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Abstract
Haapamäki, Saara, saara.haapamaki@abo.fi, Professor, Department of Swedish, Åbo Akademi
University; Eriksson, Harriet, harriet.eriksson@abo.fi, Ph.D. student, Department of Swedish,
Åbo Akademi University: “Multilingualism in the novels by Kjell Westö – A model for analysis
and its application.” Språk och stil NF 27, 2017, pp. 159–188.
The purpose of this article is, firstly, to present a revised version of a model that we introduced in
2011 in order to analyze multilingual literature with regard to the interplay between context, form
and function. Secondly, we aim to give a systematic analysis of multilingualism in the novels of
the Finland-Swedish author Kjell Westö, an author whose work is commonly seen as multilingual.
Our analysis shows that the code switching, especially to Finnish, varies remarkably across his
novels. Whereas his first novel contains a considerable amount of code switching that occurs unmarked and grammatically integrated, the Finnish sequences are much less frequent, more marked
and structurally less integrated in the later novels. With regard to Mark Sebba’s distinction between
parallel and complementary multilingual texts, Westö’s first novel could be viewed as a complementary multilingual text, while the later novels are either parallel multilingual or not very multilingual at all. With regard to Umberto Eco’s concept of the model reader, only the first of Westö’s
novels constructs a bilingual model reader, while the later novels construct a monolingual reader.
Our picture of Westö’s oeuvre thus differs from the ones in previous research. The article also discusses the formal and functional aspects of code switching in relation to questions about production, distribution, reception and processing in literary communication (cf. Hauptmeier & Schmidt
1985).
Keywords: multilingual literature, code switching, literary communication, model reader, Finland-Swedish literature, Kjell Westö.

Inledning
År 2011 introducerade vi en metod för att analysera växlingen mellan olika
språk i skönlitterära texter, eftersom vi upplevde att varken litteraturvetenskapen eller språkvetenskapen hade adekvata analysmodeller för att greppa olika
former av litterär flerspråkighet (Eriksson & Haapamäki 2011). Forskningsfältet var vid den tidpunkten tämligen outvecklat i Norden, men vad vi inte anade
var att det skulle börja expandera nästan samtidigt med att vi publicerade vår
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artikel. Ännu mindre anade vi att den modell där vi samlade och systematiserade vissa iakttagelser från tidigare forskning skulle komma att användas i
många studier – och på mångahanda sätt. I denna artikel föreslår vi dels en något reviderad modell som förhoppningsvis preciserar och nyanserar de tankar
vi presenterade i den tidigare artikeln. Dels försöker vi tillämpa modellen i mer
systematiska analyser av litterär flerspråkighet än då. Vi analyserar här den finlandssvenske författaren Kjell Westös romanproduktion, som i ljuset av tidigare forskning (se nedan) framstår som synnerligen flerspråkig. Vi har således
valt att fokusera på ett författarskap i stället för att, som i de flesta tillämpningar
hittills, studera en enskild litterär text eller jämföra texter av olika författare
med varandra. Vi analyserar alla Westös hittills publicerade romaner, dvs. Drakarna över Helsingfors (1996), Vådan av att vara Skrake (2000), Lang (2002),
Där vi en gång gått (2006), Gå inte ensam ut i natten (2009), Hägring 38
(2013) och Den svavelgula himlen (2017).
Till de forskare som tillämpat vår analysmodell i studiet av litterära texter
hör t.ex. Hans Landqvist (2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b), Bodil Haagensen (2014, 2015, 2016), Harry Lönnroth (2014) och Sara Nittve (2015). Modellen figurerar även i översättningsvetenskapliga studier (t.ex. Enell Nilsson &
Hjort 2013, 2016, Pakarinen 2016). Den har dessutom tillämpats i en rad
examensarbeten (t.ex. Rantala 2010, Pakkanen 2011, Eriksson 2012, Finnberg
2013, Sissala 2013, Lall 2014, Storås 2015). Slutligen har den varit föremål för
kommentarer (t.ex. Landqvist & Björklund 2014, Tidigs 2014, Landqvist &
Tingsell 2016).
Flerspråkigheten och språkväxlingen i Westös romaner har även tidigare berörts i några studier. De av Westös verk som har undersökts ur denna synvinkel
är Drakarna över Helsingfors (t.ex. Londen 2003, Eriksson 2012), Där vi en
gång gått (Riitamaa 2011), Gå inte ensam ut i natten (Haagensen 2014, 2016)
och Hägring 38 (Haagensen 2015, 2016). Flerspråkighet, gränser och gränsöverskridanden i några av Westös romaner diskuteras av Heidi Grönstrand
(2012). Julia Tidigs (2016) analyserar i sin tur mottagandet och kritiken av
Drakarna över Helsingfors med särskild hänsyn till normer och tolerans för
flerspråkighet i finlandssvensk nutidsprosa. Av de nämnda studierna utgår
Eriksson (2012) och Haagensen (2014, 2015, 2016) från den ovan nämnda analysmodellen. Ingen har emellertid hittills undersökt Westös hela romanförfattarskap med utgångspunkt i frågan om hur flerspråkigheten kommer till uttryck
där.
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Modell för att analysera flerspråkig litteratur
Den modell som vi presenterade i Eriksson & Haapamäki 2011 bygger på idén
att man i analysen av flerspråkig litteratur borde anlägga ett helhetsperspektiv
och beakta den kommunikativa kontexten, den litterära textens form med avseende på s.k. latent och manifest språkväxling (dvs. olika former för hur den litterära texten signalerar att fler än ett språk är närvarande i den) samt de funktioner som språkväxlingen kan tänkas ha. Vi ville göra gällande att kontext,
form och funktion står i ett ömsesidigt beroendeförhållande och att det därför
inte är meningsfullt att studera någon del separat.
Det är möjligt att det avsedda helhetsperspektivet inte har blivit helt tydligt
för alla som har tillämpat eller kommenterat modellen. Man kan t.ex. notera att
några har valt att endast tillämpa vissa delar av den (t.ex. Rantala 2010, Pakkanen 2011, Lönnroth 2014). Tidigs (2014 s. 40) konstaterar i sin tur å ena sidan
att vår modell är avsedd »för analys av flerspråkighetens litterära funktioner»,
å andra sidan att fokus i vår studie »ligger på flerspråkighetens form». Här kan
vi återigen understryka att modellens syfte var att blottlägga mönster i samspelet mellan kontext, form och funktion, inte att studera endast någon av dessa
delar. Tidigs (ibid. 40) bedömning är att vår modell inte lämpar sig för litteraturvetenskapliga studier, vilket åtminstone till en del kan förklaras med de
olika syften hon och vi har samt med hennes uppfattning om hur teoretisk-metodiska koncept kan och bör mobiliseras i litterära analyser. Medan vi har arbetat utifrån den explicita målsättningen att skapa en teoretisk-metodisk ram
inom vilken man systematiskt kan undersöka olika aspekter hos språkväxling i
skrift, menar Tidigs att den litterära flerspråkigheten inte kan »analyseras enligt
ett förutbestämt schema» (ibid. 18) och vill i stället, enligt en induktiv princip,
ta »utgångspunkt i själva det skönlitterära materialet» (ibid. 50). Det är möjligt
att hennes och våra olika förståelser av hur vetenskap kan och bör bedrivas reflekterar en skillnad i de två olika disciplinernas särart, men då är i själva verket
varje modell, oavsett vad den går ut på, olämplig för en litteraturvetenskaplig
analys.
I denna artikel vill vi alltså föreslå en något reviderad modell (se figur 1
nedan), där vi på ett tydligare sätt försöker åskådliggöra vår idé med den tidigare modellen och beakta en del av de kommentarer som den har gett upphov
till. Samtliga delar som fanns i den tidigare modellen finns även i den nya, men
den nya påminner mer om klassiska kommunikationsmodeller än den tidigare.
Det är främst de s.k. kontextuella faktorerna som nu presenteras i en annan
form. I fråga om dem har vi låtit oss inspireras av den handlingsteoretiskt orien-
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terade modell om litterär kommunikation som skapats av Helmut Hauptmeier
och Siegfried J. Schmidt (1985) och vars syfte bl.a. är att fånga de aktörer som
handlar kring litterära texter.
Hauptmeier & Schmidt (1985 s. 15) urskiljer fyra olika handlingsroller i litterär kommunikation: produktion, förmedling, reception och bearbetning. Vi
har valt att slå ihop de två förstnämnda till en komponent som vi kallar produktion och förmedling samt de två sistnämnda till en komponent som vi kallar reception och bearbetning. Produktionen syftar naturligtvis på författare som
skriver litterära texter, medan förmedlingen avser de olika sätt på vilka de litterära texterna förmedlas till läsarna och de aktörer som medverkar i denna process. Detta sker prototypiskt genom att texterna trycks av ett förlag, men de kan
givetvis förmedlas även på andra sätt, t.ex. via olika elektroniska publikationskanaler eller olika muntliga förmedlingssätt, såsom högläsning, ljudböcker,
scenisk eller musikalisk förmedling. I vissa fall (särskilt i muntliga kulturer)
kan en och samma person ansvara för såväl produktionen som förmedlingen.
Receptionen avser de olika sätt på vilka läsare, lyssnare och åskådare tar emot
de förmedlade texterna. Vissa mottagare författar dessutom texter om sin reception, t.ex. recensioner, anmälningar, kommentarer, tolkningar och analyser,
och det är detta som åsyftas med bearbetning. De viktigaste handlingsrollerna
är produktion och reception, eftersom det utan dem inte kan finnas någon litterär kommunikation (jfr Hauptmeier & Schmidt 1985 s. 15 f.).
De ovan nämnda aktörerna står givetvis i växelverkan med varandra, och
man kan således säga att varje del i modellen har en potentiell koppling till alla
andra delar. Varje del kan också påverkas av olika omständigheter i det omgivande samhället. Vi menar emellertid att alla aktörers handlande och deras interaktion med varandra primärt sker i anslutning till den litterära texten. Kopplingarna mellan de olika aktörerna och texten illustreras i denna modell, liksom
i den förra, med linjer. Det är möjligt att dessa inte i tillräcklig mån förmår illustrera det dynamiska förhållandet mellan de olika delarna (jfr Landqvist &
Tingsell 2016 s. 41, som menar att vår modell från 2011 delvis är statisk), men
det är svårt att i en tvådimensionell grafisk form ge tydligare uttryck för dynamiken.
Fördelen med denna modell torde vara att den fångar de viktigaste aktörsgrupperna kring litterärt handlande och tillåter att man hänför nya, potentiellt
relevanta aktörer till dessa huvudgrupper utan att man för den skull varje gång
när man upptäcker en ny enskild aktör som i ett konkret fall ter sig som relevant
behöver revidera modellen. Olika komponenter har naturligtvis varierande
tyngd i olika fall. Eftersom modellen inte är avsedd för ett specifikt fall utan för

Flerspråkighet i Kjell Westös romaner

163

Figur 1. Den reviderade modellen.

så många olika fall som möjligt, är det viktigt att den är tillräckligt öppen så att
den inte begränsar antalet tänkbara aktörer och därmed utesluter faktorer som
i något fall kan visa sig vara viktiga.
Vad gäller textkomponenten, som alltså står i centrum i analysen av flerspråkiga texter, är den nya modellen i stort sett identisk med den gamla. Vi har
emellertid tydligare separerat texten från de olika aktörerna som handlar kring
den. Inom textdimensionen har vi dessutom valt att skilja mellan å ena sidan
textens form, innehåll och funktioner och å andra sidan språkväxlingens form
och funktioner.1
Till sin form kan språkväxlingen i en litterär text vara antingen manifest,
dvs. en som inkorporerar enskilda ord eller längre sekvenser på andra språk än
textens huvudspråk, eller latent, dvs. en som med hjälp av andra strategier än
manifest språkväxling (t.ex. metaspråkliga kommentarer, kontextuella ledtrådar eller enstaka manifesta inslag på ett annat språk) antyder att andra språk än
textens huvudspråk är närvarande (se Eriksson & Haapamäki 2011 s. 45 ff.).
Utöver detta kan latent språkväxling också komma till uttryck på sådana sätt
som Johanna Laakso (2011 s. 31) föreslår, dvs. att grammatiska och semantiska
egenheter frammanar ekon av andra språk.
Den manifesta språkväxlingens form kan enligt vår uppfattning studeras
med hänsyn till olika frågor. Vi tror t.ex. att det för bedömningen av flerspråkighetens roll och funktioner i en litterär text är väsentligt att bilda sig en unHär är en kommentar om komponenten tema (innehåll) i vår gamla modell på sin plats. Landqvist
& Björklund (2015), som diskuterar vår modell gällande den kommunikativa kontexten, föreslår
att tema skulle bytas ut mot text, vilket skulle resultera i »TEXT +/- tvåspråkighet/flerspråkighet
som tema» (ibid 125; se även Landqvist & Tingsell 2016). Denna ändring är emellertid mindre
lyckad, då texten rimligtvis har flera andra dimensioner än bara temat (t.ex. form och funktion).
Dessutom kan texten under inga omständigheter vara en komponent hos kontexten.

1
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gefärlig uppfattning om hur frekvent den manifesta språkväxlingen är. Vi hade
emellertid varken i den tidigare artikeln eller nu tänkt att det skulle vara nödvändigt att räkna alla förekomster av språkväxling, även om det finns goda försök att kvantifiera språkväxlingen bland de studier som utgått från vår modell
(t.ex. Landqvist 2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b, Haagensen 2015, 2016).
Det vi uppfattar som problematiskt med kvantifieringen är bl.a. att på ett entydigt och rättvist sätt avgöra vilken enhet som ska väljas till grund för den. En
förnuftig kvantifiering förutsätter också att kortare och längre sekvenser hänförs till olika kategorier samt att alla formegenskaper och alla tänkbara kombinationer mellan dem får egna kategorier, vilket lätt leder till att kvantifieringen
tar överhanden eller rentav utgör det enda sättet att analysera de litterära texterna.
Det är givetvis inte bara relevant hur frekvent språkväxlingen generellt är
utan också hur frekvent den är i olika delar av texten. Tidigs (2014 s. 56 f.) lyfter fram en central egenskap hos språkväxlingens form som vi inte har beaktat
i den tidigare modellen, men som vi nu har inkluderat under benämningen placering, nämligen huruvida språkväxlingen sker i relationen eller dialogen i en
roman. Här är det förstås viktigt att komma ihåg att gränsen mellan relation och
dialog inte alltid är entydig.
Som vi påpekat tidigare (Eriksson & Haapamäki 2011 s. 46 ff.) är det vidare
motiverat att studera om den manifesta språkväxlingssekvensen markeras på
något sätt, t.ex. typografiskt, med en kommentar eller en översättning. Med integrering, som i viss mån hänger samman med markeringen, åsyftar vi
språkväxlingens grammatiska anpassning eller icke-anpassning till den litterära textens huvudspråk på morfem-, sats- eller textnivån. Integreringen har ett
samband med markeringen i så måtto att ett inslag av ett annat språk som är
markerat med metaspråkliga kommentarer och/eller översättning i regel inte
kan vara integrerat i den litterära textens huvudspråk. På detta ställe är det relevant att nämna Mark Sebbas (2012 s. 13 ff.) distinktion mellan parallell och
komplementär text, eftersom den har ett samband med markeringstypen översättning. Enligt Sebba innebär en parallell text att ett och samma innehåll förmedlas parallellt på två (eller flera) språk. En sådan text presupponerar en enspråkig läsare eller i varje fall en läsare som föredrar ett visst språk framför ett
annat. I en komplementär text förmedlar de olika språken i sin tur olika innehåll, och dess presupponerade läsare är två- eller flerspråkig.
Vad gäller språkväxlingens funktioner har vi (Eriksson & Haapamäki 2011
s. 49 ff.) bl.a. konstaterat att den alltid har någon funktion, att det inte finns ett
ett-till-ett-förhållande mellan form och funktion och att den funktion författa-
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ren möjligen har avsett med språkväxlingen inte behöver sammanfalla med läsarnas eller vara samma hos alla läsare. Andra forskare (t.ex. Sternberg 1981,
Tidigs 2014, Laakso 2011, Jonsson 2012, Gardner-Chloros & Weston 2015)
har nämnt t.ex. autenticitetsskapande, karaktärsgestaltning, humor, parodi,
ordlek, avautomatisering, normbrott, exotisering och språklig rollfördelning
som möjliga funktioner. Litterär språkväxling kan utan tvekan ha dessa – och
andra – funktioner, men funktionerna kan inte bestämmas på förhand utan är
det sammanfattade resultatet av analyser av olika aspekter av litterära verk.
I analysen nedan kommer modellen att tillämpas så att vi, efter att ha gett en
kort introduktion till Westös författarskap (produktion och förmedling), analyserar hans romaner i kronologisk ordning så att vi i varje enskild analys först
behandlar receptionen och bearbetningen av verket samt ger en orientering om
romanens innehåll. Därefter går vi över till att behandla språkväxlingens form.
Språkväxlingen inkluderar i vår analys även varietetsväxlingen, dvs. växlingen
mellan två eller flera varieteter av samma språk (se Eriksson & Haapamäki
2011 s. 45). Till sist kommenterar vi de funktioner som språk- och varietetsväxlingen har och konstruerar en modelläsare. Vi utgår från Umberto Ecos
(1988 s. 55 f.) modelläsarbegrepp, enligt vilket författaren t.ex. genom valet av
språk, encyklopedisk kunskap, ordförråd och stilnivå förutsätter olika kompetenser hos läsaren. Författaren konstruerar med sin text på så sätt en modelläsare som förmår medverka i aktualiseringen av texten. På motsvarande sätt
konstruerar läsarna som tolkningshypotes en modellförfattare. Det centrala är
att modelläsaren och modellförfattaren är textstrategier och inte identiska med
de empiriska läsarna eller den empiriska författaren (ibid. 60 ff.). När vi på
grundval av våra textanalyser försöker konstruera modelläsare för de olika romanerna och t.ex. talar om en- eller flerspråkiga modelläsare har det inget att
göra med hur olika empiriska en- eller flerspråkiga läsare uppfattar texterna.2
Resultaten av de enskilda analyserna sammanfattas i den avslutande delen
där vi först diskuterar språkväxlingens form och funktion och därefter handlingsrollerna produktion, förmedling, reception och bearbetning.

2
Vår förståelse av begreppet modelläsare avviker från Landqvist & Björklund (2014 s. 130) och
Landqvist & Tingsell (2016) som (med hänvisning till Anders Björkvall) ser modelläsaren som en
läsare som författaren mer eller mindre explicit pekar ut och som det alltså är möjligt att uttala sig
om utan en analys av den litterära texten.
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Analys av Westös romaner
Kjell Westö hör idag till de mest lästa författarna som skriver skönlitterärt på
svenska i Finland. Han debuterade med lyrik- och novellsamlingar innan han
fick sitt genombrott som romanförfattare med Drakarna över Helsingfors
(1996). Under årens lopp har han både nominerats till och blivit tilldelad en rad
olika priser. Westö har publicerat noveller, essäer och kolumner på finska,
medan hans romaner, lyrik och de flesta av hans noveller är skrivna på svenska.
Själv beskriver han sig som »nästan helt tvåspråkig» (Bäckstedt 2006).
Flerspråkighet och språkliga förhållanden är teman som genomsyrar Westös
verk i handling, karaktärs- och miljöskildringar respektive språkdräkt. Hans
verk utspelar sig i ett två- eller flerspråkigt Helsingfors där även karaktärerna
ofta är två- eller flerspråkiga. Westö beskrivs ofta som den främsta finlandssvenska författaren vad gäller förmågan att skriva bred, realistisk epik där finländska miljöer skildras trovärdigt på svenska (se t.ex. Ekman 1995 s. 212),
men i anknytning till hans verk har det också diskuterats huruvida och i hur stor
utsträckning finska och finlandismer får förekomma i finlandssvensk litteratur
och hur denna tas emot och läses i Sverige (se t.ex. Ingström 2000 s. 324, Grönstrand 2012 s. 146).
Westös romaner har alla getts ut, förutom i Finland, på ett flertal olika förlag
i Sverige. Utgivningen av de tre första romanerna har skett efter utgivningen i
Finland, men fr.o.m. hans fjärde roman, Där vi en gång gått, har utgivningen
skett parallellt i de båda länderna.

Drakarna över Helsingfors
Westös första roman Drakarna över Helsingfors (1996) utspelar sig i huvudsak
mellan 1970- och 1990-talen och har bl.a. beskrivits som en familje- och släktroman och en samtidshistorisk skildring av Helsingfors och stadens fysiska och
språkliga miljöer (Korsström 1996). Romanen blev mycket uppmärksammad
efter utgivningen och upplevdes som en möjlig kandidat till den efterlängtade
»stora finlandssvenska romanen» (ibid.). Det var särskilt denna roman som
väckte ovan nämnda debatt om språket (se t.ex. Nygård 1997). Ett flertal finlandssvenska recensenter prisade dock uttryckligen dialogen som skicklig,
okonstlad och trovärdig (t.ex. Abrahamsson 1996, Wisén 1996). På sverigesvenskt håll upplevde man däremot dialogen som svår att följa med sina finska
inslag (se t.ex. Rasmusson 1997).
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I Drakarna över Helsingfors står familjen Bexar i handlingens centrum. Det
gemensamma språket för dem och deras vänner är svenska, men det Helsingfors där de lever och verkar fungerar till stor del på finska, vilket dels synliggörs i romanens språkdräkt med hjälp av manifest språkväxling, dels kommer
fram latent när språkförhållanden och språksituationer omtalas i relationen.
Den manifesta språkväxlingen till finska förekommer främst i dialogen, vilket
även gäller de två exemplen nedan.
Exempel 1
»Faija sanoo et se tekee musta Leijonan», sa Artsi när vintern kom och Robbi
och jag undrade var i helvete han höll hus på kvällarna.
»Leijånan?» sa Robbi som ännu var dålig på finska och ointresserad av sport.
»Leijonan», sa Artsi stolt och vickade på klubban som han bar på axeln (skridskorna och hjälmen var trädda över klubbladet och han såg faktiskt ganska macho
ut sina nio år till trots), »must tulee lätkästara. Kait sä Leijonat tiedät. Vai ootsä
ihan veks?» (S. 57)
Exempel 2
Det är lördag och de är på väg till en fest i Kronohagen den kvällen: vinflaskorna
står ogenerat framme på Sammys skrivbord.
»Ska vi öppna en flinda», frågar Riku.
»Nä. Vi tar sen i adikan. Fatsin är hemma idag och han gillar int …»
»Okej», säger Riku. »Spela den där biisin du snacka om så painar vi sen.»
(S. 147)

Exempel 1 illustrerar att den manifesta språkväxlingen till finska i regel
handlar om längre sekvenser i dialogen, trots att antalet dylika sekvenser i romanen totalt sett inte är stort. Utöver att signalera att Artsi är finskspråkig
innehåller exemplet även ytterligare språkinformation, t.ex. att den svenskspråkige Robbi är dålig på finska. Exempel 2 illustrerar en manifest varietetsväxling till den svenska som talas i Helsingfors och som i sin tur också
innehåller finska inslag. Båda exemplen visar att då språkväxlingssekvenser
förekommer i romanen är de i allmänhet såväl omarkerade som integrerade.
De finska sekvenserna i exempel 1 är visserligen försedda med citattecken,
men detta gäller alla dialogpartier, och ska därför knappast betraktas som
markering av språkväxling. I övrigt förekommer stundvis typografisk markering i form av kursivering, men t.ex. översättning förekommer aldrig. Varietetsväxling, illustrerad mellan relationen och dialogen i exempel 2, är konsekvent omarkerad (återigen bortsett från citatmarkörerna) och textuellt
integrerad. De finska (slang)ord som ingår i den helsingforssvenska varieteten, dvs. flinda (subst. ’flaska’), fatsi (subst. ’farsa’), biisi (subst. ’låt’) och
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paina (verb ’gå iväg’)3 är i sin tur både morfologiskt och syntaktiskt integrerade. Båda exemplen illustrerar att texten är mer eller mindre komplementär (jfr Sebba 2012). Vad gäller växling till andra språk kan man hitta särskilt
engelska, men också tyska inslag både i relationen och i dialogen. De är i regel svagt markerade (med kursiv) och integrerade i texten.
Som både tidigare forskare (t.ex. Ingström 2000, Londen 2003, Grönstrand
2012) och Westö själv (Lundberg 1996, Lindqvist 2004) konstaterat är trovärdighet eller illusionen av tvåspråkiga personer, miljöer och tider en betydelsefull funktion hos hans språkväxling. Språkväxlingen i romanen bör därtill ses
som ett särskilt viktigt element i karaktärsskildringen. Familjens äldsta bror
Dani använder t.ex. ett språk som ofta innehåller engelska inslag, vilket stärker
intrycket av honom som avvikande i förhållande till både familj och vänner. På
motsatt sätt fungerar den svenska Helsingforsvarietet som den yngsta brodern
Riku och hans vänner talar som en gruppmarkör, både för deras inbördes vänskap och för deras generationstillhörighet.
Som tidigare nämndes kan man inte hävda att finska inslag är exceptionellt
frekventa i Drakarna över Helsingfors (jfr även Londen 2003 s. 327, Grönstrand 2012 s. 146 och Ingström 2000 s. 324). Det väsentliga är trots detta att
svenskan tillsammans med inslag av andra språk och varieteter, särskilt finska,
bildar flerspråkiga, komplementära och grammatiskt fungerande helheter, vilket alltså är en övergripande språkväxlingsstrategi i hela romanen. Den kan således sägas ha en två- eller flerspråkig modelläsare och åtminstone i viss mån
exkludera en enspråkig, eller i varje fall icke-finskkunnig, läsare.

Vådan av att vara Skrake
Westös andra roman Vådan av att vara Skrake (2000) beskrevs på liknande sätt
som debuten såtillvida att den också ansågs vara en släktroman och en Helsingforsskildring med realistiska element (Green 2000). Handlingen tar avstamp i
början av 1950-talet men sträcker sig både bakåt till inbördeskriget och framåt
till ett samtida Helsingfors, med fokus på släkten Skrake, bördig från Österbotten och inflyttad till en Helsingforsförort.
Mottagandet av romanen var entusiastiskt både i Finland och i Sverige. Någon språkdebatt i likhet med den som uppstod i samband med Drakarna över
Orden flinda och fatsi är s.k. ping-pong-lån, dvs. ursprungligen lånade från svenskan. Ordet biisi
har lånats från engelskan till finskan. Ordet adika, som också finns i exempel 2, är ett helsingforssvenskt ord för ’buss nr 18’.

3
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Helsingfors infann sig dock inte, vilket kan anses naturligt eftersom språkväxlingens form i Vådan av att vara Skrake är olik den i sin föregångare. Manifest
språk- och varietetsväxling är således inte ett särdeles frekvent inslag i romanen, vilket hänger ihop med att miljön i romanen är relativt svenskspråkig och
delvis också med att romanen innehåller ett sparsamt antal dialogpartier. Här
kan man dra en parallell till Tidigs (2014 s. 56 f.) som menar att språkväxling
överlag är vanligare i dialog än i relation.
De få manifesta språkväxlingssekvenser som romanen innehåller förekommer just i dialoger och utgörs av både enstaka ord och längre sekvenser på
andra språk än svenska och är både markerade och omarkerade. De finska inslagen är i regel markerade med antingen kursivering, översättning eller en
kombination av båda. Motsvarande markerade inslag av engelska och tyska förekommer någon enstaka gång, men dessa språk förekommer i motsats till
finskan också omarkerat. Omarkerad och integrerad varietetsväxling till österbottnisk dialekt förekommer några gånger. Följande exempel visar prov på
flera språkväxlingsstrategier.
Exempel 3
Jag borde hälsa på folk jag möter med ett hurtigt och spelat MORJENS! HUR
GÅR DET? HAR DU SATT BÅTEN I SJÖN REN? Jag borde tala med vassa
men lite avmätta S och T:n. Jag borde röra mig på Stockmanns Delikatess som
om stället i fråga var mitt eget skafferi.
Men det blev inte så. Och jag bryr mig egentligen inte. Väliaikaista kaikki on
vain, allt är bara till låns, som det heter i en finsk evergreen. Fast Werner skulle
ha uttryckt det annorlunda. That´s all right mama, I´m leaving town for sure,
skulle han ha sagt, det var svårt att hitta svarta rhytm&bluesskivor i femtiotalets
Finland så Werner kom att bli Elvisfantast istället. (S. 35)

För det första har hänvisningen till stereotypa svenskspråkiga helsingforsare
och deras varietet och kultur i detta exempel funktionen att bilda en grupp till
vilken huvudpersonen Wiktor inte anser sig räknas eller höra, vare sig språkligt, socialt eller kulturellt. För det andra är exemplet representativt för romanen i sin helhet då det visar den skillnad i markerings- och integreringsstrategier som kan ses mellan de finska respektive de engelska inslagen. Medan det
finska inslaget är markerat med kursiv, översättning och metaspråklig kommentar och därmed icke-integrerat, är den engelska sekvensen helt omarkerad
och integrerad i den textuella strukturen.
All manifest språkväxling i romanen har en funktion i skildringen av karaktärer och miljöer, men medan de engelska inslagen i regel förutsätter en engelskkunnig modelläsare, framstår de finska inslagen snarast som ett slags dekorativt element för en modelläsare som inte behärskar finska.

170

Saara Haapamäki & Harriet Eriksson

Lang
Kjell Westös tredje roman Lang utkom 2002 och skiljer sig från de två föregående i fråga om både omfattning och karaktär. Den utspelar sig visserligen i
Helsingfors men är avsevärt kortare och tillhör snarare genren psykologisk
thriller än episk roman (Korsström 2002). I handlingens centrum står den
kända och välbärgade men livströtta mediapersonligheten Christian Lang, som
förälskar sig i den yngre Sarita. Lang fick ett varierande mottagande, men endast på sverigesvenskt håll förekom kommentarer till romanspråket. Ulrika
Milles på Dagens Nyheter (2003) konstaterade t.ex. att »de talrika finlandismer
[sic] som tidigare ökat stämningen men minskat förståelsen för en rikssvensk
läsare» är nästan borta i Lang.
Utöver genretillhörigheten utgör språkmiljöerna en omedelbar skillnad i
jämförelse med Westös två tidigare romaner. Lang utspelar sig i huvudsak på
finska i finskspråkiga miljöer, vilket dock inte innebär att romanen skulle innehålla särdeles mycket manifest språkväxling. Att huvudpersonens medievärld
är finskspråkig signaleras t.ex. av att producenten V-P Minkkinen och kanalägaren Rauno Meriö bär helt finska namn, även om namn på karaktärer givetvis
inte alltid bör anses definiera deras språktillhörighet. Att Sarita är finskspråkig
och att hennes och Langs gemensamma språk är finska signaleras med hjälp av
latent språkväxling.
Exempel 4
Men kvinnan var misslynt. »Varför har ni inte salt på bordet?» frågade hon surt
och tillsynes av ingen, och tillade: »Tillochmed dom värsta syltorna brukar ändå
ha ett saltkar framme.» Lang tyckte att hennes finska lät bruten, vilket stärkte
hans uppfattning om hennes ursprung och yrke. Kvinnan upprepade sitt krav på
salt, nu en tonart högre, gällare, mer skärande. Sinnet rann på Lang. »Sluta nu för
fan», sa han, »dom här pizzorna är alldeles tillräckligt salta. Är ni så bortskämda
där i Petersburg nuförtiden att ni inte kan bete er hyggligt längre?» »Vadå Petersburg?», sa kvinnan förvånat, »varifrån är du själv gubbjävel? Haparanda?» Lang
hörde nu att hon inte bröt alls, det var hans fördomar som orsakat felaktiga svängningstal inne i hans hörselgångar. (S. 15)

De ytterst få manifesta finska språkväxlingsinslag som förekommer i romanen
är konsekvent markerade med både kursivering och antingen en översättning
eller en förklarande kommentar, som i exempel 5 nedan.
Exempel 5
Lang satt en stund och hörde rockstjärnan orera inför sina beundrare, han talade
om Los Angeles och om sina många gitarrer som han kallade skebat. (S. 12)
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Trots att miljöerna i romanen i huvudsak är finskspråkiga utgör de få finska inslagen främmande, icke-integrerade element i den svenska texten, liksom det
helsingforsfinska slangordet skebat (’gitarrer’) ovan som är morfologiskt
icke-integrerat. Som kontrast till detta står språkväxlingen till engelska. De få
gånger den förekommer finns den i dialogen och är, bortsett från de citattecken
som markerar all dialog i romanen, omarkerad och integrerad.
Man kan således notera att Lang åtminstone till viss del konstruerar en engelskkunnig, men inte en finskkunnig modelläsare, trots att romanen till stora
delar utspelar sig i finska miljöer och med huvudsakligen finskspråkiga karaktärer.

Där vi en gång gått
När Westös fjärde roman Där vi en gång gått utkom 2006 blev den både kritikerrosad och belönad med Finlandiapriset. Den har beskrivits som en generationsroman där fiktionen är uppbyggd kring verkliga händelser och platser
i det svenska Helsingfors (Stenbäck 2005). Romanen, som tar sin början under 1900-talets första år och avslutas då andra världskriget står för dörren,
innefattar ett synnerligen stort persongalleri, varav en handfull träder fram
som huvudkaraktärer. Språkförhållanden och olika språkväxlingsstrategier
spelar en betydelsefull roll i romanen, inte minst i gestaltningen av olika karaktärer, miljöer och samhällsklasser. Romanspråket väckte dock inga häftiga reaktioner, utan välkomnades snarare som en styrka (t.ex. Korsström
2006).
Där vi en gång gått innehåller både latent och manifest språkväxling. Den
latenta språkväxlingen signaleras t.ex. med metaspråkliga kommentarer som
underrättar läsaren om vilket språk den svenska texten »egentligen» representerar. Därtill innehåller romanen många hänvisningar som lyfter fram språkförhållanden som ett tema i romanen. Den dominerande språkväxlingstypen i romanen är emellertid manifest. Såväl finska som engelska, tyska, ryska och
franska samt även olika finlandssvenska varieteter är ständigt återkommande
element i romanen, men de olika språken framträder i olika sammanhang, i varierande grad och på olika sätt. Finska och ryska förekommer i synnerhet i romanens början i samband med inbördeskriget och i allmänhet i dialogen eller i
direkt återgivet tal. Exempel 6 (som även innehåller varietetsväxling) illustrerar hur finskan inkorporeras i texten.
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Exempel 6
Aika möhömahoja ja monokkeli vielä, vilka isterbukar och monokel dessutom,
skrek någon när doktor Gustafsson och några andra av de äldre gick förbi, katos
lahtaripoikia, mites suu nyt pannaan, nyt ei enää ollakaan niin kopeita, se på
slaktarpojkarna, nu är di spaka, nu är det minsann annat ljud i skällan, skrek någon annan åt Eccu och hans vänner. (S. 119)

De finska inslagen är konsekvent markerade med antingen kursivering, översättning eller oftast båda tillsammans, såsom i exemplet ovan. När de förses
med översättning är de förstås icke-integrerade. Manifest språkväxling till engelska förekommer särskilt under mellankrigstiden med dess amerikanska influenser. Precis som finskan förekommer engelskan oftast i dialogen eller i direkt
återgivet tal. Den är stundvis markerad med kursivering och/eller översättning
och stundvis helt omarkerad och integrerad, som i exempel 7.
Exempel 7
»Look Jekkyy», sa Theo och tog en klunk ur den nästan tömda champagneflaskan, »just look at Lucie and Mags, look at their legs, so incredibly smooth!» Han
böjde sig fram och smekte Maggies ben, smekte det från knävecket ända till hälen
och fotsulan.
Både Maggie och Lucie log. Maggie av beröringen och Lucie av orden och entusiasmen de uttalades med, och Lucie sa:
»There’s nothing a sharp razorblade and a good skin lotion can’t do, Theo dear.»
(S. 314)

Romanen innehåller även ett fåtal tyska inslag som i allmänhet är markerade
med kursivering, förklaring eller översättning. Franska inslag förekommer särskilt i samband med karaktären Lucie och är i allmänhet markerade med kursivering. Utöver språkväxlingen förekommer som ovan nämndes även manifest varietetsväxling, t.ex. växling mellan standardsvenska, helsingforssvensk
och österbottnisk varietet. Varietetsväxlingen är inte frekvent, men när den
förekommer är den såväl omarkerad som integrerad, och kan därtill sägas lyfta
fram klasskillnader och klassgränser på motsvarande sätt som språkväxlingen
till finska (jfr även exempel 6).
Det är utmanande att på ett begränsat utrymme ge en rättvis och uttömmande
bild av språkväxlingen i Där vi en gång gått, både eftersom språken och varieteterna är många och eftersom språkväxlingsstrategierna varierar. Trots detta
kan vissa övergripande mönster urskiljas. En viktig iakttagelse är skillnaden
mellan de finska respektive de övriga språkväxlingsinslagen, där finskan nästan utan undantag förses med en översättning till svenska. Denna parallellspråkighet kan relateras till Tidigs (2014 s. 160) påpekande att översättningar i
flerspråkig litteratur ger författaren en »undervisande roll». I Där vi en gång
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gått förefaller författaren inta just en sådan roll, vilket i sin tur går hand i hand
med de mycket detaljerat beskrivna historiska händelserna och aktörerna som
också verkar rikta sig till en läsare som inte är bekant med dem från tidigare.
Romanens modelläsare är således varken finskkunnig eller bevandrad i Finlands historia. Även om den finska språkväxlingens avsedda funktion säkert är
att fungera autenticitetsskapande, framstår romanfigurernas parallellt på finska
och svenska yttrade repliker inte som särskilt autentiska. För en tvåspråkig läsare torde de ha en närmast tautologisk effekt.
De övriga språken och varieteterna markeras som ovan nämnts på varierande
sätt i texten, där den omarkerade och integrerade engelskan och de olika
svenska varieteterna presupponerar en läsare som förstår dem, eftersom de i regel för handlingen framåt. Detta kunde också sägas gälla tyskan och franskan,
som i allmänhet markeras enbart med kursivering. Förståelsen av inslag på
dessa språk är dock mera sällan avgörande för förståelsen av romanens händelser, men de har, liksom all språkväxling i romanen, sannolikt som syfte att
fungera som autenticitetsskapande.

Gå inte ensam ut i natten
I Westös femte roman Gå inte ensam ut i natten (2009) spänner handlingen från
1960-talet och några decennier framåt. I handlingens centrum står först en musicerande trio som tidigt upplöses, men vars liv får konsekvenser för den trio
läsaren möter ett par decennier senare. Även denna roman är en verklighetsförankrad skildring, denna gång av ett efterkrigstida Helsingfors. Mottagandet av
romanen varierade, men språket kommenterades inte i stor utsträckning. Endast i Tidningen Åland kan man läsa att Westö sin vana trogen låter romankaraktärerna tala en varietet med finska inslag, och att detta kanske kan bli »en
prövosten» för rikssvenska läsare (Mattsson-Eklund 2009).
I Gå inte ensam ut i natten lever karaktärerna till övervägande del i finskspråkiga sammanhang (jfr Haagensen 2014 s. 100). Den dominerande språkväxlingsstrategin är dock latent, och romanens dialoger ska ofta uppfattas som finska, som
i exempel 8, där två av huvudpersonerna, Ariel och Jouni, lär känna varandra:
Exempel 8
»Är det där din gimma?» frågade han.
Ariel skakade på huvudet. »Nä, det där är Adriana. Hon är min ... äsch, vi är släkt,
brysslingar eller pysslingar eller någo. Hon gick k-k-klassen under mej i min
förra skola.»
»Var då?»
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»I B-broban. Den är svensk. Vi bodde i Rödbergen.»
»Är du hurri?» frågade Jouni.
»Jag vet int. Jag är väl både och. Farsan var nog. Och morsan, Lydia ... hon är lite
allt möjligt.» (S. 34 f.)

Här är det Ariels hänvisning till sin svenska skola och Jounis påföljande fråga
samt de finska slangorden gimma (’flicka’) och hurri (’finlandssvensk’) som
fungerar som ledtrådar till att språket de talar är finska. Både här och i romanen
som helhet signalerar karaktärernas namn deras språktillhörighet.
Det förekommer även manifest språkväxling i romanen, huvudsakligen i
dialogen men även i relationen. Språkväxlingen består av både enstaka ord och
längre sekvenser på finska och engelska samt enstaka franska och spanska inslag. Markerade språkväxlingssekvenser är vanligare än omarkerade, och markeringen utgörs i regel av kursivering, citattecken eller någondera i kombination med översättning, som i exempel 9:
Exempel 9
Pete var inte mycket för förklaringar annars heller. Han talade aldrig om sin
mamma, se on kuollut, hon är död, sa han första gången jag frågade och sedan sa
han aldrig något mer. (S. 258)

Stark markering som i exempel 9 (både kursivering och översättning) förekommer enbart i samband med finska inslag, men det bör poängteras att markeringen av finskan i romanen som helhet varierar mer än i t.ex. Där vi en gång
gått. I Gå inte ensam ut i natten är finskan ungefär lika ofta markerad med bara
kursivering som med både kursivering och översättning. Några finska svordomar samt enstaka finska ord står även helt omarkerade. Därmed varierar givetvis även integreringen av finskan så att de omarkerade eller kursiverade inslagen kan vara integrerade, medan de översatta inslagen är icke-integrerade. När
språkväxlingen till finska för handlingen framåt finns i regel en översättning.
Språkväxlingen till engelska, som vanligen förekommer i dialogen, är i sin tur
utan undantag omarkerad och integrerad. All språkväxling spelar dock en viktig roll för just skildringen av karaktärerna och deras inbördes relationer till
varandra, men också för miljö- och tidsskildringen. Modelläsaren är sammanfattningsvis flerspråkig med kunskaper i engelska och delvis även i finska.

Hägring 38
Hägring 38 (2013) är liksom Westös tidigare verk förlagd till Helsingfors, men
skiljer sig från dem genom att vara en thriller och en mer komprimerad berät-
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telse, både vad gäller tidsrymd, handling och persongalleri. Handlingen utspelar sig, med tillbakablickar mot inbördeskriget 1918, mellan mars och oktober
1938. I dess centrum står advokaten Claes Thune, hans nyanställda kontorist
Matilda Wiik och den s.k. Onsdagsklubben som regelbundet samlas för att debattera politik och världsordning. Hägring 38 blev snabbt en kritiker- och läsarfavorit, nominerades både till Augustpriset och Finlandiapriset, och kom i
slutändan att tilldelas Nordiska rådets litteraturpris 2014.
I Hägring 38 är finskspråkiga miljöer och karaktärer mycket osynliga. Det
är endast Thunes möten med Matildas släkt och vänner, representanter för arbetarklassen, som synliggör finskan, främst genom latent språkväxling, t.ex.
med hjälp av metaspråkliga hänvisningar till karaktärernas språk. Romanens
enda manifesta språkväxlingsinslag till finska utgörs av ordet puukko (’kniv’).
Övrig manifest språkväxling består, som även Haagensen (2015 s. 39) konstaterar, i frekvensordning av tyska, franska och engelska samt enstaka inslag av
ryska, jiddisch och italienska. Manifesta inslag är inte frekventa i romanen som
helhet, men de förekommer såväl i dialogen eller direkt återgivet tal som i relationen och är med några undantag markerade med kursivering. I exempel 10
är språkväxlingen till franska svagt markerad och textuellt integrerad.
Exempel 10
När ingen längre vågar ifrågasätta oss, då tappar vi våra spärrar. Igen: notre coeur
mis a nu. Hjärtat hos en intelligent men aggressiv apa, som föraktar sin egen sårbarhet mer än något annat. (S. 132)

Språkväxlingen i Hägring 38 förses sällan med en direktöversättning eller förklaring, vilket förmodligen kan sättas i samband med frånvaron av finska. Som
det framgått ovan är det just finskan i Westös verk som får denna typ av starka
markering.
I Hägring 38 fungerar språkväxlingen karaktärsskildrande och som markör
för klass, status och bildning. Den signalerar bl.a. att Thune och hans vänner är
kosmopoliter som behärskar flera europeiska språk. Denna förväntning kunde
också finnas på läsaren, men eftersom antalet språkväxlingssekvenser totalt
sett är mycket begränsat förefaller det inte motiverat att hävda att romanens
modelläsare är flerspråkig. Vi omfattar heller inte Haagensens (2015 s. 36,
2016 s. 79) tes om att miljön i romanen skulle vara »synnerligen flerspråkig»,
främst eftersom Thunes Helsingfors ter sig mycket svenskspråkigt, men också
eftersom flera av språkväxlingssekvenserna i romanen förekommer i samband
med romanpersonernas utlandsresor och således inte signalerar flerspråkiga
miljöer.
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Den svavelgula himlen
Westös senaste roman Den svavelgula himlen (2017) har flera gemensamma
drag med hans tidigare Helsingforsskildringar både vad gäller miljöer och karaktärer (jfr Tidigs 2017). Här skildras denna gång helt svensktalande personers uppväxt och liv ända från 1960-talet och fram till våra dagar både i Helsingfors och i den nyländska skärgården. Handlingen rör sig främst i svenskspråkiga rum, vilket har konsekvenser för romanens språkdräkt. Språkväxling
är nämligen inget dominant inslag, och romanens språkdräkt kommenteras inte
heller i det positiva recensentmottagandet (se t.ex. Snickars 2017 och Tidigs
2017). Även i detta avseende liknar Den svavelgula himlen alltså sina närmaste
föregångare.
Romanen innehåller enstaka exempel på latent och manifest språkväxling.
Manifest språkväxling finns nästan uteslutande i de relativt sparsamt förekommande dialogpartierna. De helt omarkerade eller svagt markerade och integrerade språkväxlingsinslagen representeras av enstaka främst engelska och tyska
inslag (exempel 11), medan de få finska inslagen i regel är markerade med både
kursivering och översättning och icke-integrerade (exempel 12):
Exempel 11
Vadå? Menar du att du inte saknar mig? Och inte mamma? Och inte farfar?
Och inte ens lover boy här?
Bist du blöd? Sa Stella. Klart att jag saknar er alla. (S. 195)
Exempel 12
Men så låg det då en man i Stellas säng, och det var skådespelaren som upptäckte
honom först.
Mitä vittua, sun sängyssähän on mies.
Och Stella som böjer sig fram och ser Jakob och blir chockad och säger:
Ei se ole mies. Se on mun isä.
Vad fan, det ligger ju en man i din säng.
Det är ingen man. Det är min far. (S. 156 f.)

I båda exemplen ovan, liksom i hela romanen, fungerar språkväxlingen både
karaktärs- och miljöskildrande. Därtill kan sägas att den manifesta språkväxlingen till finska, liksom även den stundvis förekommande varietetsväxlingen
till österbottniska och västnyländska, i många fall fungerar som en klassmarkör. Klass är också ett tema som kan anses genomsyra hela romanen. Funktionsmässigt sett skiljer sig alltså språkväxlingen i Den svavelgula himlen inte
från den i Westös övriga verk. Romanens modelläsare är slutligen inte finskkunnig, men antas däremot förstå engelska och i viss mån tyska.
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Diskussion
I det följande sammanfattar vi resultaten av analyserna. Eftersom vi upplever
språkväxlingen till finska som särskilt intressant, fokuserar vi inledningsvis på
den. Som bekant är det också den som väckt mest reaktioner och ivrigt kommenterats (se t.ex. Grönstrand 2012 s. 146).

Språkväxlingens form och funktion
Av de analyserade romanerna innehåller Drakarna över Helsingfors flest
manifesta omarkerade och integrerade finska sekvenser, vilket skapar en illusion av autentiska flerspråkiga personer och miljöer. Förhållandet mellan
svenskan och finskan i romanen är komplementärt, och den konstruerar således
en balanserat svensk-finsk tvåspråkig och därtill mer eller mindre Helsingforsbevandrad modelläsare. Därmed inkluderas tvåspråkiga läsare medan enspråkiga i viss mån exkluderas. Enligt vår analys är förhållandet i de övriga romanerna annorlunda. I Vådan av att vara Skrake förekommer manifest språkväxling till finska sparsamt, markerat och icke-integrerat, vilket skapar en parallell
text, där finskan närmast fungerar som utsmyckning, och modelläsaren är
icke-finskkunnig. Lang innehåller i sin tur knappt någon manifest språkväxling
till finska, vilket är intressant med tanke på att romanen i huvudsak utspelar sig
i finskspråkiga miljöer. Den dominerande språkväxlingsstrategin är istället latent och modelläsaren icke-finskkunnig. Situationen i Där vi en gång gått påminner i sin tur om den i Vådan av att vara Skrake såtillvida att språkväxlingen
till finska är markerad och icke-integrerad, även om den förekommer oftare. De
finska inslagen översätts nästan utan undantag, vilket skapar en parallellspråkig text och en icke-finskkunnig modelläsare. Gå inte ensam ut i natten
innehåller såväl markerad och icke-integrerad som omarkerad och integrerad
språkväxling till finska, men den dominerade språkväxlingsstrategin är trots
detta latent och modelläsaren därmed icke-finskkunnig. Hägring 38 innehåller
i likhet med Lang nästan ingen manifest språkväxling till finska, men orsaken
till detta är främst att finskspråkiga karaktärer och miljöer utesluts ur handlingen. Modelläsaren är alltså icke-finskkunnig. Detsamma gäller Den svavelgula himlen där språkväxlingen till finska är sällsynt, markerad och icke-integrerad och miljöerna och karaktärerna främst svenskspråkiga. Modelläsaren är
därmed även här icke-finskkunnig.
Om man betraktar språkväxlingens form i romanerna i jämförande perspek-
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tiv kan man alltså konstatera att den manifesta språkväxlingen till finska varierar från nästan ingen till relativt frekvent. Om man därtill betraktar romanerna
i ett kronologiskt perspektiv framgår tendensen att språkväxlingen till finska
efter Drakarna över Helsingfors blir mindre frekvent, mer markerad och
mindre integrerad. Enligt vår uppfattning bidrar detta även till funktionernas
ändrade karaktär. Sägas bör först och främst att all språk- och varietetsväxling
i Westös romaner givetvis har viktiga funktioner inte minst i karaktärs-, tidsoch miljöskildringarna samt i skildringen av klass- och grupptillhörighet.
Språkväxlingen skapar en illusion av verkliga flerspråkiga personer och miljöer, vilket hänger samman med den övergripande realistiska karaktären i
Westös litterära produktion. Äkthet och autenticitet är något som även Westö
själv säger sig eftersträva med sin språkväxling (se Lundberg 1996). Vi menar
dock att språkväxlingen till finska för en tvåspråkig (svensk-finsk) läsare har
potential att fungera autenticitetsskapande endast i Drakarna över Helsingfors,
medan den markerade, icke-integrerade och översatta finskan i de övriga romanerna däremot inte nödvändigtvis har den funktionen. Denna slutsats finner
även stöd i Maud Rantalas (2016 s. 122 ff.) receptionsstudie av språkväxlingen
mellan svenska och finska i Annika Luthers romaner, där tvåspråkiga läsare
upplever översättningen (upprepningen) som utpräglat icke-autentisk. Vi är här
benägna att hålla med Pia Ingström (1996) som i en debatt om huruvida finska
inslag får förekomma i finlandssvensk litteratur påpekar att man kan tänka sig
»att det finns en betydelseintensitet som står i omvänd proportion till tillgängligheten, så att det som är tillgängligt för alla lika gärna kan bli osagt och oskrivet».
De skillnader vi har fått fram i fråga om den finska språkväxlingens karaktär
i de olika romanerna kan inte förklaras med hänvisning till deras innehåll. Visserligen kan innehållet ha betydelse för språkväxlingen såtillvida att en roman
som t.ex. endast i begränsad utsträckning inkluderar finskspråkiga miljöer i
handlingen (t.ex. Hägring 38 och Den svavelgula himlen) kan antas ha mindre
språkväxling än en roman där finska och svenska språkmiljöer förekommer
sida vid sida (t.ex. Där vi en gång gått), men t.ex. Lang strider mot denna princip. Skillnaderna kan inte heller förklaras med hänsyn till romanernas funktioner, för trots att såväl funktionen hos språkväxlingen i Westös romaner som romanernas litterära funktioner generellt präglas av en viss likformighet genom
det realistiska anspråket, varierar språkväxlingsstrategierna i viss mån i de
olika romanerna.
Vad gäller språkväxlingen till andra språk än finska ändrar den som analyserna visar inte karaktär på motsvarande sätt. Engelska inslag, som i någon mån
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förekommer i alla Westös romaner, är alltid antingen svagt markerade eller
omarkerade respektive integrerade i den svenska texten. De förekommer ofta i
dialoger som både kortare och längre sekvenser, och fungerar enligt våra analysresultat på samma sätt som språkväxlingen till finska gör i Drakarna över
Helsingfors. Majoriteten av romanerna innehåller, som vi också sett, inslag av
andra språk än engelska. Dessa är i regel svagt markerade och integrerade, och
finns oftare, men inte uteslutande, i relationen. Trots att det alltså finns skillnader i markeringen av dessa, är den gemensamma nämnaren att förhållandet
mellan dem och svenskan i regel är komplementärt och att läsaren förväntas ha
vissa kunskaper i dessa språk. Även om man kanske inte kan säga att texterna
konstruerar en flerspråkig modelläsare, konstruerar de en språkligt bildad sådan. Medan språkväxlingen till finska alltså varierar i Westös romaner, är närvaron av andra språk i dem rätt konstant. Således kan man inte säga att språkväxlingen generellt skulle minska i hans romaner. Däremot kan man göra en
annan intressant iakttagelse som gäller förhållandet mellan de olika språken.
Finskan förekommer nästan uteslutande i dialogen och är således ett språk som
Westös romankaraktärer talar. Detsamma gäller delvis engelskan. De andra
språken däremot förekommer mycket oftare i relationen och kan därmed kopplas ihop med berättaren. Detta kan relateras till Tidigs (2016) tanke om toleranströskeln dialog-relation. Så länge finskan ingår i dialogerna är den alltså
ofarlig, eftersom den förknippas med romanfigurernas talspråk och inte med
författarens språkliga utarmning. Vi kan emellertid komplettera hennes iakttagelse med att språkväxlingen inte generellt behöver vara sällsynt i relationen
men att den gärna ska involvera språk med hög prestige.
Det kan tyckas överraskande att den forskning som hittills undersökt
flerspråkigheten i Westös romanproduktion inte har uppmärksammat den av
oss konstaterade variationen och förändringen i den finska språkväxlingens
karaktär eller den kontinuitet som präglar växlingen till andra språk. Exempelvis Grönstrand (2012) kommenterar inte finskans ändrade roll, trots att
hon explicit uppmärksammar just den typ av gränsöverskridande som signaleras av språkväxlingen. Westö framställs av henne i stället som en författare
vars (hela) produktion präglas av att han rör sig över språkgränserna och
blandar svenska och finska i sina texter. Lars Sund (2016 s. 182) menar i enlighet med detta att finska inslag är en »självklarhet» och »kliven över språkgränsen legio» i Westös romaner. Det har också påståtts att Westös romaner
i allmänhet kräver kunskaper i finska (t.ex. Haagensen 2015 s. 36). Tuva
Korsström (2013 s. 444) konstaterar i sin tur att de sverigesvenska läsarna
hade »svårigheter att tillgodogöra sig den blandspråkiga dialogen i Drakarna
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över Helsingfors» medan Där vi en gång gått kunde bli ett genombrott i Sverige på grund av att »kultböcker som Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött öppnat en insikt om att olika varianter av svenska är möjliga att förstå med ett
visst mått av inlevelse». Khemiri har utan tvekan haft en betydelse för förståelsen för avvikande svenska i Sverige, men vi tror inte att det förklarar varför
den sverigesvenska publiken hade lättare att tillgodogöra sig Där vi en gång
gått än Drakarna över Helsingfors. Vi menar att förklaringen istället ligger i
just det faktum att den förra är en parallell text med en enspråkig, icke-finskkunnig modelläsare, medan den senare är en komplementär text med en tvåspråkig modelläsare. Ovanstående analys visar att det endast är Drakarna
över Helsingfors som presupponerar en finskkunnig läsare. Resultaten bekräftar således inte heller antagandet att språkväxling till finska med tiden har
blivit ett vanligare fenomen i finlandssvensk litteratur (t.ex. Haagensen 2014
s. 98, Malmio 2011 s. 294).

Produktion, förmedling, reception och bearbetning
De skillnader som vi har funnit i språkväxlingsmönster hos Westö kommer i
det följande att diskuteras i förhållande till de tidigare nämnda handlingsrollerna produktion, förmedling, reception och bearbetning.
Vad gäller den empiriska författarens roll är det i detta fall knappast troligt
att Westös egen svensk-finska tvåspråkighet utgör en rimlig förklaring till förändringarna – den är med all säkerhet lika närvarande i hans liv under hela den
undersökta tidsperioden. Således har analysen visat att det inte kan finnas ett
kausalitetsförhållande mellan författarens flerspråkighet och textens flerspråkighet. Däremot kan man notera att Westös syn på den litterära språkväxlingen,
såsom den kommer till uttryck i explicita uttalanden, är kluven och också verkar ändra sig över tid. I en debattartikel år 1996 var han märkbart irriterad på
recensenterna (särskilt Gustaf Widén) som hade kommenterat det finskinfluerade språket i hans romaner och gjort recensionen till »en regional- och språkpolitisk kria» (Westö 1996). Han har också poängterat att språket inte får bli
»en sanitetsteknisk fråga» (Lindqvist 2004 s. 15). I förordet till novellsamlingen Lugna favoriter konstaterar han att han är medveten om att han har läsare som inte förstår alla ord och uttryck i hans texter men att han förbehåller
sig rätten till sitt eget »idiom», då det »är i särarten och också i avarterna rikedomen bor» (Westö 2004 s. 8). Efter Trygve Söderlings (2005) påstående att
Westö i en radiointervju i samband med utgivningen av den nämnda novell-
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samlingen sagt att han »i viss mån tvättat språket för att inte riskera fåniga
missförstånd» svarar Westö på följande sätt:
Jag sysslar inte med språklig »tvätt» i syfte att smöra för vare sig den ena marknaden eller den andra. 95 procent av ändringarna jag gjorde i de tidiga novellerna
hade inget med konstellationen finlandssvenskt-rikssvenskt att göra, jag gjorde
dem 1) för att ord- eller syntaxvalet i originalet var luddigt eller direkt svagt 2)
för att jag blivit en språkrytmiskt mer driven författare under de femton år som
gått och 3) för att jag förändrats som människa under samma period. (Westö
2005.)

Han framhåller i stället »alla finlandssvenskars rätt till språkligt egensinne»
och anser att de nyskrivna novellerna i samlingen visar att han inte sålt sin
»språkliga själ eller härkomst» (ibid.).
Det finns emellertid också exempel på uttalanden som visar att Westö har
tänkt på de icke-finskkunniga mottagarna. När Anneli Rogeman i en intervju i
Svenska Dagbladet (2003) frågar om inte ett flertal repliker i Lang borde ha varit skrivna på finska, svarar Westö att romanen då hade blivit »svår att förstå».
I en intervju för Nordisk Tidskrift (Wilén 2011) bemöter han kommentaren om
finlandismer, slanguttryck och finska ord i Drakarna över Helsingfors med repliken: »Jag var 33–34 år när jag skrev den och förstod inte bättre.» Denna
kommentar implicerar att Westö senare, i kölvattnet efter den språkdebatt som
uppstod, de facto menar att han har »förstått bättre». I motsats till vad han konstaterade tidigare har han kanske i någon mån trots allt haft »konstellationen
finlandssvenskt-rikssvenskt» i åtanke. I en färsk intervju säger han sig t.o.m. ha
»skapat ett läshinder» med »Helsingfors-slangen» i Drakarna över Helsingfors
(Stenius 2017). Med detta vill vi inte påstå att Westö på senare år sysslat med
»språklig tvätt» eller »sålt sin språkliga själ» och har heller inget intresse av att
bedöma huruvida han gått i »rätt» eller »fel» riktning. Vad vi vill säga är att
hans något motstridiga uttalanden om eller hans eventuellt förändrade attityd
till språkväxling möjligen kan förklara den variation och förändring som vi
funnit i hans romanproduktion.
Trots att författarens språkliga bakgrund inte duger som en förklaringsmodell för språkväxlingens karaktär, måste det påpekas att det givetvis i övrigt är
författaren som av olika orsaker väljer att ha eller inte ha manifesta inslag av
andra språk i sina texter. Det som högst troligt har betydelse för Westös varierande språkväxlingsstrategier och för den modelläsare som kan tolkas utifrån
romanerna är de empiriska läsarna, dvs. det faktum att hans läsekrets har blivit
större, mer heterogen och mindre bevandrad i finska språket, samt att han verkar ha blivit medveten om detta. Det är troligtvis också av betydelse att de se-
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nare romanerna har getts ut i Sverige samtidigt som i Finland. När Westö skrev
sin första roman, som alltså mer än någon annan av hans romaner kan karakteriseras som en komplementär text med en flerspråkig modelläsare, hade han
sannolikt ingen aning om att den skulle komma att publiceras i Sverige. Att en
roman publiceras i Sverige innebär emellertid ingalunda att den inte får innehålla växling till språk som den svenska publiken inte behärskar. Det finns relativt färska exempel på sverigesvenska romaner som innehåller omarkerad
(eller i varje fall oöversatt), komplementär och integrerad språkväxling till
språk som inte kan antas vara tillgängliga för en bredare svensk publik (t.ex.
växlingen till persiska hos Marjaneh Bakhtiari).
I fråga om förmedlingen är förlagets potentiella roll för språkväxlingens förekomst och karaktär i ett litterärt verk central. Enligt Tapani Ritamäki (telefonsamtal 19.5.2016), som har varit förlagsredaktör för fem av Westös romaner
i Finland, är man på de finlandssvenska förlagen numera »relativt tolerant» till
finlandssvenska särdrag och inslag av finska, vilket inte var fallet »tidigare»,
varmed han menar tiden före Westös första roman (jfr även af Hällström–Reijonen 2012 s. 57–70). Enligt Ritamäki gäller toleransen numera även sverigesvenska förlag, som tidigare gärna såg översättningar eller förklaringar av
finska sekvenser. Ritamäkis uppfattning är vidare att inget förlag har styrt
Westös språkväxling i någon hög grad, och att de kommentarer som förekommit från svenskt håll varit få (jfr även Lindqvist 2004 s. 15). De översättningar
av finska inslag som förekommer i hans verk finns alltså enligt Ritamäki där
p.g.a. Westös egen ambition att inte låta icke-finskkunniga läsare gå miste om
värdefull information i handlingen. Det kan trots allt vara värt att nämna även
Ritamäkis kommentar om den finlandssvenska författaren Sara Razais nya roman Djävulen är en lögnare (2016). Enligt Ritamäki ersattes en handfull finska
inslag i romanen med svenska på förslag av förlaget och uttryckligen med
tanke på utgivning på den svenska marknaden. Detta visar att diskussionen om
finska i finlandssvensk litteratur fortfarande existerar och att den svenska
marknaden har betydelse i sammanhanget. Vad gäller växling till övriga språk
som t.ex. engelska, franska och tyska, har det enligt Ritamäki inte funnits någon diskussion kring översättningar, vilket visar att olika principer gäller för
olika språk beroende på läsarnas förväntade kunskaper.
Det förefaller alltså som om förlagens inställning till språkväxling skulle
vara förhållandevis tolerant och att inget förlag har »tvingat» Westö att göra
finskan begriplig för alla läsare. Frågan är om samma inställning kan ses även
i samhället i stort. Det är knappast befogat att påstå att det finländska samhället
skulle vara mindre tolerant gentemot flerspråkighet än något annat samhälle,
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men det kan finnas en historiskt och minoritetspolitiskt förankrad negativ inställning till språklig påverkan från finskan i Svenskfinland. Denna inställning,
som sannolikt ytterst bygger på rädsla för det svenska språkets utarmning, har
renodlats av språkvårdare och språkpurister i Hugo Bergroths och Axel Olof
Freudenthals fotspår. Det är också bekant att andra språk än finska inte i samma
utsträckning upplevs som hot mot svenskan. Den här sortens attityder kan ses
bl.a. i den debatt om Weckströms Sista sommaren och Westös Drakarna över
Helsingfors som dokumenterats av Tidigs (2016). Debatten visar tydligt att recensenternas förhållningssätt till språkväxlingen beror på i vilken mån de
själva behärskar finska och (därmed) också från vilken del av landet de är, varvid debatten får en tydlig regionalpolitisk dimension genom en motsättning
mellan å ena sidan södra Finland och särskilt huvudstadsregionen, å andra sidan Österbotten och Åland, något som enligt Tidigs (2016 s. 70) är nytt i den
finlandssvenska litteraturdebatten. Vi menar att debatten om finskan hos Westö
också är invävd i en klass- och/eller bildningsproblematik, då några av Westös
recensenter inte bara har påtalat närvaron av finska ord utan också t.ex. närvaron av »herrskapsord» eller »uppslagsverksord» som konstaterats vara begripliga för »storstadsmänniskor» men inte för »folk från landet» (Herler 1990;
här handlar det om en recension av Westös Utslag och andra noveller från
1989). Det är förstås omöjligt att säga om de ovan beskrivna attityderna och
värderingarna har påverkat Westö, men de resultat som vi har fått fram om hans
språkväxling till finska och andra språk tyder på att så i viss mån kan vara fallet.

Slutord
Vår förhoppning är att analysen ovan har kunnat övertyga om att det är nödvändigt och fruktbart att studera samspelet mellan olika komponenter i den föreslagna modellen. Vi menar alltså inte bara att språkväxlingens form och
funktion har ett samband med varandra utan att de båda också kan påverkas av
textens form, innehåll och funktion samt av olika aktörer inom förmedlingen,
receptionen och bearbetningen av texterna. Viktigt i detta sammanhang är att
man på förhand inte kan veta vilka komponenter som visar sig ha mest relevans
i enskilda analyser.
Som både Laakso (2011 s. 26), Gardner-Chloros & Weston (2015 s. 189),
Björklund (2016 s. 29) och vi (Eriksson & Haapamäki 2011 s. 51) har konstaterat är det viktigt att det pågår en dialog mellan språk- och litteraturvetenskap,
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men också mellan olika forskningstraditioner och teoribildningar inom dessa.
Enligt principen om inkommensurabilitet mellan olika forskningstraditioner
kan dialogen te sig svår, vilket bl.a. beror på variationen i terminologi och begreppsbildning, i vad man uppfattar som ett forskningsproblem och i hur man
anser att vetenskap kan och bör bedrivas. Risken att man talar förbi varandra är
sålunda stor, men vi tror inte att det för den skull är motiverat att avstå från dialogen. Av denna anledning ser vi också fram emot att ta del av annorlunda perspektiv på språkväxlingen i Kjell Westös författarskap än dem vi har presenterat här.4
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