju (Adolfsson 2006) i samband med mottagandet av Sveri-
ges Radios romanpris kommenterar Adolfsson själv de återkommande allu-
sionerna och citaten och säger om sin huvudperson:  

Hon tänker livet genom böcker … det blir ju mycket så när man sitter och 
skriver att då befinner man sig inte bara i verkligheten, man befinner sig 
liksom i litteraturen också, så att annan litteratur kommer nära en när man 
skriver. 

Romanen har också en hel del metalitterära inslag. Berättarjagets uppsats- 
och artikelskrivande ger upphov till reflektioner om skrivande och litteratur 
som kan läsas som metakommentarer till romanen själv. Dessutom pågår 
ytterligare en skrivprocess i romanen; grannen fru Svan skriver sin själv-
biografi och reflekterar över hur den ska skrivas. Hon tycker om Proust, 
»Astmatikern», men vill inte skriva som han (s. 64): 

Men Astmatikerns stil passar inte hennes berättelse – hon vill ha det kärvare, 
rakare, framför allt vill hon inte härma en stil som hon liksom alla efter-
följarna bara skulle lyckas efterlikna halvgånget, utspätt: någon doft här av 
mors bullar, några skvättar lindblomsté där, några överväganden om vissa 
känslomässiga förhållanden, några minnesmeningar som blir invecklade och 
alldeles för långa därför att man inte behärskar detta slags stil tillräckligt väl 
och inte har skaffat sig överblick nog att sätta punkt i tid.  

Medan Proust skriver nyanserat och utvidgat vill fru Svan skriva enkelt och 
begripligt. Men det är en kamp att skriva så; hon överväldigas av känslor och 
»minnessyner». Dessa metalitterära reflektioner är mycket lätta att relatera 
till Förvandling, som är berättad med stor närhet till känslor och minnen, 
och inte med särskilt mycket överblick. När fru Svan (s. 69) beskriver syftet 
med sin berättelse blir parallellen till boken där hon ingår ännu tydligare: 
»det är detta som är hela syftet med hennes berättelse: att nå fram till att 
skildra förvandlingen, befrielsen!» På s. 144 funderar fru Svan över berättar-
perspektiv: »De unga ansiktena lyser som solar – men så tänkte hon inte då: 
”de unga ansiktena” – kan man skriva så? byta perspektiv mitt i?» I Förvand-
ling skiftar perspektivet, som vi ska se, just så oberäkneligt. Fru Svan har 
också ett namn som liknar Swann, en viktig romanfigur i På spaning efter 
den tid som flytt. Förutom fru Svan fungerar även andra tredjepersoner som 
upplevare i texten: boutiqueinnehaverskan Leila, poeten och busschauffören. 
Dessa märkliga partier kan läsas som en sorts metafiktiv öppenhet med 
berättandets villkor: Allt berättande är fantiserande. Det finns knappast 
någon stilistisk skillnad mellan partier där olika personer är upplevare – alla 
har de till exempel liknande bruk av interpunktion – vilket kan tolkas som att 
tredje persons tankar återges utifrån från jagets fantasi. 
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Minst fem av dagstidningsrecensionerna av Förvandling kommenterar ut-
tryckligen interpunktionen.68 Tre av recensenterna nämner interpunktionen i 
negativa ordalag. Skiljetecknen sägs ge ett rörigt intryck och skapa motstånd 
i läsningen. Expressens Nina Lekander (2005) säger sig störas »av andfådda 
utropstecken» i början av romanen. Westlund (2005) menar att »språkligt 
sett är den mycket njutbar. Sånär som på en sak: alla dessa utropstecken! 
Med så många som tio på en sida kan det ibland bli svårt att ta till sig orden 
emellan dem.» Lingebrandt (2005) irriteras av flera skiljetecken än så 
(kursiveringen är min): 

Tankarna bakom ”Förvandling” är allt annat än ointressanta, ändå har jag 
svårt att engagera mig i huvudpersonens funderingar och dilemman. Det 
beror till viss del på stilen, eller snarare tonfallet. Adolfsson skriver en rörlig 
och sprittande livfull prosa, späckad med utropstecken, tankstreck, paren-
teser och tre punkter. Infallsrik och skuttande mellan associationer är den 
muntert surrig och vimsig – kanske ett försök att väcka till liv det kvinnliga 
”pladder” som Ivar Lo-Johansson såg sig nödd att ta död på i sin romankonst. 
Visst är det gjort med finess, men trots det upplever jag att det pratigt charm-
fulla lutar mot det insmickrande, att det lättsamt spralliga riskerar bli hurtigt 
och klämkäckt och att spontaniteten emellanåt känns forcerad.  

De två andra recensenter som nämner interpunktionen betraktar den dock 
som en del av berättarteknik och karaktärsskildring.  

Adolfssons prosa, med många inskjutna bisatser, citat, utropstecken och 
frågetecken, ger verkligen språk åt detta egna inre rum och den tilltagande 
alienationen inför den egna kroppen. (Tellander 2005) 

Hon söker sig fram via tankeprickar och utropstecken till rätt ord och hittar 
det inte alltid. Det gäller ju existensen! Vad en kvinna är, vad hunger är och 
leda. (Brügge 2005) 

6.2 Grafisk struktur och paratexter 
Pärmarna till den inbundna utgåvan av Förvandling är vita och omslutna av 
ett skyddsomslag med ett collage där två fotografier lagts på varandra och 
fått en starkt grön färgton. Det ena föreställer en kvinna med barnvagn som 
går längs en snötäckt väg som kantas av en stenmur, medan det andra före-
ställer två nakna fötter som sticker upp i luften framför ett moln. Omslaget 
till Förvandling utmärker sig gentemot de andra studerade romanerna på så 

                               
68 En sjätte (Allvin 2005) kan sägas indirekt kommentera interpunktionen i denna mening: 
»På ett poetiskt språk med presens som tempus och med korta meningar, ibland avhuggna 
som i en inre monolog, har Adolfsson skapat en utvecklingsroman med ett helt nytt per-
spektiv.» Det som »hugger av» meningar är ju interpunktion. 
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sätt att omslagsmotiven saknar uppenbar koppling till textens huvudperson. 
Däremot nämns några gånger i romanen den »mörkögda kvinna som om 
dagarna kan ses promenera med en barnvagn i denna del av Sundbyberg» 
(s. 38). Omslaget ger denna bifigur en viktigare roll. Texten på framsidan är 
centrerad. Författarnamnet och titeln står överst i samma grad, men författa-
rens namn står i vitt medan resterande text på omslaget är svart, sånär som 
på förlagslogotypen på bokryggen och den juridiska informationen på den 
bakre innerfliken som också är vita. Texten »ROMAN | ALBERT BONNIERS 

FÖRLAG» står i versaler (eller kapitäler) och i betydligt mindre grad än för-
fattarnamn och boktitel. 

Baksidestexten består av tre stycken som beskriver romanen, och ett 
stycke med biografisk information om författaren. Beskrivningen av boken 
har vissa likheter med romanens huvudtext beträffande stil och interpunkt-
ion; den innehåller flera frågetecken, tre punkter och syntaktiskt samverk-
ande meningar (se 8.1.2). Även genom sitt språk fungerar den alltså som ett 
slags referat. 

På skyddsomslagets innerflikar finns ett längre citat ur boken (främre fli-
ken) och några pressklipp om en tidigare bok av Eva Adolfsson (bakre fli-
ken). Citatet ur boken har en tung och varierad interpunktionstextur med 
många frågetecken, tre punkter, flera kolon och ett utropstecken. Alla dessa 
tecken samspelar med det associativt resonerande språket, med frågor, utrop 
och ord som häpnaden, utbrista och faktiskt.  

Romantexten är indelad i onumrerade kapitel, konventionellt avgränsade 
med sidbrytning och nedryck. Inom kapitlen åtskiljs avsnitt av olika slag 
med blankrad eller asterisk. Efter blankrad kan följa en hopsamling, en åter-
gång efter utvikning eller (ofta) ett scenbyte. Scenbyten sker i Förvandling 
aldrig utan blankrad, asterisk eller kapitelbrytning, men en återgång till 
något tidigare kan också föregås av styckeindrag. På s. 75 kommer en sådan 
indragsmarkerad återknytning till kapitlets inledning: »Där var till exempel 
frågan om bristen på mening.» Denna mening står då i ett eget stycke, trots 
att nästa mening hänvisar till den, och markerar alltså övergången, en 
funktion hos stycken som Strömquist (2013:73) har noterat: »Korta stycken 
kan också fungera som broar mellan olika tankegångar i en text.» 

6.3 Fraser kommer seglande. Internt perspektiv 

Ja tårar har fallit men fru Svan ser ner på sina runda fingernaglar, sedan på 
tangenterna. Hon skriver, äntligen sitter hon vid maskinen och skriver! 
”Skriver” eller lika mycket ”talar”. Som om hon fram till nu hade varit stum, 
äntligen har bandet lossnat! ”Nu talar jag.” (s. 62) 

Huvudpersonen i Förvandling berättar i jagform och växlar mellan preteri-
tum och presens, liksom Sults jagberättare. Cohn (1978:155 ff.) använder 
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just Sult som exempel på det slags berättande hon kallar för Consonant Self-
Narration, när berättarjaget helt och hållet identifierar sig med sitt forna 
upplevande jag.69 Till skillnad från i Sult är dock presens det vanligare 
tempuset i Förvandling. Genom tempusvalet, frånvaron av anföringssatser i 
anslutning till jagets tankar och andra perspektivmarkörer, där interpunkt-
ionen som vi ska se har en viktig roll, blir det interna perspektivet ofta 
mycket starkt. Språkliga drag förstärker textens subjektivitet och gestaltar 
upplevelserna inifrån. Strukturen framstår som associativ och den inre och 
den yttre världen skildras simultant när texten återger huvudpersonens in-
tryck och tankeled under promenaderna i Sundbyberg. Jagberättaren tycks 
tänka fram texten med sina associationer. Här anknyter romanen till den 
litterära modernismens stream of consciousness-teknik, liksom till Julia 
Kristevas och andra franska feministers språkteorier och de kvinnliga förfat-
tarskap Adolfsson skrivit om i sina essäer (1980, 1991, 2003). Tekniken lig-
ger närmare det Cohn (1978:169) kallar Self-Narrated Monologue, när det 
upplevande jagets förnimmelser, tankar och känslor i nuet återges: 

By barring from the language all elements that draw attention to the verbal 
gesture of narration itself, the text captures the hyperactive consciousness as 
a “presence,” bridging the distance that separates the experiencing from the 
narrating self. 

Intrycket av att berättelsens och upplevelsens tid tycks smälta samman (jfr 
även Cohn 2000:107), uppstår på många ställen i Förvandling till stor del 
tack vare interpunktionen. Jagets humör svänger tvärt (liksom berättarjagets 
i Sult), och de tvära kasten mellan velighet, osäkerhet, fundersamhet, insikt 
och bestämdhet i tanken gestaltas i interpunktionen. Styckena utgör kogni-
tiva enheter och humöret kan svänga inom ett stycke, men oftast är det mel-
lan styckena det svänger, och de olika tankesjoken, styckena, präglas då av 
olikartad interpunktion.  

Frågetecken, utropstecken och tre punkter har i Förvandling en särskild 
roll som perspektivmarkör.70 Genom den expressivitet de uttrycker kan ett 
externt perspektiv glida över i ett mer internt, relationen förvandlas till fri 
indirekt diskurs. Perspektivet kan tillskrivas jaget eller en annan person, som 
fru Svan:  
                               
69 »Not once in this entire novel does its narrator draw attention to his present, narrating self 
by adding information, opinions, or judgments that were not his during his past experience. 
But at the same time the novel is wholly self-centered, indeed self-obsessed, depicting as it 
does a mind hyperactivated by starvation. […] When Hamsun shifts from past to present – as 
he does with remarkable frequency in our passage, and sometimes in mid-sentence – the 
present tense he uses is of an entirely different nature: not a “true” present that refers to the 
speaker’s present moment, but a narrative present that refers to the same past moment as the 
past tense does.» (Cohn 1978:155, 157) 
70 Detta är för övrigt ytterligare något Förvandling har gemensamt med Sult, enligt mina 
observationer.  
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Det är fru Svan som tänker så, det är av skenet från ambulansen, det som nu 
löser henne ur stillaståendet: den manande tanken om livets korthet och flykt! 
Hon själv lever, just nu! (s. 43) 

I den andra meningen lever sig berättaren in i fru Svan; pronomenet visar att 
berättaren fortfarande är talare, medan fru Svan själv är upplevare och obser-
vatör, med Björklunds terminologi (se 3.2.2). Utropstecknet gör meningen 
till ett utrop och bidrar därmed till detta synvinkelskifte. Liksom utrop alltså 
kan definieras i skrift genom utropstecken (andra utrop kan exempelvis iden-
tifieras genom en interjektion, eventuellt kombinerad med utropstecken), kan 
frågor definieras genom frågetecken, frågeordföljd eller en kombination av 
båda. På sista raden i exempel 4 ser vi exempel på en fråga som enbart defi-
nieras grafiskt; syntaktiskt är det fråga om en enkel verbfras.  

Frågor utan anföringssats tas upp som perspektivmarkör av exempelvis Cohn 
(1978:164–170) och Hellberg (1996), men interpunktionen nämns aldrig i 
dessa sammanhang. Det är anmärkningsvärt att interpunktionen och skrift-
ytan oftast helt ignoreras i synvinkellitteraturen, trots att dess betydelse är så 
påfallande. Tre punkter kan till exempel gestalta hur jaget söker ord i tanken: 
»Jag ligger stilla och försöker smälta tanken att det faktiskt inte finns några 
andra sätt att ta sig fram till det där… lyckliga havet… än genom dessa 
mörka passager, livsfarliga.» (s. 152), men står också ofta i samband med 
leda, uttråkning eller tankfullhet; tecknet har en potential att sänka textens 
tempo. Det är dock inte interpunktionen i sig som förmedlar tempo, humör 
eller känsla, i stället bidrar den till att gestalta och nyansera det som sägs i 
ord. I vissa fall är dock interpunktionen helt avgörande; särskilt när den 

Exempel 4. Avskedet, s. 56. 



 115

tvärtom tycks kontrastera mot det lexikala innehållet, som utropstecknen gör 
på s. 7: »En vild och besvärlig hunger som man vill döva: för att äntligen få 
lugn! Och ro!» Många av dessa konstruktioner står också i egna grafiska 
meningar trots att de inte utgör syntaktiska meningar. Detta drag kan, som vi 
ska se i kapitel 8 och 9, också i sig ge intryck av att ofullständiga tanke-
gångar, tillägg och rättelser framkastas spontant; att tankegångar inte måste 
vara färdiga och övervägda innan de presenteras.  

Exempel 4 visar slutet på ett storstycke och avskedet efter ett möte som 
rört upp en häftig inre dialog. Den plötsliga interpunktionstätheten i exem-
plet, med korta meningar och stycken, gestaltar en behärskad beslutsamhet 
vid avskedet. I takt med att den spännande stunden är över och fattningen 
återtas blir styckena korta och interpunktionen mer enformig. Exemplet 
rymmer flera av de fenomen som ska beskrivas nedan. 

6.3.1 Tankestruktur  
Som tidigare nämnts upprepas bokens första mening, eller inledningen av 
den, ofta i boken. Det förekommer också att meningar ekar inom verket i ett 
slags inre intertextualitet. En mening på s. 5 ekar till exempel på s. 6,71 och 
den första meningen i ett kapitel återkommer flera gånger senare i kapitlet. 
Draget ger intryck av att bokens struktur ligger nära det upplevande jagets 
naturliga tankeföljd. Många formuleringar i stil med »det kommer för mig» 
och »så hände det att jag tänkte» bidrar också till att konstruera en till synes 
associativ berättarstruktur som följer tankens banor simultant. Vi ska här se 
närmare på hur också interpunktionen bidrar till detta. När ett regnväder 
skildras i en lång mening låter den lätta interpunktionstexturen satserna 
»forsa» fram »i rännilar». Med Björklunds terminologi är det berättande 
jaget talare, medan det upplevande jaget är upplevare och observatör 
(s. 180): 

Och det ösregnar. Vatten forsar längs trottoarkanterna, vattenpölar bildas, 
med möda kliver jag över dem medan regn rinner från håret, i rännilar in på 
ryggen över bröstet, kyligt men fort uppvärmt eftersom jag är sen och rör mig 
med största möjliga hastighet. 

Tre punkter kan visa hur jagberättaren ändrar sig, byter spår eller söker tråd-
ens fortsättning: »en som väntar på något som ska komma… och komma 
från mig, just mig.» (s. 50).  

                               
71 S. 5: »Ska jag vika till vänster, mot centrum, där jag av en händelse skulle kunna skymta… 
få en glimt av… om så bara på ryggen, den där mannen som…?»; s. 6: »Ska jag i alla fall går 
|sic| ner till centrum, exempelvis till den stora restaurangen, och äta lunch där? Och av en 
händelse kunna skymta… få en glimt av… om så bara på ryggen… den vikarierande skol-
läkaren |…|» 
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I nedanstående stycke på s. 54 finns flera intressanta skiljetecken som reg-
lerar relationerna mellan styckets och meningarnas delar. Tankstrecket delar 
upp meningen i två skilda grafiska enheter och samverkar med utrops-
tecknet, måste och annexet (han, fröken Andresen, se 8.1.2.2) i att under-
stryka angelägenheten i den andra delen av den första meningen. Också i den 
andra meningen är det annexet som understryker jagets beslutsamhet i 
tanken. Semikolonen i parentesen som rymmer den sista meningen används 
som komma brukar användas, före men och före en precisering – ingetdera 
är accepterat enligt Svenska skrivregler (2008). Detta tunga skiljetecken 
lyfter fram varje del av meningen mer än exempelvis kommatecken hade 
gjort, och den inbördes hierarkin upphävs. Den starka betoningen av varje 
led kontrasterar mot parentestecknen runt meningen, som blir en skriftlig 
motsvarighet till en bestämd viskning. 

Nej, inte alla – men han, fröken Andresen, måste fås att begripa mina ord! 
Just detta, kommer det så starkt för mig i detta ögonblick på denna pizzeria, 
är det som min hunger gäller! (Inte hela hungern; men en del av den; en stor 
del!) 

Alla tre meningar lyfter alltså fram något led särskilt långt fram i förgrunden 
med hjälp av interpunktion. Stycket får en tydlig rytm och en stark betoning 
totalt sett, jämfört med mer konventionella partier där syntax och interpunkt-
ion är överens. Meningen i parentes tillhör en annan, kritisk jagposition, som 
korrigerar den förra (se vidare 9.1.3). 

Man kan jämföra semikolonen ovan med interpunktionen i en mening 
som syntaktiskt liknar den sista i stycket ovan, men som grafiskt är väldigt 
annorlunda (och som dessutom står i ett eget stycke, i stark kontrast mot den 
nyss diskuterade som står i en parentes) (s. 55): 

Men egentligen… teoretiska diskussioner hit eller dit: det jag vill att han 
ska bry sig om är mitt liv, mina erfarenheter! 

Rytm och betoning framstår här tvärtom som häftigt omväxlande, och tanken 
som impulsiv och känslostyrd. Ett annat exempel på hur omväxlande inter-
punktion följer tankens vändningar finns i första stycket på s. 83. Stycket 
består av tre meningar och innehåller ett komma, ett kolon, två punkter och 
ett utropstecken. Både syntax och interpunktion är mer eller mindre norm-
brytande och egensinnig vilket stärker det interna perspektivet. 

En helt tydlig vårdag kommer, på eftermiddagen går jag ut: sjöpromenad. 
Ryggen värker lite. Hållningen! 

Här, där jaget verkar rycka upp sig, inspireras av våren och samla kraft är 
särskilt kolonkonstruktionen intressant; den är ekonomisk och signalerar 
rationalitetsanspråk. Etiketten »sjöpromenad» och utropet »Hållningen!», 
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skiljs ut med hjälp av kolon respektive punkt, och kan läsas som yttrade av 
det upplevande jagets röst. Nästnästa kapitel inleds på ett liknande sätt, där 
kommatecknet och rytmen som uppstår genom meningens växling mellan 
obetonade och betonade stavelser ger intryck av ett slags käckhet hos jaget, 
att hon är i samklang med den strålande dagen: »Och jag, jag vaknar i ännu 
en strålande vårdag. Och tänker att jag kanske skulle bli lycklig om jag 
genast kunde slå mig ner och skriva.» (s. 90). I båda dessa kapitelinledningar 
finns samtidigt en motsatt känsla representerad, som bakgrund till att det nya 
rycket måste tas: en värk i det första fallet och i det andra presuppositionen 
att hon inte är lycklig.  

Efter en asterisk på s. 211 följer vi i en passage grannskapets poet och 
hans tankar. Reflektionerna över de egna poetiska formuleringarna beskrivs 
och gestaltas med komma och tre punkter; interpunktionen gör textstrukturen 
associativ och rörlig. Också här är rytmen regelbunden, särskilt i styckets 
inledning: 

Och runt sjön går den åldrade poeten, ser på vattnet en svan och går i minnet 
igenom texten han just skrivit, nej inte ”går igenom”… fraser kommer seg-
lande, ska han ändra något? Svanen-ängeln… Männen firar svanen, de är 
Svanens Brödraskap… Svanen själv är tyst, han skriver om männen, om hur 
de ser det bevingade vita väsendet, upphöjt över det jordiska, nu skildrar han 
deras gemenskaps sakrament, det årliga gästabudet då svanor äts… Vithetens 
skuldfria kött… |…| 

På detta sätt, med en mycket tät interpunktionstextur och med många tre 
punkter, pågår passagen i en och en halv sida (tre stycken). Berättaren lever 
sig in i tredje person och ger honom rollen som upplevare och ibland även 
som observatör och talare. 

6.3.2 Inre dialog 
Ofta gestaltar en varierad interpunktion ett känslomässigt svängande reso-
nerande. Svängningarna och kasten kan också röra sig mellan det eftertänk-
samma resonerandet och den plötsliga känslan. På s. 13 pendlar tanken med 
och mellan punkt, stycketecken och utropstecken.  

Vad de ska vara trötta på oss fattiglappar med våra usla taskspelarkonster! 
Men vi kan inte hjälpa det.  
Det är fantasikraften! Hoppfullheten! 

Som nämnts ovan uppfattade några recensenter boken som rörig och pratig. 
Detta hänger sannolikt ihop med den associativa struktur som konstru-
eras. För den läsare som accepterar Adolfssons berättarstrategier fungerar 
dock de associativa, pratiga eller röriga dragen som en skildring av ett 
tankeflöde, alltså som den litterära modernismens impressionistiska 
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tankeströmmar. Den sortens perspektivskiften och röstblandningar mellan 
olika jagpositioner, personer eller texter som interpunktionen bidrar till att 
bygga upp i romanen tycks anropa begrepp som »inre dialog» snarare än det 
traditionella »inre monolog». Förvandling skildrar en dialogiskhet i tänk-
ande, läsande och skrivande. Alla tolkningar och idéer är till i samtal och 
samspel. I exempel 4 ovan såg vi exempelvis hur jaget stred med sig själv 
om hur hon skulle bete sig vid ett avsked. 

Ibland omges vissa tankar av citattecken, vilket markerar dem som direkt 
diskurs – det upplevande jaget talar. Därmed uppstår ett slags distansering 
mellan berättande och upplevande jag, jämfört med tankar utan citattecken, 
som tolkas som fri indirekt diskurs. Man kan också tänka sig att de yttranden 
som står inom citattecken får en särskild tyngd; i synnerhet när de direkt an-
förda tankarna också, som på s. 151, har en högre stilnivå än den omgivande 
texten. »”Existensens vågspel”, så tänker jag. Och i nästa sekund: ”Hela mitt 
liv har lett fram till detta beslut…”». De direkt anförda tankarna kan ge in-
tryck av en mer samlad och tydligare formulerad inre dialog. I andra fall är 
de direkt anförda tankarna citat från andra källor som jaget kommer att tänka 
på, som på s. 6: »en viss mening kommer farande, hjälpsamt: ”Flicka bet 
polis”. Så den rubriken eggade mig!» Längre ned på sidan beskrivs den citer-
ade tanken återigen som något som »kommer», och här liksom i andra fall är 
det inte klart om det handlar om ett citat som snappats upp någonstans eller 
om formuleringen är jagets: »Hon har en babyrosa kasse i handen, ser verk-
ligen mycket skarpt mot mig, en tanke kommer: ”Det finns inget förbarm-
ande”.»  

Vanligare är dock att den inre dialogen skildras utan citattecken. Jag-
positioner och tänkta röster blandas, ofta utan tydliga gränser. Ett kapitel 
inleds med ett resonemang om hur barnets far kan tänkas se på deras rela-
tion. Jaget beskriver honom för sig själv och börjar då leva sig in i hans per-
spektiv, varpå en ytterligare jagposition konstaterar att detta ju i själva verket 
också befinner sig i jagets egen tankevärld (s. 117): 

Nu vet jag: han liknar hjälten i Sult! Han som gör sig omöjlig i världen! 
Kastar cykeln i sjön. Vems cykel var det? För honom spelar det ingen roll: 
han vill göra upp med hela världen! Vill förstöra runtomkring sig, så att han 
ska kunna bli fullkomligt fri. 

Och att då vara kvinna åt honom? 
Vid en sådan tanke kommer rummet i gungning. Så han skulle älska mig – 

jag har varit med om det! Jag är hans enda tillflykt undan världens onda! 
Men så han också skulle avsky mig! En kvinna, hur hon vill beröva 

honom hans autonomi… Till varje pris måste han göra sig fri! 
Men tänker han verkligen så? Det är ju mina tankar, egentligen! 

Direkt efteråt skildras i ett långt stycke jagets vision av »det fula ordet 
”äktenskapet”» och denna levnadsform som trång, ojämställd och enformig. 
Stycket har en enkel syntax och en tät och enahanda interpunktionstextur 
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(bara punkt och komma), både i relation till styckena före och efter och i 
relation till de interna normerna i romanen som helhet, där interpunktionen 
är mer varierad. De tydligt åtskilda och orubbliga könsrollerna betonas i 
språket bland annat genom att orden »hon» och »han» är frekventa, och ofta 
tematiserade, samt genom dislokationer:72 »Kvinnan, hon har lagat mat inne i 
det lilla köket», »Kvinnan, hon lyssnar uppmärksamt». Dislokationen – en 
konstruktion som i skrift förutsätter interpunktion – förstärker det enformiga 
och tjatiga, liksom denna komplexa konstruktion i två meningar där led 
upprepas på ett liknande sätt. »Det ordet betyder, för mig: en kvinna går runt 
i en liten lägenhet. Hela dagarna, det är vad hon gör, går omkring i det lilla 
parets lilla äktenskapliga lägenhet».  

6.3.3 Tidens gång 
I exempel 4 gestaltade varje stycke en tanke, men också hur tiden förlöper. 
Denna funktion hos stycket, att gestalta erfarenheten av tidens gång, är 
mycket vanlig och ibland väldigt tydlig i Förvandling. I några korta stycken 
på s. 33, efter en beskrivning av hur jaget ser sig i spegeln, tycks varje stycke 
frammana en bild som ser likadan ut men är tagen under olika dagar – »som 
om jag hade kommit in i en oändlighetskedja i speglar»: 

Och medan jag i spegeln ser borsten med tandkrämsskummet fara över 
mina tänder, då grips jag av en sådan leda. 

Stod jag inte likadant i morse? 
Stod jag inte likadant i går kväll? 
Stod jag inte likadant i går morse, i förrgårs kväll, i förrgårs morse? 
Och det är som om jag hade kommit in i en oändlighetskedja av speglar: 

kvinna borstande tänderna ser sig i spegeln speglande spegelbilden av en 
kvinna som borstar tänderna vilken i sin tur… det är utan slut.  

Styckenas markering av de olika dagarna förstår vi genom styckebrytningens 
möte med den omedelbara kontextens explicita utsagor. Men det finns även 
mönster i romanen som helhet. Sista storstycket på s. 61 är ett exempel på 
hur styckebrytningar visar en följd av intryck och tankar. 

Då är där några krafsningar mot väggen. 
Är det grannarnas tysta hund? 
Med våld, ja jag säger: med våld! vänder jag min tanke mot det som 

kanske pågår på andra sidan väggen. |…| 
En liten ful hund, så tänker jag, en hungrig hund och på samma gång 

fruktansvärt kissnödig |…| 
Någonstans i huset skriver någon på maskin. 
Jag hör det tydligt, det låter som ett vattenfall. 

                               
72 Dislokationer är led som har samma referent som ett pronominellt led i satsen de hör till (se 
Fristående meningsled, 8.1.2.2). 
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På detta sätt avbildar styckena ofta sekvenser i tiden. Förutom styckebryt-
ning kan till exempel konjunktionen och ge ett liknande intryck av att tiden 
förflyter, särskilt när den inleder flera meningar eller stycken efter varandra. 
På s. 99 heter det exempelvis: »Och det ligger kvar en ledsenhet. Och jag 
överlever den, jag skriver.» På detta sätt blir innehållet i de två meningarna 
lika aktualiserat, men de blir också åtskilda – något förflyter mellan dem; de 
är inte simultana utan separata. Före den sista satsen är det varken punkt 
eller konjunktion utan minsta möjliga åtskillnad, ett kommatecken, varför 
intrycket blir att den hör ihop med satsen före.  

På s. 84 blir några korta reflektioner, utrop och frågor aktualiserade 
genom att de står i egna stycken. Genom styckebrytningen stannar texten 
upp inför tankarna. Det som ingår i ett längre stycke är små led i en – simul-
tan – tankekedja. Stycketecken signalerar ett nytt steg, men också tre punkter 
mitt i ett resonerande stycke (s. 85) bryter samtidigheten – tid förflyter, en 
paus uppstår. Det som följer framstår ändå som en fortsättning på samma 
tanke, när ingen styckebrytning skett. 

Tiden kan också upplevas stå stilla, och lätt interpunktion kan tyckas 
vidga ögonblicket (»en sorts vidgning av ledan»), som i denna långa mening 
på s. 41.  

Hon minns det inte men nere vid promenaden tycker hon sig i samma stund 
se konturen av den vandrande poeten, den berömde gamle mannen som hon 
alltid betraktar med vördnad men också med ett uns medlidande (verkar han 
inte väldigt ensam?), hur han går där, högrest och med händerna på ryggen, 
fastän hon säkert ser fel, ingen går ensam längs en sjö vid denna tid, men ser 
honom i alla fall och kan då känna en sorts vidgning av ledan, ja som att den 
växte och blev så stor att den till slut inte längre var något att bry sig om, 
eftersom den var ett med det hela och var det enda tillståndet, varken ont eller 
gott, men ofantligt och oändligen häpnadsväckande, så skulle nog poeten se 
det – men ingen går där, där är bara den orörliga kransen av lyktor. 

Den lätta och mestadels glesa interpunktionstexturen fungerar här på motsatt 
sätt som styckebrytningarna ovan; den gestaltar den uteblivna sekventialitet 
som kallas leda – upplevelsen av att ingenting händer.  

6.3.4 Synintryck 
Interpunktionen kan påverka berättarlinsens fokus, riktning eller utgångs-
punkt. Synintryck har en framträdande plats i vissa avsnitt i Förvandling. Ett 
av kolonets prototypiska användningsområden är att det föregår replik, citat 
eller tanke. Detta bruk tas exempelvis upp i Svenska skrivregler (2008). I 
Förvandling används kolon dock ofta före även andra sinnesintryck, och till-
sammans med andra förnimmelseverb än anföringsverb, i synnerhet synverb. 
Fenomenet är inte unikt för romanen, och diskuteras vidare i 8.2.2, men det 
har en viktig roll i romanens mer synintrycksorienterade passager, som till 
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exempel här på s. 36, i ett särskilt kapitel där detta förekommer gång på 
gång. Med kolonet anförs synintrycket, textens blick flyttas in i den seende 
romanfiguren (som alltså får rollen som observatör, med Björklunds term-
inologi): 

Och jag ser, jag ser verkligen: fru Svan står i sitt badrum. 

I nästa exempel, från s. 83, flyttar kolonet textens blick in i poeten. Kolon 
kan också, som på s. 119, anföra en inre vision, som därmed träder fram 
tydligare som inre bild än om kolonet ersatts med t.ex. komma:  

Ser han då: en gravid kvinna? (s. 83) 

Jag tänker i stället på det lilla barnet: hur jag ska hålla det i händerna och det 
ska träna sig att börja gå. (s. 119) 

I en annan mening från s. 36 tycks tankstrecket följa en blickrörelse: »Och 
den andra bussens chaufför, en kvinnlig kollega, höjer handen till hälsning – 
men den första bussens chaufför är upptagen av att stämpla den hittills ende 
resandes biljett, och hinner inte heja tillbaka.» Interpunktionen tycks ofta på 
liknande sätt markera vad som kan liknas vid kamerabyte eller ändrat fokus. 

6.4 Och i en sidotanke. Röstskiften och parallellitet 
Förvandling är en jagroman, men full av dialoger. Förutom den inter-
textuella dialogen, som nämndes inledningsvis i kapitlet, hörs flera roman-
figurer yttra sig. Jagets inre röster möter utomstående röster och varandra på 
ett komplext sätt som möjliggörs med hjälp av interpunktion. 

6.4.1 Simultana tankar på skilda plan 
En stor del av romanen Förvandling utspelas i jagets inre värld, och inter-
punktionen har en viktig roll i gestaltningen av detta. En intressant effekt 
uppstår på ett par ställen när en parentes med en parallell tanke avslutas med 
kolon innanför slutparentesen. De båda perspektiven utom och inom paren-
tesen riktas då samtidigt mot det som ska följa; den del av meningen som 
följer på parentesen73 får, så att säga, flera skriftgrammatiska ögonpar riktade 
mot sig, vilket aktualiserar den och skapar förväntan. På s. 139–140 sker 
detta just när två syner på olika nivåer, en tänkt och en verklig, blandas; 

                               
73 Nunberg 1992 har en särskild term för denna enhet: colon-expansion (se 8.2.2). 
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jaget har fantiserat om hur hennes älskare ser på henne i ett framtida tänkt 
scenario, när hon verkligen ser honom på gatan: 

Fruktansvärda sammanträffande! Just när jag går i dessa dagdrömmar… 
(Kanske var det inte något speciellt sammanträffande, i själva verket tänkte 
jag ju så ofta på honom medan jag gick på Sundbybergs gator, bara det att 
just den här gången råkar jag nu se:) hur han går på trottoaren med en kvinna 
vid sin sida! 

Den dubbla riktningen bygger upp en spänning inför det som ska komma, 
och mycket riktigt är det en chockerande syn som möter jaget, och en drama-
tisk stund som följer när jaget försöker gömma sig. På s. 147 finns ett annat 
exempel på att kolonet står före slutparentesen och skapar en dubbel blick: 

Sedan, strax, så måste den snälla och beskedliga, ja verkligt ordentliga 
träda till. Torka upp spyorna. Rädda hushållskassan. (Fru Svan får ont i ryg-
gen av att sitta och skriva om dessa saker: ”Hur hamnade jag här?” Hon gör 
mellanslag, sätter en asterisk, sedan mellanslag igen, skriver:) 

”Jag går åt ett annat håll. Barnet sover i vaggan |…|” 

Här har dessutom den direkta diskursen i parentesen gett upphov till en 
tredje parallell röst eller nivå.74 

Interpunktion är inte det enda sättet som romanen skiljer mellan röster; 
också metakommentarer kan användas. På s. 45 används ingen interpunktion 
runt den parallella informationen; i stället säger jaget explicit att den in-
formation som följer är sidoordnad: 

Och i en sidotanke ser jag hur mina egna ord, koncipierade i denna lilla etta, 
frampressade mellan mage, hand och skrivbordsskiva, redan har blivit tryckta 
ord, ord som ska citeras, diskuteras, kalfatras! i ett seminarierum |…| 

6.4.2 Fru Svans röster 
Som tidigare nämnts tar ibland fru Svan över rollen som upplevare (vilket 
mer precist kan uttryckas som att berättaren lever sig in i fru Svan som upp-
levare). Fru Svan skriver på sin skrivmaskin en berättelse om moderskap. 
Många av de partier där fru Svan är huvudperson och reflekterar över minne 
och skrivande innehåller olika former av smärre inre röstskiften, när fru 
Svan söker ett språk för sin berättelse. Det kan handla om enskilda ord som 
genom citattecken eller kursiv rekontextualiseras (se 9.1.4): 

                               
74 Det är också intressant att notera att berättaren här direkt kommenterar interpunktionens roll 
i skrivprocessen. Efter asterisk och mellanslag (som i sammanhanget tycks beteckna 
blankrad) går berättelsen »åt ett annat håll» – en beskrivning av de omkontextualiseringar som 
sker efter asterisker omgivna av blankrad i Förvandling. 
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Ja, alltsammans måste skrivas om, från början och rätt igenom det hela – den 
tanken tröstar henne. Och oroar, samtidigt: ska hon lyckas skriva detta 
”moderliga” – hon prövar den beteckningen för sin berättelse – utan att det 
blir sockersött och jolmigt? (s. 215) 

Syner av saker är det som kommer: ett kostymklätt ben, en kraftig hand med 
en främmande ring, en klackring, på lillfingret |… 

…| ”med ett skal av främmande farbror över sig. |…|” (s. 67) 

När fru Svan skriver om en tidigare episod i livet möter alltså hennes berät-
tande jag, i skrivande stund, (i min tolkning alltså underordnat Förvandlings 
berättare) det upplevande jaget i berättelsens stund. Citattecknen skiljer röst-
erna i den inre dialogen åt och skildrar därmed den förhandling med sig själv 
om formuleringar och roller som fru Svan genomgår i skrivprocessen. Berät-
telsens nivåer är här alltså mycket komplexa; implicit författare, berättarjag, 
fru Svan som berättare och fru Svan som upplevare är alla röster som är på 
olika sätt närvarande i dessa avsnitt, vilket blir möjligt och tematiserat bland 
annat genom interpunktionen. I utdraget i exempel 5 minns fru Svan en 
ältande natt många år tidigare. Vi befinner oss alltså flera lager in i berättel-
sen, men fru Svan som berättare lever sig in i upplevelsens här och nu. 

Exempel 5. Fru Svan minns. S. 39. 
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Stycket i exempel 5 avslutar ett kapitel som återkommande gånger har tema-
tiserat ledan, som alltså blivit ett nyckelbegrepp i kapitlet, och här fortsätter 
vara det genom att texten med hjälp av tre punkter stannar upp inför ord som 
tråkighet och upprepning. De tre punkterna representerar upplevelsen av att 
vara fast i ett ältande, en ordlöshet eller uppgivenhet i fråga om språket »för 
den som har fastnat i denna sanslösa upprepning». Vidare sammanfaller inte 
grafiska och syntaktiska enheter i exemplet; makrosyntagmer bryts av punkt 
eller tre punkter innan de återupptas och satsradningar med komma är 
frekventa. Tankstrecket för upp den följande kommentaren till en högre, mer 
utomliggande berättarnivå. Interpunktionen ger därigenom texten en form 
som följer tankens associativa och sökande struktur. 

Fru Svan blir i Förvandling en figur som explicitgör reflektioner om 
skrivande och moderskap som berättarjaget inte själv tar upp, eftersom det, 
som nämnts, relativt genomgående förmedlar det upplevande jagets stånd-
punkter. Trots att jaget och fru Svan aldrig samtalar om dessa frågor i 
romanvärlden för de i romantexten i en dialog, där båda yttrar sig utifrån 
skilda ståndpunkter, och där läsaren blir tredjepart. 

6.4.3 Yttre dialoger och citat 
Också när det gäller repliker är åtskillnaden mellan yttre och inre röster syn-
lig i interpunktionen. Hörbara repliker anges med talstreck, ofta men inte 
alltid i nytt stycke. Tänkta repliker återges inte med talstreck, men ibland 
med citattecken (som eventuellt föregås av kolon) eller kursiv, vilket ofta 
används vid citat av handskrivna texter, som vykort, men också vid exempel-
vis tänkt tal. Talstrecket är alltså i denna roman entydigt en markör för att 
något verkligen uttalas högt, medan andra tecken kan signalera både tänkt, 
talad och skriven anföring, och får sin exakta betydelse i den lokala ko-
texten. På s. 206 skildras ett telefonsamtal där skiftena mellan inre och yttre 
dialog sker med hjälp av interpunktion. De hörbara replikerna föregås av 
talstreck. Styckeindrag visar att repliken är slut och tankar tar vid, och när 
jaget så reflekterar över sin egen formulering i samtalet, hör den än en gång, 
nu i minnet, används kursiv. Efter samtalet inser jaget att hennes dagboks 
namnval rymmer en omedveten Sult-referens, och namnen omges av citat-
tecken. De är inte direkta citat, men citattecknen placerar dem ändå närmare 
intertexterna: Sult och dagboken: 

Och han frågar om vi inte ska träffas och prata, jag säger: – Det får vänta 
ett litet tag. Jag ringer från BB. 

Och känner hur svindlande det är att säga en sådan sak, med säker röst: 
Jag ringer från BB! 

Avslutar samtalet, och vill bara skratta. ”Ylajali!” ”Y”, så har jag faktiskt 
kallat barnafadern i min dagbok, och ser i detta ögonblick det enastående 
sambandet mellan mig och Hamsuns hjälte |…|. 
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Förutom detta telefonsamtal kommunicerar jaget och barnafadern genom 
fyra vykort. När skriften på vykorten återges är dessa citat kursiva. Även 
några andra handskrivna texter citeras i boken med kursiv (på s. 169, 204 
och 210). Därför kan den kursiva stilen i dessa fall tolkas som ett slags 
ikonisk referens till handskrift. Men eftersom citat annars i allmänhet står 
inom citattecken kan man också säga att brevväxlingen genom kursivering-
arna kommer att bilda en grafisk ledfamilj som här också utgörs av en själv-
ständig kedja av yttranden. Brevväxlingen är uppbyggd som en interaktions-
sekvens där varje tur svarar på den föregående (s. 151, 165, 177). 

Kolon samt citattecken markerar på s. 97 både anfört (imaginärt) tal och 
anförd skrift. Tal, skrift och imaginärt tal citeras på samma sätt:  

Och klockan på skolan visar kvart över elva, och det ringer ut, skrällande, 
medan jag uppskrämd går gatan framåt men i andanom ligger på knä och ber: 
”O skona mig och låt oss förbli friska, och jag ska aldrig mer så slarvigt…”  

Buss 515 passerar, jag uppfattar orden: ”Som om du för alltid höll dig 
dold/ Som var för din törst/ bara ensamheten drickbar”, och så poetens namn. 
|…| 

”Som om du för alltid höll dig dold…” – jag ser nu för mig hur jag och 
fröken Andresen står i en matvaruaffär: ”Vi tar lite persilja, tycker du inte…”  

Citat ur andra texter avgränsas alltså med citattecken, och citat i citat anges 
på konventionellt sätt med enkla citattecken på s. 196. På s. 24 förs en dialog 
med Sult när ett citat stegvis integreras i den egna berättelsen. Meningen och 
senare enstaka ord ur den står först inom citattecken, så utan och så med 
kursiv, medan formuleringarna integreras och övertas av jaget när hon rela-
terar dem till sitt eget liv. Gränsen mellan citat och relation är alltså grafiskt 
otydlig, vilket här gestaltar en sorts kontinuum som finns i romanen mellan 
egna och andras formuleringar, och mellan närhet och distans till boken Sult, 
till Hamsun och till de aktuella orden. 

En liknande begreppsdiskussion mellan Hamsun och olika jagpositioner 
sker på s. 156. Jaget skriver på en artikel där hon citerar sin författare:  

Men jag skriver om hungern. Och om främlingskänslan, och citerar. ”Jag är 
en främmande här. Och inte bara här: överallt är jag en främmande.” Och jag 
citerar de orden i den rent gripande känslan att detta är sant också för mig 
själv. 

I de följande styckena (fram till nästkommande blankrad) återkommer och 
diskuteras ordet främmande, ibland med, ibland utan citattecken. När det 
omges av citattecken tycks det aktualiserat som ord, som form, och när det 
står utan citattecken har det blivit jagets eget ord, inte ett lånat; det är mer 
direkt kopplat till hennes eget sammanhang, hennes egen värld, och därmed 
mindre aktualiserat. »”Främmande”» är, så att säga, mer främmande än 
»främmande». Man kan också notera att jaget betecknar en fras som ett ord, 
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till synes därför att det är omgivet av citattecken: »så förefaller ordet ”främ-
mande i världen” helt olämpligt.» (s. 156). Interpunktionen är ett av de verk-
tyg som används i utmejslandet av den diskussion om begreppet främmande 
som pågår på dessa sidor, när jaget skriver, promenerar och funderar. 

Den skriftliga förlagan kan också vara imaginär, som på s. 74 när jaget 
»får en vision» och ser sig själv som världens mittpunkt. »Stärkt av kraften 
från denna vision reser jag mig upp i sängen. Jag ser då några ord, en devis, 
komma farande till mig: INIFRÅN MITTEN SER MAN ALLT!» En tänkt 
skriftbild antyds också på s. 82: »Ser för mig skyltarna som måste bankas 
ner vid stränderna: VARNING DENNA SJÖ ÄR FÖRGIFTAD!».  

I en lång mening vars senare del är återgiven i exempel 6 syns förutom 
två skriftliga röster ytterligare minst tre, i min tolkning: det berättande jagets, 
det upplevande jagets och kvinnans (se tabell 2).  

Förutom anföringssatsen vid repliken är det interpunktionen som särskiljer 
dessa fem skilda röster. Bachtin (1997) konstaterade att byte av talsubjekt 
kan ske med intonationens hjälp i tal, och med hjälp av citattecken i skrift. 
Här ser vi dock inte ett enda citattecken. I stället tas flera olika interpunkt-
ionstecken till hjälp, varav alla också kan användas på andra sätt, men här 
markerar röstskiften. Det första skiftet signaleras genom parentestecken, när 
det upplevande jagets röst flikar in en parallell kommentar till skeendet, en 
kommentar som också följs av ett prosodimarkerande frågetecken. De skrift-
liga yttrandena, dörrskylten och lappen, står i versaler respektive i kursiv stil, 
som ger bokstäverna en visuellt ikonisk aspekt: de imiterar i någon mån 
dessa texters utseende. Kvinnans röst anförs av en anföringssats och av-
gränsas slutligen med kommatecken. I nästa mening följer en ytterligare 
kommentar från det upplevande jagets nu, här avgränsad med styckeindrag 
och prosodiskt gestaltad med utropstecken. 

Exempel 6. Röstskiften i Förvandling, s. 169.  
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Tabell 2. Fem röster i en mening, Förvandling s. 169 

Berättande jag Upplevande jag Skylt Kvinna Lapp 

|…|  låter mina 
fötter svänga in 
på skolgården 
och ser alla barn 
stirra rundögt på 
min väldiga 
kropp som fär-
das framåt mot 
entrédörren 

 

(finns det något 
mer främmande 
än en aldrig förr 
besökt skol-
byggnad?)

, går uppför 
trappan och 
hittar en dörr 
med skylten 
 SKOLLÄKARE
och stiger in och 
talar med en 
kvinna som 
säger att 

 

jo, han är i 
tjänst, men inte i 
dag,

och skriver en 
lapp 
    kan vi äta lunch 

en gång till 
.     

 Herregud!    

Sammanfattningsvis är en mängd olika slags röster, skrivna, muntliga och 
tänkta, närvarande i Förvandling, och en mängd interpunktionstecken 
används för att skilja dem åt. 

6.5 Höglitterära stildrag 
Förvandling är bitvis höglitterär: Rytmiska mönster, konstfull syntax och 
högstämda ordval förekommer ofta, såväl som anaforer, och ofta dominerar 
dessa drag hela passager, samtidigt som även konstruktioner som förknippas 
med informellt talspråk är vanliga. Den höglitterära stilen blir ytterligare en 
repertoar, med sina särskilda utmärkande språkdrag, som bygger upp 
romanen (jfr Bakhtin 1981:292 ff.) På s. 148 börjar tre stycken med likartade 
rytmiska mönster inledda av en obetonad stavelse: »Och kursen i barnavård 
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är slut.», »De andra var allihop par.», »Har satt mig på en bänk vid sjön». 
Interpunktionens prosodiska/expressiva potential spelar en viktig roll i ut-
mejslandet av denna konstprosa. På s. 141 finns ett tankenära parti där 
blandningen av talspråkliga och mer höglitterära konstruktioner och fraser 
syns i koncentrat. Det nedan citerade är ett kort utdrag ur ett längre parti som 
pågår på samma sätt: 

Nej, inte bra som det hade blivit i huvudet! 
Alldeles förskräckt tänker jag: hur ska jag fånga tillbaka mig själv? 
Vet inte det, men ser då, som i en nåd: en lund. 
En krans av träd! En räddande lund! Jag gläder mig åt det ännu när jag 

skriver detta: att där fanns en lund att slå sig ner i när huvudet hade kommit 
att stå så på vid gavel inåt. 

Det berättande jaget kan i efterhand formulera upplevelsen litterärt. Inter-
punktionen är inte alltid, men ofta, avgörande för den estetiska rytmen. 
Bokens tredje stycke (s. 5) kunde med sin tredelade, fragmentariska ögon-
blicksskildring sägas påminna om en haikudikt: »En polisbil kommer 
åkande, jag hejdar mig i steget, vid strängen av svart snö.» Kommatecknen 
delar in meningen i tre korta, likvärdiga enheter.75 

Den interna kommateringsnormen i Förvandling rymmer variation. Kom-
materingen kan styra vad som är aktualiserat i texten, men den kan också ha 
en rytmisk verkan, när den exempelvis uteblir på ett sätt som är ovanligt i 
svenskan och strider mot skrivreglerna. Så kan till exempel kommatecken 
utebli mellan uppradade bestämningar, som i slutet av denna mening: »Där 
är en bassäng och därinne en grotta som ska passeras, i berget under bas-
sängen, ut till det stora fina öppna havet.» Utebliven interpunktion efter 
interjektion förekommer också ofta och ger plats åt en rytm som skulle 
störas av interpunktion: »en sorts vidgning av ledan, ja som att den växte» 
(s. 41), »Ja vi vet: fru Svan skriver.» (s. 144), »Nej inte nu!» (s. 162). På 
många andra ställen är kommatecknet utsatt, vilket gör variationen stilistiskt 
betydelsebärande; kommats gränsmarkering ger interjektionen status som 
fristående meningsled, och ger den därmed större tyngd: »Ja, för kulturarvet 
är det nog främst hon börjar läsa boken» (s. 133); »Nej, hon går in i det.» 
(s. 133); »Nej, sannerligen hårt, det här.» (s. 217). 

Kommateringen kan också förstärka rytmen i en regelbunden stavelse-
fördelning, eller möjliggöra en starkt rytmisk syntax. Det är inte ovanligt i 
Förvandling att stavelserna fördelas jämnt. Liksom kommateringen varierar 
finns också andra språkliga idiosynkrasier som kan tyckas rytmiskt motiver-
ade, som när subjektet uteblir eller när meningar inleds med konjunktion. På 
                               
75 I latinska skriftspråk brukar ju radbrytning användas på ett sätt som motsvarar komma-
tecknen här. Interpunktion är alltså alltid avgörande för västerländsk haiku – medan japansk 
haiku är skriven på en rad, men i allmänhet innehåller så kallade kireji, småord som brukar 
översättas med skiljetecken (se t.ex. Rosenstock 2009). 
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s. 70 inleds exempelvis kapitlet och två senare stycken med »Men», en ana-
forisk upprepning som också ger en viss rytm åt hela boksidan. 

Men jag undrar över meningen. 
|…| 
Men lika ofta, faktiskt, låg jag i min säng. |…| 
|…| 
Men det var sällan jag skrev på maskinen. |…| 

Även övrig interpunktion kan förstås påverka rytmen. En mening med 
tankstreck mellan dubbla satsled på samma sida är också rytmiskt väl-
ljudande: »Ett hus – där händer det saker.» Tankstreckets tyngd gör dock att 
rytmen inte blir lika smidig som med de lätta och diskreta kommatecknen. 
Inte minst utifrån detta är det uppenbart att det är tämligen meningslöst att 
studera syntax i skrift utan att ta hänsyn till interpunktion; interpunktionen 
ingår i hur meningar struktureras i skrift. De höglitterära greppen varierar 
och kan betraktas som ytterligare en röst på Adolfssons och berättarjagets 
repertoar. 

6.6 Å… jag skrattar för mig själv. Skämtsamma tonfall 
Jaget i Förvandling kommenterar ofta med humor sin egen belägenhet eller 
något hon själv sagt, gjort eller tänkt. Huvudpersonen driver med sig själv 
och kommenterar till exempel det hon säger och inte säger (s. 56): »Sedan 
kommer avskedet, det som jag hela tiden i tankarna har förberett. Stunden då 
jag inte ska säga: vi kan väl ses, äter du ofta lunch, här är mitt telefon-
nummer…» Denna självironi kan tyckas avslöja en negativ syn på den egna 
personen som någon som ställer dumma frågor och är till besvär för andra. 
Andra gånger framstår humorn som mer lättsam, som på s. 149: »Tänker 
detta medan jag lyssnar till klucket och sjöfågelkvacket, och börjar fantisera 
om en man. Hurdan skulle jag vilja ha honom? // Å… jag skrattar för mig 
själv, som smickrad över att någon har frågat…». En annan gång roas hon av 
sina fantasier om »den store poetens» tankar: »Nej en sådan liknelsegalning 
han blir i min tanke, jag måste fnissa åt hans sjuka. Snälla herr poet, här går 
ju bara en vanlig sundbybergare som har råkat bli med barn!» (s. 83–84).  

Gemensamt för de textställen jag uppfattar som humoristiska är tonfallet, 
som är skämtsamt eller ironiskt. I tonfallsskiftet fortsätter samma röst att ha 
ordet, berättarjagets, men rösten skiftar tonfall. Samtidigt sker i exemplen 
ovan inre dialoger mellan jagpositioner, dialoger som i de två senare fallen 
framkallar skratt hos jaget självt. Oväntade formuleringar och ordval kan 
också få en humoristisk ton: »en barnafar som är en vänlig själ» (s. 208), 
»moderskapsperson» (s. 210), »M/S Moderskapet, jag präntar det vackert på 
ett vitt papper.» (s. 210). Bakhtin (1981:301 ff.) beskriver den komiska 
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romanen som en blandning av parodierade gruppspråk: officiell jargong, 
»vanligt folks» språk, författarstil och så vidare. Förvandling är ingen kom-
isk roman i sin helhet, men den gör bruk av just den sortens lustiggörande 
skiftningar mellan gruppspråk som Bachtin beskriver. Det anmärkningsvärda 
är att dessa skiftningar ofta helt eller delvis byggs upp av detaljer i inter-
punktionen, som i kontexten associeras till dessa gruppspråk. 

Många gånger uppstår humor där en skriftlig förlagas utseende gjort av-
tryck i den citerade skriftbilden, vilket är vanligt i Förvandling (liksom, som 
vi ska se i nästa kapitel, i Fadevår, tack för ljuset!). De överdrivet noggranna 
citaten, där skriftbilden avbildas på ett icke-konventionellt sätt, fäster upp-
märksamheten vid denna skriftbild och kan ibland ge intryck av att berättar-
jaget nästan ironiserar över den, som när hon ser framför sig hur en buss-
chaufför läser i sina biblioteksböcker (exempel 7). 

På s. 49 citeras i versaler ett viktigt besked inom citattecken och tillsammans 
med kommentaren att detta är en precis återgivning av vad det stod: »Märk-
ligt nog på samma plats där jag den där dagen i början av hösten vecklade 
upp beskedet från apoteket och läste orden ”TYDER PÅ GRAVIDITET” – 
det stod så, alldeles entydigt så och någonting bredde då ut sig inne i min 
kropp» (s. 49). Versalerna styrker autenticitetsintygandet, samtidigt som de 
också förstärker allvaret i orden (genom ikonicitet och konnotation) och det 
lite humoristiska i att formuleringen egentligen är ganska vag, men ändå 
sägs vara »entydig», memoreras på pricken och får konsekvenser. På s. 221, 
bokens näst sista sida, föreställer sig jaget hur förlossningen kommer att bli, 
och bland annat hur barnets far kommer att se ut när han kommer till förloss-
ningsavdelningen: »då träder han också in till mig, och han har en T-shirt på 
sig där det står ELVIS FOREVER och i handen har han en Konsumkasse 
och ur den sticker ett Aftonblad upp och jag ser in i hans väldigt vackra 
ögon». Med versaler och versalgemener gestaltas skriftbilden hos text-
trycken, på tröjan, kassen och tidningen, som en självklar del av det intryck 
mannen ger och den komiska vardaglighet hans attribut representerar för 
henne i den livsavgörande situationen (som också aktualiseras av det lite 
högstämda »träder han in»), medan böjningen av tidningens namn är oväntad 
och humoristisk och förstärker det skämtsamma tonfallet.  

De humoristiska, ironiska och parodiserande potentialerna i romanförfat-
tarens växlingar mellan och stratifiering av olika röster och stilar som Bakh-
tin uppmärksammar (1981:299) sker i Förvandling alltså bland annat på den 

Exempel 7. SUNDBYBERGS STADSBIBLIOTEK, s. 42. 
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grafiska textytans nivå; det är uppenbart att denna nivå alltså rymmer en 
liknande potential som finns i lexikogrammatiken när det gäller att uttrycka 
humor och ironi genom att härma och uppmärksamma språkbruk från olika 
sociala sfärer.76 

6.7 Havandets och skrivandets gränsland 

Jag prövade att kasta allting tillbaka till en början – föreställde mig att jag 
var jordens första kvinna och undrade hur hon skulle reagera på de föränd-
ringar som hon kunde iaktta…  

Först och främst, spekulerade jag, skulle hon ta det lugnt. |…| 
Allt är förändring, skulle hon lugnt tänka. Förändringen tar formen av ett 

ägg. Jag tar formen av ett ägg… (s. 72–73) 

Jaget i Förvandling är inte bara en gravid kvinna, hon är också fattig och 
ensamstående. Hon kan påminna om Jesu moder Maria i sin kombination av 
yttre enkelhet och inre styrka; dock är det inte till Maria hon uttryckligen 
hänvisar, utan till »jordens första kvinna», urmodern. »Solen, jorden, 
ägget… Och så nu jag…» (s. 72); hon är en kvinna som både bär och är det 
runda, växande äggets form. Den gravida kvinnokroppen träder på nytt fram 
som bärare av sanning och handlingskraft. Förvandling presenterar gravidi-
teten som urtillstånd, vilket på ett sätt kan tyckas självklart, men mot bak-
grund av den patriarkala litteraturhistoria som romanen ställer sig i relation 
till blir ett radikalt feministiskt projekt. I Förvandling svarar Eva Adolfsson 
på det kanoniserade verket Sult, skrivet mer än 100 år tidigare av en världs-
berömd manlig författare, genom en havanderoman, där hon låter jaget ut-
trycka sig »på en måte som er sterkt preget av hennes opplevelse av kvinne-
lighet», för att citera Moi (2008:20).77 Jaget läser också Sult som »en 
berättelse om författaren som havande och om havandeskapet som ett 
författarskap» (Förvandling s. 22). Anspelningarna på kvinnokroppen och 
det kvinnliga som källa till kreativitet syns även i språket, som bär klara 
likheter med det franska feminister som Hélène Cixous och Luce Irigaray 
kallade écriture féminine och womanspeak (Moi 2002:106 ff., 142 ff.) Dessa 
                               
76 Bachtins beskrivning stämmer för övrigt väl överens med den mest etablerade teorin om 
humor, inkongruensteorin (se t.ex. Morreal 1989). Diskurslånen kan betraktas som en form av 
inkongruens där krocken mellan olika genrekonventioner får den inlånade diskursen att fram-
stå som överdrivet formell eller klichéartad. Detta skulle också kunna beskrivas som att berät-
taren är ironisk. Ironi kan enligt Leech & Short 2007 förstås just som en kontrast mellan två 
olika perspektiv, och ofta ta formen av en »’collocative clash’, that is, a combination of words 
which conflicts with our expectations.» (ibid. s. 223) 
77 Moi tydliggör att detta är en möjlighet en kvinnlig författare har; när en kvinna skriver på 
detta sätt är det naturligtvis inte för att hon är tvungen eller förpliktigad att skriva på ett sätt 
som präglas av hennes kvinnokroppsliga erfarenheter, utan för att hon kan välja att skriva på 
ett sådant sätt eller på något annat sätt (Moi 2008:20). 



 132

menade att patriarkala maktstrukturer och ideal tog sig uttryck i språket; när 
rationell logisk bevisföring och binärt och linjärt tänkande var ideal för 
skrivandet nedtystades känslomässiga och intuitiva resonemang och kropps-
liga erfarenheter, och därigenom många kvinnors erfarenheter (Tyson 
2006:101). Kvinnor liksom deras känslor och kroppar hade tidigare (i mäns 
texter) betraktats som neurotiska och tyranniska (Moi 2008:9, som citerar 
Lessing 1962). För att frigöra sig från detta kvinnoförtryck menade bland 
annat Cixous och Iragaray att också de kroppsliga erfarenheterna behövde 
uttryckas, vilket krävde ett annat språk, med andra ideal. Dessa och andras 
tankar om kvinnors skrivande och feministisk skönlitteratur var starka fram-
för allt från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet (Moi 2008:3), och 
även om romanens handling inte är tidsbestämd finns tidsmarkörer i jagets 
samtal med den man hon i boken har en kort relation med, vilka antyder att 
de tidigare har träffats i socialistiska kretsar någon gång på 1970-talet, och 
att romanen utspelas ett antal år senare. En annan tidsmarkör är Vennberg-
dikten »Ingenting mer», som i romanen citeras på en buss. Dikten publicera-
des i samlingen Längtan till Egypten från 1987. Det behöver visserligen inte 
betyda att inte författaren kan välja att placera dikten tidigare i historien, 
men dessa markörer gör ändå att romanen ger intryck av att äga rum under 
1980-talet. Även om romanen utkom först 2005 präglas den alltså både i sitt 
språk och i sina idéer av denna tid och dessa strömningar.  

Eva Adolfsson intresserade sig också som kritiker för kvinnliga författar-
skap och villkoren för kvinnligt skrivande. Många av hennes essäer tar upp 
teman som anknyter till Förvandling, som hur författarrollen kopplats sam-
man med mansrollen och omöjliggjorts för kvinnor (t.ex. »Hungerns och 
avståendets väg» i Adolfsson 2003). Inte minst intresserade sig Adolfsson 
för Julia Kristevas tänkande (t.ex. i Adolfsson 1991). Kristeva avfärdar be-
greppet écriture féminine och vill i stället dekonstruera alla föreställningar 
om manligt och kvinnligt tänkande och språk. Kritiken mot det linjära och 
binära tänkandet återfinns dock i hennes kritik mot strukturalismens syn på 
språket som en homogen struktur. Kristeva, som ju också introducerat be-
greppet intertextualitet, inspireras av Volosjinov till en syn på språk som 
heterogena processer (Moi 2002). Det språk Kristeva intresserat sig för kan 
också påminna om écriture féminine; det är ett gränsöverskridande språk. 
Det var också bland annat »medvetandets gränsland» (Adolfsson 1991) som 
Eva Adolfsson skildrade i sina litteraturvetenskapliga essäer.78  

                               
78 Adolfsson har också (1980, 1991) beskrivit hur hon läste Bachtins beskrivningar av den 
groteska kroppen i Rabelais och skrattets historia (Bachtin 2007) under sin egen första 
graviditet, och även kopplat Bachtins beskrivning till Birgitta Trotzigs skildring av havande-
skapet i Dykungens dotter (se även Adolfsson 1993). I avslutningskapitlet till essäboken I 
gränsland skriver Adolfsson (1991:319) om sin erfarenhet av att läsa Bachtin: »Och där det 
förut varit ’hjälte’ och ’värld’ och hierarkiskt ordnade motsättningar – natur mot kultur, mörkt 
mot ljust, man mot kvinna – där kunde bachtinläsaren se en annan sorts mycket rörligare 
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Hur Förvandling förhåller sig till Adolfssons essäer om kvinnors skrivande 
och om havandeskap och kroppslighet är ett ämne som skulle kräva betydligt 
större utrymme och ett annat sammanhang för att uttömmas. Det jag vill 
lyfta fram i detta sammanhang är att Adolfssons estetiska projekt uppenbar-
ligen till stor del handlade om att lyfta fram ett skrivande och ett menings-
skapande som är gränsöverskridande, intuitivt och präglat av kroppsliga 
erfarenheter, och att min läsning visar att interpunktionen i Förvandling är 
ett väldigt konkret element i hur hon gör detta, eftersom hennes hantering av 
den utgör ett erövrande av själva skriftbilden. 

Förvandling ger prov på en skrift som inte delar in och upp utan snarare 
flyter eller forsar fram, väller ut obehindrat utan att hindras av trånga skriv-
regler. Samtidigt som de flesta skrivregler följs, och det i många avseenden 
är fråga om en relativt traditionell prosa, är det tydligt att detta är en viktig 
del av vad Förvandling handlar om, och att detta syns i den skriftgramma-
tiska strukturen, med interpunktionen som en integrerad del. 

För det första myllrar romanen av röster. Förvandling är en roman som 
betonar det dialogiska i allt meningsskapande. Genom boken pågår en inre 
dialog men också en dialog med andras yttranden. Boken uppstår som sam-
tal. Upplevelsen av detta samtal tar form i till exempel interpunktionstext-
uren. Interpunktionen är ett redskap för att med stark närvaro ur ett internt 
perspektiv gestalta det upplevande jagets resonemang. 

Jag tänker att det måste finnas något mer. Något som uppstår… emellan. 
Mellan människor när de är nära. Något helt immateriellt men i alla fall 
verkligt. Något som jag ska träna mig i… Snart, när jag rör vid det lilla barn-
et. 

”Jag rör vid det lilla barnet och någonting tillkommer.” Vad är det som 
tillkommer? ”Mellan” är det som tillkommer. 

Om jag rör vid barnet. Eller om jag skriver. Och orden är först bara 
pappersord, streck, bågar, punkter. Men ”mellan” tillkommer. Det som är 

                                                                                                                             
litterära landskap. Orden, meningarna bär inne i sig en ambivalens som hos den havande 
kroppen.» 
 

Exempel 8. Noterar skriftbilden, s. 204. 
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mellan mig och orden, mellan den som läser och orden. ”Mellan” är det som 
inte är ”bara”. ”Mellan” är det grundläggande. Det kanske de flesta andra 
redan vet? Jag kom på det nu, åt mig själv. Och ett citat kom farande: ”san-
ningens dialogiska natur” – jag måste tänka efter vad det kan betyda.  

Citatet ovan (s. 212–213) ekar av Bachtins texter såväl som av Vološinovs 
(1973:102) ord om att all sann förståelse till sin natur är dialogisk. Förutom 
jaget finns i boken andra personer som reflekterar över skrivandet och for-
men, främst fru Svan och den åldrade poeten. 

En annan men angränsande aspekt är de associativt strukturerade tank-
arna. Eva Adolfsson talade i intervjuer också om Roland Barthes Kärlekens 
samtal som inspirationskälla.79 Många av egenheterna i Förvandling, både 
den associativa strukturen och dialogiskheten, kan ses som yttringar av det 
Barthes här kallar »kärlekens diskurs». Barthes skriver om hur figurer, de 
språkfragment som bygger upp en sådan diskurs, bollas runt mellan älsk-
ande, läsande och skrivande personer (Barthes 1983:9):    

Spelarna låter liksom bollen gå runt, runt figuren, ibland håller någon i en 
sista parentes kvar bollen en sekund innan han passar den vidare. (Boken 
skulle i en idealsituation vara en kollektiv produkt: ”Till Läsarna – till De 
älskande – i förening”.) 

Förvandling är på många sätt en sådan kollektiv produkt: olika personer 
funderar över samma teman utifrån sina olika livssituationer, och därutöver 
hämtas diskussionsunderlag från diverse intertexter, som bollas runt i boken. 
Barthes resonemang stämmer här också väl in i Bachtins språksyn. 

Interpunktionstexturen och asymmetrin mellan syntaktiska och grafiska 
meningar gestaltar, liksom frekvensen av utropstecken och tre punkter – 
skiljetecken som uppfattas som känslosamma – ett motstånd mot hierarkier 
som förskjuter uttryck för känslor och subjektivitet. I berättelsen står den 
balanserade »fröken Andresen» och flera andra män för en sådan förtryck-
ande återhållsamhet. Också Fru Svan anstränger sig för att tygla sitt skriv-
ande och vill inte vara någon Proust. Det känslostormande berättandet prob-
lematiseras och diskuteras men får också ta plats i Förvandling, som här 
finner en själsfrände i Hamsuns Sult. Samtidigt diskuterar jaget gång på gång 
hur manliga och kvinnliga författares villkor skiljer sig åt; hennes identifika-
tion med Hamsun är ofullständig och invecklad. Interpunktionen har en roll i 
de olika berättarstilarna och därmed i skildringen av dessa konfliktfyllda 
könsroller och författarroller. 

 

                               
79 Se även Adolfssons recension av Kärlekens samtal (Adolfsson 1983). 
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7 Tillvaron2. Interpunktionen i Fadevår, tack 
för ljuset! 

Fadevår, tack för ljuset! (hädanefter Fadevår) utkom 2010 och var då förfat-
taren Fredrik Ekelunds (f. 1953) tolfte roman sedan debuten 1984 med Stuv 
Malmö, kom!.80 Romanen är en uppväxtskildring där textjaget Fredrik Eke-
lund återger minnen från uppväxten i Malmö, minnen som på olika sätt kom-
menteras utifrån jagets nuvarande, vuxna position. År 2013 följdes den av 
uppföljaren som om vi aldrig hade gått här, som tar vid efter sin föregångare 
och skildrar ungdomstiden men också senare episoder, och har en tydlig in-
riktning på relationen till (den jordiske) fadern, som har en mer tillbaka-
dragen plats i Fadevår. Samma år utkom e-boksversionen av Fadevår, vil-
ken i en rad avseenden skiljde sig från den tryckta utgåva av boken som den 
följande analysen utgår från (se Dahl 2013b).81  

7.1 Referat och reception  
Fadevår, tack för ljuset! är en självbiografisk berättelse, enligt baksides-
texten, och handlar om författarens uppväxtår i Malmö, från och med familj-
ens flytt dit från Uppsala när Fredrik, »Freddan», är nio år, och till och med 
mellersta tonåren, med diverse prolepser, eller framåtblickar i tiden. Den 
barndom som skildras är, som titeln antyder, övervägande lycklig och prob-
lemfri. Den enda större komplikationen i boken är den existentiella avgrund 
som öppnar sig vid några tillfällen, men denna uppträder inte förrän ungefär 
mitt i boken och därefter oregelbundet.82 Ämnen som återkommer är familje-
livet och Fredriks relation till föräldrar och syskon, vännerna, fotboll samt 

                               
80 Förutom dessa två har ytterligare en av Fredrik Ekelunds romaner ett utropstecken i titeln, 
nämligen Jag vill ha hela världen! från 1996. Därutöver finns bland hans publicerade verk en 
roman med bindestreck i titeln (Taxi sju-två bland drömmare och dårar, 1993) och en med 
snedstreck (M/S Tiden, 2008). Utöver romanerna har Ekelund gett ut två böcker om fotboll. 
81 Efter min artikel har en ny utgåva av e-boken publicerats, vilken i flera avseenden är mer 
lik den tryckta utgåvan. 
82 Episoderna kallas i boken olika saker, som »hemska tankar», »Intet», »”han”» eller 
»avgrunden». Ordet »ångest» är markerat som ett ord som hör till mammans röst. Bilden av 
en avgrund och av att något »öppnade sej» är återkommande, varför jag här kallar samtliga de 
kriser som beskrivs som tillhörande samma sorts tillstånd för avgrundsepisoder. 
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pubertet och förälskelse. Reflektioner om språk och dialekter förekommer 
ofta. Fredriks barnatro har också en viss plats, som titeln antyder, men mer 
indirekt. Många kapitel avslutas med ett kort stycke som utgörs av ett slags 
sammanfattande bön – associationerna kan gå till en aftonbön vid dagens 
slut, och förekomsten av dessa små bönestycken i slutet av kapitlen antyder 
att sådana aftonböner förekom. Styckena inleds med »Fadevår,», varpå till-
talet följs av en önskan, ett tack, en fråga eller en bön om förlåtelse. Böne-
styckena är ofta talspråkligt skrivna: »Fadevår, bota alla tokia» (s. 26). 
Längre fram i boken finns också anspelningar på styckena och Fredriks 
böneliv: »fadevåren är tyst, tyst» (s. 146); »då känns fadevåren nära» 
(s. 206). 

Positionen som talare och upplevare innehas omväxlande av barnet och 
den vuxne författaren. Berättarens språk är influerat av barnspråk såväl som, 
då och då, akademisk jargong. Den vuxne berättaren kan exempelvis för-
klara ett ords etymologi i parentes. Perspektiven är ibland blandade med var-
andra, som på s. 79 när den avslutande bönen rör något som hänt senare än i 
barndomen, i en proleps.  

Boken är alltså uttryckligen självbiografisk, men den är skriven som en 
roman; grepp som talspråklig stavning, perspektivskiften, stilblandning, 
långa, impressionistiska meningar och barnspråk brukar vara förbehållna det 
skönlitterära språket och signalerar därmed fiktion. Jag har i analysen betrak-
tat boken som en roman, och personerna i den som romanfigurer, men detta 
är inte helt okomplicerat eftersom författarrösten också gör sig påmind, 
exempelvis i paratexterna (se 7.2). Boken är också utgiven i en tid när frågan 
om gränsen mellan fakta och fiktion i självbiografier har varit aktuell och 
diskuterats flitigt apropå flera andra romaner.83 Stilblandningarna, perspek-
tivskiftena och krocken mellan fakta och fiktion är ämnen som blir aktuella 
upprepade gånger i analysen. 

Flera av dagstidningsrecensionerna berör romanens interpunktion och 
närliggande frågor. Kristianstadsbladets Johan Wilhelmsson (2010) kom-
menterar bruket av fotnoter, liksom de dubbla jagrösterna: 

Det språk som bär fram ögonblicken av oförvanskat liv, i minnet mättade och 
renade från allt slagg, är en böljande ström med många tillflöden. Här rinner 
pojkens talspråkliga svada intill den vuxne mannens nyktrare efterhands-
perspektiv, och mitt i allt finns en pedant som märker ord, infogar fotnoter 
och ger etymologiska förklaringar.  

De flesta recensenterna tar upp romanens stundom talspråksnära och dialekt-
ala stavning, och några uppmärksammar språket utan att närmare precisera 
vilka formdrag som används. Helsingborgs Dagblads Maria Hamberg 
(2010) skriver exempelvis: »Han verkar inte bekymrad över hur texter borde 
                               
83 Se exv. Jansson 2013:35–38. 
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eller ska vara, han skriver som han tänker». Två recensioner nämner dock 
explicit bokens typografi: 

Men texten är i första hand att räkna som en entusiasmerande show, där en 
inspirerad författare förfaret svingar sin trollstav. En egensinnig typografi 
förstärker det improvisatoriska, känslan av livad förströddhet. (Grönborg 
2010) 
 
Det är 1960- och 70-talets Malmö som Ekelund (född 1953) sänker sig ner i 
med samma välbehag som vore det ett Ribbanbad en sommardag, kringflutet 
av varumärkta tidsmarkörer, fonetiska stavningar och finstilta etymologiska 
utredningar. (Schwartz 2010) 

 
En recensent (Andersson 2010), tar upp romanens flitiga bruk av parenteser: 

I allt Ekelund skrivit har han varit språkbesatt, han smakar på orden, vänder 
på dem, söker betydelser, här går han in med etymologiska förklaringar här 
och där och översätter rätt ofta (inom parentes) vissa ord till malmöitiska.  

7.2 Grafisk struktur och paratexter 
Redan i romanens paratexter finns antydningar om att Fadevår, tack för 
ljuset! är en bok där själva den synliga textytans nivå, har anmärkningsvärda 
drag och kan vara värd att uppmärksamma som en del av romanens men-
ingsskapande. I Fadevår är också paratexterna fler och starkare knutna till 
huvudtexten än i de andra romanerna. I paratexterna kan man liksom i själva 
romantexten urskilja flera viktiga röster: barnets (musik- och ishockeytabell-
erna, fotbollsbilden, kartan) och författarens (motto, förord, fotnoter) men 
även, förstås, förlagets röst, i exempelvis omslagstexter.  

På bokens omslag finns titeln, som har två egenheter på interpunktionens 
nivå: hopdragningen av Fader vår till Fadevår samt det avslutande utrops-
tecknet. Hopskrivningen och utropstecknet skapar ett personligt tilltal. Berät-
tarens röst träder fram redan i titeln. Utropstecknet finns dock inte med på 
bokryggen, varför den som först ser ryggen möts av en något annorlunda 
titel. Titeln är dessutom gemensatt, det vill säga utan inledande versal, vilket 
dock även gäller för de obligatoriska inslagen författarnamn och förlags-
namn och därmed inte framstår som direkt samspelande med ordens betyd-
else.84 På bokens pärmar, under skyddsomslaget, syns titeln bara på ryggen, 
och utan utropstecken.  

                               
84 Det är dock inte givet om titeln egentligen bör skrivas med gemener eller med första ordet i 
versalgemener. I uppföljaren som om vi aldrig hade gått här (2013) har gemenen fått en 
genomgående mer framträdande plats; till exempel står alla kapitelrubriker gement, i parentes, 
vilket är skälet till att jag här omtalar den titeln gement.  
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Innanför pärmarna möts läsaren av listor med idrottsresultat. Listorna har 
rubriken »Ishockeymästerskap. Eget.» Insidan av främre pärmen och insidan 
av bakre pärmen har båda dessa listor, med identiskt innehåll. Listorna hän-
visas till i en av bokens fotnoter på s. 258, vilket kan ses som ett skäl till att 
betrakta dem (och noterna) som en del av verket.  

På smutstitelsidan står titeln i kapitäler och på titelsidan återigen helt i 
gemener och tillsammans med författarnamn och förlagsnamn, på båda 
ställen med utropstecken. Efter tryckortsidan kommer dedikationen: »Till 
Mamma, Pappa, Gastis och Kupan». Gastis och Kupan är i boken jagets två 
syskon, varför dedikationen bekräftar baksidestextens utsaga att detta är en 
»självbiografisk berättelse»; personerna i boken verkar också finnas i verk-
ligheten. De inledande versalerna i »Mamma, Pappa» ger dessa ord namn-
status; de har, liksom Gastis och Kupan, varsin specifik referent. 

På nästa högersida finns två motton, citat av Italo Svevo och Marcel 
Proust återgivna i original och översättning. Proustcitatet är mycket inter-
punktionstätt. Det innehåller på franska tre skiljetecken och fyra ord och på 
svenska tre skiljetecken och fem ord, oräknat de omgivande citattecknen och 
parentestecknen runt den svenska översättningen. 

”Ricordo tutto, ma non intendo niente.” 
(“Jag minns allt, men jag förstår ingenting.”) 

Ur La Coscienza di Zeno av Italo Svevo 

”Chercher? pas seulement: créer.” 
(”Söka? Det räcker inte: skapa.”) 

Ur Du côté de chez Swann av Marcel Proust 

De båda mottona skapar en osäkerhet kring självbiografin. »jag minns allt» 
är ett anspråksfullt påstående, medan »jag förstår ingenting» och »skapa» 
antyder att författaren inte avsett att behandla bokens minnen med någon 
bokstavstrohet. På den sista högersidan innan huvudtexten finns fyra rader 
som framstår som en sorts inledning eller anslag till boken. Sidan befinner 
sig på gränsen mellan att vara ett paratextuellt förord, som kommenterar 
författarens intention med boken,85 och ett första kapitel i huvudtexten. 
Raderna är högerställda och har ojämn vänstermarginal, varför de kan läsas 
som en kort dikt eller som en lös anteckning.  

April 1963. 
Jag bygger ett hus av tid, ett hus med tid. 

Rum för rum. Bild för bild. 
Ett hus av ljus och tid. 

                               
85 Jfr Genette 1997, exv. s. 221. 
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Den första raden är en datering, och de tre nedre raderna är syntaktiskt en 
enhet. Interpunktionen hjälper till att strukturera dikten. Alla fyra raderna 
slutar med punkt. På rad två finns ett kommatecken mellan två samordnade 
objektsfraser, och på rad tre en punkt mellan två fraser. Att dessa så står i 
varsin grafisk mening understryker den noggrannhet och långsamma grund-
lighet som antyds. Dateringen stämmer med tidpunkten för berättelsens bör-
jan, men »Jag bygger …» låter som en beskrivning som (också) kunde gälla 
författarens skrivprocess. 

På s. 258–259 finns en förteckning med »Fotnoter» (alltså egentligen slut-
noter). Det är oklart om rösten är författarjagets i fotnoterna. Gränsen mellan 
författarjag och berättare är över huvud taget oklar i dessa paratexter. Den 
spänning mellan litterärt och biografiskt som finns i boken anas alltså redan 
här. 

Förutom de lite speciella paratexterna finns element i huvudtexten som 
inte består av löptext utan fungerar som illustrationer. Alla är de knutna till 
ett specifikt sammanhang, som fotboll, musik eller golf, och de kompletterar 
den verbala gestaltningen av dessa miljöer. Ibland är de referentiellt nödvän-
diga, andra gånger tycks de snarare illustrera eller förstärka något som sägs i 
huvudtexten. På s. 134 är bilden av »Bo Larsson» infälld i skildringen av hur 
Freddan har slitit för att få tag på denna fotbollsbild och nu får Bosses auto-
graf. Bilden är det enda fotografiet i boken, och fotografier i romaner är ju 
inte vanligt. Varför visas dyrgripen upp? Nina Nørgaard (2010) diskuterar 
några fotografier i en bok av Jonathan Safran Foer och tolkar krocken mellan 
det starkt autenticitetsskapande i en fiktiv roman som en postmodern lek 
med romanformen. I det här fallet föreställer dock fotografiet en verklig per-
son, och det finns ingenting som säger att inte hela fotbollsbilden är auten-
tisk. Att detta är bokens enda fotografi gör att funktionen som tidsfärgare 
verkar otillräcklig; i resten av boken tycks ju orden räcka för att uttrycka 
detta. Det känslomässigt dyrbara kortet ser i sin återgivning banalt och åldrat 
ut; att det återges blir det berättande jagets varmt humoristiska kommentar 
till det upplevande barnjagets allvar. 

På s. 154, när en vistelse på en ö skildras, är en karta över ön infälld i 
texten. Kartan ger uppslaget en visuell prägel av resereportage, särskilt i 
kombination med texten som följer kartans form bredvid. Det är en detalj-
erad karta med skalanvisning och geografisk information, information som 
inte är nödvändig för att läsaren ska förstå texten. Rent referentiellt är den 
alltså överflödig, liksom i fallet med bilden på fotbollsspelaren ovan. Så 
varför är kartan med? Kartan och bilden på fotbollsspelaren liknar urklipp 
och bilder som ligger instoppade i en resedagbok eller anteckningsbok.  

Ett kapitel i romanen (s. 162–163) återger 10 numrerade paragrafer med 
ordningsregler för elever i skolan. Listan ser alltså halvt avbildad ut. § 7 är 
ofullständig och obegriplig, som om någon saboterat skriften, och § 10 slutar 
mitt i en mening; huruvida det är förlagan eller kopian som är saboterad res-
pektive avbruten framgår i och för sig inte. I ett annat kapitel (s. 220–226) 
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varvas ett resonemang om musikens och listors stora betydelse i Fredriks liv 
med avbildningen av en ganska avancerad tabell som Fredrik ställt upp med 
sina personliga fyrtio favoritlåtar: Top Forty. Tabellen påminner visuellt om 
etablerade listor och »baserar sej på Luxemburglistan, Tio-i-Topp, Englands-
listan och USA-listan». Efter halva listan kommer ett avbrott med en lista 
över låtar »i den egna psykogeografin», det vill säga låtar som Fredrik asso-
cierar med särskilda platser.  

Kapitlen avgränsas i romanen med sidbrytning och nedryck. Jag har i 
arbetet med analysen av Fadevår numrerat kapitlen för att underlätta presen-
tationen, men vill understryka att denna numrering inte finns i boken.86 

7.3 Fredrik Ekelund (56), Freddan (10) och andra 
röster 

På bokens första stycke, där Freddans nya kvarter skildras i fågelperspektiv, 
följer ett kort stycke med bara två meningar: »Tillbaka hit. Tillbaka dit.» 
Punkten mellan de komprimerade meningarna åtskiljer de två berättarröster 
som kommer att finnas med i hela berättelsen: det upplevande barnets röst 
och den tillbakablickande vuxnes röst.87 På s. 108–110 och s. 190–191 inter-
vjuar den vuxne berättaren det unga pojkjaget. Växelspelet mellan jagröster 
är dock ständigt närvarande i romanen. På s. 21, i ett kapitel som inleds med 
»Dröm, juni 2008», finns flera exempel. Det är här fråga om en proleps, men 
där kommentarer från andra tidpunkter, kanske både från skrivande stund 
och från uppväxten, står i parenteser: 

Är på besök i huset på Fiskebäcksgatan 13, i vårt hus. Mycket är omgjort och 
förskjutet: rum, väggar, möbler men känns ändå som samma (och då är det ju 
det, samma, ty tiden är ett stort hus med många rum och när vi minst anar det 
förs vi tillbaka, in i gamla rum) som när vi bodde där (konst/drömmar = att 
gena genom tiden, öppna dörrar där inga finns). De nya ägarna är vänliga och 
välkomnande. De vet att jag är författare (förljugare) och verkar tycka om att 
guida runt i författarens barndomshus (barndomsljus).  

                               
86 Totalt har boken sjuttiotre kapitel. I ett fall har dock numreringen varit komplicerad. I 
normalfallet har det varit den grafiska disponeringen av sidan som har avgjort vad jag 
betraktat som ett nytt kapitel. I ett fall har jag dock frångått principen att den text som inleds 
en bit ned på en ny sida utgör ett nytt kapitel. Det jag kallar trettioåttonde kapitlet inbegriper 
två sådana sidbrytningar. Grafiskt ser det visserligen ut som två kapitel, men eftersom den 
första meningen på s. 160 syftar tillbaka på den enda meningen på sidan förut har jag tolkat 
dem som ett kapitel (alla andra kapitel i boken är i princip referentiellt självständiga). 
Exemplet kan sägas understryka det artificiella i att numrera kapitlen.  
87 Med narratologiska termer kan man beskriva detta som att bokens extradiegetiska jag-
berättare och intradiegetiska huvudperson inte skildras som identiska; i stället framhålls skill-
naderna mellan dem, vilket för övrigt är karakteristiskt för den postmoderna synen på jaget 
som instabilt och föränderligt (se Jansson 2013:24). 
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Läsaren tar samtidigt del av både händelseförloppet i drömmen, utom paren-
tesen, och berättarens reflektion eller association, inom parentesen. Paren-
tesen möjliggör flera parallella berättare och skildringar – i detta fall en yttre 
och en inre skildring. I vissa parenteser med den vuxne berättarens komplet-
teringar står texten i mindre grad. Parentestecknen i sig flyttar texten till en 
annan nivå (se 9.1.3), men med gradminskningen tar den, visuellt och där-
med narratologiskt, ännu ett steg bort från huvudtexten. I exemplet nedan 
flyttas berättelsen i parenteser in i den skrivande stunden, där berättaren är 
vuxen och i efterhand reflekterar över det som sker utanför parenteserna: 

Nu hörs jublet från massorna för vi går i spelargången och nu springer vi ut 
på gräsmattan till prisutdelningen (i decennier har jag drömt, och drömmer fortfarande, 
cirka en gång om året, om just detta, att springa in på Stadion iklädd den ljusblå men då inträffar 
alltid något som gör att det hela hakar upp sej, en sko som inte går att knyta, en korridor i det 
stora stadionslottet som leder fel, en klocka som går fel, en kortbyxa som inte går att hitta men 
om jag, trots allt, kommer hela vägen ut till planen så är planen felkritad och allt måste göras om, 
varpå jag vaknar) och vi är små kalvar som hoppar runt i grönskan. (s. 129) 

De finstilta parenteserna kännetecknas av sin glesa och lätta interpunktion 
och innehåller sällan mer än en mening, trots att de ofta är långa. Språket i 
en reflektion från den vuxne berättaren är ibland lånat från barnet, men ofta 
är det långt ifrån det, och det är alltså inte parentestecknen i sig som visar att 
ett röstskifte sker, utan att något i innehållet och/eller språket är annorlunda. 
Interpunktionens roll är att klargöra gränserna. Ofta är den vuxne berättarens 
språk lärt eller litterärt på ett sätt som skiljer det starkt från barnets, som 
beskrivs närmare nedan (7.4), och ofta inflikar den vuxne berättaren en hän-
visning till andra författare eller verk, som pojken knappast är bekant med: 
»Jag vill inte vara och leva i utanförhet. Jag vill vara i det som de är i (män-
niskan är en social varelse, Marx har rätt).» (s. 24). På s. 146, när Fredrik 
träffar en barnpsykiater, är det plötsliga stilbrottet helt nödvändigt för att 
perspektivskiftet ska uppfattas och hela meningen inte uppfattas som tillhör-
ande pojkens röst: »Men jag sitter där ändå för mamma och pappa vill det 
och så försöker jag beskriva rummet som öppnade sej i skidspåret (det har 
ingen ”tid”, det är bara ett rum, ett naket rum utan nåd och mening, en järn-
bur där sinnessjukdomen lurar |...|).» De högstämda formuleringarna gör att 
beskrivningen verkar vara det berättande jagets tolkning och beskrivning för 
läsaren. Barnets försök till beskrivning får vi inte höra. 

Förutom växlingarna mellan det vuxna jaget och barnjaget förekommer 
ofta mindre röstskiften och ompositioneringar., och flera interpunktions-
tecken kan signalera dem På s. 51 omger tankstreck ett metaberättande 
inskott (där även tempus skiftar): »Men nu äter vi knäckebrödsmackan – det 
var ju den jag ville berätta om – han brukar äta såna på kvällen och här i 
vinterkvällen får jag vara med». I en perspektivskiftande parentes på s. 67 är 
ordet nu kursivt, vilket preciserar att parentesens deixis är i berättarens nutid: 
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»(nu vet jag: Gabriel Winge, så hette stadsplanechefen när platsen skapa-
des)».  

Med hjälp av interpunktion kan ord, fraser, meningar eller längre avsnitt 
markeras som tillhörande en annan röst än berättaren, men också som nya i 
hans mun,  som formuleringar han själv reflekterar över. När personen som 
kallas Tsaren redan nämnts ett par gånger på s. 35 (och etymologin retts ut i 
en finstilt parentes) står det med kursiv när det omtalas som ord, och inte 
som person: »Ordet Tsaren är hotfullt och ligger som ett mörkt moln här vid 
gränsen mellan stad och land |...|». Den rakstilte Tsaren är given för berätta-
ren, men när han börjar reflektera över namnet kursiveras det. Ibland för-
klaras kursiveringen : »Det är Jan-Olof, den förslagne, som planterar en 
tanke om att någon där i godisfabriken i Gävle sitter och gör allt medvetet 
(ett nyord)» (s. 133); »och att pappa och mamma blev upprörda (ett pappa/ 
mammaord, förresten)». Dessa kommentarer bidrar till att etablera bruket av 
kursiv som rekontextualiseringsmarkör även på ställen där metakommentarer 
saknas: »att röka är en obestämbar synd och jag vågar inte berätta» (s. 29). 
Rekontextualiseringen kan också signalera att berättaren tar avstånd från en 
formulering, som när han i exemplet nedan (s. 23) upprepar Axels ord med 
citattecken runt. När frasen sägs med citattecknen sägs den på ett annat sätt, 
med en ifrågasättande ton. Ifrågasättandet utvecklas i ett antal meningar i en 
inre monolog som skiljs från de uttalade replikerna genom att den står inuti 
ett stycke, och inte skrivs med nytt stycke och talstreck. 

– Du kan ente ha den här, säjer Axel och ser på mej med bekymrad min. 
Jag gillar min hammarbytröja. Jag gillar Nacka. Vad är det för fel? 
– Här i Malmö hållor vi på Malmö FF, fortsätter han torrt. 
”Här i Malmö?” Nu är det som i skolan, med Klave och rt:na och 

annorlundaheten, varför kan man inte vara få vara den man är och som man 
är? 

Det förändrade tonfallet kan också antyda att ordet inte ska tolkas bokstav-
ligt, eller som berättarens eget ordval, som när tjejerna i klassen kallas 
»”våra”» (s. 213) och psykosen personifieras och kallas »”han”» (s. 249).  

Interpunktionen är avgörande även för markeringen av konventionella och 
entydiga former av anföring och citat, vilket beskrivs närmare i kap 9. Citat 
ur böcker och tidningsartiklar är i Fadevår relativt frekventa, och markeras 
med kursiv. Ofta saknas annan markering än typografisk. På s. 37 övergår 
texten i kursiv mitt i en mening, utan att någon källa till citatet angetts: 
»Kvarnen rationaliserades bort men hon kom från ett rikt lantbrukarhem med 
massor av intressant hemgift |…|». Så förblir den sedan ett antal rader, tills 
det kursiva partiet avslutas med »den största enskilda valskvarnen i landet, 
kan man läsa om dem i efterhand.» När partiet tar slut informeras alltså 
läsaren explicit om att det är citerat ur någon publikation, men den skiftande 
stilen och kursiveringen visar även före denna uttryckliga anvisning att det 
rör sig om ett citat. Stilen signalerar vilken genre det rör sig om och 
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kursiveringen visar de exakta gränserna mellan citatet och textomgivningen. 
Mitt i det kursiva partiet står ett »och» i rak stil, vilket skiljer citatet i två 
delar som alltså inte tycks stå direkt efter varandra i (den förmenta) förlagan. 

Förutom parentestecken, kursiveringar, tankstreck och citattecken kan 
också ljusrum: indrag, blankrad och kapitelbrytning, markera röstskifte. 
Interpunktionen kan alltså hjälpa läsaren att särskilja textpartier med olika 
röster och deiktiskt centrum. Men det är inte alltid den gör det. På s. 165 
berättas exempelvis ur flera olika tidsperspektiv utan att gränserna är tydliga. 
Deixis är rörligt och flyttar sig, medan textytan är densamma och saknar 
kontextualiserande tecken, som parenteser.  

7.4 Pojkmunnens avtryck i skriftbilden 
Interpunktionen bidrar till att etablera kategorier, fasta begrepp och särskilda 
subjektiva ordbetydelser, vilket blir ett sätt att gestalta de särskilda begrepps-
världar – eller genre- och verksamhetsanknutna stilar – som personer och 
grupper i romanen erfar och konstruerar, men också hur den unge huvud-
personen tar in och reflekterar över denna språkliga variation. Berättaren 
erfar i hög grad språket som fysisk materia, talet som ljud och skriften som 
bild, men reflekterar också exempelvis över de semantiska beståndsdelarna i 
stelnade ord som sammansättningar och gatunamn. Trots att Freddan hunnit 
bli 9 år när boken börjar, en ålder då de mest grundläggande språkutveck-
lingsfaserna är förbi, innehåller boken gott om exempel på barnets särskilda 
erfarenhet av språket. Att reflekterande lek med språket som ljud- och 
skriftsystem har en viktig roll i barns språkutveckling har konstaterats av 
många forskare (se t.ex. Bjar & Liberg 2003:91 f., 227 f.). 

Att andra personer än berättaren ofta inte citeras i hela repliker utan 
genom enskilda ord som sägs vara typiska för dem gör gestaltningen effek-
tiv. Farmor använder ord som fiddikåmiss och föräldrarna därmantolåg och 
joviaalisk medan Freddans eget viktigaste begrepp är brapåfopoll. En be-
lysande, parentetisk kommentar om gruppspråkets betydelse finns på s. 67: 

Rundan (Bågängen är det officiella namnet men det är ett namn lika osant 
som Lennart för Nacka, Sven för Tumba eller Estádio Mario Filho för Mara-
canã ty det är folkmunnen – i vårt fall pojkmunnen – som naglar fast de lev-
ande sanningarna) ligger gömd inne mellan de platta radhusen, knappt synlig 
i kvarter som kamouflerats i grönska och blott känd av dem som vet var den 
finns.  

Gruppspråkliga och informella benämningar, i skriftbilden markerade med 
kursiv, betraktas inte bara som etiketter, utan som yttringar av särskilda 
verkligheter eller världsbilder. De talspråkligt skrivna former där interpunkt-
ionen har en viktig roll befinner sig ofta på böjnings- och ordbildningsplanet 



 144

eller berör namn och fasta begrepp och fraser. Detta ska behandlas närmare i 
fortsättningen på detta avsnitt. Men även interpunktionstexturen på menings- 
och textnivå bidrar ofta till att gestalta barnets språk och medvetande. När 
gles interpunktion kombineras med paratax och många konjunktioner kan 
berättarrösten låta som en pladdrande unge, som på s. 68–69:  

De nafsar lite på tronen men är inga ejänkliga hot trots sina påfågelsnamn 
men dagen då Lille-Palle och Store-Palle dyker upp förändras balansen något 
för deras pappa har spelat i Malmö FF, varit proffs i Italien (där Store-Palle 
föddes) och en gång ramlade deras pappa innanför straffområdet inne på 
Marcanãstadion i Brasilien i ett VM där för evigheter sedan, mot Brasilien 
just, och då fick Sverige straff och gjorde mål men brassarna gjorde sju mål i 
samma match och publiken reste sej och de var lika många som hela Malmös 
befolkning men de reste sej i alla fall och viftade med vita näsdukar åt 
svenskarna men Sverige fick ändå brånnsch. 

 
Den glesa interpunktionen kan också påminna om ett skolbarns skrivsätt; 
som Ledin (1998) visar har elevtexter från låg- och mellanstadiet i allmänhet 
rikligt med makrosyntagmer per mening, det vill säga gles och lätt inter-
punktionstextur, jämfört med gymnasieelevers texter och bruksprosa. I 
resten av detta avsnitt ska vi se närmare på några konkreta sätt som pojk-
munnen gör avtryck i hur ord bildas, böjs och hanteras i skriftbilden. 

Ändelser med kolon. När en förkortning eller ett ord som inte brukar böjas i 
skrift står i bestämd form eller plural i boken markeras detta ibland med ett 
kolon. Vid förkortningar är detta i enlighet med Svenska skrivregler 
(2008:190). I Fadevår, tack för ljuset! tänjer dock den språkligt lekfulle be-
rättaren på gränserna för detta bruk. När det står »lp:ar» (s. 174) kan ordet 
knappast uppfattas som särskilt avvikande, men när det på raden nedanför 
står »f:or» sticker detta ut betydligt mer. Initialförkortningen »f» för fitta är 
nybildad och anspelar på mönstret att utelämna några bokstäver i tabube-
lagda ord (även om detta bruk möjligen är mer förknippat med asterisker, se 
Partridge 1953:82). Bruket av två likartade konstruktioner av detta ganska 
ovanliga slag i meningarna samspelar med varandra och ger intryck av att 
berättaren på ett barnsligt sätt leker med språkets möjligheter, så att kon-
struktionen »f:or» är inspirerad av den mer etablerade »lp:ar». 

På s. 176 används kolon före ändelsen för bestämd form av bokstaven k. 
Bestämd form av en bokstav är ovanligt i skriftspråk men kolonet möjliggör 
det, och möjliggör en avskrift av den homofoni mellan »K:t» och »Kåt» som 
ger upphov till en pinsam situation i detta kapitel. Bara i skrift kan homo-
fonerna skiljas åt; där bildar de i stället ett visuellt rim när de står bredvid 
varandra. »K:t. Kåt. K:t.»  

Kolon används även flera gånger vid bestämd form av några småord: 

och jag känner det, det magiska det:et, att vi kommer att vinna. (s. 28) 
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The Who (hur kan man heta Vem:et? undrar vi lite till mans men det är fräckt 
blir svaret efter lite konfererande) (s. 81) 

och nu – i det här hemska nu:et (s. 98) 

Verkligheten är ett fängelse och det är tvillingparet som skrämmer mej så, 
tvillingparet liv och död, att:et, varför:et, det, bara det. (s. 145).  

När dessa pronomen, frågeord och konjunktioner får bestämd böjning be-
handlas de som existentiella begrepp (utom i fallet »Vem:et», där berättaren 
själv ifrågasätter böjningen). Kolonet kan också betraktas som läsfrämjande; 
det är nog lättare att läsa och förstå det:et än detet, men det senare skrivsättet 
lär uppfattas som vanligare.  

Avbrutna ord. Bindestreck brukar ibland användas i stället för att upprepa ett 
underförstått ordled. Men villkoren för detta bruk är ganska specifika, enligt 
Svenska skrivregler (2008:208–209): »Det här sättet att förkorta får inte an-
vändas när de samordnade uttrycken har olika form, t.ex. när det ena är en 
sammansättning och det andra en flerordig fras.» När denna regel bryts kan 
det ge ett komiskt intryck: »|…| när någon av oss, oklart vem, upptäcker att 
hans tänder inte är riktiga utan lös-.» (s. 33). Felet framstår i det här sam-
manhanget också som ett typiskt barnspråkligt fel. 

Ett stycke där familjen sjunger efter att ha sett musikalen Mary Poppins 
slutar så här: »och nu försöker Kupan igen: supercalifragi…» (s. 102). Här 
visar de tre punkterna att ordet är avbrutet mitt i, och avbrottet aktualiserar 
hur långt och krångligt ordet är. De tre punkterna kan tolkas som ljud-
härmande, som om Kupan uttalar ordet långsamt eller knaggligt, men de 
visar också att berättelsen om denna händelse inte är fullbordad; minnet 
stannar i ett pågående nu. Slutet är inte med i minnet – eller minnet slutar 
mitt i.  

Hop- och särskrivna ord och fraser. Interpunktionen bidrar i Fadevår ofta 
till gestaltning av tonfall, röststyrka, tempo, rytm och pauser i talet, alltså ett 
slags auditiv ikonicitet. Att med interpunktionens hjälp återge prosodisk in-
formation är inte unikt för denna roman, och fenomenet kommer att tas upp 
på ett mer allmänt plan i kapitel 9, men här bidrar det till gestaltningen av 
barnets nyfikenhet och benägenhet att snappa upp och reflektera över språk-
liga detaljer. Ord och fraser kan till exempel vara hopdragna med apostrof: 
»syck’somaatisk» (s. 15), »lära’na» (s. 195), »f’resten» (s. 12), »baf’att 
nämna några» (s. 83). Fraser som uttalas som en enhet kan också skrivas 
ihop utan mellanrum:  

Han är som oss, ja, som barna, kammansäja, fast större. (s. 14) 
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Det finns ejänkligen bara två kategorier pojkar: brapåfopoll/intebrapåfopoll. 
(s. 27) 

Den talspråkliga, ibland semifonetiska, stavningen förmedlar ett ljudintryck 
och en kroppslig upplevelse av orden som fonetiska enheter. Hopdragning 
utan apostrof, talspråklig stavning och vokalförlängande kolon tränger ihop 
sig i följande mening (s. 215–216): »Det är frågan om nån centimeter bara, 
mellan munnarna, och det kan ha varit en bi:dji:slåt, Mässätjusitts, tixämpel, 
som skapade möjligheten (andra låtar, de var inte många, som skapade denna 
möjlighet till närmande: Yesterday, Michelle och A Whiter Shade of Pale).» 
Skillnaden i stavning mellan texten inuti och utanför parentesen är här också 
ett av de stildrag som visar perspektivskifte (se 7.3 ovan).  

I mitten av tredje stycket på s. 51 stannar några korta meningar upp berät-
tandet: »Pappa stolt. Jag stolt. Slag efter slag. Far och son. Med. Inte mot. 
Eke. Lund.» Den täta, tunga interpunktionstexturen stannar upp läsningen 
och lyfter fram varje enskild grafisk enhet. Rytmen som uppstår kan upp-
fattas som influerad av rytmen i det golfspel som skildras. De enkla, fåordiga 
meningarna ger också ett barnspråkligt intryck, särskilt i relation till andra 
barnspråkliga drag på sidan, exempelvis böjningen »vuxnana» och det korta 
stycket ovanför med sitt barnleksaktiga likhetstecken: »Jag och pappa 
ensamma uppe = lycka.»   

Då och då anspelar texten på ramsor som en del av barnjagets språkvärld. 
Namnet Åkerhagen skrivs isär i en parentes i en förvirrad tystnad i en replik-
växling med skolfröken: »och fröken svarar inte, ser bara förvånat på mig 
(åker hagen, åker hagen, svara då!)» (s. 19). Barnet registrerar namnets 
sammansättningsled och formulerar en sorts ramsa eller magisk formel inom 
sig. Särskrivningen förändrar betoningen av frökens namn och anger därmed 
ramsans rytm. Samtidigt gestaltar den visuellt en reflektion över ordens form 
och sätter en ovanlig gräns mellan ordleden. Förutom mellanrum kan också 
punkter användas för att skriva isär ord i samband med reflektioner över 
ordens uppbyggnad och mening, som när en av bokens bifigurer, Tant 
Persson, presenteras för läsaren: »Hem. Bi. Träde. Hon biträder oss i hem-
met för mamma och pappa är alltid på sjukhuset och när jag kommer hem får 
jag Bullens Korv av henne.» (s. 37). Kursivering av orddelar kan fungera på 
ett liknande sätt: »Här förlorar vi något: en munterhet, en öppenhet, en 
naturlighet (naturlikhet)?» (s. 169).  

Enskilda grafem kan också lyftas fram visuellt. På s. 20 bildar bokstäv-
ernas och kolonets utseende i parentesens »r:et» och det föregående »i:et» ett 
visuellt rim:  

|...| och hädanefter gäller det att undvika alla ord som slutar på rt eller har rt i 
sej men jag är ju ingen Perec som kan operera bort vissa stavelser eller bok-
stäver ur språket och därför slutar det ofta med att jag står där med mina än-
delser, skrattad åt som en annorlunding och med rodnaden som pricken över 
i:et (r:et?). 
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Fasta begrepp och fraser samt namn. När fraser skrivs ihop visar det också 
att de är fasta i berättarens språkvärld. En namnlös person som återkommer 
på s. 150–151 kallas andra gången helt enkelt för »Han som blir full», och 
tredje gången skrivs detta smeknamn ihop med bindestreck: 

Han som blir full liknar han på omslaget till Mad som Axel brukar köpa och 
vi går omkring, han-som-blir-full och jag, i nåt som hette Bayswater och han 
säjer sssskkkkkiiiit hela tiden och då ska jag skratta |...| 

Också de många namngrupperna och versalgement skrivna substantiven 
skildrar pojkens nyfikna upplevelse av språk och världar. När »Carl-Johan-
Med-Kommentatorsrösten» omtalas på s. 42 för bindestrecken orden sam-
man till en fast enhet medan versalerna ger alltihop samma namnstatus. När 
Freddans mamma inte kan »följa med till skolan för hon måste gå till sitt 
jobb på Hud.» (s. 18) visar versalen och kontexten att »Hud» inte är det van-
liga substantivet utan en förkortning för Hudkliniken. Kioskbiträdet »vår 
Godismoder» (s. 33) beskrivs med versalen med högre status och precision. 
En annan form av etablerad status eller preciserad innebörd får de versal-
gemena orden i »Kristian ser tveksam ut, som om det brottas i honom mellan 
begreppen Förstöra och Låta Bli.» (s. 36). Versalgemen i ett attribut »nu 
kallar Pia Budbäraren» (s. 58) skänker tyngd och allvar till ordet, som skrivs 
som ett tillnamn (utan versalen och namnstatusen hade konstruktionen inte 
varit grammatisk; attributet hade behövt formuleras som ett inskott). En lik-
nande tyngd får attributen i frasen: »alla de Betydelsefulla Tjejerna Från 
Ängeltoftagatan» (81–82). 

Namn och smeknamn står ibland kursivt första gången de nämns, exem-
pelvis när syskonens smeknamn introduceras på s. 13 och på s. 23 när kam-
raterna Axel och Sj presenteras. Kursiveringen antyder möjligen att det finns 
något beaktansvärt i smeknamnen men visar framför allt att de är etablerade 
namn i en viss kontext. Kommersiella namn skrivs ofta med avvikande bruk 
av interpunktion och versaler. Ordbilden uppfattas då som en avbildning av 
varumärkets eller företagets logotyp. Ordbilden är i denna romanvärld en 
självklar del av sådana namn, som vi ser i exempelvis »Ibland cyklar pappa 
till SEMO-hobby» (s. 14), »tar ett glas O’boy» (s. 16), »nu är vi vid Bror 
Henrikssons Cykelaffär» (s. 78) och »bänkarna utanför Willy:s» (s. 165). 
När två namn skrivs ihop med &-tecken, med bindestreck eller utan mellan-
rum, samt ofta kursivt, behandlas de som en begreppsmässig enhet, och som 
läsare förstår vi att dessa personer uppfattas som en enhet i romanens värld: 
»han och Axel är bästa kompisar och de sitter liksom ihop, som om man inte 
kan säja den enes namn utan att nämna den andres: Axel-och-Sj.» (s. 75). 
Skrivsättet tycks ofta användas när två personer inte bara hänger ihop utan 
också, i berättarens begreppsvärld, är knutna till en specifik plats eller verk-
samhet: om »Sture & Svea» står det att »deras ansikten sitter ihop med 
kiosken och deras lucka» (s. 33–34). I ett kapitel står namnen både i rak och 
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kursiv stil. Då tycks de nya enheterna bli informella fotbollslagsnamn när de 
är kursiva: Pessa & Mellerup ses »vandra mot sina kvarter» (s. 29), men »vi 
ska möta Pessa & Mellerup & dom» (s. 27); andra lag är Flink & Yatte & 
dom och Honken & dom (s. 29).  

7.5 De siffrorna är de vackraste. Subkulturer i 
skriftbilden 

Som några exempel redan har visat är citaten i Fadevår ofta betydligt mer 
detaljerade än konventionen kräver; de anger detaljer i skriftbild och ljud-
bild. Avsnitt som handlar om fotboll visar skisser över spelarnas placering 
på planen, avsnitt om golf använder sig av golfförkortningar (»gick på 38 i 
hcp och fick 25 p», s. 149) och avsnitt om musik återger topplistor. På ett 
liknande men mer intrikat sätt är ofta typografiska och interpunktionella 
konventioner inlånade med citaten. Skriftbilden framställs på så sätt som en 
viktig ingrediens i tillägnandet av dessa subkulturer (jfr Dahl 2014), sam-
tidigt som huvudpersonens fascination inför skriftens visuella aspekter 
gestaltas. 

 Versalerna i nedanstående mening på s. 70 antyder att fraserna har för-
lagor: att det står en förbudsskylt vid gräsmattan (eller möjligen att mannen 
brukar ryta) och att skärmmössan är försedd med text. Det senare verkar 
dock så orimligt att det påstådda mösstrycket också kan uppfattas som en 
metaforisk omskrivning av att denne man är fientlig mot barn. 

för även vi känner obehag inför den stora, allvarliga mansgestalten som 
kommer vaggande längs ena gången i lång rock och en röd skärmmössa som 
heter Nej Till Barn men några, ofta Valle, växelloket, ska alltid stå kvar på 
det förbjudna gräset som inte får BETRÄDAS, in i det sista, som för att visa 
sig vågliga |...|.  

Något liknande sker när pappans och farbroderns predikativ kontrasteras mot 
varandra semantiskt och visuellt: »Kanske är det för att han inte är nåt och 
att pappa är Bitr. Överläk. På Flens.» (s. 45). När pappans titel skrivs på 
detta sätt tycks texten avbilda skriftliga förlagor. Att detta skrivsätt väljs när 
det kontrasteras mot inte är nåt antyder också att det i sig har hög status.  

Sjätte kapitlet (s. 30) består av två stycken med en mening vardera. Den 
första inleds med påståendet »Match är Tillvaron upphöjd till två (Till-
varon2)», vilket sedan utvecklas i en lång mening med mestadels komma-
tecken. Den inledande versalen förvandlar substantivet till ett fast begrepp; i 
kombination med den upphöjda siffran rentav till en matematisk term. An-
spelningen på matematik tillför en ytterligare precision, och en enkelhet som 
allmänspråket saknar. Matematikparallellen tycks stämma väl överens med 
hur fotbollen beskrivs på andra ställen i boken: som ordnad och problemfri – 



 149

enklare än resten av tillvaron. Och här är denna enkla tillvaro alltså upphöjd 
till två. Resten av meningen illustrerar den utvidgade tvåpotenstillvaron 
genom att den skjuter upp punkten och håller fast vid ett ögonblick, en sam-
lad, samtidig tanke, på ett sätt som ofta är fallet i interpunktionslätta mening-
ar i denna bok. Matchtillvaron beskrivs som »ren intensitet, närvaro» och 
matchtiden som »den uthuggna tiden». Inom en sådan intensitet, en ut-
huggen tid, kan inte finnas någon punkt.  

På s. 248 beskrivs avgrundstillståndet i några prosalyriska stycken som 
inte ger intryck av att skildra en specifik episod utan skildra tillståndet som 
sådant, och som ett »Intet», ett mörkt intet som jaget hotas falla ned i. Efter 
ordparet »Vanlighet & Vansinne» (s. 248), som genom versaler och &-
tecken har blivit en visuell enhet, är det sista ordet försett med etymologi i 
not. Varför inte i parentes, som vanligt? Det är här svårt att utläsa något i 
sammanhanget som kräver denna utflyttning. Däremot kan jag föreställa mig 
flera estetiska strategier. En möjlig tolkning är att berättarrösten här måste 
framställas som ännu mer avlägsen, för att skildringen av tillståndet ska bli 
riktigt koncentrerad och inte avbrytas. Det är också möjligt att som läsare ta 
fasta på den visuella estetiken i notsiffran 7 efter ordparet – en parentes hade 
helt enkelt varit mindre tilltalande på boksidan. Efter det versalgemena 
begreppsparet påminner siffran, som dessutom liknar ett snedställt V, nästan 
om en varumärkessymbol; siffran blir i skriftbilden en förstärkning av den 
anspelning på kommersiella namn som jag uppfattar i många versalgemena 
ord och begrepp sammanförda med &-tecken. Längst ned på sidan finns en 
annan not, med hänvisning, efter ett citat ur en dikt. Även där ger notsiffran 
ett särskilt visuellt intryck, eftersom siffran 8 följer på tre punkter. Den 
liggande åttan är ju, i likhet med de tre punkterna, en oändlighetssymbol, och 
även om det även tidigare har förekommit att den här typen av hänvisningar 
har stått i noter, med siffror som inte har fungerat som visuellt ikoniska, har 
läsaren möjlighet att fånga upp en koppling mellan de tre punkterna och 
åttan, i synnerhet om vi uppfattar siffran 7 som visuellt motiverad. Å andra 
sidan är dessa tolkningar av siffrornas utseende allt annat än givna, eftersom 
siffrorna ju följer och enklast kan förstås som motiverade av noternas num-
rering. 

På flera ställen ger layout och interpunktion intrycket av att texter visuellt 
delvis imiterar handskrivna anteckningar. Jagets adress är på s. 12–13 upp-
ställd i en lista med ny rad för varje geografisk nivå i adressen, på typiskt 
barnmanér där orten följs av allt högre geografiska nivåer upp till »Vinter-
gatan//Universum», som om han har skrivit den just så, för hand och på ett 
papper. I ett citat ur ett brev från Fredriks tidigare skolfröken står Dig med 
inledande versal (s. 85) vilket härmar brevets skriftbild (samtidigt som frö-
ken ju antagligen skrev för hand, vilket inte alls syns). 

Där pojkjagets handskrivna anteckningar ser ut att vara avbildade (dock 
inte heller här med någon markör för att de är handskrivna) handlar de ofta 
om fotboll, och flera drag i anteckningarnas skriftbild är då typiska för en 
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fotbollsdiskurs. På s. 106 får vi veta att dessa anteckningar förs i en särskild 
bok, när berättaren reflekterar över anteckningsbokens betydelse och siffror-
nas utseende. När han här också skriver talen med bokstäver blir detta det 
ljudenliga skrivalternativet; det som visar hur siffrorna låter när man läser 
dem högt:  

när jag kommer hem skriver jag in alla matcher i mina små matchböcker där 
alla matcher i världen förs in, Malmö FF:s, Svenska Landslagets, Tre Kron-
ors och alla mina egna. För om man inte skriver in allt så kan ju nån tro att 
det aldrig funnits, det som nyss var. Bäst av allt är att vinna med 5–1, vilket 
är lagom utklassning. Det blir så snyggt i anteckningsboken. Femett. De siff-
rorna är de vackraste, 5–1, 5–1, 5–1, och blir det mer kan man tro att mot-
ståndarna var för dåliga men Gastis är inte dålig. 

I det femte kapitlet ska pojkarna i Fredriks klass spela »första klass-
matchen». På s. 27 redovisas laguppställningen i Fredriks lag i ord, varpå 
den på nästa sida illustreras med en skisserad bild (exempel 9). Laguppställ-
ningen avbildar spelarnas position på planen på ett sätt som inte är ovanligt i 
fotbollssammanhang. Det finns fler visuella lån från sportjargong på dessa 
sidor och mot slutet av s. 29 sammanfattas matchen i en sorts tabell som av-
bildar jagets anteckningar i blocket (exempel 10). 

I kapitel 61 finns flera tolkningsmässigt relevanta metakommentarer om siff-
ror, tabeller och listor. Dessa sägs få tillvaron att verka mer ordnad, begriplig 
och hanterbar, vilket inte bokstäver kan göra på samma sätt (s. 220): 

Popen och fotbollen håller ihop världen och till hjälp att hålla ihop den och få 
den att ligga stilla och överblickbar finns tabeller. Eller listor. De fungerar 
som vindskydd mot existensens snålblåst, när sådan råder. |…| Jag älskar 

Exempel 9. Laguppställningen, s. 28. 

Exempel 10. Matchanteckning, s. 29. 
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siffror, inte bara på matten med Axel, utan också för mej själv. Siffror är 
trygghet, glasklara representanter för en värld där allt går att förstå (5–1, 5–1, 
5–1). Siffror är nakna representanter för det oomkullrunkeliga – sanningen. 
Bokstäver är också bra men inte lika pålitliga. 

Resonemanget fortsätter på s. 225–226 och tas upp i kapitlets slutbön: 
»Fadevår utan tabeller och listor finns det ingen ordning i ditt rike ty helgat. 
Så tack för dem.» Den upprepade avbildningen av listor och tabeller är alltså 
en del av personbeskrivningen; det betyder något för barnet i denna berät-
telse att något står i listor och tabeller. Det betyder ordning, och att lista 
något är att söka efter ordning. 

Förutom de återkommande avbildningarna av handskriven text kan till 
exempel en tidningsartikel vara avbildad, som när början av ett citat ur tid-
ningen Bildjournalen står i kapitäler (s. 80), eller som på s. 96 och 100 där 
tabeller med sportresultat verkar vara citerade ur pressen. Åldersparenteserna 
i den metafiktiva dialogen mellan »Fredrik Ekelund (56) och Freddan (10)» 
(s. 108) är ett diskurslån från tidningstext, vilket förstärker det lekfulla i 
dialoggreppet. Genom att samtalet formellt presenteras som en autentisk dia-
log kommer det, på metanivå, också att handla om det omöjliga i att minnas 
och förstå sig själv som barn när man är medelålders.  

Fadevår avslutas, som tidigare nämnts, med åtta slutnoter. Noternas 
existens och utformning anspelar på en akademisk stil. En annan typ av åter-
kommande allusioner är etymologiparenteserna. Med jämna mellanrum följs 
ett ord av en etymologisk utredning, som står i parentes och i mindre grad. 
Här är det det vuxna jagets röst som griper in och avslöjar sin beläsenhet och 
sin förtjusning i ordböcker. Ibland kommer etymologiparentesen efter ett 
kursiverat ord som är nytt i pojkens ordförråd; andra gånger står den efter 
vanliga, men för berättaren viktiga eller intressanta ord, som »minnas». I 
exempel 11 nedan är ordförklaringen relativt kort, mycket prydlig, förkort-
ningsspäckad och försedd med referens till auktoriteten Hellquist. Typo-
grafiskt är dessa parenteser ett lån från en språkvetenskaplig eller encyklope-
disk stil. Förkortningarna med och utan punkt, bruket av kursiv och den 
mindre graden liknar visuellt en ordboksdefinition, liksom innehållet och det 
ekonomiska språket imiterar en sådan definition. Den minskade graden kan 
läsas både som en imitation av ordbokstypografi och som ett sätt att tyd-
ligare åtskilja två jagröster (dvs. på samma sätt som minskad grad används i 
övrigt i boken). 

Exempel 11. Etymologin till Limhamn, s. 167. 
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Etymologiparenteserna gestaltar berättarens fascination inför språket och 
säger något om hur pojkens språkintresse har fortsatt och utvecklats hos den 
vuxne. I en finstilt parentes på s. 227 tar berättaren upp etymologin som 
sådan och vad det är som förundrar honom så med denna vetenskap: »låt oss 
tänka oss orden som blommande näckrosor på en stor, mörk och oändligt 
djup sjö, då är etymologin läran om hur varje näckros ser ut, inte bara med 
ståndare, blad och pistiller utan framförallt om hur trådarna ner mot sjöns 
botten ser ut».  

Litteraturhänvisningar inom parentes förekommer också (t.ex. s. 15), samt 
hänvisningar med oklart mål eller hänvisningar inom texten (s. 231). 
Referentiellt sett är i synnerhet de senare meningslösa; i stället fungerar de 
som allusioner till en encyklopedisk eller vetenskaplig diskurs. För att bli 
begripliga kräver parenteserna att läsaren aktiverar sin erfarenhet av andra 
typer av texter. Ett exempel på en hänvisning utan mål finns på s. 188: 
»Först senare, como taxista, förstår jag hur Malmö, den gamla jordhögen (se 
malmhauger) hänger ihop».  

Den ordboksdiskurs som etymologiparenteserna imiterar känns igen i den 
inte bara talspråkliga utan halvt fonetiska stavningen av vissa ord, ofta 
lånord som »stri:t» (s. 41), där kolonet anger lång vokal. Uttalsangivelser 
som »Året efter går hans storasyster på NK (ängkå:) i Stockholm» (s. 88) ger 
ingen referentiellt nödvändig information, utan tycks förmedla en fascination 
inför ordets ljudbild. Här finns dessutom en anspelning på ett fonetiskt skriv-
sätt genom lånet av detta kolonbruk. I en tidigare nämnd diskussion om olika 
dialekters uttal av ordet sko (med monoftong, diftong eller triftong) står 
orden fonetiskt eller fonematiskt och kursivt i hakparentes med kolon som 
förlängandes vokalen: »sko [sku:] |…| skeo [skeu:] |…| skieo [skieu:]».  

Ibland ekonomiserar interpunktionen i förklaringar och beskrivningar 
framställningen på ett sätt som sticker ut i en romantext och väcker associa-
tioner till ett mer sakligt skrivande. Beskrivningen av pappa och mamma på 
s. 102 sker med uppradningar, där attributen är åtskilda med komma och 
kolon, och med förklarande parenteser. På s. 86 är det några skolkamrater 
som beskrivs med korta förklarande parenteser: »Han spelar basgitarr och på 
lektionerna är han lika borta i tanken som Mange (pop/tjejer) och Johnny 
(moppar)». Snedstreck kan också dyka upp mitt i relationen, som på s. 170: 
»cigarettändarna försvinner så fint i hans händer och jag har dåligt samvete 
åt honom och vågar/vill inte själv stjäla». Det är uppenbart avvikande att an-
vända snedstreck i löptext (jfr 4.7). I enstaka fall används också »(!)» 
(s. 146), och bostadsområdena Gamla och Nya Bellevue förkortas på ett sak-
ligt ekonomiskt sätt: »Men till skillnad från Gamla B. saknar Nya B. histo-
ria.» I en parentes på s. 21 påminner formuleringen snarare om en hoprafsad 
anteckning, men interpunktionen är likväl sakligt ekonomisk: »(konst/ 
drömmar = att gena genom tiden, öppna dörrar där inga finns)». Dessa mer 
allmänna stilblandningar och genrekrockar skiljer sig från inflikandet av 
etymologiparenteser genom att de inte anspelar på en specifik genre som 
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berättaren är intresserad av. De ger romanen en ännu rikare variation, vidgar 
den än mer för de olika språkliga varieteter och världar som huvudpersonen 
erfar, präglas av och lever i. 

7.6 Det måste gå att närma sej med ord. Upplevelsens 
rytm 

I textpartier med internt perspektiv, som ger intryck av att på ett mer direkt 
sätt återge det upplevande jagets erfarenhet, tankerytm eller känslosväng-
ningar, är interpunktionen ofta en viktig ingrediens. I Fadevår är dessa 
passager också ofta formulerade på ett sätt som påminner om barns språk. 
Interpunktionen kan ge intryck av att återspegla en associativ prosodi snarare 
än en logisk organisation eller skapa stegring, spänning och progression i 
berättandet (jfr 6.2.2.1 ovan).  

Bönestyckena som avslutar många kapitel har i de flesta fall ett komma 
efter den inledande tilltalsfrasen. När denna norm bryts förändras bönens 
tonfall. På s. 36, står i stället tre punkter efter Fadevår, och tonfallet blir 
tveksamt eller tankfullt. »Fadevår... om man inte ber, dör man då?» På s. 52 
saknas skiljetecken efter Fadevår och tonfallet blir mer rabblande och snar-
are tanklöst: »Fadevår hur många gånger måste man flytta och få nya kom-
pisar hela tiden?» På s. 92 gör ett kolon efter den utvidgade tilltalsfrasen 
bönen mer rakt på sak: »Fadevår som är i himlen: hjälp Johnny.» 

På s. 14–15 används olika skiljetecken runt olika inskott i en och samma 
mening, där olika egenskaper hos jagets mamma räknas upp. Det första in-
skottet omges av kommatecken, det andra av tankstreck och det tredje av 
parentestecken, innan interpunktionen glesas ut och syntaxen blir otydligare. 
Som läsare får man intryck av att berättaren imiterar ett spontant tankeflöde 
snarare än att sortera och ordna det innan han berättar.  

Min mamma är vacker, snäll, lite sval och har en gäll röst, som om hon alltid 
får anstränga sej lite för att höras, hon tycker om att vrida på sej – som om 
hon aldrig kan stå helt stilla – och fjanta sig, hon gillar att göra grimascher 
(pappa också), skrattar mycket och är ung för att vara så gammal, bara tretti-
två men barnkullen var klar när hon var tjusju fast på de här avsatserna i 
tidens trappa är hon ofta skymd av pappa och jag ser henne inte lika tydligt. 

I ett drömkapitel (s. 21) händer något dramatiskt: ur ett berg bakom barn-
domshuset framträder svarta bufflar som kommer ned mot huset. Detta be-
skrivs i en lång mening med många kommatecken som tycks öka takten. 
Dramatiken trappas upp mer och mer tills »känslan av panik går över i ny-
fikenhet», samtidigt som interpunktionen går från komma till ett tankstreck 
och ett utropstecken:  
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De lösgör sig ur berget, en efter en, som om de trädde ut ur flocken och blev 
individer, buffelindivider, och nu väller de ner och ut på gatan, Fiskebäcks-
gatan, men är inte längre så vilda som de verkade, känslan av panik går över i 
nyfikenhet – så många bufflar på vår idylliska gata! 

Upptrappningen i syntax och interpunktion, och att hela skeendet ryms i en 
mening, blir ett sätt att porträttera en sinnesstämning, här drömmens spän-
ningskänslor och övergången mellan olika känslostadier. 

I kapitel 34 återges en viktig vändpunkt i berättelsen: den första avgrunds-
episoden. Syntaxen och interpunktionen är speciell i denna passage (s. 143–
144): 

Man hör ingenting och mamma stakar på framför mej och jag skidar på 
bakom henne och ovanför henne är himlen blå, helt isblå och det är då, och 
där, det händer. Allting spricker och går sönder i mej och i världen och först 
kan jag inte säja nåt till mamma utan stakar på förtvivlat för jag vet inte vad 
det är som händer i mej men sen måste vi stanna och jag kan inte prata för jag 
vill inte skrämma henne med mina tankar och hon tittar på mej men kramar 
mej inte.  

Kommateringen förstärker den poetiska rytmen i »blå, helt isblå och det är 
då, och där, det händer». Meningen efter saknar kommatecken, och den där-
med bristande organisationen i meningen ger intryck av att på ett realistiskt 
sätt skildra det upplevande jagets inre kaos. Ofta är det just under känslo-
starka eller uppjagade passager som interpunktionen glesnar. När mamma 
ber Freddan beskriva följer ett stycke om hur svårt det är att berätta om 
avgrunden. Här är många meningar syntaktiskt beroende; flera består av bi-
satser inledda av att. De syntaktiskt knappa meningarna gestaltar jagets upp-
levelse av att kämpa med språket (s. 144):  

Kan jag överhuvudtaget beskriva detta intet som öppnade sej, detta icke? Nej, 
det kan jag inte, inte med ord, det kan bara skrikas och ändå måste jag skriva 
att. Att gud inte fanns. Det kan jag skriva. Och att himlen var isblå, snön 
vitvit och att mamma stakade sej fram framför mej, att jag höll på att 
implodera. Det går att skriva. Det måste gå att närma sej med ord. Att stava 
sej fram, lägga ord till ord, stavtag till stavtag, försöka få luft, försöka säja: 
jag ska inte bli tokig, jag får inte bli tokig, jag får inte gå sönder, vad är det 
som händer och varför händer det här? Det är livet och döden men framförallt 
att:et. Att vi finns och att jag inte förstår varför jag och vi och alla finns. 

En två sidor lång mening på s. 244–246 skildrar ett återfall i avgrundstill-
ståndet. Utmärkande ord och ordbilder inklusive skiljetecken känns igen från 
det kapitel där avgrundsepisoderna först skildrades, som »att:et» och »död & 
liv», och skriftbilden bidrar därmed till förståelsen av att det är samma till-
stånd och plågsamma tankar som har återkommit.  
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Ett kapitel som utspelas på en golfbana utmärker sig stilistiskt på flera 
sätt. Bland annat finns följande rytmiska passage med tät och lätt inter-
punktion (s. 156):  

Nej, bäst trivs jag för mej själv på golfbanan med mina klubbor. Slå, slå, gå, 
gå, ensam i det gröna, vid havet. Hallands Väderö där, jag här. Slå, slå, gå, 
gå. Med järnfemman äta sej framåt, hål efter hål. Slå, slå, gå, gå, nio hål, 
arton hål, slå, gå. 

 
Eftersom denna stil inte förekommer annorstädes i boken är slutsatsen inte 
avlägsen att språkets rytm avspeglar aktivitetens fysiska rytm, vilken alltså 
präglar Fredriks medvetande när han spelar golf. Många har betonat att inter-
punktionens betydelse för läsbarhet och tydliggörande. Men det är också 
interpunktionen som gör dessa mindre grammatiska, mer osorterade skild-
ringar skriv- och läsbara. Estetiken i denna och liknande passager, där prosan 
rimmar och har en framskjuten rytm, för tankarna till Frödings språklekar, 
här till exempel i »Gråbergssång» och »Säf, säf, susa». 

7.7 Ejänkligen?  
Fadevår, tack för ljuset! är en mångröstad jagroman. Allt som sägs, det 
»säjs» i ett (o)visst ögonblick och av en (o)viss röst. Barnspråk blandas med 
lärt språk och fotbollsjargong, men även med olika bifigurers språk, som de 
nya skånska vännernas dialekt och föräldrarnas sociolekt. I en parentes på 
s. 42, där jaget diskuterar de språkliga varieteter han orienterar sig mellan, 
blandas barnspråkliga drag (»vårans») med akademiska och ordboksinflu-
erade (»alt.»): »(vi säger så i vårans familj, inte mor och far, alt. meor/mieor 
och faur, eller mossan och fassan, lika lite som mojan och fajan utan just så: 
mamma och pappa)». Berättaren förställer gång på gång rösten för att ge sin 
gestaltning språklig trovärdighet. Nästa parentes möjliggör en annan stil och 
därmed en annan form av kommentar: »(som om glada bilder lägger sej över 
vardag, monotoni och vanlighet, ja som om glädjen stjäl plats från övrig tid, 
och minnets lykta skapar en minnets lycka)». Romanen är full av diskurslån, 
av växlingar mellan olika skrivpraktiker, tonlägen och språklekar och av 
citat av andra citerade författare, som Marcel Proust och Thomas Mann.  

Intertextualiteten, stilblandningarna och det ofta glidande perspektivet 
samspelar med det öppna, metaberättande ifrågasättandet av minnet, liksom 
etymologiparenteserna där vardagliga ordval blir markerade. Den ifråga-
sättande hållningen till minnet är liksom den medvetna sammanblandningen 
av fakta och fiktion i själva verket kännetecknande för självbiografiska be-
rättelser från 1980-talet och framåt, så kallad autofiktion (se exv. Larsson 
2010, Jansson 2013). Olika sorters subjektiva sanningar och perspektiv 
kompletterar varandra. Paradoxalt nog finns det också många autenticitets-
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skapande stildrag i berättelsen, som medvetandeströmmar och detaljerade 
tidningscitat och bilder. Dessa drag och de många skilda rösterna komplette-
rar framställningen, fyller ut den och gör den mer fullständig, samtidigt som 
den visar att berättelsens fullständighet har en gräns. På så vis kommer 
romanen – eller självbiografin – att också på en språklig detaljnivå behandla 
frågan om perspektivets och genrens ofrånkomligt vinklade seende.  

De realistiska anspråken i de alternativa versionerna kan påminna om den 
»ögonblicksrealism» som Svedjedal (2014) har noterat i Staffan Seebergs 
experimentella romaner. Svedjedal jämför Seebergs stil med modernismen, 
men menar också (s. 205) att »Seeberg strävar snarare efter en högre sorts 
realism, en som fångar tillfällen i strömmarna av liv i det samhälle som kan 
kallas kapitalistiskt, senkapitalistiskt eller informationssamhälle. Hans metod 
kan kallas ögonblicksrealism». Fadevår innehåller inte Seebergs samhälls-
kritik, men metoden har tydliga likheter. Om Seebergs Vägar genom Vasa-
parken (1970) skriver Svedjedal (2014:205): »Den aspirerar inte på att vara 
en allvetande beskrivning av verkligheten, utan en tolkning genom ett specif-
ikt medvetande.» Denna syn på realism som starkt kopplat till ett subjekts 
erfarenheter, på verkligheten som tolkning, är given i Fadevår, där berättar-
jaget själv har flera röster, med skilda utgångspunkter och erfarenheter. Eke-
lund komplicerar självbiografin genom att synliggöra att bilden av vad som 
hände då är annorlunda nu än den var då – vilket ju på sätt och vis kan sägas 
ogiltigförklara allt som sägs av barnet, eftersom det är oåtkomligt – men 
eftersom det är fråga om en roman får barnet ändå ge sin version och be-
traktas som tillförlitlig nog.88 På s. 52 motsäger till och med jagrösterna var-
andra, när återgivningen av ett minne kompletteras med en parentes som 
meddelar att »minnet och subjektiviteten ljuger» och reder ut hur det i stället 
måste ha gått till. Efter en finstilt parentes på s. 155 med en kompletterande 
bakgrundsberättelse hänvisas i nästa mening till innehållet i parentesen; 
barnets röst syftar tillbaka på något som sagts av den vuxna berättarrösten. 
De grepp som hos Seeberg var upproriska har möjligen 40 år senare blivit ett 
mer omarkerat berättartekniskt verktyg. 

De typografiska allusionerna eller diskurslånen i Fadevår saknar inte 
heller motstycke i litteraturhistorien, utan också de kan till exempel jämföras 
med Seebergs läkarskrivsätt (Ingvarsson 2003, Svedjedal 2014). Flera forsk-
are (Gibbons 2012, Maziarczyk 2011, Nørgaard 2010) har också uppmärk-
sammat en multimodal strömning i den samtida litteraturen, där typografi 
och paratexter ingår i romanens meningsskapande, vilket fäster uppmärk-
samhet vid romanens form och materialitet och skapar teknologiska meta-
referenser. Gibbons beskriver detta med den kognitiva stilistikens termer: 
inte bara text world utan också discourse world (jfr histoire/discours), 

                               
88 Ifrågasättandet av det egna berättandet är i och för sig inte unikt för detta verk utan känne-
tecknar många samtida autofiktioner, se t.ex. Jansson 2013.  
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berättandet som sådant, engagerar läsaren; »multimodal texts encourage 
double situatedness» (Gibbons 2012:115).  Flera av de avbildande feno-
menen är intressanta som berättartekniska grepp. Interpunktionskonventioner 
som förknippas med andra genrer kan läsas som ett sätt för berättaren att 
revoltera mot konventionella berättarmönster, även om boken som helhet 
också rymmer många andra grepp som är konventionella för barndomsskild-
ringen, exempelvis att den avslutas med en klassåterträff (som Thente 2010 
påpekade i sin recension). Men denna variation samspelar väl med meta-
diskussioner om minnets och berättandets opålitlighet som förs i boken. I 
Nørgaards analys av två »multimodala» romaner studerar hon bilder med 
hjälp av den systemisk-funktionella lingvistikens modalitetsbegrepp, där 
modalitet är en semiotisk resurs »employed for the realisation of speaker 
commitment, manifesting ”as how real” or ”as how true” something is repre-
sented» (Nørgaard 2010:65). I Fadevår kan bilden på Bosse Larsson och de 
journalistiskt exakta åldersparenteserna i den vuxne berättarens intervju med 
barnet tillskrivas hög modalitet, i denna mening. Denna trovärdighet i skrift-
bilden krockar på ett komiskt sätt med själva minnenas opålitlighet. Man kan 
också hävda att just denna ökade modalitet på ytan belyser det faktum att det 
rör sig om en roman där vi läser från en boksida; att fullständig återgivning 
är omöjlig och att alla citat i någon mån är rekontextualiserade och tolkade 
utifrån ett visst perspektiv.  

Ordens intersubjektiva betydelse är för Freddan inte nog; betydelse-
rymden vidgas med hjälp av berättarens minnen och associationer men också 
ordboksdefinitioner och efterhand tillägnad teoretisk kunskap förmedlas i 
parentesernas parallella berättarlager. Genom interpunktionens visuella av-
brott, liksom genom dess detaljerade återgivning av språkets och dess variet-
eters ljud- och skriftbilder, förmedlas ett barnets förhållningssätt till språk 
och värld, ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet och ett inlärar-
perspektiv där barnet genom språket söker sitt grepp om världen.  
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8 Skriftens struktur 

I kapitel 5–7 har jag analyserat hur interpunktionen samspelar med andra 
språkliga drag i de specifika romanerna. Dessa partikulära tolkningar ger 
exempel på vilken roll interpunktionen kan ha, men meningsskapandets situ-
erade och dialogiska natur gör att dessa analyser inte kan göra anspråk på 
generaliserbarhet. Det är dock viktigt i ett språkvetenskapligt sammanhang 
att också uppmärksamma de återkommande mönster som gör att kommuni-
kation fungerar. I kapitel 8 och 9 lyfter jag därför blicken och går in på vad 
som är gemensamt för interpunktionen i de tre romanerna. Dessa kapitel 
bygger alltså på en sammanställning av analyserna av de tre romanerna som 
i synnerhet tar fasta på det som återkommer, det som romanerna har gemen-
samt och som framstår som konventionaliserat, för att på dessa grunder 
formulera relevanta kategorier och begrepp för interpunktionens olika poten-
tialer. Kapitel 8 kommer att handla om skriftstrukturerande resurser, det vill 
säga om skriftens grammatik. Här kommer alltså tonvikten att ligga på den 
gränsmarkerande funktionen och närmare bestämt gränserna mellan språk-
liga enheter inom ett yttrande. Kapitel 9 handlar om interpunktionens roll i 
röst- och tonfallskiften i romanerna, och berör alltså främst gränserna mellan 
röster samt de prosodisk/expressiva och spatiala/visuella funktionerna, vilka 
i kapitel 8 spelar en mindre roll, även om de kan bli relevanta också här. 

Medan det finns en lång tradition av att studera syntaktiska och lexikala 
resurser i skriftspråk har andra resurser – som grafiska och interpunktionella 
– oftast förbisetts. Forskare inom systemisk-funktionell lingvistik har under 
senare år delvis brutit med denna tradition, och inkluderat visuella resurser 
som självklara strukturerande element i studier av exempelvis reklam- och 
läromedelstexter (se t.ex. Kress & van Leeuwen 1996, Nord 2008, Nygård 
Larsson 2011). Interpunktionen är dock lika osynlig i dessa undersökningar. 
Att förstå interpunktion är därför en förbisedd nyckel till att förstå skriftligt 
samspel på ett övergripande och holistiskt plan. Det här kapitlet behandlar 
konventionaliserade praktiker för interpunktion som tar sig uttryck i avhand-
lingens hela material och som jag inte heller uppfattar som principiellt ut-
märkande för romaner utan som förekommer i många former av samtida 
svensk skriftlig kommunikation. Med tanke på att de tre romanerna inte har 
beskrivits som utpräglat språkligt experimentella, och mot bakgrund av vad 
som tidigare skrivits om interpunktion, håller jag det för sannolikt att kapit-
lets principiella resonemang om interpunktion som resurs i skriftliga yttran-
den gäller för många olika sorters modernt skriftspråk. Resultaten är alltså i 



 159

hög grad relevanta för den mer övergripande förståelsen av svensk prosa och 
meningsskapande i skrift, och troligen även för de flesta andra alfabetiska 
skriftspråk. Eftersom det saknats en sådan översikt över interpunktionens 
funktioner kan kapitlet ses som ett självständigt bidrag till förståelsen av 
skriftens grammatik och pragmatik ur ett dialogistiskt perspektiv och av 
interpunktionens roll i detta. Därmed är det förstås inte sagt att beskriv-
ningen rymmer alla interpunktionens potentialer. Studier av ett annat mate-
rial kan antagligen belysa helt andra sidor (jfr t.ex. Dahl 2014). Avhandling-
ens material representerar naturligtvis en särskild genre med särskilda kon-
ventioner (se 3.1.3). Många av de mer specifika potentialer jag noterat reali-
seras troligen åtminstone oftare eller på ett mer avancerat sätt i skönlitterära 
texter än i sakprosa, och medan vissa normer, som citattecken som citat-
markör, är allmänt utbredda, kan andra, som halvfet stil i samma syfte, vara 
etablerade enbart inom en viss utgåva av ett visst verk. Ett annat utmärkande 
drag jämfört med många andra textanalytiska studier är att texterna jag 
studerar är skrivna av etablerade författare vars skriftkunnighet är klart avan-
cerad och självständig (jfr Edlund 2012:140). Romanerna har också blivit 
uppmärksammade för sin särpräglade interpunktion. Snarare än att vara rep-
resentativt för svenskt skriftspråk generellt89 kan materialet antas visa prov 
på många sidor av interpunktionens potential – vad åtminstone avancerade 
och kreativa skribenter och läsare kan åstadkomma med interpunktionens 
hjälp.  

I etablerade grammatiska beskrivningar finns en tydlig bild av det som 
betraktas som korrekt skriftspråk. En bra representant för denna beskriv-
ningstradition är SAG. Jag har därför använt SAG som utgångspunkt och 
jämförelsematerial, vid behov kompletterad med Loman & Jörgensen (1971) 
och Teleman (1974). I några fall använder jag Svenska skrivregler (2008), 
som mer än dessa nämner interpunktion. Många konstruktioner och funk-
tioner i skriften är dock utelämnade i dessa beskrivningar, eller beskrivna på 
ett sätt som är oförenlig med en dialogistisk språksyn. En stor skillnad är att 
jag studerar materialet som konkreta yttranden och inte som instantieringar 
av en abstrakt struktur. Jag har också i materialet funnit många konstruk-
tioner som kan vara intressantare att jämföra med grammatiska beskriv-
ningar av samtal. Därför använder jag också vissa termer hämtade från inter-
aktionell lingvistik, företrädesvis från antologin Samtal och grammatik 
(Anward & Nordberg 2005) samt Lindström (2008) och Linell (2011). Efter-
som interpunktionen inte verkar ensam utan just som del i yttranden, som 
den bidrar till att konstruera, blir kapitlet en beskrivning av skriftspråkliga 
enheter i materialet och inte bara av interpunktionstecken. Kapitlet kan där-
för också förstås som en ansats att bidra till förståelsen av skriftspråk inom 

                               
89 Ett sådant material lär det för övrigt vara omöjligt att finna, eftersom ju alla texter tillhör 
genrer, och ingen genre är mer representativ än någon annan.  
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ett dialogistiskt språkvetenskapligt ramverk (jfr Makkonen-Craig 2014b). 
Det dialogistiska perspektivet innebär en syn på grammatik som (dynamiska) 
strukturerande resurser som människor använder sig av i och i dialog med 
situerad och kontextualiserad interaktion – snarare än ett system med enheter 
och regler som kan brukas och appliceras. De strukturerande resurserna, det 
allmänna och abstrakta i språket, blir enligt detta perspektiv inte något 
medfött eller givet utan generaliseringar vi gör oss utifrån våra erfarenheter 
av interaktionsprocesser och mänskligt språkande (jfr Linell 2005a, Widoff 
2012b:66–67). 

Det dialogistiska förhållningssättet medför vidare att gränsen mellan 
grammatik och textlingvistik blir omöjlig att upprätthålla, och att skriftens 
spatiala och visuella aspekter måste beaktas. Också textlingvistiska analys-
verktyg och typografiska termer förekommer därför. Jag har alltså förhållit 
mig relativt fritt till olika traditioner och använt de termer som enligt min 
mening bäst beskriver de fenomen jag vill beskriva (till exempel annex, fras, 
apokoinou) och undvikt sådana som kan vara vilseledande (till exempel 
meningsfragment, ellips90), samtidigt som jag försökt tydliggöra vad de inne-
bär i denna undersökning. När det rör sig om begrepp som tidigare enbart 
har använts i relation till interaktion i samtal har jag oftast tagit upp dem till 
diskussion i relation till mitt skriftspråkliga material, snarare än att använda 
dem rakt av. I några fall, oftast när det rör sig just om skriftens spatialitet, 
har jag funnit det nödvändigt att komma med nya termförslag eller defini-
tioner. Några sådana nya begrepp är det redan introducerade interpunktions-
textur samt framåtpekande respektive bakåtpekande interpunktion. Termer 
som i denna avhandling, men inte alltid annorstädes, definieras grafiskt är 
ord och mening. En nackdel med att introducera ny terminologi är att jäm-
förelser med resultat av tidigare forskning försvåras. Eftersom den tidigare 
forskningen om interpunktion är så begränsad och har bedrivits inom så vitt 
skilda forskningsområden hade denna problematik kvarstått även om jag i 
detta kapitel hade anslutit mig tydligare till en viss bestämd grammatisk 
terminologi.  

                               
90 Begreppet ellips används i olika betydelser som här lätt hade kunnat sammanblandas: som 
beteckning för en konstruktionstyp (företrädesvis i samtal), som beteckning för ett retoriskt 
grepp och som beteckning för tecknet tre punkter eller en skriftlig konstruktion som avslutas 
med tre punkter. Det finns en beröringspunkt mellan dessa, men syntaktiskt osjälvständiga 
meningar eller ord kan i mitt material avslutas med flera olika skiljetecken; det finns alltså 
inga belägg för att koppla ihop det specifika tecknet tre punkter så starkt med en specifik kon-
struktion. Min bedömning är att en sådan fastslagen sammansmältning av form och funktion i 
beskrivningen riskerar att skapa en förförståelse som skymmer sikten för vad som sker i 
faktiska situerade språkliga yttranden. Samma argument kan användas mot benämningen 
parentes, som jag i avhandlingen använder både för tecknen ( och ) och för tecknen samt 
texten mellan dem (jfr Lennard 1992:1–2, som föredrar termen lunulae för själva tecknen); 
eftersom det inte finns något etablerat alternativ till denna term använder jag den dock ändå. 



 161

I likhet med Vološinov (1973:126) menar jag att det är omöjligt och 
metodologiskt tvivelaktigt att dra en strikt gräns mellan grammatik och stil. 
Samtidigt som det jag beskriver är konventionaliserat, finns det ofta flera 
mer eller mindre konventionaliserade alternativ. Meningar och stycken kan 
variera relativt mycket i längd, och olika skiljetecken kan ingå i liknande 
konstruktioner, utan att det är något anmärkningsvärt. Det är därför alltid 
fråga om resurser som utnyttjas i dialog. Valen som görs kan alltid betraktas 
som stilistiskt relevanta. Det Vološinov (1973:111) skriver om stycket torde 
gälla för skriftspråkets struktur på en mer generell nivå. Skriftens enheter 
orienterar sig mot varandra och mot en tänkt läsare och påminner på så sätt 
om samtalsturer: 

Were we to probe deeper into the linguistic nature of paragraphs, we would 
surely find that in certain crucial respects paragraphs are analogous to ex-
changes in dialogue. The paragraph is something like a vitiated dialogue 
worked into the body of a monologic utterance. Behind the device of parti-
tioning speech in units, which are termed paragraphs in their written form, lie 
orientation toward listener or reader and calculation of the latter’s possible 
reactions. The weaker this orientation and calculation are, the less organized, 
as regards paragraphs, our speech will be. 

Volosjinov påpekar också att stycken exempelvis ofta diskuterar det som 
sagts i föregående stycke. 

I detta kapitel beskriver jag först, i 8.1, de olika skriftspråkliga enheter 
som bildas och modifieras med interpunktion i materialet. I 8.2 redogör jag 
sedan för samspelet mellan dessa enheter och det jag kallar textens inter-
punktionstextur. 

8.1 Skriftspråkliga enheter  
Att skilja mellan skriftspråkliga enheter på olika nivåer är framför allt en 
vetenskapligt abstraherande verksamhet. Gränserna mellan enheter som 
språkvetenskapen delar in språket i är i det konkreta språkandet mycket mer 
diffusa än vi kanske intalar oss; verkligheten präglas av mångtydighet och 
förändring, hur än vetenskapen vill systematisera. Liksom Widoff (2012b) 
menar jag att språkvetenskapen saknar ett fenomenologiskt förhållningssätt 
och beskrivningar som inte fjärmar sig mer än nödvändigt från människans 
vardagsförståelse. Samtidigt är det vår uppgift att bidra med beskrivningar 
som synliggör mönster och konventioner i språkandet. Mellanvägen har här 
blivit en beskrivning som både talar om skriftgrammatiska, grafiska enheter91 
                               
91 Leech & Short 2007:170 använder just begreppet graphic units för de »pieces of text which 
are separated by punctuation (e.g. the pieces of language occurring between commas)» och 
jämför dem med talets tone units. Jag ser dock inget skäl att anpassa skriftförståelsen efter 
 



 162

som grafem, graford och grafiska meningar, och som ser dessa som delar av 
en större helhet, vilket bland annat innebär att liknande fenomen kan tas upp 
under olika rubriker. När det gäller interpunktion är det möjligen särskilt 
uppenbart att dess meningsskapande pågår i interaktion med både större och 
mindre enheter i skrift, på samma gång. Samtidigt är skriftliga enheter själv-
klara för var och en som skriver och läser, på ett sätt som talets enheter inte 
är; när vi tillägnar oss skrifttekniken lär vi oss att identifiera bokstäver, ord, 
meningar och stycken. 

8.1.1 Ord och deras delar 
Ordet hör till de språkliga enheter som å ena sidan behandlas som självklara 
av både språkbrukare och språkvetare, men som å andra sidan är något prob-
lematiska att definiera. SAG skiljer mellan lexikonord (ordet som lexikon-
enhet, vilken kan utgöras av ett rotmorfem, en avledning eller en samman-
sättning), grammatiskt ord (ett lexikonord inklusive alla dess böjda former), 
textord (en förekomst av ett [eventuellt böjt] lexikonord i dess textsamman-
hang, i skrift skilt från angränsande textord av mellanrum) och ordstam (ut-
tryck vilket antingen ensamt fungerar som lexikonord eller som element i en 
sammansättning eller en avledning). Denna prydliga indelning är användbar 
i abstrakta resonemang, men lämpar sig inte så väl för att beskriva ordet som 
skriftspråklig enhet. Den väsentliga distinktionen för denna undersökning är 
mellan graford (dvs. det SAG kallar textord) och grammatiskt ord. Graf-
ordet, definierat av mellanrummen runt det, överensstämmer i normalfallet, 
men inte alltid, med det grammatiska ordet. I detta avsnitt kommer jag att 
visa hur en spänning uppstår när grammatiska och grafiska enheter inte sam-
manfaller. I sådana fall tänker jag mig att den observanta läsaren kommer att 
söka efter mening i avvikelsen, eller efter en lokal (lexikal) norm som för-
klarar saken. Finner hon ingetdera betraktas troligen brottet som ett skrivfel. 
Det vi brukar uppfatta som ett ord är plötsligt uppdelat i flera, eller det vi 
brukar uppfatta som fras har blivit ett enda ord genom hopskrivning (eventu-
ellt med diviser). I romanerna ser vi hur detta grepp är ett sätt att involvera 
läsaren i berättares och romanfigurers världsbilder och i deras egna reflek-
tioner över ordens ljud, etymologi och semantik. 

8.1.1.1 Grafem 
I detta avsnitt tar jag upp hur meningsskapande processer syns på grafem-
nivå i romanerna. Framför allt rör det sig om variation beträffande typvariant 
(rak, fet eller kursiv stil) och skiftläge.  

                                                                                                                             
talet genom att utesluta enheter som i skriften skiljs åt av mellanrum eller andra inter-
punktionstecken.  
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Versal begynnelsebokstav, versalgemener, används enligt skrivreglerna i 
början av meningar och exempelvis repliker samt i namn och titlar. I alla tre 
romanerna förekommer dock andra versalgemena ord eller fraser (ofta sub-
stantiv eller substantivlika) relativt frekvent; versalgemener kan alltså inte 
bara användas för att följa skrivreglerna, utan de har också en uttrycks-
potential. Versalgemena ord sticker ut från mängden och kan få namnstatus 
eller på annat sätt etableras som fastare begrepp. I Fadevår kan jagets mor 
på s. 18 inte »följa med till skolan för hon måste gå till sitt jobb på Hud.» 
Versalen och kontexten gör denna mening begriplig; versalen visar att 
»Hud» är ett slags namn och inte det vanliga substantivet, och eftersom läsa-
ren redan fått veta att mamman är läkare kan hon inferera att »Hud» är en 
förkortning för »Hudkliniken» eller dylikt. Här underlättar alltså versalen 
inferensen. När orden Spökkiosken, Spökan och Trollkiosken är kursiva och 
versalgemena (s. 33) visar det att detta inte är några epitet som blir till i 
skrivandet, utan vad de verkligen kallades.  

Versalen som auktoritetssignal är ett bruk som kunde kallas både symbol-
iskt, eftersom det finns konventioner för det i svenskt skriftspråk,92 och ikon-
iskt. Auktoritetsgivande versalgemener är inte sällsynta i Förvandling: »Med 
doktorerna däremot en diskret införståddhet: vi som kan latin… jag här som 
med en intelligent min kan lyssna på Herr Doktorn när han nu förklarar…» 
(s. 60); »Då en Mor ska veckla ut sig i hela sin väldiga gestalt…» (s. 208). 
Versalgemenerna upphöjer här en person, men de kan även skänka större 
auktoritet till ett begrepp, som när poeten filosoferar om: »att världen en 
gång var ett ägg, ett enda helt, men sedan splittrades upp i allt kringkastat 
varande, och ska först i döden återförenas med Det Hela, i döden som i 
moderlivet» (s. 219). Detta versalbruk liknar filosofiska konventioner, och 
bidrar också på så sätt till gestaltningen av poetens avancerade resonemang. 
Något liknande sker när jaget sitter »fantiserande om denna fantastiska För-
lossning» (s. 222). I DIVA förekommer liknande exempel. På s. 212 signal-
erar versalgemenerna att den specifika referenten representerar ett mer 
generellt fenomen, som går att tala om som ett känt begrepp; vi talar inte 
bara om en kvinna som är mogen, utan om den Mogna Kvinnan som en viss 
typ: »Inte vet jag varför, rävögonen smalnar smalnar, och plötsligt är 
Drottningen inte Drottningen längre, hon är en Mogen Kvinna som betraktar 
ett Sexuellt TonårsUnder».  

I DIVA etableras också ofta ord eller fraser som fasta begrepp genom att 
stå i halvfet stil. Beroende på den inre kontexten och på om ordet eller frasen 
är allmänspråkligt eller nybildat tycks berättaren behandla dem som exem-
pelvis klichéer, nya eller särskilt viktiga begrepp, begrepp som brukar an-
vändas av andra (se 9.1.4) eller en kombination: »Inte dårpapper, menar jag, 

                               
92 Se Svenska skrivregler 2008:125 om versaler vid hederstitlar samt Dahl 2014 om versal-
gemener i juridiska texter.  
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papper bara, standardformulär.» (s. 25); »Så uppstår Frostträdet, med 
vilket rädslan avhjälps.» (s. 15). I det senare exemplet omfattar det halvfeta 
en substantivfras som skulle ha samma grammatiska funktion även utan 
markeringen, men ändå får en särskild status. Frasen kan antingen framstå 
som rekontextualiserad i det avseendet att berättaren förhåller sig till den 
som helhet på ett särskilt sätt, eller som en fras vars helhetsformulering är 
etablerad i en viss kontext. I det här fallet återkommer formuleringen gång 
på gång, och det finns många liknande exempel. Den senare tolkningen aktu-
aliseras därmed, och den halvfeta frasen påminner alltså om de versalgemena 
i exemplen ovan.  

I alla tre romanerna, men särskilt i DIVA, finns också ord som står helt i 
versaler. Hur dessa versala ord fungerar tas upp i 9.1.5, 9.2.1 och 9.2.5. En 
begreppsetablerande aspekt kan dock uppfattas även här, särskilt när det där 
handlar om ovanliga eller nybildade ord, som i romanen används flera 
gånger.  

Det förekommer att ett enstaka ordled men också ett enskilt grafem lyfts 
fram i skriftbilden med hjälp av interpunktion: »Här förlorar vi något: en 
munterhet, en öppenhet, en naturlighet (naturlikhet)?» (Fadevår s. 169). Så 
möjliggör interpunktionen subtila metaspråkliga kommentarer. 

8.1.1.2 Graford och ordled 
Graford är orden som faktiska skriftliga förekomster, definierade genom de 
mellanrum som omgärdar dem. Interpunktionen i ordskarvarna kan dock 
variera och har därigenom en vid uttryckspotential. Graford sammanfaller 
oftast, men inte alltid, med grammatiskt ord.  

Särskrivning: interpunktion inom ord. Genom att något vi förväntar oss att 
se hopskrivet, som ett ord, skrivs isär fästs läsarens uppmärksamhet vid 
formen, eftersom hon måste stanna upp och söka mening i brottet. Greppet 
syns i materialet när berättaren reflekterar över språkliga former och deras 
uppbyggnad – grafiskt, auditivt eller semantiskt. Flera olika interpunktions-
resurser används inom grammatiska ord i materialet: mellanrum, punkt, 
bindestreck, kursiv, halvfet stil eller versal (de två sista endast i DIVA). Alla 
dessa varianter kallar jag här särskrivning. I Fadevår är ordavbrotten ett 
viktigt stilistiskt element i skildringen av ett barns reflektioner över språket, 
ofta förenad med talspråklig stavning. 

Här: en splitter ny värld utan fyllisar och gatorna heter bäckar: Fiskebäck, 
Hornbäck, Svanebäck, Humlebäck, Sorlabäck och just sorla bäck är bra för 
det sorlar av barn överallt. (s. 11) 

I Förvandling finns en liknande lekfullhet och gestaltning av språket som 
kroppslig upplevelse. »Jag tänker ordet, och känner hur det argt spottar sig ut 
ur munnen: ass-kee-sen!» (s. 104). Särskrivningens synliggörande av ordets 
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beståndsdelar gör det möjligt att tolka det på nytt: »Och munnen, hon gör 
luftkyssar med läpparna: ”kom-mun-icera” – och barnet ser på hennes mun, 
rör sina läppar, små ljud kommer – ur hans strupe, ur hennes strupe.» 
(s. 188). Exempel på ikoniskt ljudhärmande särskrivning med bindestreck 
eller mellanrum finns i alla tre romanerna: »Synk-ro-ni-se-ra-de» (DIVA 
s. 312); »Gu u u u u u staav» (Fadevår s. 46, se även 9.2.1). Den spänning 
som uppstår när grammatiskt ord och lexikonord inte sammanfaller kan jäm-
föras med det som sker när grafisk och syntaktisk mening inte sammanfaller 
(se 8.1.2 nedan). 

Hopskrivning: graford som består av flera grammatiska ord. Liksom vi ovan 
sett hur grammatiska ord kan åtskiljas grafiskt, eller särskrivas, kan också 
flera grammatiska ord skrivas ihop – ofta med en liknande funktion: att syn-
liggöra något i de språkliga formernas visuella, auditiva eller semantiska ut-
tryck, hur berättaren uppfattar och förhåller sig till sina yttranden. Frasen 
definieras grammatiskt som en grupp ord med en bestämd uppbyggnad. I 
skrift är därför gränsen mellan ord och fraser i allmänhet tydligare än i tal, 
där kontraktioner (som junte, ’ju inte’) är betydligt vanligare. Att låta syntak-
tiska fraser bilda grafiska ord genom liknande kontraktioner eller på annat 
sätt bryta mot konventionen för vad ett graford syntaktiskt består i är dock 
ett stilgrepp som förekommer i alla tre romanerna i materialet. Vanligast är 
det i Fadevår. Ord och fraser kan till exempel vara hopskrivna med apostrof: 
»syck’somaatisk» (s. 15), »lära’na» (s. 195), »f’resten» (s. 12), »baf’att 
nämna några» (s. 83). Apostrofen blir den mellanväg som både underlättar 
läsningen genom att visa var något är utelämnat, och förmedlar ljudintrycket 
och jagets språkfascination. Fraser som uttalas som en enhet kan också 
skrivas ihop utan interpunktion:  

Han är som oss, ja, som barna, kammansäja, fast större. (Fadevår s. 14) 

Fraser som skrivs ihop kan också, på ett sätt som påminner om de status-
markerande versalgemenerna som nämnts i 8.1, etableras som fasta i berätta-
rens språkvärld. I romanvärlden i Fadevår skiljer sig antagligen »brapåfo-
poll» någon nyans från den allmänspråkliga frasen »bra på fotboll»; skriv-
sättet markerar att det är den lokala, gruppspråkliga frasen som används på 
t.ex. s. 27: »Det finns ejänkligen bara två kategorier pojkar: brapåfopoll/ 
intebrapåfopoll.» Skrivsättet kan också gestalta den process genom vilken en 
fras blir lokalt etablerad på detta sätt, i en grupp eller i berättarens medvet-
andevärld. En namnlös person som återkommer på s. 150–151 kallas andra 
gången helt enkelt för »han som blir full», och tredje gången skrivs detta 
smeknamn ihop med bindestreck: »han-som-blir-full». Längre ned på sidan 
berättar samma person en historia: »– Jo, det var paret som |...|». Fredrik för-
står dock inte poängen, »och då drar han sin fräckis igen, jodetvar...». Hop-
skrivningen antyder här inte bara att frasen »jodetvar» är fast och etablerad, 
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utan att hela historien har en fast form. Genom hopskrivning visar berättaren 
vilka fraser och begrepp som i textvärlden är vanliga och självklara. 

En liknande etablering av en fast fras syns i »enkoppochenknapp», som 
återkommer i DIVA som SannaMarias eget uttryck. Frasen står i halvfet stil 
och hopskrivet som ett graford, trots att vi syntaktiskt förstår den som en fras 
med fem ord. När två ord skrivs ihop med &-tecken på s. 243 i DIVA ger det, 
genom tecknets koppling till kommersiella namn och till barnspråk, intryck 
av att Diva vill markera att upplevelsen hon förmedlar är klichéartad: »Paus. 
(Under vilken man upplever ungdom&ensamhet).» Att mellanrum saknas 
mellan tecknet och orden gör dem än tätare sammanfogade. Andra inter-
punktionstecken kan alltså tillsammans med mellanrummet bidra till att för-
medla berättarens inställning till en fras som etablerad. 

Utelämnade ordled. Med interpunktion kan berättaren visa att något är ute-
lämnat, också en del av ett ord. De tecken som används i materialet är tank-
streck: »SMA –»93 (DIVA s. 61), tre punkter: »Metamor…» (DIVA s. 359) 
eller bindestreck: »Så här: ändelsen ”-sen” är där på grund av att han är av 
norsk-danskt ursprung» (Förvandling s. 49). Både tre punkter och binde-
streck kan användas på detta sätt enligt Svenska skrivregler (2008); det sen-
are anknyter också till språkvetenskapens konventioner för att visa ordled. 
Tankstreck för avbrott är inte heller något nytt fenomen (se kap. 2) utan 
måste betraktas som etablerat. Ordavbrott som dessa aktiverar läsaren, som 
måste inferera och fylla i det som saknas med hjälp av sin omvärldskunskap 
eller den lokala romankontexten. 

Sammansättningar och ordböjning. Sammansättningar kan bildas med eller 
utan bindestreck. Bindestrecket kan göra nya sammansättningar mer lätt-
lästa, som på s. 53 i Fadevår: », men så blir det plötsligt stopp i optimism-
maskineriet: sju radhus osålda!».94 Sammansättningar utan bindestreck fram-
står troligen oftast som mer etablerade (för berättaren), medan bindestreck 
signalerar att sammansättningen är ny, eftersom de flesta sammansättningar 
ju saknar bindestreck (undantaget sammansättning med förkortning o.d.). 
Strecket skapar alltså en sammansättning där leden är mer åtskilda än i en 
sammansättning utan bindestreck. Ett led eller hela sammansättningen kan 
på så vis aktualiseras genom bindestrecket, som på s. 184 i Fadevår: »ett o-
minne kring mamma». I Förvandling skapas regelbundet nya sammansätt-
ningar av omkastade och hopskrivna fraser, som på s. 142: »Jag kände ju till 
detta om honom, jag måste upprepa det för mig själv. Att han har det som en 
sjukdom! Ombytessjukan! Aldrigfastnahosenkvinnasjukan!» Vid några 

                               
93 Jag har här svårt att avgöra om tankstrecket föregås av mellanrum eller ej. 
94 Bindestrecket i detta exempel är alltså inte motiverat av avstavning i Fadevår. Detsamma 
gäller ordet »o-minne» nedan. 
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tillfällen används bindestreck vid sådana hopdragningar: »Hoppsan, kom där 
visst damm på min förnuftig-man-kostym?» (s. 178); här framstår dock inte 
variationen som systematisk eller meningsskiljande. 

Substantivliknande ord som vanligen inte böjs, som förkortningar eller 
pronomen, kan böjas med skiljetecken, i allmänhet kolon, mellan rot och 
ändelse. I Fadevår finns många exempel på detta, de flesta innovativa: 
»Att:et», »Vem:et», »f:or».  

8.1.2 Meningar 
Analysen av hur meningar och enheter inom meningar är konstruerade i 
materialet visar att skriftgrammatiska konstruktioner är uppbyggda med 
interpunktion som en integrerad och väsentlig del. I detta avsnitt definierar 
jag begreppet mening som en grafisk enhet och beskriver översiktligt 
meningens förhållande till olika syntaktiska enheter i materialet. Interpunkt-
ionens roll för att utröna relationer mellan enheter inom meningen tas upp i 
avsnitt 8.2 nedan. 

8.1.2.1 Meningen som grafisk enhet 
Begreppet mening hör liksom ord både till de mest allmänspråkligt utbredda 
grammatiska termerna och till dem som är svårast att definiera utan att pre-
cisera om det är samtal eller skrift man talar om. Linell (2005) argumenterar 
för att den syntaktiska meningen inte är en samtalsspråklig realitet utan »en 
skriftspråklig artefakt».95 Meningen som syntaktiskt definierad enhet är dock 
problematisk också för beskrivningen av skriftspråk. SAG, som utger sig för 
att beskriva såväl talets som skriftens grammatik, definierar exempelvis 
mening som »den största icke-underordnade syntaktiskt sammanhållna text-
enheten» (del 1 s. 197) men fortsätter med påståendena att meningen också 
kan »sakna satsform (icke satsformad mening) eller utgöras av två eller flera 
enkla meningar efter varandra (komplex mening)». Anförda meningar 
(s. 153) kan också enligt SAG vara underordnade en anförande sats. Att på 
detta sätt hålla fast vid meningen som syntaktisk enhet blir alltså ologiskt. En 
mening som är syntaktiskt sammanhållen och icke-underordnad, men sam-
tidigt inte måste ha en särskild syntaktisk form, kan innehålla flera meningar 
och även kan vara underordnad, tycks mig teoretiskt problematisk. Om en 
mening kan bestå av olika syntaktiska enheter behöver den definierats på 
andra än syntaktiska grunder, alltså – för skriftens del – grafiska. Det enda 
rimliga är därför att för skriftens del tala om dels grafiska meningar, dels 
makrosyntagmer (Loman & Jörgensen 1971:18) eller syntaktiska meningar 

                               
95 Linell 2005 är inte ensam om denna uppfattning; se t.ex. Ledin 1998, som sammanfattar en 
del tidigare synpunkter på meningsbegreppet och studerar hur skrivande skolelever orienterar 
sig mot det. 
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(SAG). Syntaktisk mening är då en syntaktiskt sammanhängande och själv-
ständig helhet. Den grafiska meningen är en enhet som befinner sig på textu-
ell nivå snarare än på syntaktisk nivå, och är interpunktionellt definierad: En 
mening börjar med versal och slutar med minst en punkt, ett utropstecken, 
ett frågetecken eller ett stycketecken (jfr Teleman 1974:255). Även enheter 
inom meningen kan inledas med versal eller avslutas med något av dessa 
skiljetecken, men dessa räknas alltså som ingående i meningen om inte båda 
villkoren är uppfyllda, enligt denna definition. »Hem. Bi. Träde.» (Fadevår 
s. 37) tolkas alltså som tre meningar.96 Också Leech & Short (2007:175) 
skiljer tydligt mellan syntaktiska och grafiska meningar, och påpekar att »the 
two notions of sentencehood usually match, but in principle they are matters 
of independent choice». 

Utropstecken, frågetecken och tre punkter fungerar i allmänhet både 
gränsmarkerande och prosodiskt/expressivt. När de avslutar mindre enheter 
än meningar dominerar den prosodiska/expressiva funktionen, som i dessa 
exempel ur Förvandling (s. 15, 19): 

Då passerar – igen! – en polisbil. 

Hon ser ut som en som man borde tycka om – rund och gosig, ”gamla mor” – 
men är hon inte överdrivet barsk? kritisk? innerst inne kyligt avvisande?  

Både inskottet i det första exemplet och de två sista predikativen i det andra 
står som syntaktiskt överflödiga eller fristående led i meningen.  

Ur syntaktisk synpunkt finns det grovt sett fyra typer av grafiska mening-
ar i det undersökta materialet:  

1. Den grafiska meningen sammanfaller med den syntaktiska.  
2. Den grafiska meningen innehåller flera syntaktiska meningar, sam-

ordnade grafiskt med interpunktion eller lexikalt med konjunktion.  
3. Den grafiska meningen består av en eller flera syntaktiska meningar 

enligt 1 eller 2, samt ett eller flera fristående led, avgränsade med 
interpunktion.  

4. Den grafiska meningen består av ett syntaktiskt beroende led och 
samverkar alltså syntaktiskt med en annan mening eller med något 
annat i inre eller yttre kontext. 

                               
96 Det finns exempel på knepigare fall i materialet: »Och då strax förenas de båda i en enda 
skällande upprörd husbonde: Tyst! och Plats! och Fy! – något sådant vill jag inte råka ut för.» 
(Förvandling s. 32). Om interjektionerna med utropstecken räknas som egna grafiska men-
ingar – hur behandlar vi då konjunktionerna däremellan? Eftersom jag inte gjort någon kvanti-
tativ undersökning har de få svårbedömda fallen dock inte ställt till med några allvarligare 
problem. 
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Gränserna mellan syntaktiska meningar kan i praktiken vara otydliga i skrift. 
Kategorierna 1 och 2 ovan är de vanligaste i löpande text. När den syntakt-
iska och den grafiska meningen inte sammanfaller i skrift, alltså i fall 3 och 
4, uppstår för det mesta en spänning mellan kommunikativa mönster och 
behov (jfr Linell 2005a:296) som aktualiserar de aktuella meningarna. Om 
forskningen inte på detta sätt skiljer mellan grafiska och syntaktiska enheter 
ter det sig mycket svårt att förstå och beskriva hur denna spänning fungerar.  

Meningar – syntaktiska som grafiska – kan utgöras av frågor. I samtal kan 
frågor ha rak eller omvänd ordföljd (deklarativ eller rogativ) eftersom fråge-
prosodi kan visa att yttrandet är en fråga (se t.ex. Linell 2005a:266, 
2011:318–326). På liknande sätt kan också frågor i skrift ha rak ordföljd, 
även om omvänd ordföljd är det prototypiska, eftersom frågetecknet signal-
erar att yttrandet ska tolkas som en fråga. Denna typ av frågekonstruktioner 
visar att ett yttrande kan konstrueras och behandlas som mer eller mindre 
frågande, som i denna frågande, responsiva mening med deklarativ ordföljd 
ur Förvandling (s. 197): 

Men att det skedde på skytteföreningens fester?  

8.1.2.2 Fristående meningsled 
Det jag kallar syntaktiskt fristående meningsled motsvarar i stort sett annex 
(Lindström 2008:74, SAG 1:154); jag syftar dock på de fall där de fristående 
leden också är grafiskt åtskilda med interpunktion. De kan vara inskjutna i 
meningen (inskott) eller stå före eller efter den syntaktiska meningen. Också 
dislokationer, annex som har samma referent som ett pronominellt element i 
den sats de hör till (se SAG band 1 s. 163, Geluykens 1992), hör hit. De 
syntaktiskt fristående meningsleden utgör i skrift en form av grafiska enheter 
mellan fras- och meningsnivå. Annex kan utgöras av en rad olika syntaktiska 
konstruktioner, vilket jag inte närmare utreder här; ur grafisk synvinkel 
räcker det att konstatera att meningen kan innehålla led som urskiljs av 
skiljetecken, står före, inuti eller efter en sats, och är fristående. Till skriftens 
annexkonstruktioner räknar jag också de rubrikliknande fristående menings-
inledare som ofta föregår kolon eller motsvarande: »Och nu: fångad!» (För-
vandling s. 19). De kan kallas rubricerande annex men kan också betraktas 
som anföringsmarkörer.  

Även om annex förekommer också i samtal vill jag hävda att det i skrift 
är fråga om en tydligt grafisk enhet, som är beroende av interpunktion. In-
skott kan vara långa och i sin tur rymma inskott; parallellitet och underord-
ning kan, tack vare interpunktionens klargöring av gränser och samband, bli 
mycket komplex. Den språkliga rekursivitet som i samtal begränsas av 
pragmatiska villkor kan troligen nå betydligt längre i skrift, eftersom skrift-
ens pragmatiska villkor ser annorlunda ut.  

Exemplet nedan, ur Fadevår (s. 58) visar ett komplext fall där ett inskott 
rymmer ett adverbial som även hade kunnat stå integrerat i meningen, utan 
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skiljetecken. Rent syntaktiskt är det alltså integrerat (fast inte nödvändigt) – 
här är det bara fristående i grafisk mening.97 Medan interpunktionen alltså 
kan användas för att infoga fristående led i en mening kan de också skilja ut 
sådana som i syntaktisk mening inte är det. Inskottskonstruktionen skapar ett 
avbrott och ett smärre röstskifte vid adverbialet, som här verkligen skjuts in; 
tankstrecken tycks gestalta »innerst inne» som ett djupare medvetandeplan: 

Hon kan knappt bärga sej och ser ut att vilja skrika men tvingas viska och jag 
vet – innerst inne – vad det gäller, vem det gäller. 

I en text som Fadevår, där inskotten är frekventa och kan avgränsas av såväl 
kommatecken som tankstreck eller parenteser, blir det emfashierarkiska för-
hållandet mellan tecknen tydligt. Tankstreck avgränsar inskottet tydligare än 
kommatecken och kan innebära smärre röstskiften, medan parenteser av-
gränsar det på ett ännu tydligare sätt som ger intryck av att det är mindre 
viktigt i sammanhanget eller mer påtagligt har en annan röst (se 9.1.3). 
Kommatecken är det lättaste tecknet, som avgränsar minst och i allmänhet 
inte fungerar som röstskiftesmarkör. Den exakta funktionen uppstår dock i 
den omedelbara kontexten. Inskott kan dessutom avslutas med exempelvis 
utropstecken eller frågetecken, vilka då förstärker expressiviteten i inskottets 
röst (se även s. 168 ovan). I exemplet nedan omges meningens första och 
tredje inskott av kommatecken, och innehåller underordnade kommentarer 
som dessutom inte lika påtagligt uttrycks med ett särskilt tonfall som det 
följande inskottet, som skiljs ut med tankstreck och dessutom har utrops-
tecken (Fadevår s. 198): 

Barnkören, vi har aldrig hört något liknande, stråkarna – stråkar i popmusik! 
– och glädjen i musiken spränger mitt bröst och aulan förvandlas till en kate-
dral, en popkatedral, när världen plötsligt vidgas |...|. 

Nära besläktat med inskottet är initiala eller finala annex, där det fristående 
ledet i stället för att skjutas in står före eller efter resten av meningen, på 
s. 215 i Fadevår med tankstreck: »som om hon ber om ursäkt för att hon inte 
är lika vacker, trots att det, ironiskt nog, är tvärtom – enligt min mening.» 
Initiala annex har i materialet ofta formen av dislokationer eller rubricerande 
annex, och är liksom inskott och efterställda annex enheter som genom inter-
punktionen markeras som syntaktiskt fristående i meningen. Dislokationerna 
kan fungera på olika sätt, men tematiserar starkt det dubblerade ledet: 
»Dansrestaurangen, den använder jag ibland i mina pornografiska fantasier.» 
(Förvandling s. 6). De påverkar också meningens rytm, och fungerar som 

                               
97 Detta kan jämföras med Thorells påpekande (1977:271) att »fria meningsled» kan vara 
antingen syntaktiskt eller prosodiskt självständiga, och SAG:s att »många» inskott omges av 
tankstreck respektive en särskild prosodi.  
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perspektivmarkörer eftersom de är mindre vanliga (i materialet förekommer 
de framför allt i Förvandling) och informella i skrift.  

Som en särskild variant av annex skulle man kunna betrakta dem som 
rymmer anföringssatser.98 Anföringssatser är annex där berättarens röst in-
griper för att klargöra perspektivet. Dessa underlättar läsarens medskapande 
process i berättande texter där allt som yttras har en röst (se exv. Mey 
1999:137) – de hjälper läsaren, enklare uttryckt, att hänga med. Därför är de 
ofta pragmatiskt mycket viktiga och förväntade, även om de är syntaktiskt 
självständiga. Ett exempel ser vi när jaget indirekt återger fru Svans repliker 
på s. 190 i Förvandling: »Mysterier är bäst, tycker hon. Men Sult är stark 
den också, så säger hon. ”Stark.”» Utan anföringssatserna visste vi här inte 
om rösten som jämför de båda romanerna tillhör fru Svan eller jaget. Någon 
form av interpunktion skiljer i allmänhet repliken från den kommande 
anföringssatsen, oftast ett komma eller, som här i Förvandling (s. 93), ett 
prosodiskt-expressivt tecken: »– Vilken klocka? säger han och reser sig, går 
mot bokhyllan.» Anförande konstruktioner kan också utgöra egna grafiska 
meningar, och till och med stycken, i synnerhet i DIVA (s. 65, s. 267): 

Kom hit nu. 
Vilket inte varit en glad uppmaning utan en order som ska efterföljas.  

”|…| Du ska vara som du är. Galen, dig själv och underbar.” Sa mamma.  

Här bildar de anförande konstruktionerna i stället beroende meningar (se 
8.1.2.3).  

Fristående meningsled kan finnas också på textnivå, det vill säga över 
meningsnivå, genom exempelvis parenteser runt fler än en mening. I Fade-
vår är många parenteser mycket långa, men det är påfallande att de ändå i 
allmänhet inte innehåller flera meningar. Även när de gör det, exempelvis på 
s. 47, står de mitt i en mening i den omgivande texten. Inskottet blir då 
underordnat meningen samtidigt som det höjer sig till textnivå. Också fot-
noter kan betraktas som en form av inskott på textnivå, om än spatialt undan-
flyttade.  

Fristående meningsled är i skrift, i likhet med till exempel uppräkningar, 
konstruktioner där interpunktionen framstår som en integrerad del, utan 
vilken de vore svårtolkade. Inskott avgränsas som regel med hjälp av dubbla 

                               
98 Med anföringssatser menar jag här beteckningar för såväl yttranden som tankar, åsikter och 
förnimmelser. Jfr Jönsson 2005 som beskriver anföring i samtal. Där fungerar anföringen gan-
ska annorlunda än i mitt skrivna material, mest påtagligt genom den rikliga förekomsten av 
anföringsmarkören ba, som inte förekommer i mitt material. Ändå är anföringsmarkörer av 
något slag ett fenomen som finns i både tal och skrift, med särskilda grammatiska kon-
ventioner. Anföringssatser (se t.ex. Lagerholm 2008:169) kallas ibland också anföringsfraser. 
Svenska skrivregler 2008 använder exempelvis båda uttrycken (s. 62, 183). I engelskspråkig 
stilistik talas ofta om parentheticals eller om verba dicendi och verba sentiendi. 
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kommatecken, tankstreck eller parenteser medan initiala och finala annex 
oftast markeras med enkelt kommatecken eller tankstreck. 

8.1.2.3 Beroende meningar 
Syntaktiskt beroende meningar kallar jag det när syntaktiska meningar är 
uppdelade på flera grafiska meningar som därmed kräver varandras (och 
läsarens) respons och samverkan. Grafiska meningar som syntaktiskt är 
beroende av andra meningar är inte direkt ovanliga i någon av romanerna, 
samtidigt som normen att grafisk och syntaktisk mening sammanfaller är 
stark. Ofta gestaltar en syntaktisk mening som delats upp i flera meningar ett 
särskilt tonfall hos berättaren – det är alltså fråga om den prosodiska/ ex-
pressiva funktionen hos interpunktionen (se även 9.2) – som på s. 119 i 
Förvandling: »Måste hem, skärpa mig. Dra upp linjerna för det fortsatta 
skrivarbetet. Och för artikeln, pengarna!» På s. 144 i Fadevår består många 
meningar av bisatser (se 7.6 ovan). Då aktualiseras det vanligen obetonade 
formordet »att» genom att det inleder meningar. Att meningarna är syntak-
tiskt beroende gestaltar också den svårighet att berätta och beskriva på ett 
fullständigt sätt som stycket handlar om. Man kan beskriva sådana konstruk-
tioner som att en eller flera meningar syntaktiskt »parasiterar» (jfr Linell 
2005a) på en eller flera meningar som föregår eller följer dem. Med en mer 
neutral benämning kan man säga att meningarna samverkar. I DIVA är det 
inte helt ovanligt att syntaktiska meningar är uppdelade på flera stycken 
(t.ex. s. 387). 

I samtliga romaner förekommer det också med viss frekvens att sådana 
element som en mening är beroende av – syntaktiskt eller kontextuellt – inte 
är utskrivna, utan måste underförstås eller medkonstrueras av läsaren. Läsa-
ren är visserligen alltid tvungen att medverka till att skapa den kommunika-
tiva situation som begripliggör konstruktionen, men i sådana fall har hon 
mindre underlag i texten, som när ett stycke inleds: »Eller dikter, då.» utan 
att konstruktionerna har någon utskriven konstruktion att parasitera på 
(DIVA s. 57). Detta har jag i anslutning till Linell (2005) kallat responsiva 
konstruktioner. Med detta menar jag att de är responsiva i förhållande till 
den lokala ko-texten men också att de därmed kräver något särskilt av 
läsarens respons för att bli begripliga. En mening som »Skolgården.» (DIVA 
s. 107) inleder ett stycke och fungerar rubricerande; den anger något om 
kontexten för det som ska komma. I Fadevår följs ett stycke med uppradade 
golfresultat av ett nytt stycke som, utan att subjektet är uppenbart, lyder 
»Och är i England». Ibland kan skriftbilden signalera att något är utelämnat 
genom tre punkter eller tankstreck: »Eller av en plötslig, brådstörtad leda: 
hur många gånger har vi nu inte… i dessa eviga gräl där hon aldrig… där 
han aldrig…» (Förvandling s. 37) »Och han… Men jag vill inte säga hans 
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namn.» (s. 49).99 I DIVA förekommer också x-och-x-konstruktioner, vilka 
också kan stå i egna meningar, rentav i egna stycken, som på s. 86, när en 
replik av Divas mamma, avslutad med »Han har ju också skrivit bra berät-
telser”», bemöts av Divas inre röst: »Berättelser och berättelser».100 X-och-x, 
som studerats i samtal, är alltid tillbakasyftande, men följs också, enligt 
Lindström & Linell (2007:20) av »den ofta satsformade efterkomponenten». 
Den responsiva konstruktionen består alltså i samtal av båda dessa led; med 
andra ord förväntar vi oss en fortsättning när vi hör en x-och-x-komponent. 
Här finns ingen sådan; läsaren får inferera fortsättningen på Divas respons. 
Som allt som sägs i en roman101 är konstruktionen här dubbeltydig: den visar 
att Diva ifrågasätter sin mammas ordval, men den fungerar också, i likhet 
med alla syntaktiskt beroende meningar och konstruktioner som inte för-
knippas med standardskriftspråk, som en perspektivmarkör som förstärker 
det interna perspektivet. Samma sak kan man säga om meningar i 
Förvandling som inleds med predikatet: »Kommer en ny dag när jag åter-
igen är så social.» (s. 194). Här är det dock inte interpunktionen utan syn-
taxen i sig som är markerad. Inom vissa skrivpedagogiska inriktningar skiljer 
man mellan tankeskrivande och presentationsskrivande (Dysthe, Hertzberg 
& Hoel 2011). Romaner som DIVA, Fadevår och Förvandling visar att drag 
som kännetecknar tankeskrivande också kan fungera som konstgrepp och ge 
den färdiga texten intryck av spontanitet och närhet till berättarens 
tankeflöde (se vidare kap. 9). 

Beroende meningar är ibland tydligt expressiva, som utrop och vissa 
frågor – konstruktioner som kan jämföras med retorikens aposiopes, excla-
matio och ellips (se t.ex. Lausberg 1960). Det är interpunktionen – utrops-
tecken, frågetecken eller tre punkter – som konstruerar denna expressivitet. 
Beroendet tolkar jag här ofta inte som syntaktiskt. I exemplet ur Förvandling 
nedan är det kunskapen om jagets ryggvärk ur meningen innan som gör 
meningen »Hållningen!» förståelig. En rad kursiverade expressiva meningar 
i Fadevår har varierande syntaktisk status men fungerar på liknande sätt som 
illustrationer av hur Freddan tänker sig att det kommer att låta på gatorna 
samma dag:  

En helt tydlig vårdag kommer, på eftermiddagen går jag ut: sjöpromenad. 
Ryggen värker lite. Hållningen! (Förvandling s. 83) 

                               
99 Bruket kan jämföras med det retoriska begreppet aposiopes, »ett litterärt stilgrepp bestående 
av ett plötsligt avbrott i en påbörjad mening i avsikt att framkalla en känsla av bävan eller 
oförmåga.» (Nationalencyklopedin uppslagsord aposiopes). I materialet är det dock inte 
obligatoriskt att använda ett visst tecken, som tre punkter, för detta, varför jag hellre beskriver 
det som en responsiv konstruktion som är markerad som sådan, till exempel i syfte att gestalta 
en tankeprocess (se kap. 9). 
100 Eftersom responsen inte omges av citattecken förstås den rimligen som tänkt. 
101 Jfr Bachtin 1997 om de sekundära talgenrernas dubbla expressivitet. 
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Jag förstår inte, men nu är det sista april och vi har ätit och jag vill ut på 
gatorna. Vi ska ju spela kula, massa nya kompisar och jag! Höst-i-vår! Stor- 
och småglaror! Familje! Han är plopp! Är han ploppad? Jippi! (Fadevår 
s. 42)102 

Enligt SAG:s klassificering av olika typer av »icke satsformade meningar» 
skulle vissa av de meningar jag räknar till denna kategori av beroende 
meningar kallas »interjektionsfraser», andra »huvudsatsekvivalenter». I den 
grammatiska tradition som SAG tillhör tycks mig dock analyser av mening-
ars samspel med varandra vara både ointressant och omöjlig eftersom 
exemplen där är både formellt och situationellt dekontexualiserade. De 
expressiva meningarna kan också jämföras med de konstruktioner som 
Makkonen-Craig (2014a:113) menar är särskilt dialogiska, genom att de 
skapar dynamiska relationer mellan flera yttranden, nämligen konstruktioner 
som associeras med »non-assertive communicative actions» som frågor, 
uppmaningar, och olika utrop och värderingar.   

8.1.3 Enheter på textnivå 
Över meningens nivå är texter strukturerade enligt genremönster och i enlig-
het med textens syfte. Textlingvistiken har i allmänhet inte ägnat interpunkt-
ionen något stort utrymme, men undersökningen visar att interpunktionen på 
flera sätt är avgörande för texters innehållsstruktur.  

Förutom de formella aspekter som tas upp i detta avsnitt kommer inter-
punktionens potential på textnivå upp i avsnitt 8.2 nedan. Markering av citat 
och visuella genreallusioner med interpunktion befinner sig ofta på textnivå, 
men tas upp i kapitel 9. Utöver meningar förekommer i materialet kon-
struktioner som versrader, listor, tabeller och liknande. Dessa har jag dock, i 
likhet med specialtecken (se 4.7), behandlat som genrelån med en över-
ordnad, visuellt alluderande funktion i romanerna, eftersom de förknippas 
med särskilda texttyper och genrer. De tas därför inte upp här utan i 9.1.5. 

8.1.3.1 Kapitel, storstycken och stycken 
Kapitelbrytning anges i både Fadevår och Förvandling genom sidbrytning 
och nedryck.103 I DIVA inleds varje kapitel också med en stiliserad hundbild 
och en kapitelrubrik i halvfet stil. Dessutom är boken indelad i sex större 
delar.  

                               
102 Att båda exemplen nämner vårens ankomst är intressant. »Våren» som kulturell företeelse 
kan här sägas vara en kontextuell faktor som färgar meningarna med hoppfull expressivitet. 
103 Sättningen av dessa båda böcker är överlag väldigt likartad, vilket delvis kan förstås som 
ett utslag av att de båda är utgivna av Albert Bonniers förlag med endast fem års mellanrum. 
Böckernas pärmar är också (förutom trycket) identiska. De är dock satta med olika typsnitt. 
DIVA är visserligen utgiven i Sverige på samma förlag, men inlagan och omslaget är identisk 
med den finlandssvenska förstautgåvan, utgiven av Söderströms i Finland. 
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I Fadevår innehåller varje kapitel i allmänhet en större episod och en eller 
flera ytterligare minnen, tankar eller företeelser som på något sätt är förknip-
pade med denna. I Förvandling omfattar kapitlen något mer oregelbundna 
enheter, och i DIVA är kapitlens omfång och struktur starkt varierande. Att 
kapitelindelningens principer skiljer sig åt mellan romanerna visar att den är 
en gränsmarkerande och expressiv resurs. 

Strömquist (1987) kallar stycketecknet för ett skiljetecken på textnivå. 
Styckeindelningen är en viktig resurs i alla de tre här studerade romanerna. 
Förvandling har en ganska avancerad inre styckehierarki med enkla stycken 
(markerade med indrag), storstycken (markerade med blankrad), avsnitt 
(markerade med flera blankrader och asterisk) och kapitel (markerade med 
sidbrytning kombinerat med nedryck). I Förvandling visar en följd korta 
stycken ofta hur en tankekedja vecklas ut, medan blankrader ofta följs av en 
hopsamling, en återgång efter utvikning eller ett scenbyte (se kap. 6). Såväl 
kapitelbrytning och styckebrytning kan också ha en rytmisk funktion – det 
tomma utrymmet på sidan erbjuder en vilopaus efter ett intensivt textparti. 
Den inledande meningen i ett stycke kan ha en funktion som liknar rubrik-
ens. Den första uppmanande meningen i ett stycke ur Förvandling (s. 114) 
tycks exempelvis kräva en föregående styckebrytning; den är en konstruk-
tion som blir begriplig genom att den föregås av ett avbrott i skriftbilden: 
»Hör nu här! Jag är inte den bortvände svältaren.» Detta slags framåtpek-
ande enheter påminner om radrubriker (se Svenska skrivregler 2008:23). De 
liknar rubricerande annex (se 8.1.2.2), men står i egna grafiska meningar och 
befinner sig på textnivå. 

I DIVA inleds vissa storstycken (stycken som föregås av blankrad och inte 
indrag) med att de första orden står i halvfet stil. De kan stå i en egen 
mening, men också ingå i en längre mening som inleder stycket. Även 
partier inuti stycken är ofta halvfeta eller versala i DIVA, varför funktionen 
även hos fetstilsmarkeringen av radrubrikerna inte bara är gränsmarkerande 
utan också expressiv. Efter blankrad kommer alltid ett skifte av något slag – 
i läge, perspektiv, stämning, tanke, skådeplats. Tomrummet öppnar alltså för 
omkontextualisering.104  

8.1.3.2 Grafiska ledfamiljer 
I DIVA ger ofta halvfeta eller versala ord, fraser eller meningar sidan en 
visuell rytm som kan betraktas som grafiska ledfamiljer, referenskedjor som 
antingen inte funnits eller varit svagare utan skriftbildens rytmiskt återkom-
mande särprägel (se s. 99 ovan). Termen ledfamiljer används inom text-
lingvistiken för att beskriva »det återkommande omnämnandet av förbundna 
referenter» (Nyström 2001:62). I det jag kallar grafiska ledfamiljer sker dock 

                               
104 Lotass 2002 beskriver tomma utrymmen på sidan som plats för »förflyttningar» i Stig 
Dagermans Bröllopsbesvär. Förflyttningarna gör i sin tur plats för läsaren, menar Lotass. 
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inte sammanhangsskapandet på det lexikala planet utan i själva skriftbilden. 
På s. 34 får »intelligens», »ett slags kaos» och »ensamhet» till exempel en 
koppling till varandra tack vare den grafiska markeringen, och på hela 
romanens nivå står de fraser som upprepas ofta i halvfet stil, vilket förstärker 
deras särskilda ställning i romanen. De finstilta parenteserna i Fadevår bildar 
en liknande kedja av yttranden med särskild ställning (här framför allt att de 
yttras av det berättande vuxenjaget). Grafiska ledfamiljer kan ses som ytter-
ligare ett sätt att ge texten struktur och sammanhang, utöver indelningen i 
enheter som stycken, avsnitt och kapitel, och strukturerande grepp utanför 
interpunktionens nivå. 

8.1.4 Ljusrum och tomhet 
Ljusrum finns på alla nivåer i texten; de ger bokstäverna konturer och av-
gränsar ord, stycken och kapitel. De befinner sig på gränsen mellan skilje-
tecken och typografi. Ordmellanrummet brukar räknas som ett skiljetecken 
och är då det vars innebörd och funktion är allra minst konventionaliserad 
och allra starkast kopplad till kontexten. Samtidigt är det ett mycket kraftigt 
verktyg. I leken med tomheten, som fylls med läsarens associationer från den 
föregående lokala kontexten tills en ny kontext har specificerats, blir detta 
förhållande uppdagat. Men även större ljusrum kan användas i liknande 
syften och samspela med innehållet på olika sätt. Som nämnts är blank-
utrymmen mellan stycken och större enheter ofta platser för omkontext-
ualisering. 

En talande tystnad omger i Fadevår raden »Eva har en härlig fitta.» 
(s. 159). Sidan före är tom, vilket inte är fallet före andra kapitel, och det står 
ingenting mer på denna sida. Raden är också centrerad på sidan. Men vad 
talar då tystnaden om? Eftersom Fredrik hittills levt ett kyskt liv, och någon 
särskild Eva inte nämnts på de närmast föregående sidorna, ger tomheten in-
tryck av att något är utelämnat. Den tomma sidan framför och tomheten efter 
den enda meningen på sidan blir symboler för denna utelämning. Det 
framgår inte förrän man vänder blad och fortsätter läsa att raden är citerad 
från en inristning i en skolbänk. Intrycket att något var utelämnat var alltså 
felaktigt, och det blir en komisk överraskning när det visar sig att yttrandet 
inte tillhörde jagets röst. (På sidan efter är meningen särskriven med ett ord 
per grafisk mening.) 

Även andra skiljetecken än ljusrummen mellan ord, stycken och kapitel 
kan fungera som tomma platshållare. Tomrum kan som Strömquist 
(2013:79) påpekar vara »dekorerade» med asterisker eller andra ornament, 
vilket förekommer i Förvandling och där markerar perspektivskifte (se 
9.1.2). Också de tre punkterna är en markör för tomhet; de står i allmänhet 
som platshållare för något underförstått eller outtalat, som det återstår för 
läsaren att återskapa. Tre punkter är visserligen ett regelenligt sätt att avsluta 
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en mening, men kan också markera att meningen egentligen skulle kunna 
fortsätta i all oändlighet, som på s. 198 i Fadevår: 

och när vi lyssnar tecknar vi samtidigt, Mange och jag, figurer, ansikten, 
gestalter, strecken växer ut till personer som påminner om människor man 
sett, ett ansikte avtäcker ett annat, i oändlighet, vi tar aldrig slut, ett leende 
blir en sur min som blir ett stöddigt uttryck som blir arrogant som blir buttert 
som blir… med fantasins motor borrar vi oss vidare och djupare in i världen 
|…| 

8.2 Interpunktionstextur och textstruktur 
I den första delen av detta kapitel träder ett myller av konstruktioner fram. I 
romanerna är det inte så att specifika syntaktiska konstruktioner alltid bildar 
samma grafiska enhet. Ett ord kan bilda ett stycke, och en mening kan inne-
hålla olika sorters fristående led, som i sin tur följs av liknande konstruk-
tioner i egna meningar. Här ska jag fördjupa resonemanget genom att be-
skriva variationen mellan olika möjliga enheter och det inre samspelet 
mellan interpunktionen och de grafiska enheter de bildar i texten – det jag 
kallar textens interpunktionstextur. Interpunktionstexturen kan vara gles, om 
interpunktionstecknen är sällsynta, eller tät, om de är frekventa, och den kan 
vara tung eller lätt, beroende på vilka tecken som används. Det senare be-
greppet kan delvis förstås som analogt med historiska begrepp som stora och 
små skiljetecken, eller med äldre tiders hierarkiska uppställningar av tecknen 
efter pauslängd eller syntaktisk placering. Tyngden hos tecknen är dock 
alltid relativ till textens inre och yttre kontexter; textens inre norm skapas 
och omskapas medan vi (skriver och) läser den liksom genrenormer också 
formas av detta. I analyserna har jag inte jämfört romanerna med några yttre 
normer utan framför allt studerat interpunktionstexturens variation inom 
varje text. I stället för att ordna enskilda tecken i en hierarkisk struktur tän-
ker jag att interpunktionstexturen som helhet i ett textparti eller en hel text 
kan röra sig längs med axlarna gles/tät och lätt/tung (se figur 2). Interpunkt-
ionstexturens meningspotential består, åtminstone i romaner, inte bara i möj-
ligheten att gå utanför en allmänspråklig konvention, utan än mer i möjlig-
heten till variation inom texten. Interpunktionstexturen är en rytmisk struktur 
där de tyngre och tätare partierna ofta aktualiserar det referentiella eller 
formella innehållet. Det som står i en kort mening, ett kort stycke eller ett 
kort kapitel kan därmed uppfattas som särskilt viktigt, men också som en 
kortare summering av ett längre resonemang eller en utförligare skildring 
som föregår eller följer på det. Lättare och glesare partier kan i stället ge-
stalta exempelvis samtidighet eller högt tempo. Meningar som följer på var-
andra i en linjär sekvens ger ett intryck av en linjär tankeföljd, men om 
punkten dröjer kan det linjära berättandet stanna upp och ögonblicket tänjas 
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ut. Interpunktionstexturen i en text eller en passage varierar alltså utmed två 
axlar, enligt figur 2 nedan, och relativt andra närliggande texter eller pas-
sager som kan vara relevanta som jämförelsematerial. 

Den lodräta axeln i figur 2 kan behöva förtydligas. Tecken som normalt skil-
jer större grafiska och syntaktiska enheter åt är tyngre än dem som normalt 
skiljer mindre enheter åt. Stycketecknet är alltså det tyngsta skiljetecknet 
följt av punkt, semikolon, kolon, tankstreck, kommatecken, oftast i ungefär 
den ordningen. Tecken som kan användas på många olika nivåer, som paren-
testecken, citattecken och suprasegmental variation tänker jag mig som lätta, 
men framför allt som mer relevanta för den vågräta axeln. Hur tungt eller lätt 
ett visst interpunktionstecken är avgörs dock i kontexten; i en roman som 
enbart använder punkt vore det till exempel meningslöst att tala om punkten 
som ett tungt tecken, utom när vi jämför romanen med andra. I 6.2.2.1 såg vi 
ett exempel på tät och tung textur i Förvandling (s. 50): »och spetsar öronen 
och hör hur de talar om … persilja, faktiskt. Odling av persilja. Matlagning 
med persilja.» (Förvandling s. 50). Utpräglat gles interpunktion finns i 
Fadevår (se s. 141, 144 ovan) och i Förvandlings slutkapitel, där en mening 
på s. 222 består av 98 ord med 6 kommatecken och ett kursivt ord (titeln 
Sult) som enda interpunktion (oräknat den inledande versalen och avslutande 
punkten). Exempel på tät och lätt interpunktion har vi exempelvis sett i 
Fadevår, när jaget spelar golf: »Slå, slå, gå, gå, nio hål, arton hål, slå, gå.» 
(se 7.6). 

Valet av interpunktionstecken inom meningar har stor betydelse för 
vilken information som lyfts fram i förgrunden – aktualiseras – och vad som 

lätt

tung 

tät gles 

Figur 2. Interpunktionstexturens axlar. 
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behandlas som bakgrundsinformation. Interpunktionen kan också förmedla 
ett intryck av att sådana förhållanden är oklara eller obestämda. Den gör det 
alltså möjligt att skriva diffust om det diffusa.  

Eftersom en omskrivning av meningar som innehåller kolon skulle kräva 
fler ord kan kolon ge ett ekonomiskt intryck och exempelvis signalera 
rationalitet eller rapphet eller ge ett komprimerat uttryck – beroende på den 
inre kontexten. I följande exempel ur Fadevår (s. 25) blir det särskilt effekt-
fullt, när satsen efter det rubricerande annexet och kolonet dessutom rimmar: 
»Teori: varje flock ska ha en syndabock». Tecken som tankstreck och tre 
punkter har ett vidare användningsområde och potential att uttrycka både 
utelämning eller effektivitet och fördröjning eller utdragenhet. Tre punkter i 
slutet av en syntaktisk enhet kan till exempel markera utelämning eller 
antyda att det finns en möjlig slutledning till något som sägs, inbjuda till en 
vidare tolkning. Parentetisk information kan uppfattas som mindre nödvän-
dig och mindre aktualiserad: »en stor stång Skånelakrits, eller en halv påse 
skorpor (av märket ”1874”)» (Förvandling s. 7). Omvänt är en mening som 
står i ett eget stycke särskilt aktualiserad. Förutom att underordna kan paren-
teser dock också sidoordna på olika sätt. Fler exempel på hur interpunktions-
texturen kan användas i den litterära gestaltningen finns i kapitel 9. Här ska 
jag gå närmare in på mer grundläggande funktioner. 

8.2.1 Hierarki och innehållsstruktur i meningar och texter 
Interpunktionen klargör symmetrin i relationen mellan textens element, både 
inom meningen och på högre nivåer, det vill säga om element är samordnade 
eller över- och underordnade. Hur detta sker på textnivå har jag beskrivit i 
8.1.3, varför jag här framför allt kommer att använda exempel på inter-
punktion inom meningen, även om resonemanget är principiellt giltigt även 
för högre nivåer.  

Interpunktionen möjliggör en mängd olikartade konstruktioner som inte 
syntaxen begripliggör, som uppräkningar, annex och olika framåtpekande 
konstruktioner som beskrivs i 8.2.2. De olika tecknen har olika vid potential 
i detta avseende. Tankstrecket är en vag relationsmarkör eftersom den kan 
användas i så många olika grammatiska sammanhang, mellan både sam- och 
underordnade led, och markera många olika relationer: additiva, temporala, 
finala, kausala. I ett exempel ur DIVA (s. 402) ser vi att det, trots att det syn-
taktiskt sett finns fyra huvudsatser i meningen och flera bisatser, är de två 
enheterna före och efter tankstrecket som är den grafiska meningens högsta 
och jämbördiga enheter, eftersom tankstrecket är tyngre än kommatecknen:  

Jag förklarar att en av Franses hobbier är matvägran – om det stämmer vet 
jag inte, det är bara något jag säger, för att det låter realistiskt eller för att ha 
något att säga och Franses blänger på mig och sväljer demonstrativt en mun-
full mos. 
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Interpunktionens hierarkimarkeringar är alltså överordnade syntaxens. Tank-
streck har också potential att särskilt lyfta fram en samordnad meningsenhet, 
som på s. 199 i Förvandling där den sista frasen i meningen får en särställ-
ning både genom tankstrecket och dislokationen med kommatecknet: »Fort 
ställer de stolarna på borden, mumlar hej och vips är alla skingrade, helt 
främlingsaktiga för varandra, så kan det förefalla – men jag, jag skulle vilja 
att gemenskaper var helt annorlunda, varaktiga, för hela livet!». 

Punkt och kommatecken används oftast mellan jämlika element, men är 
också relativt vaga jämfört med exempelvis kolon och semikolon, som är 
mer sällsynta och har ett snävare användningsområde. Semikolon är ett av de 
tecken som enligt skrivreglerna och i materialet används mellan huvudsatser 
(»Hon bryter av; hennes ögon är blanka.», Förvandling s. 127), en konven-
tion som gör att leden på båda sidor om semikolon uppfattas som jämbördiga 
även när den trotsas och semikolonet står mellan asymmetriska led. Satsrad-
ningar kan däremot gestalta hur ett skeende upplevs som slumpartat eller 
utan tydliga samband: »En fabrik exploderar, mänskor dör, jag sitter där.» 
(DIVA s. 208). Kommatecken kan användas runt inskott och på så sätt visa 
ett elements underordning, medan parenteser och tankstreck runt inskott i 
stället kan visa ett element som parallellt (se vidare 9.1.3) eller aktualiserat. 

Med två halvfeta markeringar i en uppräkning i DIVA (s. 25) betonas lik-
värdigheten i de uppräknande elementen. Genom fetstilsmarkeringarna mot-
verkar berättaren en eventuell tolkning av ordningsföljden som hierarkisk. 
Det som kommer först är inte automatiskt viktigast i Divas eget alfabet: 
»Och lika mycket som jag älskar mat älskar jag en massa andra saker. 
Matematiken, männen och kvinnorna, revolutionen, den som ska komma 
snart.» Ofta är interpunktionen ett av flera drag som fäster uppmärksamheten 
vid ett visst ord. En annan mening ur DIVA (s. 21) kan exemplifiera hur 
semikolon gör två syntaktiskt ojämlika element jämlika samtidigt som halv-
fet ger det enklare elementet större tyngd: »Det är skönt, det heta och det 
brännande, en ilning genom kroppen; det är lilla döden.» Den halvfeta mar-
keringen av den i boken upprepade frasen, som också är titeln på detta kapi-
tel, ger här ett vikttillskott åt det sista ledet som ytterligare kompenserar för 
det första ledets högre komplexitet, större omfång och två kommatecken. 
Meningens inre hierarki avgörs alltså även här av interpunktionen. Uppdel-
ning av en syntaktisk mening i flera grafiska ger på s. 127 i Förvandling jäm-
vikt åt två led som syntaktiskt sett är ojämlika (eftersom den andra är en del 
av den förstas predikativ): »Hon är medlidsam! Och snäll!» I en mening i 
Förvandlings inledning blir det första ledet mer aktualiserat än om de båda 
satserna skilts åt med ett tyngre skiljetecken som semikolon eller punkt: »En 
polisbil kommer åkande, jag hejdar mig i steget, vid strängen av svart snö.» 
Det som syntaktiskt är två satser, den senare med ett underordnat, preciser-
ande annex, blir grafiskt tre likställda enheter, men att det är lätta och vagt 
relationsmarkerande kommatecken som skiljer dem åt gör att den första 
(tematiserade) enheten lyfts fram något. Även typvariant kan styra tolkningen 
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av meningens innehållsstruktur och vad som lyfts fram. Att ett ord som upp-
repas flera gånger tätt intill varandra får en särskild status lokalt är vanligt i 
romanen och tillhör referensbindningen. Men i DIVA kan nyckelorden också 
ändra interpunktionell karaktär, till exempel genom att uppträda kursiva eller 
halvfeta och därmed framträda som rekontextualiserade (se 9.1.4). Ett 
exempel finns på s. 247, där ordet »historia» upprepas tre gånger, samtliga 
med olika referent; interpunktionen leker här med referensbindningen: 

Inte min mamma: hon har sin historia. 
Jag är en annan där. Det är inte här. I min historia. 
Östra läroverket har sin historia. 

Där kommatecken är valfritt kan det också lyfta fram ett annars obetonat 
element, som när detta satsadverbial blir ett annex – alltså avgränsat som en 
egen grafisk enhet: »Ja, en trång passage, jag ser det, verkligen.» (Förvand-
ling s. 40). Detta »verkligen» är betonat, trots att det inte handlar om en 
optisk syn utan en inre föreställning. Semantik och språkstruktur ger mot-
stridiga intryck och som läsare måste jag söka efter en begriplig lösning – är 
det som betonas kanske tankens filmiska aspekt, eller tankens tydlighet eller 
styrka?   

8.2.2 Fram- och bakåtpekande interpunktion 
De allra mest skriftspråksspecifika enheterna är det svårt att beskriva med 
grammatiska eller interaktionslingvistiska termer, eftersom de sällan upp-
märksammats där, då de är knutna till skriftens spatialitet. Interpunktions-
tecken kan peka framåt eller bakåt på olika sätt – aktualisera eller modifiera 
något som följer eller föregår dem.105 Nunberg (1990) har framlagt ett intres-
sant förslag till beskrivning av skriftspråkets enheter (text-categories). Hans 
beskrivning utgår inte från ett empiriskt material, och många av de konstruk-
tioner som förekommer i mitt material tas därför inte upp av Nunberg; han 
koncentrerar sig på den typen av konstruktioner som också förekommer i 
skrivregelsamlingar och utgår från sin intuition. Hans datalingvistiska per-
spektiv implicerar också en syn på texten som abstrakt teckensekvens. Ett 
intressant begrepp som Nunberg tar upp är dock colon-expansion, för den 
enhet som följer på ett kolon. Den konstruktion som Nunberg här noterar är 
verkligen påtagligt egenartad; i mitt material inskränker sig dock inte 
exemplen till kolon, en colon-expansion kan följa även på ett tankstreck eller 

                               
105 Rättare sagt pekar de åt höger eller vänster, i vårt skriftsystem. Man kunde också säga att 
de pekar uppåt respektive nedåt. Att tala om framåt och bakåt i texten kan sägas implicera en 
linjär textsyn, vilket jag har problematiserat annorstädes i avhandlingen (se 1.3, 3.1.2). Just 
det här fenomenet menar jag dock fungerar just genom skriftens linjära, sekventiella aspekter 
snarare än de spatiala. 
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tre punkter. Jag har därför valt att kalla detta för framåtpekande interpunkt-
ion. Kolon pekar i princip alltid framåt,106 medan frågetecken och utrops-
tecken pekar bakåt, på det som föregår dem, fram till föregående skiljetecken 
eller meningens början. Höger och vänsterparenteser pekar åt varsitt håll, 
ramar in, liksom citattecken. Flera andra skiljetecken, som tankstreck, tre 
punkter och styckeindrag, är dock mer flexibla och kan peka åt flera håll. 

Att kolon fungerar som anföringsmarkör finns angivet i skrivreglerna, 
men den framåtpekande funktionen är alltså bredare än så: förutom tal kan 
det »anförda» vara till exempel en tanke, ett sinnesintryck eller en känsla, 
som i dessa meningar på s. 19 i Förvandling: 

Jag har ju själv bett om det – men sedan dess har jag gått skräckslagen: 
bara jag nu inte möter fru Svan! Och hon drar mig in i den där källaren! 

Och nu: fångad!  

På den allra första sidan i Fadevår anförs ett synintryck i en miljö-
beskrivning: »Sedda ovanifrån: en svart matta som spricker upp här och där i 
vackra, gröna plättar.» Synintryck introducerade av kolon är i själva verket 
mycket vanliga i materialet.107  

I detta exempel ur DIVA (s. 208) är det återigen en anblick som talar; 
Divas utseende berättar att hon eventuellt väntar på att bli upphämtad: »4 
lemmar utfläkta åt 4 håll och fröken Våt Tskjorta i mitten: Kanske 
väntar jag på att någon ska komma och hämta mig.» Elementet som föregår 
ett framåtpekande tecken utgörs ofta av en enstaka fras, alltså det som ovan 
(8.1.2.2) kallats rubricerande annex: »Siffror siffror: siffror får pk-fågeln 
verkligen att börja krybbla sig och tydligt, i kaféstolen.» (DIVA s. 39). Även 
fenomen som brukar beskrivas som rubrikmarkering (till exempel typvaria-
tion och blankrad) kan betraktas som en form av framåtpekande inter-
punktion. 

Exempel på framåtpekande tankstreck är inte sällsynta i materialet. På 
s. 54 i Fadevår, heter det: »Som månen, alltså – stulen glans.» I detta exem-
pel ur Förvandling gestaltar tankstrecket det tvära kastet i tanken: »och just 
detta gör mig först helt lycklig sedan tvärt nervös – kommer man att skratta 
åt mig?» (s. 45). Också tre punkter kan användas framåtpekande: »Så tränger 
det in… Olyckor. Samlevnadsproblem.» (Förvandling s. 128). När tre 
punkter pekar framåt ger det intryck av tankfullhet eller dröjsamhet i tanken, 
i denna interpunktionstunga konstruktion, som står i ett avsnitt med många 
                               
106 Undantaget när kolon används för att markera gräns mellan rot och ändelse, som i »lp:ar» 
(Ekelund s. 174) 
107 Danius (2013:319) har beskrivit hur Flaubert använder kolon i kombination med stycke-
brytning för att introducera en synupplevelse, på ett sätt som påminner om filmens närbilder, 
och kallar kolonet för »berättarens pekfinger» (ibid. s. 323). Greppet kan alltså inte antas vara 
särskilt nytt eller utmärkande just för mitt material. 
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korta stycken och sett generellt tät och tung interpunktionstextur. Liknande 
konstruktioner med kolon får ett större eftertryck och en annan klarhet och 
bestämdhet, som här på s. 181 och 188, där framåtpekande kolon och bakåt-
pekande utropstecken tillsammans fungerar på detta sätt: 

Ja, så tänker jag med glädje: här är människan i sitt esse!  

Och samtidigt nykter, arbetsam, flink: den ambitiösa nyblivna mamman. Men 
under flinkheten ligger den yra häpenheten: att jag skulle få bli så lycklig! 
Hon går och skrattar: vad solen skiner vackert! I Sundbyberg, denna härliga 
stad! 

Tankstreck kan, som vi har sett, fungera framåtpekande, men meningar med 
tankstreck kan också ha omvänd ledföljd, så att den tankeanförande satsen 
kommer efter tecknet: »Jag måste ge mig ut och möta någon annan – det står 
helt klart för mig. Upprätta skillnad.» (Förvandling s. 82). Sådana bakåtpek-
ande konstruktioner kan ge ett spontant intryck – som om de växer fram 
medan de skrivs, tänks eller uttalas. På s. 45 i Förvandling står en liknande 
anföringskonstruktion inskjuten och pekar både bakåt, med tankstreck, och 
framåt, med kolon: »”Lomonosovs öden är inriktade på framförande i stora 
slottssalar” – en sådan mening läser jag och den ger mig en formlig stöt av 
lycka: å, nu uppenbarar sig ett sammanhang! Det spontana uttrycket knyter 
dem till de upplevande jaget och skiljer dem därmed från de mer konven-
tionella anföringssatser, yttrade av det berättande jaget, som beskrivits i 
8.1.2.2. 

8.3 Syntes 
Interpunktionen strukturerar skriften på alla nivåer. Undersökningen ger stöd 
för den hypotes om tre överordnade funktioner som presenterades i 2.6: 
interpunktionen har potential att markera gränser och samband, ange prosodi 
och expressivitet och ge mening åt skriftbildens visualitet och spatialitet.  
Trots att interpunktionen har en särskilt framskjuten plats i kapitlets beskriv-
ning av grammatiska mönster i skriftspråk framkommer även resultat som är 
intressanta på ett vidare plan än interpunktionens. Interpunktionen är en 
integrerad del av skriftspråket som möjliggör många konstruktioner och ger 
skriften potential att se ut på många olika sätt. Kapitlet visar att konstruk-
tioner som tidigare bara beskrivits av samtalsforskare, eller som inom etab-
lerade grammatiska traditioner beskrivits som fragmentariska eller felkon-
struerade, kan vara närvarande och funktionella även i ett romanmaterial. 
Relationen mellan genreöverskridande och genrespecifika normer är något 
som skulle behöva diskuteras vidare och som jag knappast tagit upp alls. 
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När vi studerar skriftens enheter och strukturerande resurser är det nöd-
vändigt att betrakta flera nivåer samtidigt; det finns ingen fundamental skill-
nad mellan grafiska strukturer inom och ovan meningens nivå. Däremot är 
det viktigt att skilja mellan grafisk och syntaktisk struktur. Undersökningen 
visar att interpunktionens roll är överordnad syntaxens, när de står i konflikt. 
En grafisk mening behöver exempelvis inte innehålla en huvudsats, och ett 
meningselement som har en syntaktiskt tillbakadragen position kan lyftas 
fram med hjälp av till exempel halvfet stil eller tankstreck. När interpunkt-
ionen står i kontrast mot syntaxen är ofta något element i texten särskilt aktu-
aliserat. Grundläggande för en undersökning om skriftens grammatik är en 
medvetenhet om hur språkets förkroppsligande (embodiment) påverkar 
språkandet och språkandets utveckling. En generell skillnad mellan samtal 
och skrift som ofta påpekas men sällan undersöks i praktiken är samtalets 
sekventialitet (linjäritet) och skriftens spatialitet. Även om också skriften i 
stort sett alltid är sekventiellt organiserad, och samtalande människor använ-
der sina kroppars spatialitet som ett element i språkandet, varierar förutsätt-
ningarna här på ett sätt som får vissa konsekvenser för organisationen av 
samtal och skrift (jfr Auer 2009). I denna undersöknings material är skriften 
förkroppsligad i tryckta böcker med boksidor, där den organiseras genom 
paratexter och delas in i kapitel, avsnitt, stycken, meningar och så vidare 
med hjälp av rubriker och interpunktion, inklusive olika slags ljusrum. Spati-
aliteten medför alltså att såväl syntaktiska som grafiska resurser strukturerar 
skrivna texter. Grafiskt meningsskapande kan samverka med lexikalt och 
syntaktiskt men också kontrastera mot dem.  

Eftersom skriftspråk inte är en (ofullkomlig) avskrift av tal, utan själv-
ständigt, bör det också beskrivas utifrån dess egna villkor. Beskrivningen av 
skriftspråkandet kommer med nödvändighet att omfatta interpunktion. Även 
om traditionella grammatiska beskrivningar ofta har beskyllts för att vara 
skriftspråksbaserade grundar de sig inte på empiriska studier av förkropps-
ligade, multimodala skrifthandlingar som interaktion. Grammatiska över-
siktsverk nämner visserligen ibland grafiska meningar och graford, men 
även om tomrummen mellan orden och bokstävernas linjära följd är det mest 
givna exemplet på interpunktionens gränsmarkerande funktion, är enheterna 
i skriftlingvistiska sekvensstrukturer, för att låna ett begrepp från samtals-
grammatiken, fler än så. Interpunktionen möjliggör ett utvecklat skriftspråk 
med en mängd skriftkonstruktioner som placerar textens enheter hierarkiskt, 
aktualiserar dem och ger pragmatisk information om hur yttranden ska tol-
kas. Skriftspråkliga konstruktioner som (den grafiska) meningen kan konkur-
rera med och bryta upp syntaktiska konstruktioner. Som. Makrosyntagmen. 
Mot bakgrund av resultaten i denna avhandling menar jag att det är orimligt 
att studera grammatik, i synnerhet syntax på satsnivå och högre, utan att ta 
hänsyn till yttrandens förkroppsligande i skrift eller samtal. SAG, som utger 
sig för att beskriva både tal och skrift, har kritiserats för att enbart vara base-
rad på skriftspråk och inte ta samtalsgrammatiska konstruktioner i beaktande 
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(se t.ex Anward & Nordberg 2005:5). Jag menar att SAG inte heller tar hän-
syn till skriftliga yttrandens särskilda förutsättningar och att en syntaktisk 
beskrivning som inte integrerar interpunktion inte kan kallas skriftspråks-
baserad, utan i stället bör beskrivas som abstrakt. (Med detta inte sagt att 
SAG trots detta inte är ett grundligt och användbart verk i många avseenden.) 

I studiet av en roman är det berättelsens struktur eller en viss rösts tanke-
struktur som uppvisas. Såväl kapitel som stycken konstrueras som kognitiva 
och narrativa segment. Den närmare karaktären hos kapitel, stycken och 
avsnitt skiljer sig åt mellan romanerna, som alltså i hög grad konstruerar sina 
egna interna normer utifrån sina övergripande berättartekniker och teman. 

Ett resultat med särskild relevans för stilistiken är vilken rik menings-
potential som finns i interpunktionstexturen. Generellt kan man säga att när 
interpunktionstexturen varierar skapar gles och lätt interpunktion starkare 
samband inom ett avsnitt medan tät och tung interpunktion aktualiserar 
särskilda ord eller sekvenser. Hur interpunktionstexturen används berättar-
tekniskt i materialet behandlas vidare i kapitel 9. Där behandlas även hur 
interpunktionen markerar gränser mellan röster och perspektiv i texter. Båda 
dessa funktioner är relevanta för stilistiska studier av såväl skönlitterära 
texter som facktexter. 

Avhandlingens resultat relaterar i flera avseenden till teorier om textling-
vistik och textbindning, och en vidare förståelse av interpunktionens roll i 
skriften bör kunna utveckla dessa. Den sekventiella följden av ord, fraser, 
satser och meningar är en av flera resurser för textbindning, och interpunkt-
ion är en annan. Interpunktionens textbindning verkar i materialet dessutom 
ofta vara starkare än syntaxens, till exempel vad gäller sam- och underord-
ning mellan element i texten. Den kan ersätta, förstärka eller kontrastera mot 
satskonnektiver och innehållsstruktur i meningar och texter. I Förvandling 
finns en avancerad styckehierarki, och i DIVA finns kapitel på olika nivåer. 
Liksom styckeindelning har kapitelindelning ägnats förvånansvärt lite veten-
skaplig uppmärksamhet. Strömquist (1987:77) har beskrivit hur styckeindel-
ningen i text uppfattas som signalerande en tankestruktur: 

Denna tankestruktur har för skriftspråkets del gett upphov till generella regler 
för när det är lämpligt att avgränsa en textuell enhet. Så väljer skribenter 
gärna att inleda ett nytt textstycke, t ex när nya företeelser eller personer förs 
in i handlingen, vid ny tid, nytt rum eller ny händelse. Styckeavgränsning är 
också vanlig när en ny aspekt på ett ämne tas upp. Genom segmentering i 
dessa fall markeras den kognitiva enheten. 

I dag när texters multimodalitet och spatialitet alltmer börjar uppmärk-
sammas i textanalyser är det särskilt viktigt att inte glömma det som sker 
också på skriftytans nivå, i gränstrakterna mellan språk och grafisk form.  
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9 Skriftens röster 

Med interpunktionens hjälp strukturerar skribenter och läsare skriftliga ytt-
randen, skiljer berättelsens röster från varandra och avgör hur olika utsagor 
ska uppfattas och tolkas. I samspel med andra språkliga drag, och med inne-
hållet på både det lokala yttrandets och romanens nivå, bidrar interpunkt-
ionen i romanerna till gestaltningen av personer och deras upplevelser och 
ger dessutom ofta information om berättarens inställning till det egna berät-
tandet. De övergripande resultat som presenteras i detta kapitel anknyter till 
narratologisk synvinkelforskning såväl som till det bachtinska röstbegreppet 
(båda dessa områden skisseras i avsnitt 3.2.2 ovan). Kapitlets utgångspunkt 
är ett antal observationer om hur röster avgränsas och ges expressivitet som 
jag har gjort i flera av romanerna och som jag inte heller betraktar som 
specifikt intressanta för just dessa romaner, utan som viktiga för vår förstå-
else av hur synvinklar, röster och intonation gestaltas i skrift på ett mer all-
mänt plan. De flesta av de fenomen som beskrivs i detta kapitel inskränker 
sig rimligen inte heller till skönlitteratur, utan borde kunna studeras inom de 
flesta texter – i synnerhet inom de genrer som Bachtin kallar »sekundära tal-
genrer», som journalistiska och argumenterande genrer men även vetenskap-
lig text där Zahle (2004:839) exempelvis har påpekat hur texten i noter kan 
vara betydligt mer personlig och humoristisk än huvudtexten. Röster och 
perspektiv skiftar i många slags texter. Enligt Bachtin kännetecknas dock 
romanen av sin rika blandning av röster, som bryts mot och för en dialog 
med varandra.  

Röst- och synvinkelskiften har studerats inom narratologi och andra 
discipliner, men interpunktionens roll har, som tidigare påpekats, varit relat-
ivt osynlig i sådana studier. Mey tar inte särskilt upp interpunktion i sin 
undersökning av voice management i litterärt berättande, men flera gånger 
noterar han mer i förbigående hur citattecken, kursiv och talstreck uppträder 
vid röstskiften (t.ex. s. 180, 285–286). Mey skiljer sig i detta avseende från 
exempelvis Cohn (1978), som i sin viktiga genomgång av olika former av 
tankeanföring i jagberättande aldrig nämner interpunktionen i sina egna 
exempel. Ändå berör Mey exempelvis inte styckeindragets röstskiftesmar-
kerande potential, och han lämnar mycket osagt om den viktiga betydelse 
interpunktionen har för att möjliggöra komplicerat polyfont berättande och 
voice management. Mey (2000:114 ff.) gör en mycket intressant analys av 
ett utdrag ur Virginia Woolfs Jacob’s Room, där han markerar röstgränserna 
med lodstreck. Vid samtliga 52 lodstreck förekommer gränsmarkerande 
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interpunktion – citattecken, stycketecken, tankstreck och i enstaka fall 
komma eller punkt – vilket Mey dock inte nämner. Även om enstaka forsk-
are som intresserat sig för synvinkelskiften alltså inte kunnat undgå att inter-
punktionen har en roll att spela, är detta vad jag vet den första undersökning 
som kan konstatera att interpunktionen kan vara helt oumbärlig. Andra inter-
punktionsstudier har dock varit inne på liknande tankegångar. DeVere Brody 
observerar i sin performanceteoretiska undersökning av interpunktion att 
»punctuation coreographs and orchestrates thought» (2008:13, 82), samt att 
»different forms of typographical excess» i Ellisons Invisible man »represent 
important shifts in the narrative» (s. 69). Short (1999) uppmärksammar den 
typografiska variationens betydelse för förflyttningar mellan berättelsens 
nivåer i en roman av Irvine Welsh. Deras observationer bekräftas av mina 
resultat.  

Kapitlets indelning ska inte förstås som ett försök att en gång för alla skilja 
mellan olika former av röstskiften. I själva verket är gränserna mellan de 
olika fenomenen ofta otydliga, liksom gränserna mellan röster; som Bachtin 
(t.ex. 1981:416) påpekar är exempelvis romanens berättarröst full av influ-
enser från andra personers yttranden. En inflytelserik stilteoretiker som tagit 
intryck av Bachtin är Roger Fowler (1996:149), som påpekar att det inte 
heller finns någon entydig gräns mellan anföring och relation i litterär prosa: 

At first glance, there might appear to be a very sharp distinction between pas-
sages of dialogue, where the characters’ voices seem to take the stage, and 
passages of prose writing, where the narrator takes charge. But in fact, narra-
tive discourse engages in another class of dialogic interactions: between the 
narrator and the characters, and between the narrator and the reader.  

Den första delen av detta kapitel behandlar interpunktionens roll i fördel-
ningen av talutrymme mellan textens olika röster, ibland kombinerad med en 
visuell avbildning av en skriftlig förlaga. Begreppet röst ska här förstås brett 
och som innefattande både synvinkel, fokalisation och anföring. Begreppet 
röstskiften anknyter till de byten av talsubjekt inom ett yttrande som Bachtin 
beskriver (1997:232). Jag behandlar alltså röst och talsubjekt i princip som 
synonymer, och vill samtidigt understryka att ett jag kan uttrycka sig med 
flera olika röster, eller utifrån olika subjektiviteter (jfr Björklund 1995, 
Edmiston 1989; se 3.2.2). Romanen som helhet är enligt Bachtin (1997) ett 
yttrande och har som sådant en stabil författarposition, men detta yttrande 
formas också på flera sätt av främmande ord. Anförda röster och inlånade 
fraser är ett av de sätt som främmande ord influerar texten. Både Bachtin och 
Vološinov (1973:129) nämner faktiskt att citattecken signalerar röstskiften i 
skrift, men som vi ska se är det flera interpunktionstecken som kan ha denna 
funktion. Tonfallsskiften ska här förstås som variation i den »expressiva 
intonation» som vi använder för att »uttrycka den talandes emotionellt 
värderande förhållande till ämnet för sitt tal» och som uppfattas också vid 
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tyst läsning (Bachtin 1997:226). När jag använder termen tonfallsskiften är 
det alltså inte fråga om ett byte av talsubjekt. (I praktiken är dock gränsen 
mellan vad som uppfattas som tonfalls- och röstskifte ofta flytande och i 
flera fall kan mina gränsdragningar säkert diskuteras.) Även berättarröstens 
eget tonfall kan förställas eller förändras, vilket gestaltas och uppfattas med 
interpunktionens hjälp. Hur röster och tonfall får sin karaktär eller expressiv-
itet, genom interpunktionens prosodiska/ expressiva gestaltning, behandlas i 
9.2. Interpunktionstexturens skiftningar mellan och inom partier i texterna 
kan fungera som ikoniskt verktyg för att exempelvis skildra karaktären hos 
en viss aktivitet, ett visst medium eller en viss person.  

9.1 Gränser mellan röster och tonfall 
I detta avsnitt beskriver jag olika former av röst- och tonfallsskiften som sker 
i materialet, där interpunktionen har en avgörande roll. Interpunktion som 
markerar gränsen mellan röster är något de flesta skribenter och läsare tro-
ligen använder sig av utan att vara medvetna om det. Interpunktionen verkar, 
som så ofta, utan att fästa uppmärksamhet vid sig själv. 

9.1.1 Direkt diskurs 
Direkt diskurs, det vill säga anfört tal (se s. 68, not 44), innebär med Vološi-
novs ord (1973:116) att berättaren återger ett yttrande som behandlas som 
tillhörande någon annan, som alltså ursprungligen varit självständigt och 
hört hemma i en annan kontext. Med Björklunds terminologi (1993, 1995) 
kan man säga att en romanfigur tar över utgångspunkten i alla avseenden; 
hon blir både talare, observatör och upplevare. Undersökningen visar att 
interpunktionen i materialet anger både gränserna för direkt diskurs – var 
repliker börjar och slutar – och dess prosodiska karaktär eller expressivitet: 
röststyrka, tonfall, tempo och rytm, de senare aspekter som framför allt tas 
upp i 9.2 nedan.  

I Fadevår och Förvandling kan talstreck, citattecken och kursiv markera 
gränserna för direkt diskurs. En replik som markeras med talstreck eller 
citattecken står vanligen i ett eget stycke, medan kursiverad anföring brukar 
stå i samma stycke, ibland samma mening, som textomgivningen. I Förvand-
ling är det ofta sjungna eller dramatiska repliker som står kursivt, medan 
Fadevår använder kursiveringar för att lyfta in direkt anförda ord eller fraser 
i berättarröstens återgivning av interaktion (narrative report of speech acts; 
se Leech & Short 2007:259), som på s. 57 där tankstrecken anger gränserna 
för inskottet medan kursiveringen förtydligar att det här är tjejernas röst som 
hörs: »Tjejerna vet att jag rodnar för allt och sjunger Freddie tyst, tyst, – 
Freeeeddiiii – för att få se mej rodna.» Citerade ord eller fraser kan också stå 
helt integrerade i den omgivande meningen, sånär som på kursiveringens 
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gränsmarkör: »Han har abbsoluutgehör, säger pappa» (s. 43); »och här är 
alla skåningar men jag är upplänning, säger de, och fnissar lite.» (s. 19). 

Det förekommer också att inledande versal och avslutande utropstecken 
markerar ett ord som direkt diskurs inskjutet i berättarens återgivning av 
interaktion (och att det uttalas på något särskilt sätt). I allmänhet finns då en 
anföringssats eller ett kolon i närheten, men det är versalen och utropsteck-
net som markerar den exakta röstskiftesgränsen, som när jaget i Förvandling 
återger hur det brukar låta när hennes grälande grannar skäller på sin hund: 
»Och då strax förenas de båda i en enda skällande upprörd husbonde: Tyst! 
och Plats! och Fy! – något sådant vill jag inte råka ut för.» (s. 32). Ofta 
verkar den här typen av citat vara mindre noggrant återgivna, medan citat 
med talstreck och nytt stycke markerar en mer exakt och detaljerad återgiv-
ning. I följande exempel ur Fadevår sker ett klart röstskifte när berättaren 
tecknar ett slags karikatyr över gitarrspelande pojkar. Fraserna med versal-
gemener och utropstecken är explicit markerade som anföring, men återger i 
sammanhanget snarast jagets uppfattning om vad personerna uttrycker utan 
att använda ord. Jaget tar på sig att ge röst åt dem; med Björklunds termino-
logi (1993) kan man säga att berättaren är talare och observatör medan tjej-
tjusarna är (påstådda) upplevare. 

Jag avskyr dessa slippriga tjejtjusare vilkas hela väsen basunerar ut ett Se 
mej! Kyss mej! och de två melodierna förföljer mej, som ett memento över 
mitt ständiga misslyckande med tjejer. 

Inskjutna repliker i Fadevår kan också vara samtidigt direkta och indirekta; 
de står inom citattecken eller kursiverade och är ordagrant återgivna, för-
utom pronomina som behåller huvudpersonens deixis: »Hon ”vill säja mej 
nåt”» (s. 57); »De har nånting att säja mej, säjer de lite högtidligt.» (s. 23). 
Björklund menar att pronomina är en markör för talarens utgångspunkt; med 
hennes terminologi skulle därför jaget bli talare i dessa citatmarkerade ytt-
randen, medan den som tilltalar är observatör och upplevare. 

I ännu mer subtila skiften är det fråga om ett slags röstimitation snarare än 
om ett citat. När »Fabbro Torsten» på s. 112 får sitt predikativ i kursiv: »han 
är ju ingenting» är formuleringen inte berättarröstens egen utan kommer från 
farmor, som hörs flera andra gånger på liknande sätt i detta kapitel. Formul-
eringen återkopplar också till en liknande på s. 45, där också pappas attribut 
är lånat, men där detta markeras genom genrealluderande interpunktion (se 
7.2.4): »Kanske är det för att han inte är nåt och att pappa är Bitr. Överläk. 
på Flens.» När berättarrösten lånar fraser och formuleringar, och med inter-
punktionens hjälp markerar dem som lånade, kan han förmedla inte bara sin 
egen världsbild utan också omgivningens. Pappans vokabulär återges på 
nästa sida: »(pappa gillar förresten inte Borgare, det vill säja Tråkiga Männi-
skor = såna som aldrig sjunger och spexar)». Versalerna gör här frasen 
»Tråkiga Människor» till ett fast begrepp (se 8.1.1.1), medan kursiveringen 
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lägger ordet Borgare i pappans mun. Berättarrösten lånar inte bara ord och 
fraser från omgivningen; han markerar själv att han gör det och gör därmed 
ordens polyfoni synlig på skriftytan. Härigenom blir interpunktionen ett 
redskap för att lyfta fram och tematisera detta dialogiska fenomen.  

Dessa blandformer förekommer inte i repliker återgivna med talstreck, 
vilket i Förvandling och Fadevår är den entydigaste interpunktionella citat-
markören, eftersom den i princip alltid föregår muntlig direkt diskurs. 

DIVAs hantering av främmande röster har många likheter med de andra 
romanerna, men där finns också skillnader. I DIVA kan citattecken, talstreck 
och halvfet stil markera direkt diskurs. Eftersom halvfet också kan fungera 
på andra sätt i romanen är det i de fallen i särskilt hög grad den lokala ko-
texten som visar att markeringen har en replikmarkerande funktion. Om 
hunden Texye står det på s. 144 i DIVA: »Men står kvar i alla fall, rör sig 
ingenstans. Ta mig upp nu, Dumma Diva, jag vill upp i Divas famn.» Här 
påminner anföringen om »Se mig! Kyss mig» i citatet ur Fadevår ovan; 
återigen ger jaget röst åt (vad hon uppfattar som) en annans upplevda 
position. 

Halvfet eller kursiv markering ensamt fungerar alltså inte som anförings-
markör. Däremot kan sådan bokstavsvariation markera gränserna där andra 
drag antyder att flera röster hörs. I den andra meningen av dessa två (DIVA 
s. 84–85) tycks röst och utgångspunkt vara Divas i det normalstilta och 
Franses i det halvfeta: »Det är inte vad det handlar om, jag är inte per 
definition min sexualitet, som är per definition vild och obegränsad. Jag 
ÄR ingen sexuell inriktning, världen kan vara RÖD och GUL och GRÖN 
och BLÅ, säger min väninna Franses.» Att jag tolkar den första halvfeta 
satsen som Divas beror på att hon upprepar den gång på gång i romanen; den 
senare halvfeta satsen upprepas också, men i princip alltid som Franses 
motto. Det är visserligen ett motto som inspirerar Diva och som hon hade 
kunnat ta i sin egen mun, men anföringssatsen tydliggör att det i det andra 
fallet är Franses röst som kommer till tals. Men inte heller här är det fråga 
om någon prototypisk direkt diskurs; repliken återger något Diva menar att 
Franses brukar säga, snarare än en konkret replik som yttrats vid en viss 
tidpunkt. Även här blir talet polyfont. 

Betydelsen av vägledande interpunktion vid återgivet tal blir uppenbar när 
sådan saknas. I två stycken på s. 142 i Fadevår tilltalas Freddan i tredje per-
son, men utan minsta citattecken, anföringssats eller talstreck. Vem som ytt-
rar sig är oklart, trots deiktiska ord som »vi» och »här». Den andra meningen 
av de tre alluderar dessutom till Voltaires Candide. Är det Freddan-jaget 
själv som för en inre dialog, pojken som tilltalar den vuxne eller vice versa, 
är det en kollektiv tidsandas röst Freddan hör eller är det Candides?  

Var inte rädd, Freddan. 
Vi lever i den bästa av alla världar. Här kan ingenting hända. 
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Det är naturligtvis inte bara vägledande interpunktion som saknas utan också 
kontextuell information – men kombinationen skapar en ovisshet som för-
stärker intrycket av otrygghet eller förebud i detta korta kapitel som inletts 
»En morgon darrar allting till.» Ytterligare en typ av anföringsmässig 
dubbeltydighet ser vi på s. 231 i Fadevår, där talstrecket indikerar att 
repliken sägs ut högt, medan anföringssatsen antyder att det handlar om en 
tyst tanke, där »ibland» dessutom gör att tanken verkar vara mindre exakt 
återgiven, i likhet med Franses ord ovan:  

– Vill ingen bli nåt här? undrar jag ibland. 

Citat av sådan karaktär, som inte återger ett specifikt yttrande utan en 
generaliserad föreställning om ett yttrande som förekommer regelbundet, 
förväntar vi oss antagligen ofta återgivna som indirekt diskurs.  

Sammanfattningsvis är anföring i de studerade romanerna ett komplext 
fenomen, som ofta enbart äger rum i huvudpersonens inre rum, och som kan 
vara mer eller mindre direkt. Alla författarna använder diffusa citat och 
synliggör på det sättet berättarens tolkningsföreträde såväl som att orden och 
yttrandena är gemensamma och dialogiska snarare än individers egendom, 
och att enskilda yttranden kan rymma flera kontrasterande eller konkurrer-
ande röster. 

9.1.2 Perspektivskiften 
Eftersom samtliga tre romaner i materialet har en homodiegetisk berättare är 
perspektivskiften mellan olika personer (se 3.2.2) i relationen relativt ovan-
liga, om vi undantar den växling mellan jagpositioner som ska tas upp i 
9.1.3–9.1.4 nedan. I Förvandling förekommer det dock att andra personers 
tankar och intryck, som jaget omöjligt kan ta del av (om de inte läses som 
ingående i hennes fantasi), förmedlas i relationen. Vid denna form av röst-
skiften spelar interpunktionen en avgörande roll, trots eller just genom att 
den verkar diskret och i tysthet. Ibland skiftar synvinkeln i ett helt kapitel; då 
fungerar kapitelbrytningen, interpunktionellt och grafiskt markerad, som 
röstskiftesmarkör. (Så sker t.ex. på sidorna 62–69 där fru Svan är upplevare.) 
I kapitel där flera personer turas om att fungera som upplevare, som på 
s. 120–136, står en centrerad asterisk omgiven av blankrader som gräns-
markör. Efter enbart blankrad sker ingen förändring i vems perspektivet är, 
men däremot ofta en växling i tid och/eller rum. I slutkapitlet (s. 217–222) 
sker ett undantag från den interna norm som skiljer perspektiven åt med 
antingen asterisk eller kapitelbrytning; flera röster (poetens, jagets och 
Leilas) varvas utan grafisk markering. Här, där grafiska gränsmarkörer sak-
nas, framstår de andras tankar tydligare som jagets fantasier – när hon tänker 
på dessa personer föreställer hon sig deras upplevelser och erfarenheter. 
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I de partier där tredje persons upplevelser förmedlas är tankarna i allmän-
het direkt anförda och omgivna av citattecken, till skillnad från i jagpartierna 
där det oftare rör sig om fri indirekt diskurs. När undantag sker och citat-
tecken omger första persons direkt anförda tankar skapas en distans mellan 
olika jagpositioner, medan fri indirekt diskurs ger intryck av en större närhet 
och enhet i tanken. På s. 128–129 är det boutiqueinnehaverskan Leila som är 
upplevare, med de inre rösterna direkt anförda inom citattecken, och en 
anmärkning som kan tillskrivas berättaren eller en annan inre röst i parentes: 

”Kvinnornas kroppar” tänker hon (som om hennes egen var något annat) ”– 
hur de sväller och krymper, öppnas, stängs, blir glatta, skrynklas. Fettvalkar, 
benknotor. Stinna, klotformade bröst. Tunna bröstpåsar, platt hängande.” 
Hon sammanfattar: ”Obeständigheten. Inkarnerad.” 

Men när partiet fortsätter går det över i fri indirekt diskurs: 

Tänker sedan: ”Kläderna.” Hur hon själv skapar ett konstens fortbestånd åt 
den flyktiga kroppen. Människovävnadens tillfällighet, men konstens mar-
mor. 

Här ser vi hur kolonet flyttar upplevelsens deixis från en berättare till Leilas 
eget upplevelserum, och hur hennes röst hörs även efter citattecknet, så att 
tankarna är fritt anförda.  

Med Björklunds modell skulle stycket i de två citaten närmast ovan kunna 
beskrivas så här: Berättaren är talare, observatör och upplevare i anförings-
satserna. Inom citattecknen är talare, observatör och upplevare Leila (direkt 
diskurs). I parentesen är berättaren talare och möjligen upplevare, medan 
Leila är observatör. I den sista meningen, med fri indirekt diskurs, är berät-
taren talare medan Leila är observatör och upplevare. Den berättare som bit-
vis i Förvandling antar andras synvinklar än jagets kan beskrivas som en 
»covert narrator»; en sorts sekundär berättarroll.  

Det vore mycket intressant att studera interpunktion i ett material med 
heterodiegetisk berättare och fler skiften mellan olika personers röster i relat-
ionen. Det parallella berättandet, som härnäst tas upp, samt andra former av 
röstskiften i kapitlet, är dock nära besläktade med denna typ av perspektiv-
skiften (eller fokalisationsskiften). 

9.1.3 Inre dialog och parallellt berättande 
Interpunktionens funktion som gränsmarkör gör det möjligt att rucka på 
språkets linjäritet och skildra något på två sätt samtidigt; berättelsen får ett 
ytterligare plan. Ofta är det parenteser som rymmer en alternativ formulering 
eller tolkning till det nyss sagda. Berättarjaget skapar sig en röst skild från 
det upplevande jaget, en röst som till exempel kan komma med diverse 
metakommentarer eller associationer ur skrivandets här och nu. 



 193

Genom att associationerna stoppas in i parenteser kan den kringliggande 
texten följa en berättande linje, en dramaturgi, utan att det som inte passar in 
där helt rensas ut ur berättelsen. Det kan också gälla rent syntaktiskt, som 
med en finstilt parentes på s. 44 i Fadevår, citerad nedan. Med inskottet blir 
meningen svårläst, så parentesen stoppar undan det bökiga inskottet, men 
låter det ändå finnas med. Det parallella berättandet ger intryck av att texten 
ger utrymme också för det som inte är omedelbart relevant i sammanhanget, 
eller som det upplevande jaget är omedveten om, men som finns med i det 
berättande jagets tankar. Ett realistiskt berättande kombineras med ett mer 
impressionistiskt, och verkligheten gestaltas som flerskiktad.  

Farmor (högkristen, domprostdotter, nu sitter hon uppflugen på ribbstolarna i flickläroverket i 
Linköping, hon är tolv år, vi skriver 1899, det är dans nere på golvet men hon är strängeligen 
förbjuden att medverka i syndfullheten, hela hennes liv – en längtan efter den dans hon förbjöds 
att delta i och jag ber min eviga aftonbön för hennes skull och har gjort allt för att råda bot på det 
hon tvingades förtränga) är mittpunkten och när vi är i hennes lägenhet är vi mitt i 
vår värld. 

I Fadevår såväl som i Förvandling används inskott flitigt för att låta flera 
röster eller tonfall komma till tals parallellt. I Fadevår är parenteser mycket 
vanliga när berättaren växlar mellan att anta pojkens röst i berättelsens nutid 
och den vuxnes röst i skrivande stund (upplevande respektive berättande 
jag). I exemplet nedan har det berättande jaget återigen ordet inom parentes, 
och kommenterar eller diskuterar där i efterhand det som sker utanför paren-
teserna, där rösten tillhör det upplevande jaget. 

Och här förstår jag att det inte bara är ljuset, aprilljuset, som gör att det här är 
ett annat land (det finns en glasvägg här, hör ni det?, en glasvägg mellan 
världarna och än idag kan jag skära mej på Malmö och Malmöiterna, som om 
de, ibland, stannar upp och ser främliggörande på mej när jag pratar, en liten, 
nästan osynlig glasridå i blicken, varpå jag kastas tillbaka, ner i den där 
ravinen mellan Skåne och Sverige). (s. 19–20)  

Med parenteser kan alltså ett parallellt berättande, parallella perspektiv och 
röster, framträda i en och samma mening. Även andra tecken kan signalera 
tillfälliga röstskiften; i allmänhet är det inte interpunktionstecknen i sig som 
visar att perspektivet förändras, utan att något i den lokala ko-texten är 
annorlunda. Interpunktionen är dock nödvändig eftersom den klargör gräns-
erna. De olika rösterna kan också tillhöra helt olika personer. På s. 99 i 
Fadevår återges ett långt stycke av ett idrottsreferat i radio i form av direkt 
diskurs. I det långa citatet är ett antal kommentarer från pojken, som lyssnar, 
till kommentatorn inskjutna i parenteser (se även 9.2.1 nedan). Parenteserna 
gör det här möjligt att följa två röster samtidigt: radiorösten, som kommen-
terar fotbollsmatchen, och det upplevande jagets inre röst, som kommenterar 
radiorösten.  
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I Förvandling finns gott om exempel på en subtilare, men liknande, sorts 
parallellt berättande. Med annex, avgränsade från det omgivande yttrandet 
med parenteser eller tankstreck, kan tankar på flera nivåer gestaltas. De kan 
skilja tysta tankar från hörbara röster eller rymma kommentarer till eller kon-
textuell information om det egna yttrandet, kommentarer som interpunkt-
ionen kan framställa som yttrade med ett annat tonfall. Placeringen av infor-
mation i parentetiska inskott kan också ge ett oplanerat intryck, som om be-
rättaren inte förmår ordna berättelsen utan återger jagets upplevelser simul-
tant och huller om buller. Samtidigt är just interpunktionens gränsdragningar 
nödvändiga för att åstadkomma detta. 

Jag ska hem och äta! (Det vattnas redan i munnen.) Ta mig igenom livet 
ätande! (s. 128) 

När jag inte skriver (men det gör jag numera, flitigt!) så travar jag runt i dessa 
promenader. (s. 148) 

Liksom i Fadevår kan också den omgivande meningens syntax förbli enkel 
genom att den kontextuella informationen placeras inom parentes. I exem-
plet nedan finns även inskott med kommatecken; där sker dock inte samma 
tonfallsskifte som mellan tankstreck och parentes. 

Men fru Svan, hon går sin mycket lilla promenad (höfterna!) bort till affären, 
sakta som det alltid blir, men liksom buren denna gång av koltrastsången, och 
tänker på meningen med att skriva. (s. 164). 

Inne på hallmattan – herregud! – ligger ett vykort. (s. 165) 

De olika tecknens roll i avgränsningen mellan olika röster och tonfall skapas 
i samspelet mellan dem. Parentesernas avgränsning kan uppfattas som tyd-
ligare än tankstreckens, enligt den konvention som utvecklas i Förvandling. 
Det parentetiskas relevans tycks mer avlägsen; i en mening på s. 43 används 
båda medlen och parenteserna tycks flytta bort inskottet en nivå medan tank-
streck flyttar fram och aktualiserar det finala annexet (jfr 8.2). 

Får en så tydlig vision av denna tid, hur människor går med hastiga ryckiga 
steg över gatorna och sedan ställer sig i köer, köer för bröd (men hennes 
barndom var på landet, hon får komma till det sedan) – en så stark synbild, 
hon måste kunna fånga den i ord! 

Variationen mellan skiljetecken runt inskott kan också möjliggöra ett avan-
cerat myller av olika röster, som komma, tankstreck och parentestecken gör i 
några komplexa meningar på s. 163 i Förvandling: 

Men, frågar jag mig nu, den där obetvingliga lusten att dansa tätt intill just 
honom – den kraften som jag då kände, var det – jag går nu sakta förbi huset 
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där den gamle mannen bodde (dog han?), går sakta för att kunna tänka redigt 
och klart – var det, det är den helt avgörande frågan, en kraft som fanns bara 
inne i mig, en danslust, en kåthet, kanske en lust att bli med barn… eller var 
det en kraft mellan oss två, något som uppstod därför att det var just han och 
jag och inte några helt andra? Och att där alltså finns ett mellan som det 
skulle vara värt att ta fatt i…? Fan också, jag vet inte. 

De olika röstnivåer gestaltade i den grafiska strukturen som jag talar om här 
korresponderar alltså inte nödvändigtvis med den syntaktiska hierarkin, utan 
kan illustreras som i tabell 3. 

Tabell 3. Inre röster på olika nivåer gestaltade i meningens grafiska struktur. Ur 
Förvandling s. 63 

Vilka röster som uppfattas och vilka yttranden som yttras på vilken nivå är 
naturligtvis en tolkningsfråga; exempelvis kan parentesen i mitten av 
meningen också tolkas som yttrad av en ytterligare berättarposition. Med 
Björklunds anförda modell i åtanke kan man också hävda att det i själva 

Upplevarjag 1 Upplevarjag 2 Berättarjag
Men 
 , frågar jag mig nu,
den där obetvingliga 
lusten att dansa tätt intill 
just honom 

 – den kraften som jag då 
kände,

var det 
 – jag går nu sakta förbi 

huset där den gamle 
mannen bodde 

 (dog han?)
 
 , går sakta för att kunna 

tänka redigt och klart – 

var det 
 , det är den helt 

avgörande frågan, 
en kraft som fanns bara 
inne i mig, en danslust, 
en kåthet, kanske en lust 
att bli med barn… eller 
var det en kraft mellan 
oss två, något som upp-
stod därför att det var 
just han och jag och inte 
några helt andra?
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verket är berättarjagets röst som uttrycker också det upplevande jagets obser-
vationer. Tabell 3 ska därför ses som ett tentativt tolkningsförslag som vill 
illustrera principen om att jaget positionerar sig med olika röster i en inre 
dialog. Skiljetecknens roll som gränsmarkörer gör det svårt att placera in 
dem i tabellen. Man skulle kunna hävda att samtliga gränsmarkerande skilje-
tecken hör till berättaren. När röster är inskjutna har jag ändå placerat de 
inskottsmarkerande skiljetecknen (parenteser, kommatecken och tankstreck) 
hos den inskjutna rösten, eftersom jag har bedömt att om de också kan sägas 
markera expressivitet i någon form gäller detta rösten i inskottet.  

Interpunktionen låter texten skildra tankens vandringar och associationer, 
dess mer cirklande eller dialogiska än linjära och monologiska rörelse och 
formuleringssökande. Parenteser kan också skilja den yttre dialogen från den 
inre, och visa att de pågår simultant. Flera andra intressanta exempel finns i 
en diskussion på s. 102–103 i Förvandling, där det osagda till sist tar lika 
stort utrymme som det sagda: 

– Du kanske inte förstår (jag vill anklaga henne! stirrar på henne där hon 
står som en smal stängel helt nära mig)… hur det känns att vara något så här 
fruktansvärt… instabilt. Dels (jag försöker nu ordna upp det)… att vara i den 
här kroppen som är en enda förvandling – sväller, tjocknar, putar… Dels (det 
är det andra, nu har jag fått ordning!)… är man… inne i en karaktär som ska 
förändras till att bli öppen för en annan varelse, ta ansvar för den, underkasta 
sig den varelsens alla behov… (Ordet ”underkasta” gör mig dyster, eller 
kanske mera arg än dyster)… inte undra på om kvinnor faller för att bli 
masochister! (så får jag plötsligt till det). 

Här rodnar jag, helt kännbart. ”Masochister” – hur kom jag till att yttra ett 
så pinsamt ord inför en nästan främmande människa? En sådan… intimitet! 

Efter den långa repliken med tyst tänkta kommentarer i parentes följer ett 
stycke där sådana kommentarer står utanför parentes. Stycketecknet anger 
här röstskiftet i stället för parentestecken. Men nu har vi också förflyttat oss i 
tiden – det som tänks i stycke två tänks efter repliken, det som tänks i par-
enteser tänks simultant med talet.  

Också i DIVA används parenteser för att möjliggöra parallellt berättande. 
I exemplet nedan beskrivs de förtryckta frågorna i en »minnesbok» utanför 
parentes medan svar som Diva föreställer sig att hon kunde lämna återges 
inom parentes (s. 19): 

I boken ska man beskriva sig själv. Man ska berätta vilken hårfärg man har, 
var man bor och vilka ens intressen är. Vilka skolämnen man tycker om, om 
man går i skolan (matematik!). Och vilka maträtter (leverlåda!). 

Det finns fler exempel på att en röst hörs i parentes och en annan utanför, 
även om de är färre i DIVA än i Fadevår och Förvandling. På s. 385 återges 
en replik av Daniels fru medan Divas kommentarer till densamma återges 
inom parentes: 



 197

”Den är en innekatt”, säger hon liksom förklarande, fortfarande så snällt och 
vänligt ”den blir lite tokig på utsidan. Men den är snäll, husse är i badet (till 
katten eller till mig? Eller är detta en psykologisk felsägning som hon blir 
medveten om först i efterhand för hon går igenom vad hon sagt i efterhand, 
på något sätt syns det inte på henne att hon har hört vad hon har sagt, hon 
babblar på, lugnt och mjukt och oändligt vuxet), vi kanske borde prata.” 

I detta fall är citattecknen inte överordnade parentesen; i den hörs åter 
berättarjagets röst. Parenteser kan rymma många olika sorters växlingar, 
parallella återgivningar och rekontextualiseringar; det är i det situerade ytt-
randet som parentestecknens signaler tolkas mer precist. 

9.1.4 Rekontextualiserande tonfallsskiften 
Vissa röstskiften är så subtila att det kan vara korrektare att tala om en berät-
tarröstens tillfälliga ompositionering – ett tonfallsskifte eller ett nyansskifte i 
förhållningssättet till ett yttrande. Vološinov (1973:131) talar om att lånade 
ord och uttryck blir »made strange», samtidigt som talaren också ger dem ett 
eget uttryck av till exempel humor eller ironi. Orden uttalas flerstämmigt. 
Volosjinov menar att detta särskilt gäller när de främmande orden omges av 
citattecken – själv använder han dock kursiv för att tydliggöra vilka partier 
som han menar är på detta sätt främmande. Fenomenet är utbrett i alla tre 
romanerna, och kan beskrivas som en raffinerad teknik för att i skriftlig inter-
aktion uttrycka subtila, men viktiga, nyanser. Denna undersökning tar ju fasta 
på just interpunktionen och visar att framför allt kursivering av eller citat-
tecken runt ett ord eller en fras fungerar som mikrosignaler om att berättar-
rösten skiftar hållning till det hon eller han säger, markerar att en formulering 
är speciell eller markerar distans till den (jfr Bakhtin 1981:299). Dessa 
signaler till läsaren att tillfälligt ställa om sin förståelse av någon aspekt av ett 
yttrandes kontext kallar jag rekontextualisering (jfr Linell 2009:248). I rekon-
textualiseringen sker alltså en form av avbrott i läsningen, vilket fäster läsar-
ens uppmärksamhet vid de rekontextualiserade enheterna. De rekontextuali-
serande tonfallsskiftena gestaltar på ett intressant sätt hur språk alltid är 
kontextualiserat och har röst. De rekontextualiserade uttrycken markeras som 
icke-neutrala, som icke tillhörande berättarens (för tillfället) dominerande 
röstläge eller position. 

Ibland kombineras markeringen med en kommentar om ordets tidigare 
hemvist. I Fadevår härstammar de rekontextualiserade orden ofta från ett 
annat språk eller en särskild dialekt eller sociolekt eller från vuxenvärlden. 
Ibland tycks ett interpunktionsmarkerat ord inte tillhöra en annan röst än be-
rättaren, men vara nytt för honom, eller av en annan anledning vara något 
han själv reflekterar över; interpunktionen ger uttryck för en självmedveten 
gardering till det egna yttrandet. Ett exempel är citattecknen Freddan tar till 
när han beskriver Malmö FF i Fadevår (s. 133): 
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Det är inget ”varumärke”, inget ”emblem”, inget ”lag” utan just ett väsen 
som täcker staden, finns i staden, ja det är staden mer än staden själv, märk-
ligt nog. 

Berättarrösten lånar fraser och formuleringar och förmedlar på så vis inte 
bara sin egen världsbild utan också omgivningens, eller visar att berättarens 
synvinkel i själva verket är ett prisma, att berättarrösten är ett hopplock av 
inlyssnade röster, en interaktion mellan perspektiv. Rekontextualiseringarna 
problematiserar en syn på ordens form och betydelse som given och gestaltar 
språkets starka koppling till sociala sammanhang.  

Interpunktionen erbjuder alltså mikrosignaler om hur berättaren vill att 
läsaren ska tolka ett yttrande eller hur han själv förhåller sig till det och skil-
jer ut orden inom citattecken som tillhörande »common language» (Bakhtin 
1981:301 ff.). Den mer specifika tolkningen av det förändrade tonfallet av-
görs av det närmaste sammanhanget. På s. 123 i Fadevår får en parentetisk 
skildring av hur Fredriks föräldrar gifte sig medan de väntade honom ett 
inskott med en diskussion om huruvida han kan sägas ha varit närvarande 
eller inte. Berättarröstens tonfall och inställning förändras inte bara i det 
kursiverade Grasscitatet utan också mellan orden »oss», »jag» och »”jag”».  

(Ingmar Bergmans far viger och välsignar dem i Hedvig Eleonora, det stora 
bergmanspöket, alltså, över oss – jag var ju med, om än instängd i mammas 
mage, Ich bin Oskar, der Trommler!, kunde ”jag” höra honom?, när blir man 
f.ö. ett ”jag”, i vilken vecka? |…|) (s. 123) 

I denna korta mening skiftar jaget synvinkel flera gånger, både som talare, 
observatör och upplevare. Vid en liknande begreppsutredning i Förvandling 
(s. 100–101) plockas de ord som utreds med citatteckens hjälp ut ur sitt 
vanliga, kontextbundna bruk och behandlas som fasta begrepp: 

Barnet ska äta av mig. 
Bara att ordet ”mig” inte passar. Men om inte ”mig”, vad är då ”jag”? Å, 

jag vet: jag är detta ”mellan”. 
Som när jag skriver nu. Det skrivna är det betydande. Jag själv är 

”mellan”. Mellan ingenting och det redan färdigskrivna. 

I DIVA rekontextualiseras ord och fraser i den inre monologen med citat-
tecken, halvfet eller versal. Typvariationen aktualiserar formen på ett sätt 
som kan markera emfas men också distansering till den egna formuleringen, 
eller en antydan om att den lånats av en annan röst, som på s. 35 där mar-
keringen av orden »benämna» och »leva» förstärker antitesen dem emellan: 
»”Det är någonting buddhistiskt”, säger min pojkvän Leo och jag blir arg på 
det. Vi ska ju inte benämna saker med andras ord, vi ska leva dem.»  

På s. 192 i DIVA står samma mening, så när som på ett infogat »nu», två 
gånger efter varandra, åtskilda av stycketecken och den senare i halvfet stil. 
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Det finns de som går hem från konsten, men dessa mänskor har inte för-
stått vad det är frågan om. Min mamma har förstått vad det är frågan om. 

Min mamma har nu förstått vad det är frågan om. En historia, bra el-
ler dålig, ut i klara vinterdagen, på sportplanen. 

De båda nästan identiska meningarna tycks dock syfta på olika saker: den 
första refererar till Divas mammas övergripande förståelse av konstens livs-
avgörande betydelse, medan den andra syftar på hennes kännedom om Divas 
och Daniels hemliga kärlekshistoria. Här finns en lekfullhet i att använda en 
nästan identisk fras i två olika kontexter, en lek som synliggör kontextens 
betydelse för tolkningen av en fras som »vad det är frågan om». Tonfalls-
skiftena kan alltså ge texten en osäkerhet, antyda att orden aldrig har en 
given tolkning eller att berättarrösten inte använder språket automatiskt, utan 
är medveten om att alla yttranden är situerade och kontextualiserade, och att 
betydelsen därmed lätt kan förvridas genom att yttrandet rekontextualiseras. 

I Förvandling kan fraser också urskiljas med kursiv på ett liknande sätt 
som DIVAs halvfeta. »Och en hemsk känsla av död – inte i kistan, i graven, 
utan döden i livet – kommer över mig. Döden i tystnaden med en kvinna!» 
(Förvandling s. 203). På s. 61 ingår också ett utropstecken i den kursiverade 
frasen, vilket framgår av att också det är kursivt, och av att efterföljande ord 
inleds med gemen och alltså ingår i samma mening: 

Med våld, ja jag säger: med våld! vänder jag min tanke mot det som kanske 
pågår på andra sidan väggen. 

På s. 171 i Förvandling ingår det rekontextualiserade, kursiverade ordet date 
i ett resonemang med den dikt som jaget gång på gång ser åka förbi på en 
buss. Ordet kontrasteras inte bara mot jagets egen röst utan också mot 
poetens: 

Varför detta ständiga mörkerprat? Jag vill vara ljus! Jag är en lättsam kvinna 
på väg till en date!  

Här kan man dessutom tolka kursiveringen som en aktualisering av ordets 
ljusa innebörd, ett understrykande av hur jagets tillvaro kontrasterar mot 
mörkret i Vennbergs dikt. Att flera tolkningar ibland blir möjliga är inte 
underligt eftersom kursiveringar kan användas på en rad olika sätt. 

Konventionen att skriva en persons smeknamn inom citattecken mellan 
för- och efternamn: »Bengt ”Pessa” Persson» (Fadevår s. 29), »Franses 
”Frannie” Fagerström» (DIVA s. 27) skulle kunna ses som en form av rekon-
textualiserande tonfallsskifte: innanför parentesen råder ett annat namnskick, 
där hörs ett tonfall från en annan kontext. I romankontexten fungerar de dock 
framför allt som en visuell allusion till sådana texter där detta mycket skrift-
språksspecifika uttryckssätt används flitigt, framför allt sportjournalistik och 
kändisjournalistik. 
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9.1.5 Citat och visuella allusioner 
»För prosaisten som konstnär är världen full av främmande ord bland vilka 
han orienterar sig […] och när vi läser prosa orienterar vi oss ytterst subtilt 
bland de analyserade typerna och arterna av ord», skriver Bachtin (2010:242; 
jfr Bakhtin 1981:320). Interpunktionen är i romanerna avgörande för att 
identifiera, avgränsa och blanda intertextuella citat. Interpunktionen kan 
också vara överdrivet noggrant återgiven i citat, eller skapa visuella allu-
sioner till andra texter även när det inte är fråga om direkta citat. Citattecken 
och kursiv är de vanligaste citatmarkerande tecknen. Även annan typografisk 
variation, som skiftande grad och tillfälliga versaler och kapitäler, kan mark-
era citat, och vissa tecken är så förknippade med specifika genrer att de 
själva skapar intertextuella allusioner när de förekommer i en roman. Efter-
som DIVA inte markerar citat på något konsekvent sätt (se 5.2.4) är 
exemplen på markering av citat här hämtade ur de andra två romanerna i 
materialet. Visuella genreallusioner på interpunktionens nivå förekommer i 
alla tre romanerna. 

Citat ur andra texter är en form av direkt diskurs (exv. Leech & Short 
2007 skiljer mellan direct speech och direct writing); också här handlar det 
om att en annan än berättaren tar över talarrollen. Både talad och skriven 
direkt diskurs kan i materialet anges med citattecken eller kursiv. Citat kan i 
romaner förstås vara hämtade ur texter som existerar även i yttervärlden eller 
ur texter som existerar enbart i romanens fiktiva värld. När Freddan i Fade-
vår citerar sångtexter i kursiv stil eller när jaget i Förvandling citerar dikt-
rader från en buss med citattecken är dessa framför allt citat ur roman-
världen, även om förlagorna existerar även i yttervärlden: Det är romanfigur-
ernas erfarenhet av den citerade tecken, kontextualiserad i deras samman-
hang, som skildras.  Också parafraseringar kan vara markerade som citat. I 
en parentes på s. 161 i Fadevår står det kursivt »Ich bin ein Bänklock». Det 
framgår inte vem talaren är men kursiveringen och det främmande språket 
bidrar till att identifiera raden som ett parafraserat Kennedycitat. I DIVA 
parafraseras både muntliga och skriftliga yttranden; där används dock oftast 
fetstil, eller ingen citatmarkering alls. I andra fall citeras anteckningar, brev 
och skyltar som vi som läser inte känner igen från världen utanför romanen.  

Det mest konventionella sättet att behandla citat, som också är det som tas 
upp av exempelvis Svenska skrivregler (2008), är som abstrakta tecken-
sekvenser vars typografi saknar betydelse, förutom i vissa särskilda fall, som 
exempelvis kursivt markerade ord. Typografi och layout brukar alltså an-
passas efter den citerande textens standard (jfr 1.3 ovan). Denna konvention 
följs dock inte alltid i romanerna; det händer att något i den citerade textens 
skriftbild följer med till sin nya kontext. Skriftbilden blir därmed aktualise-
rad och får en visuellt ikonisk funktion. I Fadevår kan man se en parallell 
mellan de skriftbildstrogna citaten och den talspråkliga stavningen: båda 
fenomenen synliggör språket och gestaltar barnets sätt att uppleva och inta 
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språkets ljud och skriftbilder. Ett exempel är tabellerna med sportresultat och 
musiktopplistor som återges i boken. I Förvandling bidrar liknande skrift-
bildstrogna citat också till gestaltningen av det mycket skriftorienterade för-
fattarjaget. Kommersiella eller andra officiella namn kan till exempel stå 
med samma skiftläge (eller siffror) som en därigenom indirekt antydd skrift-
lig förlaga: »en stor stång Skånelakrits, eller en halv påse skorpor (av märket 
”1874”)» (s. 7). Liksom vi sett att anförda repliker kan vara yttrade i tanke-
världen kan visuella citat avbilda en tänkt skriftbild, som när jaget »får en 
vision» (Förvandling s. 74) och ser sig själv som världens mittpunkt: »Stärkt 
av kraften från denna vision reser jag mig upp i sängen. Jag ser då några ord, 
en devis, komma farande till mig: INIFRÅN MITTEN SER MAN ALLT!» I 
andra fall är förlagan explicit omnämnd, och vi såg i 6.6 hur de skriftbilds-
trogna citaten ibland skapar ett humoristiskt tonfall i Förvandling. Hand-
skrivna texter återges i Förvandling genomgående med kursiv stil. På s. 206 
återges dock ett namn ur jagets dagbok med citattecken. På s. 169 ersätter 
kursiveringen kolon och anföringssats, och står i samma långa mening som 
en avbildad skylt, en parentetisk parallellkommentar och en halvdirekt rep-
lik. Skriftens betydelse tycks påtaglig i jagets ganska ensliga tillvaro (se 9.3 
nedan).  

Särskilda genrer kan ha delvis säregna interpunktionskonventioner, som 
jag har visat i en tidigare artikel (Dahl 2014). Interpunktion och typografi 
kan alltså identifiera en viss genre eller diskurs, och bära avtryck av en viss 
genremässig expressivitet, för att använda ett uttryck från Bachtin (1997:228). 
I Fadevår är detta en viktig berättarstrategi i romanen som helhet. Typo-
grafiska lån från en akademisk diskurs vittnar, bland annat i de regelbundet 
förekommande etymologiparenteserna som alluderar till en ordboksdiskurs, 
om det berättande jagets erfarenheter och förståelsehorisont: 

Limhamn (Linné använde sej både av Limnhamn och ordet Kalkhamn; Hellq., lim = fsv. lim, 
lim, kalk; isl. lím; da. lim; eng. lime; lat. limus) är en egen värld, en egen liten stad, ett 
Inte-Malmö, som vi kommer till när vi cyklar till skolan och Åke är en riktig 
limhamnare. (Fadevår s. 167) 

Interpunktionen gestaltar alltså romanens blandning av inlånade stilar ur 
olika skriftsammanhang. Interpunktion som är nära förknippad med en 
annan genre kan också vara förknippad med en annan läsart. I Fadevår åter-
ges ofta utdrag ur anteckningar, tabeller och listor som ser annorlunda ut på 
boksidan, och citat är ofta överdrivet skriftbildstrogna (se vidare 9.1.5). Ofta 
anges explicit vad som kommer (»här är förresten en dikt …») varefter 
dikten, i detta fall, står i den form som hör ihop med lyrikgenren och därmed 
talar om vad det är för text genom ojämna högermarginaler och indragna 
vänstermarginaler, samt genom en kursiverad titel (s. 39–40). På liknande 
sätt ser man när texten övergår i tabeller och listor. Dessa signaler får mig 
som läsare att aktivera en annan läsart – jag förstår att texten är hämtad ur en 
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annan genre, men att den här i romanen också färgas av romanens egen 
expressivitet och bidrar till romanens heteroglossia (jfr Bakhtin 1981:320–
323). Samma sak sker när högermarginalen blir ojämn på s. 95 i DIVA; jag 
läser det som en uppmaning till en annan läsart; radbrytningar tillsammans 
med rim och rytm konstruerar genren lyrik: 

STIG PÅ 
ALLTSÅ 
i mitt universum, 
Östra läroverket bortom skoldagen, i dess mitt. Östra läroverkets inre, som 

är mitt. 

Snedstreck med mellanrum före och efter används konventionellt som 
markör för radbrytning vid citat av dikt och vers (Svenska skrivregler 
2008:2000) och kan i romankontexten fungera som en liknande genre-
anvisning.  

28 x samma sång i jukeboxen/Saltträdet (en tveksam hypotes). Jag är 
nästan kär i dig / Jag saknar dig nästan / Jag vill nästan kyssa dig. (s. 444) 

Den vidare funktionen hos dessa genreväxlingar kan här tolkas som att de 
ingår i gestaltningen av DIVAs fria förhållningssätt till litteratur och språk, 
och hennes blandade bildning. 

I DIVA förekommer inlån av matematiska specialtecken i vardagliga sam-
manhang, vilka bidrar till skildringen av Diva som matematikintresserad 
flicka: »x år tonår» (s. 116), »för n:te gången» (s. 148). Liksom genrespeci-
fika tecken kan följa med ett citat in i en ny genre kan kontraktionsapostrofer 
som förekommer i andra språk följa med ett ord som tillfälligt lånas in, till 
exempel som här i en titel och ett varumärkesnamn ur DIVA: »Singin’ in the 
rain.» (s. 183). 

Förvandling är en roman som är full av explicita allusioner till en annan 
roman, Hamsuns Sult. Likheterna mellan interpunktionen i de två romanerna 
kan därför förstås som en implicit interpunktionell allusion som gestaltar 
släktskapet mellan dessa romaner (se Dahl u.u.) – men det kräver att den 
som läser Förvandling också har läst Sult, och det är inte alls säkert att dessa 
likheter är uppenbara ens då; eftersom interpunktionens funktioner ofta 
passerar obemärkt behöver läsaren inte medvetet uppmärksamma att ett 
eventuellt intryck av att romanerna har stilistiska likheter är grundat i (bland 
annat) interpunktionen. Interpunktionella allusioner till specifika verk är 
alltså ett betydligt mer svårbestämbart fenomen. 
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9.2 Interpunktionstextur, prosodi och expressivitet 
Interpunktionen gestaltar prosodi och effektivitet ofta och på många olika 
sätt. Ett vanligt exempel är när en replik avslutas med utropstecken eller 
frågetecken och detta förmedlar ett visst tonfall: »– Äsch, prova du. Det kan 
du visst!» (Fadevår s. 63). Men förutom i repliker har jag ofta i materialet 
stött på expressiv interpunktion i berättarens relation. Det är då berättar-
röstens tonfall som återges – utan att detta nödvändigtvis är en antydan om 
en muntligt uttalad förlaga. Tonfallet är i stället något vi föreställer oss när vi 
läser och tänker. Tankar behandlas ju i hög utsträckning som tal när vi be-
skriver dem, så det är egentligen inte förvånande att också anförda tankars 
prosodi och expressivitet kan uttryckas med interpunktion. Interpunktions-
texturen kan gestalta prosodi och expressivitet i en tankestruktur eller en 
känsla. En mängd olika interpunktionstecken kan i materialet gestalta exem-
pelvis tempo, rytm och pauser, i talet, i aktiviteter och i tankar. Det handlar 
alltså om ett slags auditiv ikonicitet, även om vissa av de avbildade feno-
menen – som tankar – inte är fysiskt hörbara i den fiktiva världen; eftersom 
vi i litteraturen har tillgång till andra människors inre är denna distinktion 
mindre viktig; också dessa inre dialoger behandlas som yttrade av en röst 
med prosodi och expressivitet. Också vid de rekontextualiserande tonfalls-
skiften som togs upp i 9.1.4 finns en prosodimarkerande aspekt hos inter-
punktionen. 

9.2.1 Tal och sång 
Med interpunktionens hjälp kan berättaren återge tal på ett mer exakt sätt, 
som inte bara återger vad som sägs utan också hur. Interpunktion, ofta 
kombinerad med kommentarer om en persons attityd eller temperament, kan 
ge information om röststyrka, tempo, rytm och pauser i talet. Många intres-
santa exempel finns i Fadevår, varför framför allt exempel ur denna roman 
tas upp i detta avsnitt. I ett redan nämnt radioreferat på s. 99 förmedlar 
kursiv, inskott med tankstreck och gles kommatering radioröstens skiftande 
tempo och betoning. Intrycket blir att de kursiverade fraserna, där flera 
vokaler också är dubblerade, uttalas långsamt och med betoning, medan 
inskotten uttalas fort. Tolkningen av dessa interpunktionella markeringar av 
tempo och intonation kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper om hur 
ett sportreferat i radio kan låta. Även den övriga interpunktionen, själva 
interpunktionstexturen, bidrar till att gestalta radioröstens frasering, pauser 
och tempoväxlingar. Inom parentes anges berättarens kommentarer till radio-
rösten, som han inte är överens med (se 9.1.3 ovan). 

Vad står det på Råsunda och ny röst, extremt oobjektivt glad: ”... och här på 
Råsunda har det osannolika inträffat att Djurgården tilldömts en straffspark, 
det var Leif Eriksson som i ett sista desperat genombrottsförsök fälldes av 
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Tidan och jag, nej, jag tror inte detta är sant, mina vänner (jag är inte din 
vän!), Djurgården leder alltså matchen mot IFK Göteborg med 3–1 och efter-
som matchen i Norrköping redan är slut och Malmö FF förlorade (bara skrik 
ut din glädje!) med 3–0 har det osannolika inträffat att om Djurgården gör 
mål på sin straff – det käbblas lite nere på plan fortfarande men det verkar 
som om domaren fattat ett korrekt beslut (du ljuger!) – så är det Djurgårdens 
IF som är svenska mästare. Järnkaminerna, alltså. Det är inte klokt. Det 
äääär inte klooookt och nu ska vi se vem det är och Göteborgsspelarna 
skakar på sina huvuden |...|.  

På s. 19 är Fredrik i sin nya skola och har en replikväxling med skolfröken, 
där både bindestreck, komma och tre punkter gestaltar prosodi och expres-
sivitet: 

Därför vill jag inte säja så mycket för då röjer jag mitt tal och nu är det 
obehagligt för jag har inget kautschuk och har skrivit fel och måste räcka upp 
handen och det avskyr jag, vill ju inte synas, vill bara vara i det tysta, stumma 
och redan innan handen har åkt upp rodnar jag och det ser de nya klass-
kamraterna och då blir rodnaden hetare och nu äntligen har Fröken Åker-
hagen upptäckt min uppsträckta hand: 

– Ja-a, Fredrik? 
– Jo, fröken… jag har inget kautschuk… 

Bindestrecket visar att fröken uttalar ordet ja med två stavelser. Det är alltså 
en rytmisk anvisning, men man får också, av bindestrecket i kombination 
med frågetecknet, intrycket av en viss prosodi, där tonen går upp på slutet på 
ett sätt som i skolsammanhanget kan tolkas som uppfordrande. Betydelsen 
av frökens tonfall blir stor eftersom en spänning inför handuppräckningen 
har byggts upp. De tre punkterna gör, tillsammans med det vi fått veta om 
Fredriks osäkerhet, att hans replik ser ut att uttalas med dröjsamhet och tve-
kan. Efter en tystnad när Fredrik rodnar och märker att något är fel, men inte 
förstår vad, samtidigt som det vuxna, berättande jaget reder ut etymologin 
till kautschuk i en parentes, räddar en klasskamrat situationen: 

Istället hörs Jan-Olof, vid min sida, tillrättavisande, överseende: 
– Du, det hittor goummi... 

De tre punkterna påverkar även i Jan-Olofs replik talarens tonfall, men på ett 
annat sätt. Tillrättavisningen verkar mer hjälpsam och mindre sträng än om 
den exempelvis avslutats med punkt eller utropstecken. Interpunktionen 
tolkas i överrensstämmelse med metakommentaren som föregår repliken.  

På s. 63 trimmar Fredrik i hemlighet familjens moped tillsammans med 
två kamrater. När den ena av dem, som är mer erfaren, har provåkt är det 
Fredriks tur. Fredriks tveksamhet, maktförhållandet mellan pojkarna och 
dynamiken i övertalningen återges genom interpunktionens anvisningar om 
tonfallet i de tre replikerna: 
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– Ska inte du köra, Fredde? säjer Mange uppfordrande. 
– Jag? Jag kan inte... 
– Äsch, prova du. Det kan du visst! 

På s. 118, där tre punkter avslutar ett namn som inte berättaren minns slutet 
på, tycks de tre punkterna nästan imitera en sorts tvekljud, eller att ljuden 
före dem dras ut i ett tvekljud: »där den där prästen på teve som verkar lite 
annorlunda, Simons… nånting håller till.»  

I en fras på s. 156 som genom kursivering är utmärkt som citat står ett ord 
i versaler, vilket här, där flera interpunktionella och ortografiska talspråks-
markörer finns, lättast tolkas som att ordet uttalas med ökad röststyrka eller 
starkare eftertryck. Berättaren imiterar till synes något raljerande hur ytt-
randet låter, men talaren själv ger med sitt sätt att uttala ordet information 
om hur yttrandet ska tolkas. Versalernas uttalsanvisning signalerar alltså 
olika saker på olika narratologiska nivåer: semantisk aktualisering på citatets 
nivå och tillgjordhet på berättelsens nivå: 

Alla måste få reda på att de eller de måste flytta till Nju Jå:k nu eller att 
någon bara fick OFATTBARA tjusju p’äng på senaste p’ängbåggin och här 
vill jag bara gömma mej. Varför måste man göra sej till? 

I DIVA kan halvfet stil i vissa fall läsas som en ikonisk referens till en stark-
are röst, som när repliken »Går du nu?» följer på ett samtal med mamman, 
vilket Diva avbrutit genom att gå ut i tamburen (s. 87). 

Informationen om tempo och rytm kan vara ganska precis. När sångtexter 
återges används i Fadevår stundom bindestreck för att visa hur sången är 
fraserad. Också mellanrum kan representera frasering och rytm i sång. Den 
exakta funktionen beror dock alltid på den omedelbara kontexten, och efter-
som fenomenet inte är standardiserat är ofta flera tolkningar möjliga. När en 
sångstund på Fredriks konfirmandläger återges används bindestreck för att 
markera att en vokal sträcker sig över flera toner, medan en längre ton visas 
med dubblerad vokal: »bre-ed dina vida-a vi-ingar, o-o Jeesu över mig» 
(s. 206).108 Bindestrecken markerar sångens rytm, men eftersom det här 
handlar om en lugn psalm och en till det yttre stillsam upplevelse, förstärker 
interpunktionen intrycket av lugnt tempo snarare än anger en kraftig rytm, 
till skillnad från när diverse rocktexter skrivs med bindestreck i andra kon-
texter: »t-t-tåking baut maj ge-ge-generäsjon» (s. 81). I DIVA finns liknande 
exempel på gestaltning av sångrytm (s. 162): »”Och han frågade, om han 
får be-ta-la…”»  

                               
108 Alternativt kan den som känner till Lina Sandell-Bergs psalm tolka dubbleringen som 
representerande tonhöjningen, vilken ger stavelsen särskild emfas.  
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9.2.2 Personlighet 
Föregående avsnitt beskrev hur enstaka repliker får liv och karaktär med 
interpunktionens hjälp. En romanfigur kan även mer systematiskt mejslas ut 
som personlighet på ett liknande sätt, genom en raffinerad interpunktionell 
behandling av hennes röst. Att interpunktionen i dialogpartier ger »en möj-
lighet till uttryckande av fina drag i sensationen, som man beröfvar sig om 
man tvingar in den uti ett uniformt system» visste redan Almqvist (Burman 
1998:172). Eftersom alla tre romanerna i materialet är berättade i jagform är 
det framför allt de egna dragen som tar sig uttryck. I Fadevår bidrar inter-
punktionen till skildringen av den unge och den vuxne huvudpersonen, och i 
DIVA bidrar den till gestaltningen av den egensinniga, skeva huvudpersonen. 
I Förvandling ligger perspektivet mycket nära det upplevande jaget, och 
genom hennes inre dialog tar läsaren del av hennes idiolekt. Jagets röst och 
temperament framträder genom egenheterna i syntax och lexikon men också 
genom den särpräglade och livliga interpunktionen. Det finns också exempel 
på att andra personligheter gestaltas genom interpunktionen, men exemplen 
på det senare är ganska få i romanerna, vilket sannolikt kan förklaras med att 
det är fråga om tre romaner som skildrar inre tillstånd oftare än yttre skeen-
den. I en roman med heterodiegetisk berättare och flera viktiga romanfigurer 
hade kanske interpunktionen varit mer synlig som personskildrare.  

I Förvandling förekommer dock längre replikväxlingar, där interpunkt-
ionens prosodiska/expressiva potential används för att gestalta de olika per-
sonerna. På s. 124–127 sker ett samtal mellan tre personer i en butik. Både 
här och i ett senare samtal mellan dessa tre syns deras olika personligheter i 
den skilda interpunktionen i deras repliker. »Den magra» är temperaments-
full och talar i långa repliker i ett enda stycke, fulla med punkter, komman, 
tre punkter, utropstecken. Leila, »innehaverskan», talar ofta med tre punkter, 
är lugnare och mer dämpad och försiktig. Men även när interpunktionen inte 
i sig skiljer sig så enormt mellan två personer, exempelvis i den magras rep-
lik på s. 125 och innehaverskans på s. 126–127, kan deras prosodi och temp-
erament tyckas väldigt olika, eftersom interpunktionens betydelse styrs av 
kontexten. Interpunktionen förstås i relation till ordval – den magras expres-
siva »så jävla vidrigt», »fiendeläger», »avskydd», »djävulens håla» och 
Leilas försiktiga »kanske», »borde väl inte», »dyster», »minns inte riktigt», 
»bekymrad» – men också berättarens parallella, parentetiska metakommen-
tarer om interaktionen, situationen och deltagarna, som att »den magra» har 
»en min av avsmak», »hatar hon hela världen?», »ser stint på mig» och bär 
skinnjacka medan »innehaverskan» »lutar sig mot mig, över sin lilla disk» 
och blir tårögd när hon talar om andras lidande. Samma tecken – tre punkter 
och utropstecken – förstärker det bittra och syrliga i den magras repliker och 
det försiktiga och sökande i Leilas. Intrycket av att deras skilda röster träder 
fram i interpunktionstexturen återkommer i andra repliker, t.ex. på s. 159, 
där den varierade interpunktionen ger ett starkt intryck av skiftningar i röst 
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och tonfall, och på så sätt levandegör den magras monolog. När jaget själv 
talar återges hennes inre garderingar och kommentarer till sina egna repliker 
med anföringssatser och med liknande parallella kommentarer. I dessa kom-
mentarer uttrycker interpunktionen den inre dialogens känsla, på ett mot-
svarande sätt. Avslutningsvis är hon ganska nöjd »och tänker att hon kanske 
i alla fall blev lite gladare – och att jag har tränat mig inför min blivande roll 
som mor. En stödjande människa! En uppmuntrerska!» Hur jagets röst och 
tonfall träder fram i repliker påverkas också av de ständigt återkommande 
inre dialogpartierna. Ibland tycks bifigurer låna hennes röst, så att skillnaden 
är liten mellan jagets tankepartier och andras repliker eller tankar. 

9.2.3 Inre dialog och tankerytm 
Förutom att härma röster i repliker kan interpunktionen också bidra till att 
synvinkeln blir starkt koncentrerad till det upplevande jaget i berättelsens här 
och nu (internt perspektiv). I avsnitt 9.1.4 behandlades hur berättarröstens 
tonfall eller tempo kan skifta i texten och ge läsaren ett intryck av hur 
berättaren avser att det hon eller han säger ska tolkas. En konsekvens av 
sådana rekontextualiseringar blir att det upplevande jagets röst framträder 
tydligare. Också det parallella berättande som beskrivs i 9.1.3 kan stärka det 
interna perspektivet. Tankarna får rytm och tonfall, som Leech & Short kon-
staterar: »we may assume that written prose has an implicit, ’unspoken’ 
intonation, of which punctuation marks are written indicators» (2007:173). 

Som tidigare konstaterats nämnde Bachtin interpunktionens betydelse för 
att definiera yttrandets gränser men också bytet av talsubjekt inom ett 
yttrande. Dessutom uppmärksammande han interpunktion i en analys just av 
tonfallsskifte i en inre dialog i en jagberättelse; närmare bestämt tre punkters 
betydelse för ett »accentbrott» i Dostojevskijs Anteckningar från källarhålet 
(Bachtin 2010:276–277): 

”Jag är en sjuk människa… Jag är en ond människa. En frånstötande 
människa.” Så börjar bekännelsen. De tre punkterna och den kraftiga 
förändringen i tonen efter dem är kännetecknande. Hjälten inledde med en 
lätt klagande ton i ”Jag är en sjuk människa”, men han blir omedelbart 
irriterad över denna ton: han beklagar sig och behöver medlidande, han söker 
detta medlidande hos den andre, han behöver den andre! Här sker också en 
häftig dialogisk omvälvning, ett typiskt accentbrott, som kännetecknar hela 
stilen i Anteckningar från källarhålet […]. 

Bachtin diskuterar också citatteckens och tre punkters roll i de inre dialoger 
mellan två röster som förs i Dubbelgångaren (Bachtin 2010:262–269). I de 
tre här studerade romanerna finns många exempel på hur interpunktionen i 
relation och inre dialog kan ha lika många prosodiska/expressiva drag som i 
partier med yttre dialog. Ibland handlar det om direkt anförda tankar, som på 
s. 77 i Fadevår där utropstecknen förstärker berättarens bestämdhet: »och 
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när jag ser honom |…| tänker jag: aldrig, Axel, aldrig att du ska vinna! 
Aldrig!». Andra gånger handlar det om fri indirekt diskurs i första person, 
som på sida 42: 

Jag förstår inte, men nu är det sista april och vi har ätit och jag vill ut på 
gatorna. Vi ska ju spela kula, massa nya kompisar och jag! Höst-i-vår! Stor- 
och småglaror! Familje! Han är plopp! Är han ploppad? Jippi!  

I alla tre romanernas relation finns exempel på det jag kallat syntaktiskt 
beroende meningar, dvs. att syntaktiska meningar är uppdelade på flera graf-
iska meningar och kräver varandras (och läsarens) respons och samverkan. 
Även detta grepp knyter yttrandena till det upplevande jaget, genom att 
skriftens struktur tycks spegla tankens på ett mer oredigerat sätt. 

När den inre dialogen återges kan interpunktionstexturen bidra till att ge-
stalta tankens vindlingar. Är tanken mer långsam blir meningarna korta och 
tankeströmmen kan bli upphackad. Flera exempel finns på s. 266 i DIVA, där 
det finns både en räcka korta stycken, längre stycken med inre tät och tung 
interpunktionstextur och syntaktiskt beroende, starkt responsiva meningar: 

Påminnas om att där ska jag vara. På en sådan fest. Omsluten av musik. Av 
en sådan – vad ska man kalla det, livskänsla? Jämnårig med jämnåriga kam-
rater. Kaffelikör med mjölk. Som kommer upp tre timmar senare. Uppkastas i 
plastmuggar. Prydligt, i stearinljusens vidriga sken, stearinljus instuckna i 
flaskor som det funnits rödvin i. ”Hämta lucialjusen Diva, spexa för oss.” I 
månskenet heller, jag hämtar ingenting, sitter jag där och tänker. Men jag 
sitter där. 

Världen är bra konstig, magistern. 

Den sista meningen, ett kort stycke som avslutar storstycket, ger en sorts 
slutsats av tankeförloppet. Syftningen på hela det föregående storstycket 
uppstår genom att den står i ett eget stycke; stycketecknet blir här bakåt-
pekande. Långa och interpunktionslätta meningar kan på omvänt sätt stanna 
upp tidsförloppet och samla tankeförloppet i ett nu. Alla tre romanerna bär 
spår av den litterära modernismen, men framför allt gäller det Fadevår och 
Förvandling, som också båda explicit hänvisar till Proust. I en vindlande 
mening om fru Svan (Förvandling s. 111) gestaltar skriftens grafiska struktur 
de tanke- och skrivprocesser som det referentiella innehållet talar om; 
meningen kommer att handla om Proust men också om sig själv: 

Hon tänkte sig det så, att han hade suttit i det ständiga hotet om kvävning och 
genom skrivandet liksom breddat sig, i de långa meningarna med alla sina in-
skjutna bisatser som fick den föreställda världen att hela tiden vidga sig, och 
han bygger ut minnet, komplicerar det, nyanserar det, man går åt ett håll men 
strax kastar sig minnet åt ett andra håll, också detta håll finns och är verkligt, 
minnet måste ständigt se åt flera håll, vidgningen drivs vidare, meningarna 
löper åt sina skilda håll, så trött och sliten han måste ha blivit av att skriva det 
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så, men kanske var det också räddningen undan kvävningen. Hon, hon för-
söker skriva enkelt. 

Fru Svan vill inte anamma Prousts metod, men Förvandling gör det i många 
stycken, liksom de andra romanerna, och interpunktionstexturen är här en 
nödvändig ingrediens. 

9.2.4 Skeendens upplevda tempo och rytm  
Interpunktionstexturen kan också skildra det upplevda tempot i en händelse-
sekvens, vilket naturligtvis anknyter till, och i vissa fall kan betraktas som en 
variant av, hur interpunktionen fäster synvinkeln hos det upplevande jaget, 
och särpräglar rösten. I kapitlet om Förvandling har vi sett att stycketecknet 
ofta gestaltar erfarenheten av tidens gång, och liknande exempel finns i 
DIVA.  

I 7.6 har vi sett flera exempel på hur interpunktionstexturen följer en upp-
levelses rytm i Fadevår; exempelvis har ett kapitel som utspelas på en golf-
bana en rytmisk och tät interpunktionstextur, så att aktivitetens fysiska rytm 
tycks ta grafisk gestalt i skriftens rytm. Rytmen framställs som ett viktigt 
element i jagets upplevelse av att spela golf.  

Ofta finns det en tydligt auditiv eller visuell ikonicitet i interpunktionens 
gestaltning. Mellanrum och blankrader gestaltar inte sällan tystnad eller tom-
het, som i exempel 12.  

Ljusrummet kan fungera ikoniskt på liknande sätt i samtliga de tre 
romanerna. När Diva på s. 212 kastar upp beskrivs hur »Magen gröps ur av 
HUNGER och av tomhet.» På detta följer sju mycket korta stycken följt av 
en blankrad. Tomheten efter magens urgröpning gestaltas genom att de 
tomma utrymmena på sidan blir större. Draget dröjer kvar och upprepas på 
de nästföljande två sidorna, kapitlets sista sidor där kräkandet fortsätter att 
beskrivas. I nästa kapitel är interpunktionstexturen en helt annan, betydligt 
glesare och lättare med övervägande långa stycken. Tomheten fylls av text-
massor igen.  

Exempel 12. Tomt runtom. Förvandling s. 204. 
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9.2.5 Lyriska och barnspråkliga drag 
Interpunktionen präglar i hög grad skriftens rytm och kan därmed fungera 
som estetiskt verktyg. Utifrån ett bachtinskt perspektiv kan man säga att 
interpunktionen bidrar till gestaltningen av ett höglitterärt eller lyriskt språk, 
när berättaren vill använda ett sådant och positionera texten eller en roman-
figur gentemot det, eller, i andra fall, ett barnsligt eller ungdomligt lekfullt 
och experimenterande språk. Gemensamma för dessa två språkliga varieteter 
är att språkets form synliggörs. Vissa förekomster av rim och rytm är helt 
visuella, medan andra kräver att läsaren föreställer sig hur det skulle låta om 
texten uttalades högt. 

Ett exempel är de grafiska ledfamiljer som nämndes i kapitel 8, vilka kan 
ge boksidan en visuell rytm som ibland samverkar med rim och rytm i språk-
ljud och syntax. Så sker med återkommande versala och halvfeta fraser i 
DIVA (exempel 13).  

Alla de tre romanerna innehåller dikter, vars radbrytningar citeras eller 
återges med snedstreck. På s. 39–40 i Fadevår återges dikten »Från kvarn-
ens fönster», skriven av familjens hembiträdes make Nelker. Detta ger oss 
tillfälle till en fallstudie av vad interpunktionen kan göra för rytmen i poesi. 
Alla åtta strofer är rytmiskt lika (trokéer, 4 rader, rad 2 och 4 med cesur; rad 
4 slutar alltid med Österlen och rad 2 rimmar manligt med denna medan rad 
1 och 3 har kvinnliga rim) och interpunktionen är nästan identisk i dem. I de 
fem första stroferna avslutas rad 2 och 4 med punkt. I de tre sista avslutas 
rad 2 i stället av komma, och i den allra sista avslutas rad 4 med utrops-
tecken. De två sista stroferna lyder: 

Norrut skönjas mörka skogar 
träd vid träd och gren vid gren, 
och i söder havet fogar 
in sin ram åt Österlen. 

Många vackra bygder finnas  
men för mig finns endast en, 

Exempel 13.  Språklig och grafisk rytm, DIVA s. 116. 
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som är värd att alltid minnas 
Du mitt kära Österlen! 

Interpunktionsmönstrets förändring genom dikten kan sägas öka tempot en 
aning. Det sker en sorts visuell upptrappning, och utropstecknet ger dikten 
en slutkläm, som också förstärks av att sista raden inleds med versal, när 
landskapet högtidligen apostroferas. I Fadevår finns också korta partier som 
liknar ramsor eller slogans, och där interpunktionen bidrar till detta intryck, 
som när Freddan i tanken bönfaller fröken Åkerhagen att svara: »åker hagen, 
åker hagen, svara då!» (s. 19) och i det tidigare citerade avsnittet från golf-
banan. Kolon används i Fadevår mellan förkortningar eller oböjliga ord och 
ändelser, vilket är i enlighet med Svenska skrivregler (2008). Det används 
också för att ange bestämd form av bokstaven k, och möjliggör på så sätt en 
avskrift av homofonin mellan »K:t» och »Kåt», ord som i skrift går att skilja 
åt men där i stället bildar ett visuellt rim (s. 176). 

9.3 Syntes 
Med interpunktionens hjälp skiljer vi röster och tonfall åt, och samman-
blandar dem. Interpunktionen kan bidra till upplevelsen av distans eller när-
het till personers medvetande, och med interpunktion kan flera skeenden 
skildras parallellt och direkt diskurs skiljas från fri indirekt diskurs och relat-
ion. Berättande och upplevande jag och diverse röster i berättelsens inre och 
yttre världar kan skiljas från varandra. Interpunktionen kan gestalta rytm, 
tempo och tonfall i en persons repliker och visa hur en talare förhåller sig till 
det egna yttrandet, samt bidra till skildringen av en person, ett skeende eller 
en tanke. Interpunktionen har alltså stor betydelse för att skribenter och 
läsare ska kunna urskilja olika röster och synvinklar i texter, men också för 
att dessa ska få uttryck och gestalt, kunna ställas mot varandra och särpräglas 
i sina särskilda uttryck och tonfall. Kapitlet visar att interpunktionen i dessa 
tre romaner är en integrerad del av berättartekniken. Många har betonat 
interpunktionens betydelse för läsbarhet och tydliggörande. Men det är också 
interpunktionen som gör skildringar av det mindre välstrukturerade och mer 
osorterade skriv- och läsbara. 

Av undersökningen av interpunktion framkommer resultat som är intres-
santa för förståelsen av skriften i ett vidare perspektiv. I samtida skriftspråk 
kan vi skilja mellan olika personers röster, mellan olika inre röster och mel-
lan citat från olika källor, och vi kan låta dessa få rytm och temperament, 
och tillskriva dem släktskap med andra texter – eller helt andra auditiva eller 
visuella fenomen. Samtidigt som skriften är visuellt och spatialt organiserad, 
har den potential till auditiv ikonicitet: den kan avbilda ljud, tystnad, rytm 
och prosodi. Skriftens spatialitet möjliggör, med hjälp av exempelvis paren-
teser, stycketecken och typvariation, en avancerad organisation av röster. 
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Den ger därutöver en visuellt ikonisk uttryckspotential som inte minst poeter 
och konstnärer använt, men som vi också ser prov på i de tre mer konven-
tionella skriftprodukter som studeras här. Skriftkonst har därför både något 
av bildkonst och ljudkonst i sig, liksom vardaglig skrift har både något av 
vardaglig rörelse och vardagligt tal i sig.  

Ett och samma tecken kan ge helt olika intryck i olika repliker. Jämför de 
tre punkterna efter dessa två repliker i Fadevår, ur en dialog mellan den 
vuxne berättaren (rad 1) och pojken (rad 2), där den vuxne intervjuar barnet 
om dennes tankar om fotboll (s. 191): 

– Jag förstår... 
– Det undrar jag... 

Skillnaden i tonfall konstruerar vi som läsare utifrån kunskap om språkets 
pragmatik, om de röster som står bakom yttrandet och om sammanhanget, 
men denna tonfallskonstruerande process, där läsaren använder sina pragma-
tiska förkunskaper för att tolka de tre punkterna (jfr Parkes 1992:2), aktiv-
eras av interpunktionen, genom vilken den implicita författaren antyder att 
det här inte bara handlar om vad som sägs utan att också hur det sägs är av 
intresse. 

Den spatiala/visuella uttryckspotentialen hos interpunktionen syns i 
materialet när skriftbilden refererar ikoniskt eller indexikalt till ett visuellt 
intryck som kan vara en annan skriftbild eller något helt annat synintryck. 
Versalerna i »Ibland cyklar pappa till SEMO-hobby» (Fadevår s. 14) gör 
exempelvis ordet till en visuell ikon av butikens logotyp eller skylt. Den 
spatiala/visuella funktionen kan vara den som är tydligast kopplad till skrift-
språkets materiella och tekniska förutsättningar, samtidigt som den är intres-
sant att jämföra med gester och annan paralingvistisk kommunikation i tal. 
Aktualisering av skriftbilden kan paradoxalt nog aktualisera språkets ele-
ment som ljud. Både Fadevår och DIVA skildrar unga personer och många 
av de utmärkande stildragen i romanerna kan kopplas till språkutveckling 
eller ungdomsspråk, men också till influenser från en kommersialiserad 
språkvärld. Interpunktionen är en ingrediens i denna stil liksom skriftbilden 
är en viktig ingrediens i den språkliga vardagen. I Fadevår är det en lekfull 
och fundersam ung människa som skildras, i DIVA möter vi en rebellisk och 
självhävdande tonåring.  

Inskjutna ord med olika stilistisk hemvist i romanprosa beskrivs ingående 
i Bachtins essä »Discourse in the novel» (1981). Bachtin menar att romanen 
kännetecknas av sin heteroglossia och polyfoni, sin blandning av röster, med 
olika ståndpunkter, synvinklar och ideologier och hemmahörande i olika 
sociala sfärer. 

A comic playing with languages, a story »not from the author» (but from a 
narrator, posited author or character), character speech, character zones and 
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lastly various introductory or framing genres are the basic forms for in-
corporationg and organizing heteroglossia in the novel. All these forms per-
mit languages to be used in ways that are indirect, conditional, distanced. 
(Bakhtin 1981:323) 

I framför allt Förvandling och Fadevår är det tätt med sådana röstbland-
ningar, och det är ofta interpunktionen som tydliggör (eller, i vissa fall, upp-
löser) gränserna mellan de olika röster som framträder i romanerna. Oftast 
handlar det då antingen om citattecken eller kursiv, tecken som fungerar på 
liknande sätt, eller om tre punkter, utropstecken eller frågetecken. Bachtin 
noterar faktiskt denna potential hos citattecknen i en analys av heteroglossia 
hos Turgenev (Bakhtin 1981:317), och han nämner även hur »ellipsis, 
questions, exclamations» kan utgöra romanfigurers emotionella intrång i 
relationen (ibid. s. 319). När Bachtin citerar bland annat Dickens använder 
han själv kursiv för att markera de passager där en annans röst hörs.  

Utan att göra kopplingen till bachtinsk teori har Danius intressant nog 
beskrivit hur Flauberts kursiveringar fungerar på ett liknande sätt: »Kursiven 
är reserverad för främmande tal. Det kursiverade materialet anspelar på tal 
som tillhör alla och envar och därför ingen särskild. |…| Lutningen är en 
markör för kollektivt omfattade ståndpunkter» och fungerar som ironi-
serande verktyg. Danius menar också att Thomas Bernhard är Flauberts arv-
tagare i detta avseende (Danius 2013:286–287, se även Scott 2000, refererad 
i 2.4 ovan, om liknande kursiveringar hos Stendhal). Ekelund och Adolfsson 
anknyter alltså utan tvekan till en tradition när de använder citattecken, 
kursiv, tre punkter, frågetecken och utropstecken för att markera röstskiften 
och röstblandningar, men det är en tradition som hittills beskrivits mycket 
sparsamt. 
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10 Slutord: Interpunktion, skrift, dialog 

Denna avhandling utforskar interpunktionens funktioner i tre samtida 
romaner, som samtliga har uppmärksammats för sin varierade och påfallande 
interpunktion. Undersökningen visar att interpunktionstecknens menings-
potential är rik och varierande. Samtidigt som det enskilda tecknets betyd-
else uppstår i det konkreta yttrandet, ser vi att de olika interpunktionstecknen 
i varierande grad är konventionellt knutna till olika konstruktioner och funk-
tioner. Valet mellan specifika skiljetecken förändrar meningen därför att de 
associeras med olika konstruktioner och funktioner i skriftens struktur. Vissa 
konventioner är knutna till specifika genrer och kan därmed lånas in för att 
skapa allusioner och liknande. Interpunktionen kan variera kraftigt mellan 
texter och textpartier och bidrar i materialet till att gestalta personer, miljöer 
och inre processer.  

I kapitel 5–7 har jag tolkat romantexterna som unika yttranden. Där har 
jag tagit hänsyn till så många faktorer som möjligt i interpunktionens kon-
kreta omgivning för att upptäcka det specifika yttrandets betydelserikedom. 
Dessa analyser syftar inte till generalisering, men de ger ändå exempel på 
hur interpunktionen fungerar i litterära texter. I alla tre romanerna fungerar 
interpunktionen som ett element i gestaltning och tematik, och därmed i 
romanernas stil, förstått som texters sätt att vara till som skriftspråkliga ytt-
randen. I DIVA bidrar interpunktionen bland annat till gestaltningen av 
huvudpersonen som en gränsöverskridande flicka som skapar sina egna, vida 
normer och glupskt tuggar i sig andras ord tills de blir hennes egna. I För-
vandling ingår interpunktionen i utforskandet av ett skrivsätt som präglas av 
huvudpersonens kvinnokroppsliga erfarenheter, och som ger plats åt associa-
tivt intuitiva inre dialoger mellan skilda jagpositioner. I Fadevår getaltar 
interpunktionen pojkjagets lekfulla tillägnande av skriftspråket och det 
vuxna jagets bildade skriftspråkliga erfarenheter, och interpunktionen ingår 
genom sina olika röstskiljande funktioner i romanens metadiskussion om 
minne, verklighet och perspektiv.  

Samtliga romaner i materialet råkar ha homodiegetiska berättare. Ändå 
vill jag hävda att två av dem – Förvandling och Fadevår – låter många 
skilda röster komma till tals, och att även den tredje, DIVA, kännetecknas av 
främmande ords inbrott i jagets framställning, även om det i detta fall sker 
på ett mer monologistiskt sätt, där jaget integrerar dem i sitt eget perspektiv. 
Undersökningen av de tre romanerna leder oss alltså till konstaterandet att en 
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jagroman inte alls behöver vara monologisk, eller ha ett ensidigt perspektiv, 
trots att den kan sägas vara monologiskt organiserad. 

De idiografiska tolkningarna är dock inte nog. Jag ville också ta reda på 
vilka generella mönster som finns beträffande interpunktionens roll i skrif-
ten. Allt kan ju inte vara unikt – för att kommunikationen ska fungera måste 
också upprepning förekomma. I kapitel 8–9 har jag därför skissat generella 
bilder av interpunktionens potentialer utifrån mina läsningar av romanerna. 
Dessa mönster och regelbundenheter betraktar jag i avhandlingen som 
dynamiska och skapade genom abstraheringar av konkreta yttranden; i fallet 
interpunktion betyder detta att vi i erfarenheten av att läsa och skriva 
uppfattar och skapar normer och konventioner, som vi förhåller oss till i vårt 
vidare skrivande och läsande. Det jag beskriver är alltså mina abstraherande 
tolkningar av konventioner jag uppfattar som gemensamma för de tre 
romanerna.  

Bland slutsatserna på den generella nivån är det viktigt att nämna att inter-
punktionen strukturerar texter från grafematisk nivå till textnivå, och att 
interpunktionen avgränsar enheter inom ett skriftligt yttrande men också ytt-
randen, röster och tonfall; på så sätt spelar interpunktionen en avgörande roll 
i kontextualiseringen och rekontextualiseringen av yttranden i skrift. Skrift-
ens organisation i partier med skilda röster och hierarkiska nivåer vore 
otänkbar utan interpunktionens hjälp. Konventionaliserade röstskiftesmark-
örer i romanerna är styckeindrag, parentestecken, citattecken, talstreck och 
kursiv, men i en enskild text kan även andra tecken etableras som röstskiftes-
markör, till exempel asterisk, blankrad eller kapitelbrytning. Interpunktionen 
är också nödvändig för att urskilja tonfall, tempo, rytm och dylikt. Därutöver 
finns en auditivt ikonisk och en visuellt ikonisk potential som gör att skrift-
liga yttranden kan rymma mycket komplexa meningsskapande processer. 
Spatiala och visuella aspekter förenas med auditiva och abstrakt-linjära i 
skriftspråkandet.  

Om dessa beskrivningar är giltiga för de här aktuella tre romanerna kan de 
också vara intressanta att jämföra med andra texter. Exakt vilka potentialer 
som romanerna delar med exakt vilka andra texter krävs det mer forskning 
för att utvisa, men eftersom vissa möjliga funktioner har konventionaliserats 
i dessa tre romaner lär liknande konventioner finnas i fler romaner, och 
troligen en hel del andra texter. Eftersom det främsta urvalskriteriet var att 
romanerna skulle innehålla många intressanta fenomen att studera är det 
dock rimligt att anta att interpunktionen fungerar på fler och bredare sätt i 
dem än i många andra texter.  

Tidigare forskning har noterat relationen mellan interpunktion och andra 
formella element i text och textens interaktion med läsaren. DeVere Brody 
talar i ett av sina exempel om »interactive moments» (2008:75 ff.) där läs-
aren bjuds in att fylla i textens luckor, medan Lotass (2002) ser tomma 
utrymmen på boksidan i Dagermans Bröllopsbesvär som platser för läsarens 
aktivitet, och Parkes (1992:2) skriver att interpunktionen aktiverar våra 
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pragmatiska erfarenheter. Interpunktionens roll som medel för att ge läsaren 
utrymme och skapa särskilt interaktiva ögonblick där läsningen kräver extra 
ansträngning, extra närvaro av läsaren, är påtaglig även i denna undersök-
nings material. Kanske kan man mot bakgrund av Parkes resonemang säga 
att varierad och komplex interpunktion, som utöver att markera olika slags 
gränser och samband också gestaltar auditiva och visuella intryck, låter de 
läsare som vill och förmår vara medskapare bli särskilt aktiva som pragma-
tiska språkvarelser. I den meningen kan interpunktionen sägas påverka text-
ens grad av interaktivitet.  

En hypotes utifrån ovanstående, som skulle behöva utforskas vidare, är att 
avancerad och självständig skriftkunnighet hänger samman med interpunkt-
ion, så att avancerade skribenter och läsare utnyttjar interpunktionens poten-
tial mer, eftersom de i högre grad integrerar skrifttekniken i sitt dialogiska 
samspel med andra. Detta borde i så fall kunna vara fallet på samhällsnivå 
såväl som på individnivå. De tre romanerna som undersöks här är skrivna av 
ansedda och erfarna författare, och kanske kan man tänka sig att interpunkt-
ionens potential varierar både med textens syfte och genre och med den 
skriftspråkandes tekniska färdighet – den professionella författaren, liksom 
hennes läsare, har en nära relation till skriftens teknologi.  

Undersökningen visar hur integrerad interpunktionen är i det skriftspråk-
ande samspelet, och det är därför min förhoppning att avhandlingens resultat 
beträffande interpunktionens funktioner och potentialer ska kunna användas 
i forskning om interpunktionens roll i vardagligt skriftbruk såväl som i prosa 
och poesi. En stor uppgift som återstår är förstås att ta sig an interpunktionen 
i historiska nordiska material på ett lika grundligt sätt. Den historik som 
Parkes (1992) tecknar och den teoretiska beskrivning av interpunktion som 
jag föreslår i denna avhandling bör kunna användas som avstamp till en 
större kartläggning av svensk interpunktion och svenskt skriftspråk genom 
historien. I en sådan undersökning tänker jag mig att paleografiska och filo-
logiska insikter med fördel kunde kombineras med språkvetenskapliga och 
hermeneutiska analysmetoder.  

Avhandlingen har belyst interpunktionens viktiga berättartekniska roll, 
och i framtida forskning inom narratologi och stilistik skulle interpunktionen 
kunna ha en given plats. Jag har tidigare nämnt att en översikt över inter-
punktionen i olika litterära epoker vore önskvärd. Det vore också intressant 
att studera interpunktion i översättning utifrån olika perspektiv. Vad säger 
översättningars interpunktion om översättares läsningar? I vilka avseenden 
kan interpunktionen skilja sig åt mellan källtext och måltext, och hur kan 
detta påverka skriftens samspel mellan röster och tonfall? Detta område är 
visserligen inte fullständigt outforskat (se t.ex. May 1997, Englund Dimit-
rova 2014), men sådana undersökningar kan få stöd av en utvecklad förstå-
else av interpunktionens potentialer. 

Grafiska och spatiala meningsdimensioner är inte något som tillkommer 
utanpå språket, något para- eller extralingvistiskt runtom en abstrakt 
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lingvistisk kod; tvärtom är skriftens förkroppsligande en integrerad del av 
dess meningsskapande. Detta är ytterligare ett resultat av undersökningen 
som inte bara berör interpunktion, utan hela vår förståelse av skriften. Inter-
punktionen skulle kunna inkluderas på ett självklart sätt i fortsatta studier om 
skriftens framväxt och utveckling, olika skriftliga genrers framväxt och ut-
veckling, och människors skriftliga kommunikation i dag; materiella och 
grafiska elements samverkan med syntaktiska och lexikala skulle i fortsätt-
ningen kunna betraktas som självklart i studiet av skriftspråkande, text-
mönster och skriftens grammatik. Jag tror att nyckelordet här är just inte-
grering. De materiella aspekterna av skriften kan inte enbart studeras av 
specialister – textkritiker eller multimodalitetsforskare – utan måste finnas 
med i all textforskning och förstås som element i det skrivna yttrandets 
intentionalitet. I undersökningen använder jag en tolkande språkvetenskaplig 
metod för textanalys, som beaktar skriftens särskilda förutsättningar. Min 
förhoppning är att fler undersökningar av skriftspråkandets konstruktioner 
och andra element ska kunna använda en liknande dialogistisk metod.  

Ett område där jag har hävdat att interpunktionen har en viktigare roll än 
vad som tidigare antagits är textbindning. Ledin (1998) noterar att skol-
elevers texter kan vara begripliga trots gles interpunktion när de innehåller 
många additiva konnektiver, som han menar kan jämföras med talets 
diskursmarkörer (ibid. s. 27). I de romaner som undersökts här är interpunkt-
ionen mycket viktig för att strukturera och begripliggöra texten; ofta funge-
rar den på liknande sätt som konnektiver och den kan också skapa referens-
kedjor i skriftbilden. Det vore därför intressant att studera förhållandet 
mellan exempelvis konnektiver och interpunktion och mellan diskursmar-
körer och interpunktion, men också att undersöka om grafiska ledfamiljer 
kan urskiljas i fler texter. 

Under arbetet med avhandlingen har jag förstått att många människor i 
Sverige – också vana skribenter – betraktar interpunktion som något mycket 
svårt. Om min hypotes om dess koppling till avancerad och självständig 
skriftkunnighet stämmer, är detta på sätt och vis inte underligt. Samtidigt 
borde den fördjupade förståelse för interpunktionens roll i skriften som av-
handlingen vill bidra till ha potential att förbättra undervisningen om inter-
punktion på alla utbildningsnivåer. Om interpunktion alls berörs i skriv-
undervisning sker det i allmänhet form av undervisning om skiljetecken och 
vissa av de skrivregler som förknippas med dem. Interpunktionen i sin helhet 
berörs inte, och skiljetecknen beskrivs troligen ofta som något som tillkom-
mer efteråt och hör till ett slags dekorerande lager av texten, som tillförs 
under mindre kreativa redigeringsfaser. Interpunktionen kan naturligtvis till-
komma på det sättet, men om den presenteras så menar jag att det inte är 
underligt om den verkar svår och tråkig. En mer integrerad förståelse, där 
interpunktionens olika resurser betraktas som en självklar del av den kon-
kreta, kontextualiserade textens meningsskapande, borde kunna göra inter-
punktionens funktioner och potentialer både mer lättbegripliga och mer 
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intressanta att lära sig. Med en bred interpunktionsrepertoar kan skrivandet 
bli mer kreativt och experiment med olika typer av konstruktioner beja-
kas. Ett sådant arbetssätt bör troligen inramas av en balanserad skrivpedag-
ogisk ansats där valet mellan språkliga resurser tydligt kopplas till kontextu-
ella faktorer som genre och syfte men där också reflektion över det egna 
skrivandet och skrivprocessen har en plats (jfr Hertzberg & Dysthe 2012). 
För att utveckla våra tankar i skriftliga samtal med oss själva och varandra 
behöver vi interpunktion. 

Volosjinov beskriver ordet som en tvåsidig handling, en bro mellan två 
människor. Ord blir inte till i individer, utan i samspel. I avhandlingen har 
jag konstaterat att detsamma gäller det som står mellan orden. Lennard 
(2000) betraktar boken som sådan som ett stycke interpunktion, »punctua-
ting space». I mosaiken av besläktade yttranden som interpunkterar 
forskningsvärlden vill denna bok gärna vara ett semikolon. Semikolon pekar 
både framåt och bakåt; det inbjuder läsaren att stanna upp, reflektera och 
fortsätta med skärpt uppmärksamhet. 
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11 Summary: The functions of punctuation in 
three contemporary Swedish novels 

The aim of this PhD Dissertation is to explore the functions of punctuation 
and to integrate the analysis of punctuation into a broader theoretical under-
standing of written language. Punctuation is understood as an open set of 
marks with a similar function. With a slightly modified variant of Lennard’s 
(2005) definition, punctuation in this thesis is: non-alphabetic and non-
numeral marks, spaces and non-segmental visual signs (such as distinguish-
ing type-faces or founts) placed within the text to articulate, dis/ambiguate, 
or otherwise refine and/or display the sense.  

Almost all studies of punctuation start by regretting the lack of research 
on the subject. While previous research on punctuation has been done in a 
variety of fields, few studies have done the thorough work of integrating 
punctuation into a broader understanding of written language or literature. 
Punctuation is intimately related to the technologies of writing, and punctua-
tion’s invisibility (cf. Toner 2011) seems to be connected to a persistent 
misunderstanding of written language as secondary to speech. In linguistics, 
punctuation studies have suffered from one of the assumptions of the wide-
spread “written language bias” paradox (Linell 2005b), i.e. that spoken lang-
uage is primary, written language secondary. This study, on the other hand, 
takes its departure from a view of written language as independent. Parkes 
(1992), in his rare, thorough study of the history of punctuation, underlines 
the need to study each sign in its local context, and calls punctuation “the 
pragmatics of the written medium”. Grammatically oriented punctuation 
studies by Nunberg (1990), Bredel (2008) and others, on the other hand, 
have suggested the need for a grammar of writing; however, these studies 
assume the existence of an abstract written language system governing 
punctuation, meaning that specific grammatical preconditions make specific 
punctuation marks occur. Thus, they show little interest in actual (including 
literary) usage, which involves great variation, and little awareness of the 
importance of context, something that e.g. Parkes (1992) and Lennard (1995) 
emphasize in their empirical studies.  

In literary scholarship, punctuation has mostly attracted the interest of 
textual scholars, or of researchers studying a specific work’s or author’s 
remarkable punctuation. Apart from the problematic “schism between text-
ual and interpretive studies” (McGann 1983), addressed by important works 
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like the anthology Ma(r)king the text (Bray, Handley & Henry 2000), 
punctuation studies have suffered from a lack of integrating approaches. The 
many potentials that are used not just by individual authors, but by many 
skilled writers, have attracted little interest, or have been interpreted as 
unique inventions of singular authors.  

On the basis of previous empirical studies, I find it important to recognize 
how extremely context-bound the meaning-making of punctuation is. This 
means that it is more fruitful to study all the punctuation in a text in relation 
to different contextual factors, rather than focusing on specific marks. Thus, 
I do not share Bredel’s (2011) assumptions about the meaning of individual 
punctuation marks being definite and consistent. Following important studies 
by mainly Parkes (1992) and Lennard (1995, 1998, 2000), I have drawn up a 
loose classification model with three different functions of punctuation. The 
names of the categories are borrowed from Janecek (1996), but I have de-
fined them for the purpose of this study. According to this model, punctua-
tion shows semantic/syntactic divisions, intonational/expressive indications, 
and spatial/visual properties. The first category contains, in my study, both 
divisions between linguistic units within an utterance and divisions between 
different voices within an utterance, or between utterances (cf. Bakhtin 
1986:76, 92). 

The study is based on qualitative analyses of three contemporary Swedish 
novels: DIVA (‘DIVA’, 1998) by Monika Fagerholm, Förvandling (‘Trans-
formation’, 2005) by Eva Adolfsson and Fadevår, tack för ljuset! (‘Our-
father, thanks for the light!’, 2010) by Fredrik Ekelund.109 The reason for 
choosing fiction as material for the study was not mainly an interest in the 
specifics of literary punctuation; rather, literary texts were expected to 
provide a wide and rich selection of the general ways punctuation can be 
used, since novels integrate language from different registers and genres (cf. 
Bakhtin 1981). The novels are, thus, studied as examples of advanced 
written language. However, all fiction writers are not likely to use punctu-
ation to the same extent as a stylistic resource. Hence, the specific novels 
were selected on the basis of their punctuation attracting attention in re-
views. In this way, I had material that could give me an example of what 
professional authors with advanced literacy and acknowledged use of 
punctuation as a stylistic resource can do with punctuation. All three novels 
have homodiegetic narrators, and all have the same publisher; these latter 
commonalities, however, are incidental.  

                               
109 None of the novels are available in English translation. English quotes from the novels 
below are all translated by me and for the purpose of this summary. 
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11.1 Theory and methodology 
The theoretical framework for this study is dialogism, a perspective on 
language, linguistics, and meaning making that owes most of its foundations 
to the Bakhtin circle (Bakhtin, Vološinov, Medvedev, and others). From a 
dialogical perspective, language exists only in concrete utterances, uttered by 
someone to someone, in a situation and a context, and these utterances are 
formed by all of these situational and contextual factors. Linguistic research 
with an explicit dialogical framework has mostly been interested in talk-in-
interaction, despite the fact that the members of the Bakhtin circle them-
selves were very much interested in written texts, especially novels. How-
ever, the main assumptions of dialogical linguistics, as presented by e.g. 
Linell (2009), are valid for written language as well, since they concern 
basic principles about human meaning-making. In chapter three, I present 
this dialogical linguistics tradition and discuss how we can understand writ-
ten utterances as dialogical, and written language as a cultural technique for 
making meaning in dialogical relationships. Furthermore, I consider how 
concepts such as literariness, implied reader, focalization, foregrounding, 
etc., all vital for the study of language in fiction, can be understood and app-
lied from a dialogical perspective. While Bakhtin and Medvedev several 
times brought up the need for a sociological poetics, later stylistic research is 
largely built on a structuralist view of language that is foreign to dialog-
ism.110 Taking a dialogical position, we do not need to discard important con-
cepts from stylistics and narratology, but we may need to reinterpret and 
redefine them in a way that recognizes the interactional, contextual nature of 
language and all meaning-making processes. 

Because of the lack of previous research on punctuation, an explorative 
approach and a qualitative method were necessary. I did not have any 
hypotheses about the outcome, though the study has an explicit dialogical 
perspective, which means, for example, that I did not look for the meaning 
of specific marks, but searched for patterns in how punctuation in general 
functions in relation to different aspects of context: local linguistic and 
thematic contexts, intertextual contexts, contemporary literary movements 
and technological developments, etc. The study was also partly informed by 
the notion of three fundamental functions of punctuation (see above). To 
make sure I noticed as much as possible, I tried to classify the punctuation 
according to these functions (which are not to be understood as mutually 
exclusive), but I was also open to revising the model if necessary. The 
results are thus not presented in strict accordance with this model, since 
other aspects turned out to be more relevant and interesting to point out. The 

                               
110 One exception, however, is Roger Fowler, who uses several Bakhtinian concepts in his 
Linguistic criticism (1996) and Linguistics and the novel (1977). 
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qualitative analyses attempted to acknowledge the communicative richness 
in linguistic details, and contextual factors on various levels were recognized 
when doing so seemed to further the understanding. Thus, I have tried to 
combine contextual awareness with detailed analyses. Inspired by Bakhtin as 
well as Iser and Gadamer, I see the scholar’s position as situated and in-
volved in a dialogical relationship with the material. Meaning exists in inter-
action, thus my active participation as a reflective subject is a necessary tool 
for me to create understanding. From a Bakhtinian perspective, the notion of 
the third party is also relevant to the understanding of the reading process. 
As a reader, I am not exclusively oriented towards the text, but also towards 
third parties. The contextual factors mentioned above are such third parties, 
but so are my ideas about norms regarding linguistic correctness, the res-
ponsibility of the reader, etc. A scholarly reading is different from an every-
day reading when it is systematic, and when it pursues an open and trans-
parent argumentation (cf. Stockwell 2009:11). Thus, I have tried to present 
my analyses and interpretations clearly, in order for others to be able to 
question them.  

Another validity issue is the presentation of quotations, a small methodo-
logical detail that is nevertheless important to the principals of the study. In 
order not to reproduce the dichotomous ideas of ‘substantives’ and ‘acci-
dentals’ (cf. Lennard 2000:10), and to modify the visual impression of the 
texts studied as little as possible, I have used special quoting conventions. I 
have taken pains to show clearly where there are paragraph breaks, not to 
replace double quotation marks with single quotation marks, and not to use 
square parentheses for my own comments or omissions, since they also exist 
in the texts themselves. A few quotes from each book have also been 
scanned, which is a way to give the reader a hint of what the book pages 
look like, but also to foreground the fact that every quote is necessarily a 
modification.  

While texts are usually produced in collaboration with authors, editors, 
printers, etc., Bakhtin’s understanding is that we still attribute everything 
that is said to the speaker, understood as a position rather than a physical 
person (cf. Bakhtin 1984:184). Hence, this study leaves aside the question of 
the production process. 

The results of the study are presented in two sections, with the first 
section (chapters 5–7) concentrating on the role of punctuation and its 
relation to thematic issues in each of the three novels in turn. In this part, 
summarized in 11.2, I analyse the novels as unique written utterances. In the 
second part (chapters 8–9), summarized in 11.3–11.4, I focus on the more 
general functions of punctuation that are seen in all three novels.  
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11.2 Punctuation in the three novels 
DIVA: En uppväxts egna alfabet med docklaboratorium (‘DIVA: an adole-
scence’s own alphabet with doll-laboratory’), written by Finland Swedish 
author Monika Fagerholm (1961–), was published in 1998. It was favourably 
received, and it is the only novel studied here that has attracted previous 
scholarly attention. In DIVA, the narrator is a thirteen year old girl living in 
the fictive Finnish town of Värtbyhamn. Diva’s life circles around her 
school, the apartment where she lives with her mother and two brothers, and 
her friends’ and boyfriends’ places. Reviews and previous research have 
viewed the novel and its protagonist as trailblazing for the representation of 
girlhood in Swedish literature. Österholm (2012) and others recognize 
DIVA’s uninhibited use of girly stereotypes and clichés, and her self-con-
scious consumption of popular culture, as a revolt against the patriarchal cul-
tural values that Diva explicitly criticizes. In Österholm’s (2012) reading, 
DIVA is a gurlesque novel. The analysis shows that language, including 
punctuation, is an important element in the representation of DIVA – the 
novel and the protagonist. 

DIVA is clearly not worried about following established style guides or 
punctuation norms. Instead, the novel creates its own norms, entailing that 
the structure of sentences varies a lot. Graphic sentences can include just a 
phrase, asking the reader to follow a syntactic sentence over several graphic 
sentence or paragraph borders, or infer the rest from context. In other cases, 
sentences are long, intricate, and partly bold. Phenomena associated with 
colloquial Swedish, like apokoinou and x-and-x-constructions (see Linell 
2009:307 ff., 314 ff.), occur, and within words, uppercase and lowercase 
letters are sometimes mixed (e.g. “UNGEsaft”, ‘KIDS’ juice). In my reading, 
DIVA’s “own alphabet” is a subversive language, that strategically crosses 
the boundaries of style guides to create a queer alternative. Equally interest-
ing, however, is the fact that this language is nevertheless easily understand-
able. It is often close to speech, to the language of commercial signs, to 
Finland Swedish regional syntax variants etc. – registers and that may be 
strange to style guides for writing but are not necessarily difficult to under-
stand. In between these features, there is also a great deal of language that 
follows established spelling rules and narratological conventions.  

Bold letters have several functions in DIVA. They can create an iconic 
reference to black candy; they can focalize what is written and, indirectly, 
the novel as a fictional, written product, or add emphasis. They are often 
used with onomatopoetic words, but they can also create chains of reference 
on the visual surface of the text, between words that would otherwise not 
have any obvious connection (both of these functions are also ascribed to 
capitals in DIVA. Bold letters can also indicate quotes, a practice that has a 
large and interesting place in DIVA. The narrator repeatedly uses intertextual 
quotes as well as her friends’ usual phrases. Many of these quotes and 
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repeated phrases are rephrased and modified, and sometimes they are mixed 
with each other. Che Guevara’s “I will be with the people” and Swedish 
author Stig Larsson’s “know that I will fight in sunshine”, both echoing 
through the novel, once become “we know that we will be where the people 
are”. Since quotes are loosely rendered and no sources are explicitly given 
(except in a somewhat messy afterword called “loans, quotes”111), all of 
these quotes, however, seem to be filtered through Diva’s own conscious-
ness. As she “can eat any amount of food and it doesn’t show”, she can also 
rephrase other people’s words without their voices really coming through. In 
my reading, thus, DIVA is not a polyphonic novel. She – the protagonist and 
the novel often seem intertwined – appropriates every word she quotes, takes 
it into her own mouth and spits it out her own way.  

Förvandling (‘Transformation’), written by the author and critic Eva 
Adolfsson (1942–2010) and published in 2005, was nominated for the Best 
Novel Award from Swedish Radio. Literature and writing are important 
themes in Förvandling, whose protagonist is a single pregnant woman living 
alone in a suburb outside of Stockholm, writing a paper about the early 
modernist Norwegian author Knut Hamsun while her first child is growing 
inside her. Several newspaper reviews commented on Adolfsson’s dashes, 
exclamation marks, parentheses and three dots.112  

Förvandling has a strong intertextual relationship to Hamsun’s classic 
novel Sult (Hunger), which is repeatedly quoted, paraphrased and discussed 
implicitly and explicitly. Apart from Sult, another important reference is 
Proust. A side character in Förvandling, Mrs. Svan (cf. Proust’s Swann), is 
the protagonist’s neighbour, who is writing her memoirs and reflecting on 
how she wants her style to be clear and simple, nothing like “the asthma-
tic’s” (Proust’s). Her description of “the asthmatic’s” associative style is, 
however, highly applicable to Förvandling. Internal narration is frequent in 
Förvandling; the voice in the text often belongs to the experiencing I (cf. 
Edmiston 1989, Björklund 1993), whose impressions, ideas, and emotional 
turns are followed in the text with the help of question marks, exclamation 
marks and three dots. Parentheses, often containing the experiencing I’s 
comments to what is said outside of them, are also important here; they 
make it possible to render several voices in parallel. Punctuation is also an 
important feature in identifying passages of free indirect discourse (FID) in 
this novel, where, occasionally, voices other than the I’s are heard. In the 

                               
111 According to the afterword, for example, the Guevara quote is freely translated and 
modified by the author. 
112 Generally, the typographical terms here follow Bringhurst 2012; however, I prefer the term 
“three dots” instead of “ellipsis”, since the latter term is connected to a specific function, and 
this mark can function in several ways. For the same reason, I use the term “dot” instead of 
“period”. (The same point can be made regarding parentheses [marks], for which Lennard 
1992:1–2 prefers the term “lunulae”.) 
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second sentence of these two, for example, Mrs. Svan’s voice is heard in 
FID; but without the associative punctuation, these words could have been 
interpreted as belonging to the narrator: 

Mrs. Svan is the one thinking like that, it is in the light from the ambulance, 
the light that is breaking her out of that stagnation now: the urging thought 
about life’s shortness and flight! She herself lives, right now! 

The structure of sentences and paragraphs often seem to reflect a pattern of 
thinking. Paragraph breaks can mark a shift in time, in the narrative or in the 
focalizer’s imagination, but also a contextual shift in the narrative, the latter 
especially frequent in cases where the paragraph break is marked with an 
empty line and, in some cases, an asterisk.  

Quotes from literary texts are framed by quotation marks in Förvandling, 
and handwritten texts – notes or postcards – are presented in italics. Quotes 
of printed signs etc. are shown partially iconically, with a case variation that 
seems to imitate the original: “SCHOOL DOCTOR” (door sign), “ELVIS 
FOREVER” (t-shirt print). Imagined signs are also written in capitals. Often 
this typographic variation has a humorous effect. Stylistically, Förvandling 
repeatedly combines features associated with informal speech and high 
literature, sometimes in the very same sentence. Punctuation can contribute 
to both of these styles. A paragraph containing a single sentence, divided 
into three parts by commas, may recall a haiku poem: “A police car is app-
roaching, my legs halt, by the line of black snow”. The use of comma varies 
a lot in Förvandling, making the presence or absence of comma an important 
indicator of rhythm as well as a tool for focalization. 

In my reading, the punctuation in Förvandling is one important feature in 
a style of writing that consciously presents itself as emotional, subjective and 
impregnated by this pregnant woman’s physical experience. The novel is set 
in the 1980’s, when French feminists like Iragaray and Kristeva were widely 
read and discussed among feminist literary scholars. This was a time of 
criticism of rational writing conventions, which were interpreted as a patri-
archal attempt to uphold binary and linear thinking, excluding many 
women’s experiences. Adolfsson wrote about Kristeva in her 1980’s essays, 
but she also appreciated Barthes A Lover’s Discourse as well as Bakhtin’s 
work, taking a strong interest in their borderland language ideas. The prota-
gonist in Förvandling repeatedly compares her own writing with Hamsun’s, 
finding their societal roles as male and female authors completely different. 
Sult’s style and structure are reflected in Förvandling, while the literary 
ideals the narrator promotes are also reminiscent of the ideals of the French 
feminists. Repeatedly, the pregnant female body is presented as the found-
ation of all creation. Though it was published in 2005, this is a novel that is 
permeated both by the 70’s second wave of feminism and by a work of late 
19th-century modernism; and when the narrator presents truth as “dialogical” 
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and existing “in between”, and wants the written text’s surface to look like it 
is “floating” towards unknown destinations, these are ideas that reflect 
Bakhtinian thinking. 

Fadevår, tack för ljuset! (‘Ourfather, thanks for the light!’) is an auto-
biographic novel about a boy growing up in Malmö, in the south of Sweden, 
after moving there from Uppsala at the age of nine. In the years the novel 
depicts, Fredrik (often called by his nickname, “Freddan”) goes to school, 
plays soccer, observes his parents’ and relatives’ interaction, and falls in love 
with his female classmates. Freddan’s occasional panic attacks are also 
reflected upon here and there, and all of this is subject to his musings. Many 
of the chapters end with a short prayer, generally using a specific formula: 
“Ourfather”, followed by a request, a question, an apology or a few words of 
gratitude. Reviewers’ comments on Ekelund’s punctuation brought up the 
footnotes, the use of parentheses with etymological explanations in a smaller 
font, and the frequent use of colloquial spelling (which sometimes involves 
punctuation, or lack of it, as in “Ourfather”113). 

In Fadevår, two different voices act as speakers, observers and ex-
periencers: those of Fredrik Ekelund, the adult author, and Freddan, the 
child. These two voices interact explicitly on pp. 108–110 and 190–191, 
where the adult narrator is interviewing his younger self. But the interplay 
between the two I-voices is constantly present, often in the form of one of 
them commenting on the other’s utterance within parentheses. The adult 
narrator includes, in this way, his associations to later events in his life as 
well as associations to literary and academic texts and etymology. Often, the 
text in these parentheses is written in a smaller font, making this parallel 
layer of the narrative distinct and distant. But the adult voice is also heard in 
the main text, outside of the parentheses. The two voices use different regis-
ters and can be distinguished from one another by lexical choices, spelling 
and punctuation. 

The young Freddan uses colloquial spelling and plays with the visual 
surface of writing. Unusual shortcuts and the repeated splitting of a gramma-
tical word into two graphic words and vice versa, as well as the use of italics 
and case variation to mark some concepts as familiar and name-like, are all 
examples of how Ekelund uses punctuation to characterize the young 
Freddan, a young person’s reflections on language, and what boyhood meant 
in Malmö in the 1960’s. Commercial names, as well as other phrases asso-
ciated with signs and the like, are written with their original punctuation: 
“Sometimes dad takes the bike to SEMO-hobby” (apparently the name of a 
hobby store). When philosophical concepts are written with initial capitals, 
on the other hand, this is an indicator of the sophisticated adult voice. In the 

                               
113 The alluded Swedish translation of The Lord’s Prayer starts with “Fader vår”; this novel’s 
“Fadevår” thus being a colloquial contraction where an “r” and the space are lost. 
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following example, this adult voice indicator is mixed with a childlike 
mathematics parallel: “Gametime is Existence squared (Existence2)”. 
Freddan’s young voice is also visible (!) in charts, diagrams and lists that 
seem to be taken directly from his notebook, or from other written texts he 
perceives. The repeated genre loans, in punctuation, lexicon and grammar, 
create images of languages (cf. Bakhtin 1981:320–325, 336), portraits of the 
heteroglossic worlds that the two first person voices inhabit.  

Through this complexity of narrative levels and the conscious use of the 
book’s visual surface, Fadevår becomes a novel that on a meta-level discus-
ses issues of memory and reality. Of course, any past version of ourselves is 
inaccessible to us – memory is always evolving, always created in an utter-
ance in a situated present. No matter how hard we may try to emphathize 
with some past experience, we are looking back at it from our present per-
spective. As Proust writes in one of Fadevår’s two epigraphs: “Chercher? 
pas seulement: créer” (‘Seek? more than that: create’). Finding a note from 
the past and placing it in a novel is to re-contextualize it, and thus to re-
create it. Still, the novel paints a credible portrait of a child’s experience, not 
least the experience of hearing and seeing linguistic variation, and acquiring 
the technology of writing. 

11.3 Structuring written utterances  
Chapter 8 presents general results concerning the structuring functions of 
punctuation in writing. Here I am not only interested in the specific functions 
of punctuation in the novels as literary artworks, but also in the basic 
functions that they can be assumed to share with many other texts. Thanks to 
punctuation, the texts are structured and modified in graphic units: graph-
emes,114 graphic words, graphic sentences, paragraphs and chapters. Syntac-
tic and graphic units often overlap, but mismatches between them are not 
unusual, and they usually create a tension, and some sort of stylistic effect. 
The chapter shows many variants of how units are mismatched syntactically 
and graphically in the novels. On the graphematic level, an initial capital 
gives a word a special status, often as a philosophical concept or a nickname. 
Like uppercase letters inside a lowercase word, they can also set up an allu-
sion to commercial names and signs. Individual graphemes can also be fore-
grounded with the help of italicization. On the word level, compounds (in 
Swedish usually written in one graphic word) or simple words can be 
separated with a space or hyphen, to foreground semantic, phonetic or visual 

                               
114 Most graphemes are of course not punctuation marks but letters, but the above definition 
of punctuation includes non-segmental marks, such as the use of italics, bold, and case 
variation, that can modify individual graphemes. 



 228

aspects of the different parts. On the other hand, phrases can also be written 
in one graphic word, establishing them as common expressions in a specific 
context. Using a hyphen, new compounds can be established while they are 
still treated as unusual, and with a colon, indeclinable words can take suf-
fixes (as when the bandname The Who is translated in Fadevår: “Vem:et”, 
with the ‘-et’ representing the definite article in Swedish).  

Graphic sentences are defined as units initiated by a capital letter and 
ending with one or three dots, an exclamation mark or a question mark. 
From a syntactic point of view, there are roughly four types of graphic sen-
tences in the material.  

1. The graphic sentence coincides with a syntactic sentence.  
2. The graphic sentence contains several graphic sentences, coordinated 

with punctuation or conjunction.  
3. The graphic sentence consists of one or more syntatic sentences, 

along with one or more isolated elements, separated from the rest by 
punctuation.  

4. The graphic sentence consists of an element that is syntactically 
dependent on (cooperating with) another sentence or some other 
contextual factor.  

While most sentences are type 1 or 2, types 3 and 4 are used frequently for 
various stylistic purposes.115 Of course punctuation structures units larger 
than sentences as well. Texts are divided into chapters and paragraphs, 
which can in turn be hierarchically subdivided. Paragraphs can be ordered so 
that the highest level is preceded by an asterisk (occasionally used in För-
vandling), the second highest by a white line, and the most subtle by inden-
tation. Paragraph and chapter breaks have many functions in the novels, but 
they often indicate some sort of contextual shift. Paragraph breaks with in-
dentation can also iconically refer to a chain of thoughts or events following 
each other. A general theoretical conclusion from the first part of chapter 8 is 
that text analyses need to make a clear distinction between graphic and 
syntactic units, and that punctuation studies need to focus on the graphic 
units, which punctuation defines and modifies. It is evident that there is 
much flexibility and many options available for punctuating text. The rules 
in handbooks cover only a small part of the actual possibilities used by the 
authors in these novels, even in parts that can hardly be called experimental. 
This means that the punctuation strategy is highly stylistically relevant. 

                               
115 Cf. Leech and Short 2007:175: “the two notions of sentencehood usually match, but in 
principle they are matters of independent choice.” In my descriptions of written constructions, 
I avoid negative terms like “incomplete sentences”, focusing instead on the functions of 
various constructions in their specific contexts. 
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The second part of the chapter is focused on the interplay between the 
instances of punctuation in the text, for which the term punctuation texture is 
introduced. With the notion of punctuation texture, my intention is to em-
phasize the situatedness of punctuation’s meaning making, and to add the 
distinction between loose and tight to the more familiar distinction between 
heavy and light punctuation. These are values decided in relation to the other 
marks in the local context, and to understand the functions of punctuation, 
we have to study it not sign by sign, but rather look at the punctuation 
texture in e.g. a passage, a paragraph, or a chapter, in relation to the text as a 
whole and to the internal norm that is created there. A paragraph break is 
generally heavier than a comma, but what the relevant distinction is varies 
with the texts’ general punctuation texture as well as how this relates to 
narratological and thematic aspects. Apart from the distinction between 
heavy or light and loose or tight punctuation texture, this part of the chapter 
brings up forward-pointing versus backwards-pointing punctuation, punctu-
ation that puts the focus on or modifies a graphic unit following or preceding 
it.116 While the colon always points forward, except when it is used between 
abbreviations and suffixes (e.g. lp:ar, ‘LPs’), exclamation marks and 
question marks always point backwards. Left and right parenthesis marks 
and quotation marks each point in either direction; they frame an utterance in 
this respect. Indentations, dashes and three dots, however, are more flexible 
in the novels; they can point both ways. 

11.4 Shifting and expressing voice and tone 
Chapter 9 accounts for the role of punctuation in shifts in voice and tone in 
the novels. Even though the three novels have I-narrators, the separation of 
voice is an important function of punctuation in all of them, and many 
differrent punctuation marks can separate voices. In cooperation with other 
features of language, punctuation in these novels also contributes to the 
characterization of speech and speakers and the impressionistic rendering of 
experiences. Furthermore, punctuation modifies the narrator’s, or any 
speaker’s, attitude to their own utterance.  

I use voice as equivalent to speech subject (cf. Bakhtin 1986), while I also 
emphasize that a person can express herself from various positions and with 
different voices (cf. Björklund 1995, Edmiston 1989). When Bakhtin 
(1986:92) discusses the change of speech subject within an utterance 
(usually, the change of speech subject marks the beginning of a new utter-

                               
116 More specifically, it is often not the punctuation itself, but rather the text that the 
punctuation precedes or follows that points backward or forward, and the punctuation helps 
clarify this textual directionality. 
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ance), it is not evident whether we should consider this an utterance-within-
an-utterance. I have avoided doing so, and instead concentrated on the term 
voice. Shifts of tone, on the other hand, involve no change of speech subject, 
but have to do with “expressive intonation”, which is one of the means of 
”expressing the speaker’s emotionally evaluative attitude toward the subject 
of his speech” (Bakhtin 1986:85). In practice, the lines are not always easily 
drawn between shifts in voice or tone, or between characters’ and narrators’ 
discourse, so I regard the distinctions in this chapter as analytical tools for 
discovering complexity and multitude, rather than once-and-for-all descrip-
tions of separate modes of discourse presentation.117 

Direct discourse (DD) is introduced by a dash, quotation marks, or italics, 
in Förvandling and Fadevår; in DIVA with a dash, quotation marks, or bold 
typeface. Sometimes, the dashes or quotation marks are preceded by a colon 
and (in some cases) a paragraph break (indentation). The dash is the most 
unambiguous mark in DD – it always indicates precisely quoted direct 
speech. Quotation marks and italics can present speech, writing, or thought. 
Italicization in Fadevår often indicates separate words or phrases of DD 
included in narrative reports of speech acts (NRSA, cf. Leech & Short 
2007:259). Both Förvandling and Fadevår use phrases initiated by a capital 
letter and ending with an exclamation mark in a similar way, while DIVA 
uses bold in this way. These cases are often more ambiguous, and phrases 
marked with italics or (in DIVA) bold sometimes seem to belong to a collec-
tive voice – they are “things people say”. Point of view (POV) shifts, neces-
sarily involving voice shifts (“every focalization induces a vocalization”, 
Mey 1999:147) are often signalled through chapter break or paragraph break, 
but can also be signalled by parentheses or a colon. All the novels have pas-
sages of inner dialogue, where I-voices reason with each other. These inner 
voices are separated by parentheses marks (in Fadevår, sometimes combined 
with smaller font), dashes, or commas.  

Punctuation surrounding a specific phrase can also signal what I call a 
recontextualizing tone shift. Being put within quotation marks or in italics 
(or bold, in the case of DIVA), specific words or phrases “are made strange” 
(Vološinov 1973:131), while the narrator (or another voice) also gives them 
a new expression of e.g. humour, irony or emphasis: “Now things are all 
divided and “our” girls, Eva N & Co, are suddenly picked up after school by 
motorcycles, Vespas or even cars” (Fadevår, p. 213). In this way, punctua-
tion creates micro-signals of how voices position themselves towards their 
utterances; they function as invitations to readers to shift their contextual 
understanding of what is being said. Narrators can borrow all sorts of expres-
                               
117 I use discourse presentation as a general term meaning speech, writing and thought pre-
sentation, and I haven’t found it necessary to distinguish between them here. Speech, writing 
and thoughts are all represented in the novels, but the punctuation surrounding them is often 
(though not always) similar.   
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sions, connected not to their own worldview but to the environments they 
describe. Recontextualizing tone shifts demonstrate how every word is con-
nected to specific registers and contexts; when they are frequent, they can 
also give the impression that the narrating voice is steeped in a mix of voices 
from his or her surroundings. 

Punctuation plays an important part in the novels’ intertextual weave. 
Quotes from and allusions to other literary works are frequent in all three 
novels, and these are usually separated by quotation marks or italics. Para-
phrases can also be presented as quotes. Furthermore, quotes in Förvandling 
and Fadevår often seem visually faithful in a way that contrasts with the 
usual convention of treating quoted text as abstract sign sequences; these 
quotes use capital letters and abbreviations, which are unusual in running 
text. To these two experiencing characters (cf. Björklund 1995), written 
signs and notes are obviously meaning-making in their concrete, visual 
manifestation. Punctuation can also create allusions to various genres, 
through “discursive import” (cf. Nørgaard 2009) of punctuational genre 
conventions. In Fadevår, the use of such conventions from dictionaries and 
other academic genres creates allusions, characterizes the narrator as educa-
ted, and contributes to the separation of this novel’s two I-voices (the voice 
of the young experiencing boy and the voice of the adult narrator). In both 
Fadevår and DIVA mathematical signs are used – in the former, as part of 
childish language games, and in the latter, as part of the characterization of 
the protagonist as interested in mathematics.  

The second part of chapter 9 concerns punctuation’s characterization of 
the prosody and expressivity of speech, thoughts, and even activities (as they 
are perceived through a consciousness in the narrative). In directly quoted 
speech and singing, punctuation can provide relatively detailed information 
on tempo, loudness, rhythm and pauses. While italicized or bold phrases can 
convey emphasis, loose punctuation texture can convey rapid speech, 
hyphens can convey rhythm and intonation, and suspension points can give 
the impression of slowness as well as indulgence or hesitation; the exact 
effect is always related to the immediate context. Punctuation in dialogue 
contributes, in this way, to the characterization of the speakers. In silent 
thinking, it illustrates a state, or change, of mind, and the punctuation texture 
often seems to reflect the theme of the inner dialogue. In passages depicting 
for example dream scenarios (Fadevår), golf playing (Fadevår), throwing up 
(DIVA) or daydreams (Förvandling), the punctuation texture stands out from 
the surrounding text, making the graphic rhythm of the text seem to iconic-
ally reflect the experienced rhythm or character of the activity depicted. An 
aesthetic rhythm can also be created with the help of punctuation, which can 
create visually rhythmic effects and help us identify something as a poem. 
The most important conclusion from the analysis of voice and tone shifts in 
the novels is that a complex interplay of voices can take place in writing, and 
that punctuation has a wide, and highly context-bound, potential in this res-
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pect. Furthermore, punctuation in these novels is used to foreground both 
spatial/visual and phonetic/auditive aspects of written and spoken language – 
and of silent thinking, where features of writing and speech can both be 
experienced. Many of the phenomena described in this chapter are hardly 
unique to these novels, or even to literary texts, and similar cases could 
probably be found at least in all of what Bakhtin (1986) calls secondary 
speech genres, like journalism, argumentative genres and academic texts. 
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