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Abstract 
Languages are a central aspect of communication, and also strongly related to ideas about 
belonging and identity. Language is a necessary knowledge to speak, act and make 
connections with other people, and also seen as an essential aspect of integration. However, as 
languages are connected to resilient norms in society, there are ideas of “good” and “bad” 
language use. This study examines migrated academic individuals and their use of acquired 
Swedish, to see how their language use is experienced as a communication tool and as a 
marker of inclusion. To live with a second language is different from learning it. A 
phenomenological perspective is applied to explore the lifeworlds of the individuals, to see 
how language use and its consequences are embodied and resulting in emotions and 
strategies. This is done by interviews and observations combined with language portraits and 
language diaries. The study shows that language is done by languaging (språkande), 
understood as an action of making language. The making of language includes a range of 
communicative elements and also the experiences, strategies and emotions that the language 
experiences result in. With the concept of languaging, the focal point is how language is made 
meaningful, as a tool that you communicate with, as well as live with.   
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1. Inledning  

Bakgrund  
Vi första generationens invandrare måste lägga till tydliga handlingar till vårt språk för att lära oss tala så att 
människor förstår. Handlingarna kompenserar en del (kanske). För att överbrygga språkförbistringar behövs 
öppenhet och ödmjukhet från båda sidorna som är delaktiga. Stort tålamod och medvetenhet behövs från den 
mottagande kulturen, samhället, människors sida.  

 
Det här är en anteckning från en språkdagbok. Sofia, som skrev anteckningen, lärde sig 
svenska när hon kom till Sverige som student för 18 år sedan. Som anteckningen visar tycks 
hon inte ha problem med att uttrycka sig på svenska. Men man kan också utläsa att Sofia 
upplever att språkanvändningen, hennes användning av svenska, medför en del problem. 
Sofia föreslår i anteckningen sätt genom vilka problemen kan överkommas, och lösningarna 
involverar både hennes egna aktiva handlingar och omgivningens tålamod och medvetenhet. 
Hennes tankar om språket kommer från olika upplevelser runt språket, och i 
språkupplevelserna finns också de känslor, reflektioner och förhållningssätt som 
språkanvändningen har lett till. Den här studien handlar också om just individers upplevelser 
kring användandet av svenska som andraspråk, och deras sätt att hantera språket i vardagen. 

När människor migrerar till Sverige förväntas de lära sig svenska, och en 
framgångsrik integration förklaras ofta som avhängig en persons svenskkunskaper (Ahlgren 
2014, Carlson 2003, Sjögren, Runfors och Ramberg 1996). Stora resurser läggs på 
undervisning i svenska som andraspråk i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och 
olika sätt att att motivera inlärningen diskuteras på politiska och institutionella nivåer. 
Undervisningen i svenska som andraspråk sysselsätter många människor, både forskare och 
deltagare i undervisningen på båda sidor av katedern, och tanken med undervisningen är att de 
personer som har deltagit i undervisningen ska lämna klassrummet och leva i samhället med 
sina språkkunskaper. Men att lära sig ett språk är något annat än att leva på det. Alltfler 
människor lever med svenska som andraspråk, men det är i stort en outforskad fråga hur 
andraspråkiga upplever sin språksituation efter att klassrumsmiljön har lämnats.  

Syfte och avgränsning  
Denna studie undersöker hur personer som lever med svenska som andraspråk upplever sin 
vardag utifrån språkanvändning. Den fenomenologiska filosofen Maurice Merleau-Ponty 
menar att språk är ”ett avslöjande av det inre varat och det psykiska band som förenar oss med 
världen och våra medmänniskor” (1999:174). Språket har då tre funktioner som 
kommunikationsmedel. Det ska fungera som band till världen, band till medmänniskor och 
som spegel av det inre varat. Hur upplevs då ett språk som man lärt sig i vuxen ålder utifrån 
dessa funktioner? 

Tillämpat på andraspråk tillkommer en aspekt eftersom språk är omgärdade av 
normer. Att använda andraspråk innebär att tolka och reflektera över både hur man själv kan 
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få språket som kommunikationsmedel att kännas rätt, och hur andra anser att språk bör låta 
och användas. Språk kännetecknas därför av att finnas inom och mellan människor, och syftet 
med denna studie är att undersöka vad som händer inom människor när de använder ett 
andraspråk i kontakt med andra. Vilka språkrelaterade känslor och upplevelser väcker 
andraspråksanvändning, och genom vilka strategier blir det ett språk att leva på?  

Syftet medför att intervjupersonerna i studien beaktas som just språkanvändare. 
De är också immigranter, och deras totala situationer påverkas av andra väsentliga faktorer 
såsom kön, ålder och etnicitet. Men det avgränsade syftet att undersöka just språksituationen 
medför att andra aspekter av den totala situationen faller utanför studiens ramar, såvida de inte 
uttrycks av intervjupersonerna som sammanlänkade med språket. Detta är inte heller en studie 
av kommunikation, eftersom en sådan skulle undersöka båda parterna som kommunicerar, 
den som förmedlar och den som tar emot. Här undersöks istället den ena sidan av 
kommunikation genom individers upplevelser av att förmedla, mottaga och tolka på ett 
andraspråk. Kort bör också nämnas att detta är en studie av just andraspråkighet och inte två- 
eller flerspråkighet. Intervjupersonerna talar mellan tre och sju språk, men i denna studie 
undersöks inte deras övriga språkkunskaper eller hur andra språk upplevs, såvida de språken 
inte deltar aktivt i den andraspråkiga situationen.    

Forskningssammanhang  
Språk är ett ämne som utforskats intensivt. I linje med studiens syfte fokuseras här svensk 
forskning om vuxna personers andraspråkighet. Språkforskning handlar ofta om språket som 
symbol för en kollektiv eller individuell identitet. Samtida (socio)lingvistisk forskning slår 
fast att språk inte är neutrala företeelser, utan formade av historiska och politiska processer 
och något som genom språknormer fungerar som kategoriseringsverktyg (Hyltenstam & 
Milani 2012:110, Milani 2007, Milani 2013, Stroud 2013). Språk kan också fungera som en 
metafor. När en explicit rasism inte är godtagbar kan metaforen erbjuda ett sätt att tala om en 
viss grupp som karakteriserad av brister och behov, till exempel behovet att lära sig ”bättre” 
svenska. Andraspråkiga människors brist på makt anses vara en följd av deras språk, istället 
för en konsekvens av språknormerna (Stroud 2013:314f, 321). 

Från etnologiskt håll har språk sällan varit i fokus. Etnologerna Annick Sjögren, 
Ann Runfors och Ingrid Ramberg var 1996 redaktörer för antologin ”En bra svenska? Om 
språk, kultur och makt”. De skriver i inledningen att språk fungerar som en skiljelinje mellan 
människor i samhället, och undersöker språket som ett samhällsfenomen med 
språkanvändarna i fokus (1996:10). I kapitlet ”Språket, nykomlingens nyckel till samhället, 
men också en svensk försvarsmekanism” skriver Sjögren att samhället inte definierar vilken 
sorts svenska som ska läras för att språket ska fungera som nyckel till samhället. När 
språkkraven är orealistiska blir de en mekanism med vilken människor hålls utanför, oavsett 
inlärarens ambitioner och arbetsinsats (1996:30). På så sätt, menar Sjögren, blir språket ett 
tecken på utanförskap utan att vara orsaken till det. Det är maktförhållanden som avgör vilka 
språkvarianter som ska tolereras eller inte, och maktens intresse ligger i att skydda en ”hotad 
svenskhet” vari språket har en viktig roll (1996:35). En avhandling som på ett liknande sätt 
ifrågasätter språkets påstådda funktion som nyckel till samhället är sociologen Marie Carlsons 
”Svenska för invandrare – brygga eller gräns?” (2003). Carlson slår fast att SFI snarare 



 3 

fungerar som en gränsmarkör, eftersom institutionen erkänner eller avfärdar människors 
språkkunskaper och i förlängningen arbetsmöjligheter (2003:223). Carlsons resultat att SFI-
undervisningen framställer kursdeltagarnas ‟brister‟ som något som måste korrigeras för 
individens och samhällets skull, får henne att fastställa att samhällets orealistiska krav på 
språkkunskaper sätter fler käppar i hjulet för språkinlärare än de ‟språkproblem‟ som de anses 
leva med (2003:227, 234). 

Andra ämnen som relaterar till andraspråkighet är mer etnologiskt undersökta. I 
inledningen till ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” (2012) skriver antirasismforskaren 
Tobias Hübinette och etnologerna Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León 
Rosales att man i Sverige idag inte förväntas tala om ras som något existerande, vilket leder 
till ett osynliggörande av rasismens struktur (2012:14). Ras definierar de som ett sätt att dela 
in människor utifrån ”visuella och fysiska markörer” som gör att människor förknippas med 
specifika regioner och ibland också egenskaper (2012:15). Till dessa markörer kan man med 
ett fokus på andraspråk lägga till en audiell markör, eller en ”hörbar måttstock på kulturell 
likhet respektive olikhet” som etnologen Ann Runfors kallar det i artikeln 
”Modersmålssvenskar och vi andra: Ungas språk och identifikationer i ljuset av 
nynationalism”, (2009:110). I denna artikel fördjupar sig Runfors i språket som etnisk markör. 
Hon visar genom empiriskt material i form av intervjuer hur personer med svenska som 
andraspråk positioneras som invandrare genom dels sitt utseende, dels sitt språk. Även om 
personerna talar svenska är det deras sätt att tala svenska som gör att de ses som invandrare, 
medan ”svenskar” kännetecknas av att tala en svenska som klargör att det är deras modersmål 
(2009:116, 120). ”Svenska” ska då inte ses som ett enhetligt fenomen, utan som ett 
samlingsnamn för olika språkliga varianter som värdesätts på olika sätt. Runfors närmar sig 
också intervjupersonernas upplevelser av språkanvändningen när hon visar att de reagerar 
med känslor av skam och urskuldande när de inte når upp till språkliga normer (2009:114). 
Resonemanget om språkliga normer och språket som gräns kan liknas med det som 
mediaforskaren Ylva Habel för kring vithetens kunskapsposition i artikeln ”Rörelser och 
schatteringar inom kritiska vithetsstudier” (2012). När vita får definiera vad rasism är blir 
resultatet att rasism inte finns (2012:61, 71). Detsamma kan appliceras på språk: när 
modersmålstalare får definiera vad språket ska vara, blir deras egen variant normativ vilket 
gör språket till en sträng gränsmarkör.  

Som ovan redogörelse visar undersöks svenska som andraspråk och relaterade 
frågor främst utifrån ett kritiskt ovanförperspektiv på normer, politiska diskurser och rasism. 
En etnologisk avhandling som berör upplevelser av språket är Annie Woubes ”Finding one‟s 
place” (2014). Woube undersöker i studien svenska migranters hemmaskapande strategier 
efter migration till Spanien. Hon visar hur språket är en viktig del i att upptas i en gemenskap, 
men också hur språkinlärningen är relaterad till föreställningar om positionering, 
transnationalism, kropp, språkliga praktiker och  känslor (2014:56, 100). Bland annat visar 
Woube hur ett nytt språk kan vara en resurs. Med spanskan får en av hennes deltagare ett 
medel för att uttrycka en ny identitet eller samma identitet på ett nytt sätt (2014:100f). För att 
nå fler studier som berör andraspråkig vardag får man väga in (socio)lingvistisk forskning. En 
avhandling om andraspråk som närmar sig ett perspektiv på andraspråkig vardag är 
samtalsforskaren Karin Sheikhis ”Vägar till förståelse: andraspråkstalare i samtal med en 
studie- och yrkesvägledare” (2013) som undersöker institutionella samtal om studie- och 
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yrkesvägledning mellan andraspråkiga och konsulenter. Sheikhi undersöker kommunikation 
på förvärvat andraspråk efter att klassrumsmiljön har lämnats, för att se hur delad förståelse 
nås i samtal när språket inte är en gemensam grund (2013:49f). Istället för att fokusera på 
missförstånd, som gängse forskning gör, vill Sheikhi lyfta fram de situationer som gör att 
samtal fungerar och en gemensam förståelse nås. Detta görs genom att kommunikativa 
strategier och praktiker används såsom förklaringar, gester och omskrivningar (2013:52). Med 
detta lyfter Sheikhi fram att ansvaret för ett givande samtal inte ligger på en part, utan på båda 
(2013:254f).  

En annan avhandling som fokuserar på andraspråkig vardag är språkvetaren 
Katrin Ahlgrens studie ”Narrativa identiteter och levande metaforer i ett 
andraspråksperspektiv” (2014). Hon beskriver sin studie som en kritisk maktgranskning med 
det överordnade syftet att synliggöra marginalisering och förändra maktstrukturer i ett 
samhälle som hårdnar runt synen på normativ svenska (2014:19, 23). Ahlgren skriver att ett 
språkligt kapital är särskilt svårt för andraspråkiga att uppnå, eftersom det inte räcker att 
översätta ord till ett annat språk för att man ska ses som legitim talare. Det handlar istället om 
det språk som talas av hela den sociala personen, och ett visst språkbruk får det värde som 
individens sociala position har. För att undkomma Bourdieus deterministiska syn använder sig 
Ahlgren av begreppet motståndsidentitet, för att visa att människor kan skapa egna 
identitetspositioner (2014:28f). Ahlgrens studie består av två delar. När den andra delen 
fokuserar på språkliga strategier för att uttrycka sig, är hennes huvudsakliga syfte i första 
delen att få fatt i kunskap om hur personerna hanterar sina situationer som andraspråkiga. 
Ahlgren närmar sig här ett kulturanalytiskt perspektiv med emiska  levnadsberättelser, i 
sökandet efter kunskap om hur personerna upplever att deras identiteter formas av den 
andraspråkiga situationen. Ahlgren visar också hur intervjupersonernas upplevelse av språket 
är relaterad till omgivningen. När de känner sig respekterade och bekräftade, kan och vågar de 
tala. Majoritetsbefolkningens attityder till svenska med brytning är en avgörande faktor för 
deras upplevelser av sig själva och sina språk (2014:104). Omgivningens roll i 
andraspråksinlärning poängteras också i tvåspråkighetsforskaren Inger Lindbergs artikel ”I det 
nya mångspråkiga Sverige” (2009). Bristande motivation och oförståelse för språkets vikt i 
samhället framställs som orsakerna bakom vuxna andraspråksinlärares ointresse. Men 
Lindberg visar hur man istället för att se språklig kunskap som något man har eller saknar och 
ett ansvar för individen, kan lyfta fram omgivningens roll för inlärningen. Om omgivningen 
bjuder in och involverar andraspråkstalare på ett dynamiskt och interaktionellt sätt ges 
möjligheter att träna på språket och utvecklas på ett delaktigt sätt (2009:20f).  

Teoretiskt ramverk  
Ett kulturanalytiskt perspektiv på språk har språkanvändaren som slutligt kunskapsmål, 
istället för språkets form eller funktion vilket ofta är (socio)lingvisters fokus.1 Vägen till 
kunskap om förhållandet mellan individ och samhälle är i den här studien specifikt hens 
upplevelser av och förhållningssätt till språkanvändning. Denna studie utgår från ett 
fenomenologiskt perspektiv på vardagen som den erfars, eftersom det är i vardagen man 
                                                      
1 För diskussion om olika (socio)lingvistiska perspektiv på språk, se Bourdieu 1990:25-34, Hastrup 
2010:103f, Joseph 2004:9-25 
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kommunicerar och använder språk och erfar de upplevelser och känslor som 
språkanvändningen ger upphov till. Studiens utgångspunkt är således det levda språket utifrån 
ett andraspråksperspektiv. 

Livsvärld och språkande 
Studien utgår från livsvärlden förstådd som en vardaglig verklighet utifrån vilken människor 
handlar. Kombinationen av andraspråkighet och fenomenologi får konsekvenser på synen på 
livsvärlden. Språket är en central aspekt av förmedlingen av livsvärlden, och livsvärlden 
brukar sägas vara formad av det gemensamma omedvetna, det förgivettagna som delas av 
människor och som förmedlas genom språket (Jackson 1996:7, Gilje och Frykman 2003:36, 
Fultner 2012:198, 202). Men eftersom andraspråkighet innebär ett kontinuerligt reflekterande 
och tolkande av språket hamnar fokus på individens aktiva förhållningssätt istället för på det 
som individen tar för givet. Sociologerna Alfred Schütz och Thomas Luckmann definierar 
livsvärlden som en verklighet som levs, erfars och hanteras, och lyfter fram reflekterandet 
som en central mänsklig handling (1989:1ff). Människor upplever världen konstant, men vissa 
upplevelser får extra vikt genom att vi reflekterar över dem och ger dem mening som 
erfarenheter varpå de blir en del av livsvärlden (1989:3f, jfr även Schütz 1999:225f). Därmed 
tar Schütz och Luckmann avstånd från livsvärlden som enbart pre-reflexiv (jfr Gerholm 
1985:137). Enligt en definition av livsvärlden som pre-reflexiv är den något man tänker med 
snarare än på (Gilje och Frykman 2003:37). På samma sätt kan ett språk som man kan väl 
sägas vara något man tänker med och inte på. Att vara andraspråkig innebär dock att tänka på 
språket, och dessutom att reflektera över, känna och hantera språkliga situationer. Sådana 
reflekterade erfarenheter kan liknas med det som den fenomenologiska lingvisten Brigitta 
Busch definierar som ögonblick av levd erfarenhet av språk. Dessa levda erfarenheter är 
betydelsefulla i formandet av ‟spracherleben‟, förstått som den levda språkerfarenheten av 
livsvärlden som formar hur man blir ett talande subjekt (2015:4, 17, u.u.a s.5).  

Synen på livsvärlden som en verklighet i vilken man handlar och reflekterar 
lyfter också fram kopplingen mellan kropp och medvetande. Det är som kroppar vi finns i och 
erfar världen, och det kroppsliga varandet innebär att kommunicera eftersom livsvärlden är ett 
socialt fenomen (Merleau-Ponty 1999:49, von Bonsdorff 2015:100, 103). Kroppsligheten är 
också central för språkanvändningen. Traditionellt placeras språk i medvetandet, men flera 
lyfter fram att språk inte bara är talade ord utan även kroppsliga praktiker (Bourdieu 1990, 
Frykman & Gilje 2003:40, Merleau-Ponty 1999:44, 176). Denna studie utgår från att språk 
inkluderar medvetande och kropp, men inte som åtskilda utan sammanflätade. Språk är inte 
tal och tanke kombinerat med kroppsspråk, utan ett kroppsligt erfarande och utbyte med 
världen. Med antropologen Thomas Csordas formulering är medvetandet i kroppen, istället 
för något som sitter från halsen och uppåt eller som kroppen i medvetandet (1999:150f). 
Utifrån detta föreslås i studien begreppet språkande, förstått som ett görande av språk, istället 
för att se språk som ett statiskt fenomen som man antingen kan eller inte kan.2 Språkande 

                                                      
2 Inom språkinlärningsforskning finns begreppet ’languaging’. Lingvisten Merrill Swain använder sig av 
begreppet som ett verktyg för att förstå hur språkinlärning sker genom både ’input’ och ’output’; 
kognitiv inlärning och social interaktion. Genom ’languaging’ som väger in både inlärning och 
användning blir andraspråket ett levande språk (Swain och Suzuki 2008:565, Swain och Lapkin 
2011:105). De danska lingvisterna Jørgensen, Karrebæk, Madsen och Møller (2011) använder också 
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väger in olika aspekter av budskapsförmedlande kommunikation. De tolkningsbara elementen 
i kommunikation identifieras av Schütz som de ord som yttras inom ett visst språks 
grammatik och lexikon, de ytterligare konnotativa betydelser som orden har i den kontextuella 
användningen samt de tonfall, ansiktsuttryck och gester som orden sägs med. Relationen 
mellan talet och övriga paralingvistiska former, de element som inte är tal, är inte 
slumpmässig utan regleras på mer eller mindre bindande sätt i olika kontexter (Schütz 
1999:91f, Schütz och Luckmann 1989:156). Det är på så sätt språk görs både inom och mellan 
människor. Förutom dessa tolkningsbara element som förmedlas med kroppen bör man med 
ett andraspråkigt perspektiv lägga till individens upplevelse av språket, eftersom 
användningen av språket formas av känslan av språkets meningsförmedlande (jfr von 
Bonsdorff 2015:107). Det innebär att språkande består av kroppsliga kommunikativa element 
som hänger ihop och hanteras med hjälp av reflekterande och strategier för att med både 
kropp och medvetande göra språk till och uppleva språk som ett meningsfullt 
kommunikationsmedel. 

Språklig mening  
I en fenomenologisk studie om språkande blir meningsskapande ett centralt och dubbeltydigt 
begrepp. Meningsskapanden kan förstås som att skapa språkliga meningar, förstådda som 
fraser av ord som sammansatta på rätt sätt förmedlar det man vill säga, men också att skapa 
mening med det levda språket. Dessa två dimensioner är sammanbundna. Ett språk vars 
betydelse man inte förstår är inte ett meningsfullt verktyg. Frågan är då vad språklig mening 
(betydelse) är och hur den skapas. Merleau-Ponty skriver att tal och gester får sin mening 
utifrån den gemensamma mentala grunden (1999:162). Då framstår mening som något som 
finns i livsvärlden, utanför individen. Samtidigt är det i och genom individen som livsvärlden 
finns och återskapas, och meningen måste finnas i individen för att den ska upplevas som 
meningsfull. Det är därför mening är intersubjektiv; det är en sorts gemensam omedveten 
överenskommelse om hur saker ska förstås. Språklig betydelse kan ses som både subjektiv 
eftersom den förmedlar individens inre erfarenheter, och objektiv eftersom individen räknar 
med att meningen också finns utanför, mellan människorna. Ett språk vars mening man inte 
har tillgång till är meningslöst på det sätt att bara ljud kvarstår om meningen inte förstås. När 
man däremot förstår språket träder budskapet snarare än ljuden fram (Schütz och Luckmann 
1989:149f).  

Språklig mening kan också delas upp i olika sorters meningar. En fras som ‟hur 
mår du?‟ kan vara ett sätt att hälsa eller en uppriktig fråga. Det är kontexten och sättet att 
ställa frågan som avgör om frågan ska besvaras med ett kort ‟bra‟ eller en beskrivning av 
hälsan. Socialantropologen Bronisław Malinowski skilde på instrumentella fraser där 
meningen är att uppnå något (‟ge mig mjölken‟), och fraser där orden är meningslösa i sig, 

                                                                                                                                                                      
begreppet ’languaging’, men då för att analysera den faktiska användningen av (fler)språkighet. 
Begreppet (poly)languaging fångar att språkanvändare sällan använder sig av ett ’rent’ språk, och lyfter 
fram lingvistiska strategier som code-switching för att se hur flerspråkighet hanteras (2011:27f). Denna 
studies användning av begreppet språkande lyfter istället fram hur språk görs genom en 
sammanflätning av kropp, medvetande och känsla. Kunskapsmålet är då hur individen skapar mening 
med språk, istället för hur språk formas och omformas av mänsklig användning.  
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men sägandet är poängen (‟fint väder idag‟). Därför, skriver Malinowski, kan språk inte 
översättas utan hänsyn till den sociala kontexten, och därför bör språk undersökas av 
etnografer istället för språkvetare (1923:271, 278,  284). Lingvisten Aneta Pavlenko lägger till 
affektiva yttranden till denna uppdelning. Affektiva yttranden visar människors känslor eller 
inställning till det de säger, och sammanflätas med andra sorters yttranden eftersom talarens 
inställning alltid lyser igenom (2005:115f).  Tillämpat på andraspråkighet innebär detta att 
man som andraspråkig inte bara behöver förstå ords betydelse, utan deras vidare mening; hur 
de ska användas, tolkas och besvaras. Ett socialt språkande innebär att hantera språkets olika 
meningsdimensioner, eftersom alla kommer till ytan i livet med språk.  

Att skapa mening med språk 
Hur skapas då mening med ett språk vars mening man fortfarande lär sig? Den andra 
betydelsen av mening handlar här om den mening som människor hanterar och skapar med 
och i sin livsvärld, alltså meningen med språk istället för språklig mening. Med utgångspunkt 
i Schütz och Luckmanns perspektiv är mening något som skapas genom ett aktivt 
förhållningssätt. Reflektioner utgör basen för handlingar som får mening genom ett hägrande 
mål. En sådan sammansättning av handlingar kallar Schütz och Luckmann för projekt, och 
enskilda handlingar (acts) inom projektet får mening genom att sträva efter samma mål, som 
är en bild av en möjlig och föreställd framtid. Projekt är dock sociala fenomen och eftersom 
tolkningen av handlingarna sker socialt kan projekt förstås eller missförstås (1989:4, 19, 55). 
Tillämpat på andraspråk kan man säga att inlärningen är ett projekt, och att individens mål 
kan förklara hens inställning till andraspråket. Lingvisten Bonny Norton föreslår att 
andraspråksinlärning ska ses som investering där målet med inlärningen kan förstås som 
målet som gör inlärningen meningsfull, vilket kan relateras till begreppet projekt (Norton 
2013). Dessa synsätt på inlärning rimmar med reflekterandet som en central mänsklig 
handling, om man med reflektion menar ett aktivt förhållningssätt till livsvärlden.  

Det är alltså individens aktiva tolkande som ger det meningslösa mening 
eftersom okunskap därigenom kan leda till kunskap (Schütz 1999:32f). En livsvärld ska inte 
förstås som en vattentät behållare som man antingen är innanför eller utanför, och inte heller 
som ett statiskt fenomen. De vardagliga situationer när det förgivettagna inte fungerar eller 
när den intersubjektiva förståelsen saknas kallar Schütz och Luckmann för livsvärldens 
begränsningar eller gränslinjer (boundaries). När man står inför ett nytt fenomen som man 
inte förstår måste det tolkas, vilket sker med hjälp av tidigare erfarenheter. För att agera i och 
förstå en sådan kollaps av livsvärlden måste man ”more than anything else try to 
communicate” med hjälp av de redskap man har tillgång till, varav språket är ett av de 
viktigaste (1989:101f). Med språket kan alltså mening skapas, men först måste man ha 
tillgång till den språkliga meningen. För en fenomenolog erbjuder sådana kriser eller 
kollapser en möjlighet, eftersom man genom dem kan få syn på hur livsvärlden är 
konstituerad (Frykman 2012:149, Jackson 1996:30). Med fokus på reflektion och 
förhållningssätt erbjuder kriserna ett sätt i denna studie att undersöka hur 
andraspråksanvändare tolkar och hanterar det som framstår som obegripligt eller 
tolkningskrävande. Man kan säga  att sprickor uppstår i livsvärlden där alternativa tolkningar 
sipprar in och blir möjliga genom reflektion. Tolkningarna blir sedan en del av individens 
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förhållande till livsvärlden, vilket förklarar varför livsvärlden ska ses som en process som 
formas av individens aktiva förhållningssätt och tolkning av det hen erfar.   

Utifrån begreppet språkande krävs det mer än kognitiv inlärning för att man ska 
få tillgång till språklig och levd mening med språk. Ordet kommunikation kommer från 
latinets communicare som betyder att gemensamt. För att kommunikation ska fungera krävs 
att något redan är gemensamt, till exempel en intersubjektiv förståelse av språklig mening 
(Fultner 2012:198, 202, Schütz och Luckmann 1989:153). När man undersöker 
andraspråkighet måste man då se hur mening med kommunikationen upplevs och görs 
meningsfull när kommunikationsmedlet inte behärskas fullt ut. Enligt Merleau-Ponty kan 
människor ”tala flera språk, men ett av dem förblir alltid det språk vi lever i” (1999:163). I 
förlängningen skulle dessa resonemang medföra att en person som flyttat till en ny språklig 
miljö aldrig skulle kunna känna (språklig) tillhörighet, eftersom, som Merleau-Ponty 
fortsätter: ”För att tillägna sig ett språk fullständigt borde man överta den värld det uttrycker, 
och man tillhör aldrig två världar på samma gång” (ibid.). Konstvetaren Pauline von 
Bonsdorff förklarar Merleau-Pontys ställningstagande som en följd av hans fokus på talat 
språk, som finns inom våra kroppar och därför är oskiljaktigt från oss (2015:108). Men genom 
att inkludera kroppsliga upplevelser och meningsskapande handlingar kan man undersöka hur 
språkande på andra språk görs meningsfullt. Antropologen Kirsten Hastrup beskriver hur 
hennes egen inlärning av isländska var svår, tills hon blev delaktig i livet där isländskan 
användes (2010:105). Utifrån Merleau-Pontys påstående ovan skulle Hastrup inte ha kunnat 
”överta den värld” där isländskan används och därför inte kunnat lära sig det nya språket. 
Men inlärningen blev alltså meningsfull när det fanns ett syfte med språket, och när syftet 
överensstämde med Hastrups mål. Att ha ett meningsfullt språk är inte att kunna det i kognitiv 
mening, utan att få tillgång till språkets olika meningsdimensioner och kunna använda det för 
att uttrycka det man vill (von Bonsdorff 2015:104f). Utifrån detta kan man förstå Merleau-
Pontys påstående om att man aldrig kan leva på ett språk på ett alternativt sätt: för att lära sig 
ett språk måste man handla, agera och reflektera i den livsvärld där språket äger rum för att nå 
kunskap och skapa mening. 

Språknormer och känslor  
Språk väcker känslor, inom och mellan människor. Förutom ett kommunikationsmedel är 
språk också en emotionellt laddad symbol för individuella och kollektiva identiteter. 
Kopplingen mellan språk och nation är stark, och språk fungerar därför som ett konstituerande 
element i skapandet av ”vi” och ”de andra” (Butler och Spivak 2010, Derrida 1998, Gunew 
2003:45).3 I förlängningen handlar det om vem som har makt över språkets bevarande och 
förändring. Normativa föreställningar om vad språk ska vara kallar lingvister för 
språkideologier.4 Det är genom sådana föreställningar som språket laddas med känslomässig 
symbolik som representerar en nation och/eller ett folk, men språket fungerar också som 
                                                      
3 I Gamla testamentet beskrivs till exempel hur uttalet av ordet ”shibbolet” användes  som kontroll vid 

gränspassage över floden Jordan (Domarboken 12:5-6) 
4 Språkideologierna redovisas inte vidare här, men innebär bland annat att modersmålet ses som det språk 

en människa alltid behärskar bäst, att alla medborgare i en nation bör förenas av ett gemensamt språk, 
och att det utvecklas mer eller mindre puristiska språkstandarder som bestämmer till exempel uttal, 
grammatik och hur låneord ska anpassas. Läs mer i Weber och Horner, 2012. 
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symbol för sociala grupperingar. Att lyfta fram att personer talar svenska som andraspråk 
istället för kort och gott svenska kan ses som en konsekvens av de normer som språket 
återspeglar. Lingvisten och antropologen Paul Kroskrity menar att språknormer alltid 
rekonstruerar en social hierarki och därför gynnar en viss grupp (2004; 501, 503). 
Normeringen av språket kontrolleras av människor med rikt kulturellt kapital som innehar 
rätten att definiera vad som är språkligt rent, korrekt och värdefullt (Bourdieu 1991, Broady 
1988:2f, Stroud 2013:325). Språkets känslomässiga symbolik kommer också till uttryck i 
Kroskritys definition av språkideologier som “beliefs, or feelings, about languages as used in 
their social worlds”, vari känslorna runt språkanvändningen betonas för att lyfta fram att 
ideologierna fungerar genom emotionella reaktioner på vad som är estetiskt tilltalande 
(2004:498, 512). I likhet med detta skriver etnologen Annick Sjögren att vissa språkvarianter 
kan upplevas som störande (1996:31, min kursivering). Det som störs är en känsla av 
normativ ordning, och känslans intentionalitet är att återställa ordningen. Men det är inte 
språkanvändningen i sig utan dess konnotationer, dess symbolik, som skapar känslan.  

Det är som kroppar vi erfar världen, och handlar och känner utifrån erfarandet. 
En studie om kroppslighet handlar inte nödvändigtvis om kropparna i sig, utan om de 
erfarenheter som kroppar gör (Csordas 1999:143). En sådan kroppslig erfarenhet är känsla. 
Denna studie har känslor som analytisk ingång för att lyfta fram individers vardagliga 
språkupplevelser, och för att studien utgår från att känslor uppstår i relationen mellan individ 
och samhälle där också språket finns (Ahmed 2004:194f, 202, Boccagni och Baldassar 
2015:74, Frykman och Löfgren 2004:8, Jackson 1996:26). Språket binder samman individen 
med andra människor, och samtidigt uppstår känslor genom språkets emotionella laddning. 
Känslor kan alltså ses som en reaktion på situationens skeende och individens förståelse, 
vilket gör att känslor kan bidra med förståelse för hur individen förhåller sig till och hanterar 
omgivningen. Men man kan också säga att känslan uppstår i sammanflätningen mellan kropp 
och medvetande, när medvetandet i kroppen tolkar en situation och föreslår en handling 
baserad på känsla. Till exempel kan man då undersöka hur språkande individer upplever att de 
stöter emot en gräns i sociala situationer, och vad de då gör (jfr Povrzanovic Frykman 
2003:74). Antropologen Loretta Baldassar och sociologen Paulo Boccagni kallar det 
svårtydda känslofältet för en ”messy complexity of emotions” och poängterar känslornas vikt 
för en fördjupad förståelse för de ambivalenta processerna runt integration och migration. 
Genom att ge känslor en framträdande roll kan man nå förståelse för stridande riktningar 
(2015:76). Eftersom andraspråkighet hänger ihop med migration appliceras i denna studie 
resonemanget på upplevelser och strategier som andraspråkiga har i förhållande till språkande 
på svenska som andraspråk. Känslor får oss att handla och agera, och därför kan känslorna 
erbjuda ett sätt att förstå människors handlingar.  

När dessa perspektiv på mening, språkande, språknormer och känslor 
kombineras blir frågan hur andraspråkiga individer skapar mening med en situation där 
språket är omgärdat av normer, och där språkets intersubjektiva mening är mer eller mindre 
utom räckhåll. Hastrup skriver att en kultur vi känner behöver vi inte förstå, medan vi måste 
förstå den kultur vi inte känner (2010:111). Det kan också tillämpas på språk. Man behöver 
inte förstå den grammatiska strukturen i ett språk man känner för att kunna tala. Men att 
känna kan också förstås bokstavligt. Att kunna ett språk handlar om kognitiv kunskap, men att 
känna ett språk är att med kroppen kunna avgöra om språket motsvarar det man vill förmedla.  
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Centrala begrepp 
Studiens språkbegrepp är både vidgat eftersom det innefattar andra kommunikativa 
dimensioner än talat språk, och specifikt eftersom det utgår från just svenska som andraspråk. 
Det vidgade begreppet innebär att studien har ett perspektiv på kommunikation som bestående 
av flera tolkningsbara element samt individens upplevelse och förhållningssätt. Därför 
används ett begrepp som jag kallar språkande, som avser alla de tolkningsbara elementen som 
andraspråkstalare använder och tolkar i sin vardag. Eftersom språkande är en 
meningssyftande handling inkluderas också individens upplevelse och förhållningssätt i 
begreppet. När just talat eller kroppsligt språk avses i studien preciseras det medan språkande 
inbegriper bägge. Det specifika språkbegreppet utgår från svenska som andraspråk, och i det 
begreppet inlemmas språkets symboliska dimension i vilken ”svenska” kan förstås som 
tillhörande en ”svensk” nation och gemenskap (Stroud 2013, Milani 2006, 2013). Den 
symboliska dimensionen betecknas i studien som normativ svenska eller normativt språk. Det 
specifika och det vidgade begreppet kan inte särskiljas. För människor som lever med svenska 
som andraspråk löper den normativa synen på språk parallellt med deras egen användning av 
svenska.  

Ingången i undersökningen är känslor, eftersom de kan visa hur individerna 
reagerar på och förhåller sig till sådant som sker när de ägnar sig åt språkande. Ett perspektiv 
som sammanför kropp och medvetande får också konsekvenser på synen på känslor. Här 
används det samlade begreppet känslor för att undersöka hur kropp och medvetande 
samverkar i språkandet. En annan fördel med begreppet känsla är att det lyfter fram det 
faktum att känslor känns i kroppen, oavsett om känslan är kommen ur en fysisk upplevelse 
som trötthet eller en situationsbunden känsla som glädje (jfr Svensson 2011:66ff). Med 
språkupplevelse avses de känslor, förhållningssätt, strategier och reflektioner som 
intervjupersonerna förknippar med språkandet. När ordet språksituation används är det för att 
lyfta fram just den språkliga aspekten av vardagssituationen. Slutligen avses med andraspråk 
ett språk som har lärts i en aktiv och medveten kognitiv process med syfte att leva på det 
språket i en miljö där språket används. Svenska som främmande språk betyder istället att 
språket lärts av intresse (jfr Lindberg & Sandvall 2012:370). Det innebär alltså inte att det är 
språk nummer två i kronologisk eller hierarkisk ordning. Med svensktalande avses i texten 
personer som talar svenska som modersmål, vilket är intervjupersonernas beteckning på 
svensktalande.  

Metod och material  
I studien ingår åtta personer som har lärt sig svenska i vuxen ålder. De har bott i Sverige 
mellan två och 18 år och deras kunskapsnivåer i svenska skiljer sig åt, men de har alla 
svenska som en del av sin språkliga vardag. Ett urvalskriterium var också en akademisk 
bakgrund. Tanken med det var att säkerställa att intervjupersonerna hade andraspråket som 
aktivt språk i vardagen. Om andraspråket fungerar som ett arbetsverktyg möjliggörs en 
undersökning av vardagliga upplevelser runt språkanvändning. Det akademiska kriteriet kom 
dock att utvidgas till även en pågående akademisk utbildning. De två intervjupersoner som 
fortfarande utbildar sig hade också mindre svenska i sin vardag, och valde också att intervjuas 
på engelska, men använde svenska i andra vardagliga situationer. Dessutom kan 



 11 

kombinationen av andraspråkighet och akademisk bakgrund synliggöra på vilka sätt språk och 
klass hänger samman, och hur sociala positioner formas av just språkanvändning.  

Förutom ovan nämnda kriterier skiljer sig intervjupersonerna åt. De har kommit 
till Sverige från olika länder och av olika anledningar, och de talar utöver svenska olika språk. 
Deltagarna har kontaktat mig när de har hört om studien eller sett poster på internet, där 
studien har presenterats på sajter som riktar sig till yrkesverksamma personer som har 
invandrat till Sverige. I bilaga 1 finns en översikt över intervjupersonerna. Alla har själva valt 
sina anonymiserade namn.   

I denna studie är språkandet centralt både som fokus och verktyg. Vissa 
fenomenologer lyfter fram vikten av att använda metoder som inte baseras på språk för att 
fånga pre-reflexiva upplevelser som inte blivit till ord (Frykman & Gilje 2003:15, Jackson 
1996:2). Men utifrån perspektivet på kropp och medvetande som sammanlänkade leder även 
verbala källor till kunskap om varandet i världen (Csordas 1999). Intervjuerna har givit 
intervjupersonerna möjlighet att uttrycka och reflektera över sina upplevelser, och en 
möjlighet för forskaren att observera hur språkandet går till. Samtidigt innebär 
andraspråkighet ofta en känsla av att inte kunna uttrycka sig som man önskar, och att då 
ingående återge sina upplevelser i vardagen på ett andraspråk kan vara svårt. Därför har en 
kombination av metoder använts för att kunna ge en både rik och rättvis bild av 
intervjupersonernas språksituation. Metoderna har bestått av dubbla intervjuer, observationer, 
färgläggning av språkporträtt och dagböcker.5  

Intervjuer och observationer  
Intervjupersonerna har intervjuats två gånger, förutom en person som inte hade möjlighet att 
ses för en uppföljande intervju. Sex personer valde att intervjuas huvudsakligen på svenska 
och två på engelska, men i alla intervjuer blandades flera språk. Ingen av intervjupersonerna 
har använt vad de anser vara sitt modersmål under intervjuerna. De inledande intervjuerna 
hade en semistrukturerad samtalsform (Davies 1998:105). Vid första kontakten informerades 
intervjupersonerna om att studien handlar om hur det är att leva med andraspråk, och när vi 
sågs löpte samtalet fritt. Intervjupersonerna har alltså berättat utifrån egna tankar, reflektioner 
och situationer som de relaterar till andraspråkighet. Metoden medförde ett brett material av 
emiska utsagor om vad andraspråkigheten innebär. Emellanåt inflikade jag frågor ifall något 
behövde klargöras, till exempel vilket språk en person använde i en specifik situation eller hur 
något kändes, men oftast var jag lyssnare snarare än intervjuare. Jag såg dock till att tre frågor 
besvarades antingen spontant eller genom en direkt fråga. Frågorna var hur intervjupersonerna 
tänker om sin språksituation tio år framåt, i vilka situationer de känner sig stolta över sin 
svenska och vad de tycker är svårt med svenskan. Tanken med frågorna var att se hur de 
planerar framåt, vad som känns positivt med svenskan och vad den har givit dem, samt om 
något upplevs som särskilt problematiskt.  Under hanteringen av materialet kunde mönster 
och teman skönjas, och de temana ligger till grund för studiens disposition som skildrar 
språksituationerna från olika perspektiv, som också sammanfaller med Merleau-Pontys syn på 

                                                      
5 Studiens syfte att undersöka människors vardag med språk medför att andra personer ibland figurerar i 

utkanten av materialet, till exempel i observationer och dagböcker. Dessa personer i periferin beskrivs 
om de kan bidra till beskrivningen av intervjupersonernas språksituation, men har inte varit i fokus.  
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språkets funktioner som band till världen, band till medmänniskor och som spegel av ett inre 
vara.  

De uppföljande intervjuerna, som ägde rum mellan tre och sju veckor senare, 
erbjöd möjlighet att  fånga upp  de tankar och känslor som väckts av den inledande intervjun 
hos både intervjupersonerna och mig. Intervjuerna  gav också möjlighet att återkomma till de 
teman som kommit fram under bearbetningen av materialet och fördjupa det. Dessa intervjuer 
var alltså mer riktade eftersom vi talade utifrån intervjupersonernas tankar sedan sist och 
deras språkdagböcker. De var annorlunda också till sina karaktärer. Tempot var lägre, 
intervjupersonerna använde generellt mer andra språk och föreföll mer reflekterande än 
affektiva. På så sätt ledde dubbla intervjuer till ett rikare material. Intervallet mellan 
intervjuerna gjorde också att sådant som berättades om under den första intervjun i flera fall 
hade utvecklats åt något håll, till exempel arbetsintervjuer, beslut om framtiden eller särskilda 
händelser. På så sätt fick jag mer inblick i vardagen.  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Etnologen Barbro Klein skriver att 
transkribering är en analytisk akt, och transkriberingen ledde också till två analytiska insikter 
(1990). Den ena insikten var att de transkriberade utsagorna behövde hanteras på ett särskilt 
sätt. Andraspråkighet medför ofta språkliga normavvikelser, och intervjupersonerna gjorde 
tydligt att ”fel” i skrift var särskilt frustrerande. Transkriberingen gjordes etnopoetiskt vilket 
innebär att allt skrivits ned ordagrant inklusive ”fel”, vilket tycktes befästa bilden av språkliga 
felaktigheter. Klein skriver att man genom etnopoetisk transkribering kan bevara 
muntligheten och samtidigt göra texterna mer läsbara och njutbara när den estetiska kraften 
framträder (1990:42). Den etnopoetiska ambitionen kan dras ett steg längre och synas i 
utsagans form, vilket ytterligare kan lyfta fram den estetiska kraften. Etnologen Erik Nagel 
menar att poetisk form låter utsagor referera till ett annat värdesystem än skriftliga 
grammatiska normer vilket frilägger en bredare skala av kompetens (2012:25, jfr även 
Ahlgren 2014). En utsaga skriven utan poetisk form kan se ut så här, när Pelle berättar hur det 
känns att hans barn inte talar hans modersmål: 

Lite jobbigt... Det är synd…Jag skulle ju gärna vilja… om jag kunde välja från den ideala hyllan 
så skulle jag se att mina barn kunde danska för det är ju svårt för svenskar att förstå danska och prata danska, 
men. 

Samma utsaga som ovan i etnopoetisk form ser ut som följer: 

Lite jobbigt (sägs med liten röst, nästan viskande) 
Det är synd 
Jag skulle ju gärna vilja 
Om jag kunde välja från den ideala hyllan så skulle jag se att mina barn kunde danska för det är  
  ju svårt för svenskar att förstå danska och prata danska 
men--- 

Genom utsagans etnopoetiska form kan man se att Pelle talar med korta lite dröjande 
meningar på de tre första raderna, att han sedan talar med snabbt ordflöde på de två följande 
raderna, och att allting avslutas med ett kort emfatiskt ord.6 Kortare repliker återges i text med 
citationstecken. 

                                                      
6 Radbyte betyder således paus, och om den nya raden inleds med versal är pausen mellan meningarna 

längre än om den inleds med gemen. Hastiga avbrott visas med ---. Kursiverade ord visar eftertryck. 
Tillhörande kommunikativa element beskrivs i parentes. Om någonting har utelämnats från utsagan visas 
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Den andra insikten var att intervjuerna var sådana kommunikativa situationer 
som jag åsyftade att observera. Flera intervjupersoner berättade hur svårt de tycker att det är 
att tala om sig själva på svenska. Samtidigt som de berättar att de inte kan berätta om känslor, 
förmedlar de sina känslor till mig. Det betyder inte att deras upplevelse är osann, men att 
‟språk‟ som begrepp är för snävt när man ska undersöka språk som kommunikationsmedel. 
Begreppet språkande representerar bättre den fulla kommunikationen. Under transkriberingen 
såg jag alltså vad som sades och hur det sades, genom tonfall, tveksamheter och med hjälp av 
mina anteckningar om hur kroppar använts. På så sätt fick jag inblick i vilka ämnen som 
verkade svåra att prata om på svenska, när intervjupersonerna tar till olika strategier för att 
förmedla ett budskap, vilka känslor som kom till uttryck under intervjuerna och hur kroppen 
språkar.  

Hälften av intervjupersonerna observerades också i vardagen. Fokus var även då 
på språkande. Jag observerade intervjupersonerna när de kommunicerade för att få en rikare 
bild av hur intervjupersonerna kommunicerar med andra personer än mig. Klein menar att 
samtal som observeras av en forskare bör betecknas som intervjuer även om forskaren själv 
inte deltar i samtalet direkt, om kunskapsmålet är att undersöka hur människor talar med 
varandra (1990:44). Med det perspektivet kan alltså studiens observationer klassas som 
intervjuer, samtidigt som intervjuerna på en nivå kan betecknas som observationer.  

Kompletterande metoder 
Språkporträtten, som är en visuell metod, användes för att låta intervjupersonerna uttrycka 
sina språkupplevelser på ett annat sätt än genom tal. Busch menar att språkporträtt kan 
underlätta uttryck av känslor och erfarenheter av språk och språkanvändning när språket av 
någon anledning inte räcker till, och samtidigt belysa den subjektiva upplevelsen av språk 
(2012:511f, u.u.a s.8). Med hjälp av språkporträtt kan man få en bild av hur individer 
positionerar sig i relation till omgivande språk, hur de upplever att de positioneras samt hur de 
hanterar sina tillgängliga språk (Busch 2012:514ff). I slutet av de inledande intervjuerna fick 
intervjupersonerna ett papper med en kroppssilhuett och fem färgpennor, med instruktionen 
att måla var språken känns eller finns. Alla valde att med ord förklara sina porträtt under 
ifyllandet, och någon valde att enbart tala men låta porträttet förbli tomt. Övningen ledde till 
anekdoter, bildliga beskrivningar av kroppslighet och en diakron bild av deras språkliga 
utveckling. Materialet från språkporträtten behandlas som en del av intervjuerna, och samtliga 
porträtt finns i bilaga 2.  

Vid den inledande intervjun delades språkdagböcker ut. Avsikten var att få en 
rikare bild av intervjupersonernas vardag som jag av praktiska skäl inte hade full tillgång till 
(Czarniawska 2007:77f). Språkdagboken som metod kan liknas med att följa deltagarna i 
vardagen utan att själv närvara, samtidigt som deltagarna själva fick välja vad som skulle 
antecknas och därmed visas. Genom språkdagböckerna ville jag ta del av vad Busch kallar 
”moments of lived experiences of language” som hon menar utgör centrala delar av den levda 
erfarenheten av språk genom att vara starka och/eller upprepade (2015:4, u.u.a. s.3). Under 
                                                                                                                                                                      

detta med //. När ett snabbt ordflöde är längre än en rad, som i exemplet ovan, visas det fortsatta flödet 
genom extra indrag på tabbtangenten. När mina frågor syns markeras de i texten med initialen I.  
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fältarbetet förstod jag dock att skrivet material var mindre lämpligt, när intervjupersonerna 
berättade om en ovilja att skriva på svenska. En bättre lösning hade varit att låta dem skriva 
på valfritt språk. Under den uppföljande intervjun lät jag därför intervjupersonerna berätta fritt 
utifrån sina dagboksanteckningar, vilket gav fördjupade berättelser utifrån deras anteckningar. 
Ibland berättade anteckningarna om händelser, och andra gånger om generella känslor och 
tankar kring språk. Dagboksmaterialet behandlas främst som intervjumaterial, förutom i vissa 
fall när hela anteckningar återges. 

Reflektioner om reflektioner 
Att reflektera är både att begrunda och att spegla. Genom hela arbetet med uppsatsen har jag 
förundrats intervjupersonernas aktiva och ingående reflekterande över sina situationer. Jag har 
också själv reflekterat både över deras och mina egna erfarenheter. Intervjupersonerna 
reflekterade när de fyllde i porträtten, när de talade fritt under intervjuerna, när de sneglade åt 
mitt håll under observationerna, när de läste högt ur sina dagböcker och när de på olika sätt 
letade efter ord eller gester för att beskriva sina upplevelser. Parallellt reflekterade jag över 
vad de förmedlade, hur de gjorde det och hur det fick mig att känna. Deras reflekterande 
tolkar jag som en följd av deras språksituationer, en konsekvens av metoderna samt en del av 
deras akademiska bakgrunder. Mina reflektioner förstår jag som ett intresse för 
andraspråkighet som kommer från egna erfarenheter. Andraspråkighet är en del av min 
vardag, likväl som deras. Farahani skriver att man som etnologisk forskare rör sig mellan en 
position som insider och outsider (2010:113). I denna studie har jag varit outsider på så sätt att 
jag talar svenska som modersmål, men insider eftersom jag har levt som andraspråkig i andra 
länder. Som fenomenologisk forskare kan man inte betrakta en livsvärld utifrån eller uppifrån, 
man kan bara befinna sig ”elsewhere within” (Jackson 1996:9). Mina egna erfarenheter av 
andraspråkighet kan sägas vara ”inom” men ändå ”annorstädes” eftersom jag inte är 
andraspråkig på svenska, men sedan länge lever med en man som är det. För att reflektera 
aktivt förde jag en språkdagbok när jag under en månad strax innan studiens början vistades i 
ett land som jag tidigare varit andraspråkig i. Dessa erfarenheter användes ibland i fältarbetet 
för att spegla intervjupersonernas berättelser. Ibland bemöttes mina korta kommentarer och 
berättelser med tystnad, vilket jag tolkar som att personen inte tyckte att mina erfarenheter var 
relevanta, men andra gånger ledde det till fördjupade beskrivningar när intervjupersonerna 
förstod att jag kunde relatera till det de berättade. För att inte ta över samtalet var jag sparsam 
med egna berättelser och använde dem inte för att initiera samtalstrådar utan för att visa att 
jag till viss del kunde förstå vad de precis berättat. Min egen förförståelse låg också bakom 
beslutet att inte ställa frågor utan att låta intervjupersonerna tala fritt utifrån ett tema, och fylla 
på med specifika frågor i slutet. På så sätt har jag kontinuerligt förvånats och förundrats över 
intervjupersonernas berättelser, istället för att bara känna igen.  

Intervjupersonernas aktiva och ingående reflekterande fick också följden att jag 
kände respekt, dels för deras stora insatser för att lära sig svenska, dels för deras sätt att 
hantera livet med andraspråk. Intervjupersonerna har på olika sätt visat hur livet på svenska 
som andraspråk framstår som en kamp, men de framhäver hur de är kämpar i kampen istället 
för orkeslösa offer. Jag kände respekt för deras sätt att beskriva och hantera sina situationer, 
och denna känsla gjorde det svårt att granska och analysera materialet, kanske också för att 
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metoderna innebar att vi sågs flera gånger. Först när fältarbetet var avslutat infann sig den 
analytiska distansen, men respekten kvarstod. Studien kom därför att ha fokus på hur 
intervjupersonerna inte bara upplever utan hanterar sina språksituationer, vilket rimmar med 
syftet eftersom hanteringen och reflektionerna är en del av skildringen av deras vardag.  

Kopplingen mellan språk och makt har varit ett genomgående tema. Från den 
första kontakten har intervjupersonerna informerats om att studiens syfte är att undersöka ”hur 
det är att vara andraspråkig”, vilket antyder att andraspråkighet avviker från en ”normal” 
språksituation. Intervjupersonernas utsagor kom till stor del att handla om upplevda problem 
och svårigheter. Om studien istället hade undersökt flerspråkighet hade materialet kanske 
handlat om en språklig rikedom, men det blev tydligt att andraspråkigheten för 
intervjupersonerna inte i första hand upplevdes som en förmån eller resurs. Om jag hade 
kunnat intervjua personerna de språk som de betecknar som sina modersmål skulle säkert 
materialet ha blivit rikare och kanske mer nyanserat, men jag hade å andra sidan gått miste om 
möjligheten att observera språkandet på andraspråk.  

Om mig som modersmålstalare på svenska sade en person att hen ”kommer 
aldrig att kunna tala som du”. Jag behärskar den kunskapen som de eftersträvar, vilket satte 
mig i en överordnad position. För att hantera det betonade jag att engelska var ett alternativ, 
och jag lät intervjupersonerna säga de första orden när vi sågs för att sedan svara på samma 
språk. Jag lade också märke till på vilka sätt intervjupersonerna föredrog att ha kontakt med 
mig per telefon och mejl. Flera föredrog muntlig kontakt framför skriftlig, och andra ville ha 
skriftlig kontakt på engelska men muntlig på svenska. Ibland har inslag av språklektion färgat 
intervjuerna där jag som modersmålstalare har agerat lärare, och flera intervjupersoner 
nämnde också att övningen att tala svenska var ett skäl bakom deras deltagande. En annan 
närvarande maktrelation har varit den mellan intervjupersonerna som akademiker och mig 
som student. I flera fall har deras uppfattning om vetenskapligt arbete lyst igenom och format 
deras föreställning om det pågående uppsatsskrivandet. En person sade att hen skulle uttrycka 
sig så kort och kärnfullt som möjligt för att underlätta min transkribering, och andra talade om 
samhällsstrukturer, hierarkier, diskurser och lämpliga metoder i relation till studien. Flera har 
uttryckt professionella intressen över studiens resultat, och vissa har sett studien som en 
möjlighet att få respons på sin språkutveckling. 

En annan aspekt av kopplingen mellan språk och makt handlade om svårigheten 
att få observera intervjupersonerna i deras vardag. Jag tror inte att det är en slump att de som 
låg närmast en normativ svenska motsatte sig observation och kände att de kunde säga nej, 
vilket väcker frågor om vem som känner sig berättigad att hävda sin rätt. Insikten kom för 
sent för att jag genomgående skulle agera utifrån den, men efter den valde jag att inte 
framhärda med de som verkade obekväma med observation som metod. 

Disposition  
Syftet att skildra intervjupersonernas upplevelser av sina språksituationer medför 
beskrivningar av vardagen från olika håll, men alltid utifrån intervjupersonernas egna 
perspektiv och utsagor. Som ovan nämnt beskriver Merleau-Ponty språkets funktion som ”ett 
avslöjande av det inre varat och det psykiska band som förenar oss med världen och våra 
medmänniskor” (1999:174). Denna beskrivning av språkets funktioner sammanfaller med de 
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empiriska temana och får i studien fungera som en byggnadsställning för dispositionen. Dock 
måste man i en undersökning av andraspråk lägga till en aspekt som synliggör hur språklig 
normativitet upplevs. Utifrån det undersöker studien intervjupersonernas orientering i sin 
andraspråkiga (livs)värld, andraspråket som band till medmänniskor samt andraspråket som 
ett medel med vilket man visar sig själv. Den normativa dimensionen av språk löper parallellt 
med dessa teman. 

Första kapitlet handlar om hur intervjupersonerna orienterar sig i sina 
språksituationer, sina språkliga livsvärldar. Vi får stifta bekantskap med intervjupersonerna 
och deras språksituationer genom en skildring av deras andraspråkiga bakgrund och framtid. 
Här undersöks också andraspråkighetens vidare konsekvenser på deras vardag utifrån 
intervjupersonernas beskrivning av språket som relaterat till klass och kapital. En stor del av 
vardagen är arbetet, och detta kapitel undersöker också språkupplevelser kopplade till främst 
arbetsvardag och arbetsliv. För att undersöka hur språksituationen blir meningsfull används en 
kombination av fenomenologisk teori och lingvistisk teori om inlärning som investering 
(Norton 2013).  

Andra kapitlet utgår från det som Merleau-Ponty skriver om språket som 
interaktionsmedel med medmänniskor. I detta kapitel kombineras perspektiven på språkande 
och språket som gränsmarkör, eftersom normeringen runt språket blir aktuell när språket 
används. Språket används både på arbetet och på fritiden, och här får vi se hur 
språkanvändning upplevs också utanför arbetsvardagen. Hur griper språknormer in i 
intervjupersonernas vardag, och hur hanteras det? Vilka gränsupplevelser och strategier 
medför socialt språkande? Gränserna kan vara sociala eller relaterade till begränsning av 
språklig förståelse. Här används fenomenologisk teori för att se hur olika språkrelaterade 
gränser upplevs och hanteras. 

Tredje kapitlet handlar om språkande utifrån språkets funktion som speglande 
av ett inre vara. Hur görs språkandet till ett medel med vilket man känner igen sig, och hur 
känns det? Hur ger man uttryck för det man upplever som sig själv på ett nytt språk? Här 
visas hur språkande involverar kropp och medvetande, samt hur förhållningssätt och strategier 
leder till ett språkande som känns. Fenomenologisk teori kombineras här med lingvistisk 
emotionsforskning för att undersöka relationen mellan språkande och känsla. 
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2. Livet med och på svenska 

Detta kapitel utgår från den kommunikativa funktionen av språk som Merleau-Ponty 
beskriver som språket som band till världen. Vad gör svenskan som andraspråk med 
intervjupersonernas band till och plats i världen? Världen förstås här som den upplevda 
vardagsverkligheten. Kapitlet börjar med en skildring av intervjupersonernas språksituationer, 
och fortsätter med att undersöka vilka vidare konsekvenser de anser att andraspråkigheten har 
i vardagen samt hur de ger mening till sin språkinlärning.  

Språkresor 
Jag brukar säga att språket är som ett hav 
det är oändligt hav 
Så när man lär sig  
man vill lära sig mer 
Man känner att nej 
jag har inte kommit fram 
man vill lära sig mera och mera 
Man blir aldrig färdig // 
Man kommer aldrig fram 

Personen som beskriver språket som ett hav heter Carola. Hon är född i Egypten och har bott i 
Sverige i cirka tio år. Carola talar förutom svenska arabiska och lite engelska, och började 
studera svenska på SFI. I Egypten arbetade Carola som skatteekonom, och idag jobbar hon 
som diakon i Svenska kyrkan i tre olika kyrkor och kommuner. Carola beskriver sin 
språksituation som en tröttsam kamp utan slut: ”Om du vill få jobb du måste jobba jättehårt. 
Dag och natt. Och det har jag gjort, jag har kämpat jättemycket med språket”. Hon säger att 
hon älskar sitt jobb, men tycker att det är svårt att orka med. Förutom den energi som arbetet 
kräver av henne så måste hon hela tiden ”samla ord och samla meningar” för att understödja 
en vidare språkinlärning. Alla intervjupersoner har gemensamt att de beskriver 
språksituationen som ett kontinuerligt lärande som aldrig blir fullbordat, och som på olika sätt 
kostar tid, kraft och energi. De säger också att det svenska språket inte är så svårt att lära, 
men komplicerat att leva på eftersom det uppstår situationer när de inte kan tillräckligt, till 
exempel den svenska som krävs när man ringer till värden (Lizaf), när man talar med 
hantverkare i sitt hem (Luis), när man blir tilltalad av en granne (Jennifer), eller när man 
förväntas använda den svenska som används på gudstjänster (Carola). Det här medför att de 
inte anser sig färdiga eller fullärda eftersom olika vardagliga situationer kräver olika sorters 
språk, och att inlärningen sker kontinuerligt.  

Även Emma beskriver det dubbelarbete hon gör på arbetet när hon sköter sitt 
jobb på svenska. Emma kom till Sverige från Holland för fem år sedan. Hon talar förutom 
svenska holländska, tyska, franska och engelska. Emma fick privatlektioner i svenska på det 
första företaget hon arbetade, men menar att hennes egentliga inlärning började när hon en 
dag bestämde sig för att kommunicera på svenska fullt ut. Detta ledde sedan till att hon fick 
arbete på ett svenskt försäkringsbolag som portföljinvesterare. Att lära sig ett språk kräver en 
stor insats, men om man har ett mål med inlärningen blir den meningsfull. Emmas mål var att 
fortsätta med sin karriär i Sverige, och målet blev uppfyllt när hennes kunskaper ledde till 
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anställning på svenskt bolag. Inlärning av andraspråk kan ses som en investering istället för 
något som handlar om motivation. Motivation antyder att en person har eller saknar viljan att 
lära  vilket lägger framgången eller misslyckandet på individens drivkraft. Med investering 
kan man istället undersöka varför människor väljer att lära, genom att se vad de vill 
åstadkomma med sitt andraspråk (Norton 2013:6ff). Med Ahmeds ord kan man säga att den 
språkliga investeringen speglar hur individen orienterar sig i sin språksituation och i vilken 
riktning hen rör sig (2006:1). Investering kan alltså förklara bevekelsegrunderna bakom 
inlärning, men för att se hur man sedan upplever livet på svenska krävs ett fenomenologiskt 
perspektiv.  Emmas språkkunskaper ledde till ett önskat jobb och investeringen gav 
avkastning, men det betyder inte att språksituationen är okomplicerad. Att arbeta på svenska 
som andraspråk beskriver hon som så påfrestande att hon numera äter lunch ensam, eftersom 
hon upplever att ”det går inte att också under pausen prata svenska! Jag behöver bara stänga 
ned brainet för 30 minuter eller 45”. Samtidigt lyfter Emma fram att hennes andraspråkighet 
har fördelar. Hennes ovilja att skriva på svenska gör att hon föredrar att besöka kollegors rum 
och framföra sina ärenden muntligt, vilket har breddat hennes nätverk och gjort henne till en 
välkänd person i företaget. Emma använder svenskan på jobbet och ute på stan, men hemma 
med familjen används engelska, franska och holländska.  

Jennifer kom till Sverige för tre år sedan från Hong Kong för att bo med sin 
svenska man. Jennifer lärde sig svenska genom SFI, SAS och SIFA7. I Hong Kong arbetade 
hon som mäklare, och hon har utbildningar från Hong Kong och Japan. Förutom svenska talar 
Jennifer kantonesiska, mandarin, engelska och japanska. Jennifer trodde att det skulle bli lätt 
att lära sig ännu ett språk och att få ett jobb, men upplever att hon har haft stora problem med 
bådadera. Under den första intervjun är inställningen till svenska språket irriterad och Jennifer 
berättar att ”I hate Swedish when I feel that it stops me from something, like finding a job or 
getting something that I want”. Om man tillämpar begreppet investering på Jennifers situation 
kan man säga att hennes investering inte har gett avkastning. Språket har blivit ett hinder 
istället för ett medel. Investeringen kan relateras till det fenomenologiska begreppet projekt 
som nämnts i inledningen, och som kan förstås som en samling handlingar som strävar i en 
viss riktning. Riktningen baseras på de intressen och möjligheter man tycker sig ha utifrån 
tidigare erfarenheter. När projekt strandar kan de leda till justering eller re-orientering i 
livsvärlden (Schütz och Luckmann 1989:29f, 55). Jennifer utvärderade sin situation efter två 
år i Sverige och bestämde sig för att fortsätta studera istället för att söka jobb för att se om det 
skulle kunna hjälpa henne vidare. Hon studerar idag på ett engelskspråkigt masterprogram, 
och tar kurser i akademisk svenska på Stockholms universitet för att få träna på språket. I 
vardagen tycker hon att det är svårt att få öva på svenskan i en miljö där hon känner sig trygg. 
Det är lätt att ta genvägen över engelskan när svenskar inte förstår henne på svenska. När ett 
affärsbiträde tilltalar henne på svenska blir Jennifer stressad. Hennes fokus hamnar på 
förståelse av språket och inte vad hon skulle köpa, vilket ibland leder till att Jennifer kommer 
hem med saker som hon inte vill ha. För att inte förlora pengar talar hon därför helst engelska 
i affärer.  

                                                      
7 SFI = Svenska för invandrare, SAS = Svenska som andraspråk, SIFA = Stockholms intensivsvenska för 

akademiker 
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Också Abdi studerar idag på Stockholms universitet, ett engelskspråkigt 
masterprogram i engelsk litteratur och kurser i akademisk svenska på kvällstid. Abdi kom till 
Sverige från Etiopien tillsammans med sin familj när hans mamma fick anställning som 
gästforskare. De första åren gick Abdi på ett engelskspråkigt gymnasieprogram och hans 
kontakter med svensktalande var få. Efter några år började han arbeta på svenska, och lärde 
sig alltmer svenska. Abdi använder idag främst amhariska och engelska i sina nära relationer 
men svenska med vissa vänner. Jennifer och Abdi är de intervjupersoner som använder minst 
svenska i vardagen och de väljer att tala främst engelska på intervjuerna. Också med sina 
svensktalande partners väljer Jennifer och Abdi huvudsakligen engelska. Abdi berättar att han 
talar svenska med alla vänner utanför universitetet där engelska råder, och amhariska hemma. 
Sin relation till de tre språken beskriver han så här:  

Amharic is very comfortable 
almost like my home you know 
I can express myself more freely 
I‟m really in it 
And in English as well but a little less so 
I mean I‟m still really comfortable in it and stuff and I can communicate fluently and it still feels
 good // 
And Swedish 
It‟s much lower 
In Swedish I can communicate and stuff but // 
it‟s much harder for me to express myself fully and wholeheartedly  

Abdi jämför sitt modersmål med ett hem. Att man känner sig hemma i det språk man har med 
sig från början är en vanlig föreställning, och påminner om Merleau-Pontys påstående om att 
människor kan tala flera språk, men bara leva i ett (1999:163, jfr även Derrida 1998:26f, 
Gunew 2003:42). I förlängningen skulle detta innebära att en person inte kan känna sig 
språkligt hemma på ett annat språk, men alltid på sitt modersmål. Abdi visar dock att han inte 
upplever det så. Olika miljöer kräver olika språk, och även amhariskan kan brista ibland. 
Utifrån en dagboksanteckning berättar Abdi hur det kan vara svårt att tala amhariska med 
vänner eftersom ”the language I speak with my friends is not the same as I speak with my 
parents”. Abdi menar att den gammaldags amhariska som han talar med föräldrarna inte 
lämpar sig för samtal med vänner, och han måste ibland söka efter ord i samtal med vänner. 
Det är en viss sorts amhariska som han liknar med ett hem; den amhariska som han talar med 
sina föräldrar, i sitt hem. Amhariskan upplevs då inte som ett enhetligt 
kommunikationsverktyg som delas av alla med samma språkkunskaper. Abdi lever med och 
på olika språk, och använder dem på olika sätt. Under observationen med Abdi befinner vi oss 
på hans lärosäte som han definierar som en engelskspråkig miljö. En stor del av observationen 
ägnar han tid åt att hjälpa sin flickvän med hennes uppsats som är skriven på engelska. Här 
kommer Abdis engelskkunskaper till sin rätt när de ingående diskuterar ordval, analytiska 
vändningar och akademisk formalia. I den här miljön är engelska det mest meningsfulla 
språket för Abdi. Senare under observationen äter han lunch med sina vänner, och då växlar 
de hela tiden mellan svenska och engelska beroende på ämne och vem som deltar i samtalet. 
Vissa amhariska ord kommer upp i samtalet, och vännerna provar att säga och tillämpa orden. 
Det är Abdis och hans vänners sätt att använda och hantera språken som gör dem 
meningsfulla. Dock kan jag se hur Abdis blick oftare vandrar iväg när samtalet sker på 



 20 

svenska, som om koncentrationen brister. Det kan bero på att han inte intresserar sig för 
ämnet, eller för att svenskan kräver ett fokus som han inte kan uppbringa just då.  

Den person i studien som har varit längst sammanhängande tid i Sverige är 
Sofia, som kom från Bulgarien för 18 år sedan på ett stipendium från EU-kommissionen för 
att avsluta sina studier i Stockholm. De första åren levde hon på engelska i Sverige, men efter 
några år bestämde hon sig för att lära sig svenska. Hon har stor studievana och fick snabbt 
koll på grammatiska regler och ett stort ordförråd, men upplevde de första årens talande som 
”supersvåra” eftersom hon ”inte visste hur man skulle vara Sofia på svenska”. Att börja tala 
svenska beskriver Sofia som ”blodigt svårt. Som att skära av sin hand, vara hungrig och inte 
äta på flera år”. Kopplingen mellan språk och kropp blir tydlig när upplevelsen av att inte tala 
sitt språk liknas med en lingvistisk stympning. Idag har Sofia förlikat sig med situationen och 
säger att det fortfarande finns mycket som hon inte kan, men att hon vant sig vid att inte 
kunna. Sofia arbetar som incidentkoordinator på ett nordiskt företag och talar nästan 
uteslutande svenska, och bulgariska bara med sin familj i Bulgarien när hon ringer dem eller 
är på besök. Förutom dessa språk talar hon också franska, engelska, ryska, spanska och 
italienska. Sofia har alltså lärt sig och delvis levt på andra språk innan svenskan. Att lära sig 
franska beskriver hon som roligt, intressant och vackert, vilket hon kontrasterar mot 
erfarenheten av att lära sig svenska:  

Men svenska 
det var så att--- 
Det var nytt och intressant men det var så främmande sätt att tänka för mig 
det var en främmande identitet som jag hade jättesvårt att komma in i och låta normal 
Jag kände mig jättekonstig 

När Abdi säger att han är ”i” amhariskan som i ett hem säger Sofia att hon levde sig ”in i” 
franskan vilket gynnade både lusten och inlärningen. När man lär sig ett språk är fantasin 
väsentlig för att inläraren ska kunna spela en roll, bli någon annan och ta tolkningsföreträdet 
för sitt liv och sin livsvärld. En miljö som inte tillåter lekande är svår att lära i, eftersom 
kommunikation bygger på tillit och fantasi (von Bonsdorff 2015:109f). På svenska hade Sofia 
svårt att leva sig in i språket och kände sig ”konstig” istället för lekfull. Kanske upplevde 
Sofia att hennes sammanhang, som hon beskriver som ”akademiskt”, inte tillät henne att leka 
och prova sig fram. Känslan av konstighet har till viss del ebbat ut, men fortfarande känner 
sig Sofia annorlunda på svenska. Tillsammans med utsagan om stympningen ovan kan man 
säga att en ny lingvistisk lem har vuxit ut där modersmålet satt förut, och att lemmen fungerar 
men fortfarande upplevs som främmande. Sofia beskriver hur hennes största problem uppstod 
när hon började tala ”nästan en bra perfekt svenska” eftersom hon ”tänker olika men pratar 
som alla andra. Det är nästan som att öppna en Marabou chokladkaka och finna där en 
fetaost”.  

Pelles språkporträtt skiljer sig från de andras genom att vara helt tomt. Han 
säger att ”allting finns ju i magen och hjärtat och huvudet” oavsett språk. Pelle är från 
Danmark och har bott i Sverige i knappt sex år med sin svenska fru. Han talar förutom 
svenska danska, tyska och engelska. Pelle har en pragmatisk inställning till svenska språket 
och är också den som uttrycker sin språksituation som minst bekymmersam, även om det kan 
”irritera” att hans inlärning ibland känns långsam. Han och hans svensktalande fru levde 
tillsammans på danska i Danmark och den första tiden i Sverige, men Pelle insåg snart att det 
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inte fungerade att tala danska utanför hemmet. Han började därför lära sig svenska. Idag säger 
han sig använda danska bara när han talar i telefon med sin familj i Danmark, och stundom 
med sina barn. De observationsmöjligheter som intervjuerna gav visar dock någonting annat. 
När Pelle vill berätta någonting roligt som kräver esprit eller något centralt som känns viktigt 
för honom så dyker engelska och danska upp, till exempel som när Pelle skildrar sin syn på 
svenska hälsningsord:  

Såna mysko ord dom hittar på dom tar ett ord och så gör dom om det till en stavning och så 
och hvis dom kan komma med ett gutturalt ljud då är det even better 

Som meningarnas längd visar sägs detta snabbt och med schvung, och vid sådana tillfällen 
sprängs danska och engelska in i svenskan. Samtidigt som Pelle själv säger att han sällan 
behöver ta till kommunikativa knep berättar han om olika strategier. Ibland när han saknar 
kunskap om ett ord tar han till mångordiga förklaringar med hjälp av gester för att förklara 
vad han menar, och illustrerar genom att berätta om hur han gjorde när han köpte 
kardborrband i en affär med hjälp av långa beskrivningar och kroppen. Pelle har också använt 
humor för att ta udden av kommunikativa problem, och berättar att en reklamfilmsfras ”tog 
mig igenom de första åren i Sverige. Jag sa ‟who the fuck speaks Swedish anyway‟ och alla 
förstod vad jag menade”. Humor och ironi kan förstås som andraspråkiga strategier. Ett syfte 
med humor som strategi är att distansera sig från språkliga normer. Ett annat syfte med 
strategier är att återta kontrollen över sitt språkande (Busch 2012:515f). Pelle tar till en 
speciell strategi när han talar med människor för första gången:  

Jag börjar alltid så att jag säger  
‟jag är från Danmark och jag hoppas att ni förstår‟ 
för att göra dom starka  
och så går budskapet rakt in 
I disarm them 
And they don‟t even know it 

Han kallar strategin för ett ”mind game” som går ut på att ”man ska få den andra att känna sig 
stark så att man kan manövrera med den personen”. Han liknar också kommunikation med en 
”dans”. Danser brukar innebära att en person leder medan den andra följer. Genom att själv 
placera sig i ett tillfälligt underläge och urskulda sig för sin danskhet kan Pelle leda dansen, 
och behålla kontrollen.   

Lizaf är en av de intervjupersoner som har varit i Sverige kortast tid, knappt tre 
år. Han kom som medföljande familjemedlem från Azerbajdzjan och talar förutom svenska 
azeriska, ryska, turkiska och ett azeriskt minoritetsspråk som modersmål. Lizaf är utbildad 
ingenjör och har även arbetat som språklärare i Azerbajdzjan. Han genomgick SFI och SAS 
på kortast möjliga tid, och studerar idag till undersköterska parallellt med arbete på ett 
äldreboende. Lizaf ägnar mycket tid åt att förbättra sina svenskkunskaper. Han berättar också 
hur han tar telefonen och översättningsappar till hjälp för att förstå och sedan memorera nya 
ord. När han går till bussen eller affären har han listor med ord att lära på vägen. Hans arbete 
med svenskan tar aldrig paus. Under båda intervjuerna är Lizaf fokuserad på språket, och vi 
ägnar en hel del tid åt hans språkrelaterade frågor, resonemang och funderingar. Från ett 
samtal om uttal hamnar vi i en diskussion om hur ”uttala” har en annan betydelse än ”tala ut”, 
vilket leder till en jämförelse mellan liknande fraser såsom ”försiggå” och ”gå för sig”, i 
kontrast till ”iordningsställa” och ”ställa i ordning” där betydelsen behålls trots olika former. 
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Lizaf ägnar mycket tid åt att resonera och reflektera över ord: ”Jag måste förstå, jag kan inte 
lära om jag inte förstår”. När Lizaf vill ta paus från studierna läser han klassiska romaner på 
svenska, och den senaste boken var Greven av Monte Christo. Observationen med Lizaf visar 
också hans ambitioner. Den sker på hans förslag på en verksamhet där andraspråkstalare får 
tala svenska med volontärer. För många är det en plats för lättsamt umgänge och praktisk 
hjälp med dokument, men Lizaf fokuserar helt på möjligheten att förbättra sin svenska. Han är 
utrustad med ordbok, grammatikbok och anteckningsblock och sätter den svenskspråkiga 
volontären på prov: Vad är skillnaden mellan erkänna och bekänna, förmodligen och 
antagligen? Hur kan ”ge vika” ha både en metaforisk och bokstavlig mening, ge exempel! 
Lizaf vrider och vänder, resonerar och diskuterar och använder sitt stora förråd av synonymer 
tills han verkar tillfreds med sin förståelse av ett ord eller ett uttryck. Läsglasögonen åker av 
och på och Lizaf antecknar, ber om förtydligande och skriver nytt. Han blir också otålig när 
volontären underskattar hans kunskaper, och svarar med att på olika sätt snabbt visa hur 
mycket han behärskar. I slutet när volontären ger Lizaf en komplimang för hans höga 
ambitioner ser han glad ut, men poängterar att han själv inte är nöjd. Det är viktigt för Lizaf 
att utvecklas och visa att han kan mer än andra. När han hör andraspråkstalare göra språkliga 
fel är han snabb med att påpeka detta: ”Det är viktigt att man säger rätt!”  

Luis kom första gången till Sverige från Spanien för knappt 20 år för att studera 
dramaturgi på en teater. Han kom sedan tillbaka till Sverige som kulturdiplomat i tre år, vilket 
följdes av en placering i Tyskland. Sedan drygt tre år bor han i Sverige igen men denna gång 
inte som diplomat, och med ambitionen att det ska vara permanent. Han träffade sin svenska 
fru ”på svenska” och har tre små barn som han försöker tala spanska med, men det blir ”mer 
och mer komplicerat”. Han menar att han har lärt sig svenska genom tyskan, som han 
betraktar som sitt andra modersmål. På tyska menar han att han klarar av alla sociala 
situationer som vardagen kräver, men på svenska är det svårare och hans fru får ofta sköta 
kontakten med till exempel hantverkare i hemmet eftersom Luis tycker att det är svårt att veta 
hur han ska förmedla det han vill ha sagt. I Luis hem finns en platsbyggd bokhylla som täcker 
en hel vägg. Den byggdes av en snickare efter Luis instruktioner, och Luis berättar att 
besökare ofta blir imponerade av hans kreativitet när de ser hyllan. Men Luis skrattar lite och 
berättar att den i själva verket är ett missförstånd och blev ”för kreativ” eftersom det han ville 
säga ”kom på ett annat sätt”. Luis har sökt många anställningar inom kulturverksamhet, men 
inte fått jobb vilket han upplever som frustrerande. Han vill dock stanna kvar i Sverige för att 
hans barn ska bli ”andra generationen och bo här, jobba här. // Jag kan överleva på svenska, 
men mina barn kommer att leva”.  

Klassresor 
Att lära sig och leva på svenska som andraspråk kostar som ovan beskrivet kraft och tid, men 
intervjupersonerna lyfter fram att det även kostar respekt och status. Alla intervjupersoner 
framhåller sina akademiska bakgrunder som en viktig del i självbilderna, och de beskriver 
också hur andraspråkigheten är förknippad med en känsla av förlorat kapital. Språk och klass 
är nära sammankopplade, och för att få tillträde till makt krävs ofta ett kulturellt kapital i form 
av legitimt språk (Bourdieu 1991:69f). När Jennifer flyttade till Sverige hade hon gott hopp 
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om att hitta ett lämpligt jobb, men upplevde snart att det kapital som hon hade byggt upp inte 
var giltigt i Sverige: 

I was saying that „I speak so many languages and I have studied abroad for many years 
I‟m going to find a job‟ 
And then I was here and I was like „nope‟ all that‟s actually bad  

Luis har liknande upplevelser. Som student kände han sig som en välkommen gäst och som 
diplomat som en person med uppenbar status, men denna tredje vistelse i Sverige upplever 
han som fundamentalt annorlunda. På frågan om han är stolt över sin svenska berättar han hur 
han kände stolthet över att kunna tala svenska ”med kronprinsessan Victoria” när hans 
diplomatkollegor istället talade engelska. Sedan han flyttade till Sverige för drygt tre år sedan 
har han sökt många anställningar, men han beskriver att det alltid faller på detaljer som han 
tycker är irrelevanta. Han menar att en hög utbildning komplicerar arbetssökandet, eftersom 
”svenskar är rädda för den”: 

Jag kommer med min curriculum och alla säger ‟Ah! Åh! Ja! Intressant! Men… Nej.‟ // 
Till exempel på den sista jobbintervjun 
jag visste att dom visste att dom ville ha mig 
men jag visste att dom kommer inte att ta mig 

Orsaken till att han blir bortvald för personer med mindre erfarenhet anser Luis är att hans 
djupa kompetens skrämmer möjliga arbetsgivare, och att hans position som invandrare ger 
honom en ”låg status” som inte rimmar med hans erfarenheter. Tills vidare frilansar Luis som 
översättare och skribent, och har förlikat sig med tanken att det kommer att fortsätta så. Han 
beskriver att han visserligen har förlorat sin diplomatstatus, men vunnit en annan: 

Jag har vunnit och jag har förlorat 
det är båda 
Okej jag har förlorat mina 600 euro skor och mina Armanis dom är borta 
Jag har vunnit familj en fru // 
Familjestatus 
Jag har en liten bil men jag har en bil med min familj i  
Ser du?  

Parallellt med utsagan spelar Luis upp en kort scen. Han har ena handen på en föreställd ratt, 
medan han samtidigt tittar ut genom ett bilfönster och med ett stolt leende vinkar och nickar 
till tänkta åskådare. Sin familj är han stolt över, och stoltheten verkar han tycka bekräftas av 
omgivningen. De här samlade erfarenheterna kan vara en förklaring till att Luis ”inte längre 
tror” att en förbättrad svenska skulle göra skillnad för hans arbetssökande, vilket indikerar att 
han har bytt åsikt. Han säger att han kan ”tala som Strindberg” och ändå inte ha nytta av sin 
svenska och att han istället vill lära sig mer för sin egen skull och för att underlätta arbetet 
som frilansare inom kommunikation. Som nämnt tidigare kan projekt behöva justeras om 
målet framstår som ouppnåeligt. Luis projekt har nu justerats och han fokuserar på annat än 
att fortsätta sin tidigare karriär.   

Också Carola lyfter flera gånger fram sin professionella bakgrund i Egypten för 
att illustrera hur svår hennes situation är idag. Hon har också vunnit något, sin roll som diakon 
som hon säger sig älska, men en status har också gått förlorad. Hon säger att hon är en 
”ganska ambitiös kvinna” och att hon vill lära sig snabbt, men när hon ser ”andra tala flytande 
språk” gör det ”jätteont” att ”språket sviker” henne:   

Jag är högutbildad i mitt hemland 



 24 

jag är ekonom 
har jobbat i Skatteverket 
och när jag kom hit 
det kändes jättesvårt att jag började från början 
Från dagis 
Ä å u 
Det är inte lätt 
Jag kan inte beskriva 
jag nästan gråter när jag tänker på det 
Så 
Jag vill uttrycka mig precis som jag uttrycker mig på arabiska  

Carola liknar sin språksituation med att vara ett dagisbarn. Den här bilden av att vara ett barn 
återkommer i flera berättelser. Jennifer säger att hon ”always feel like I speak like a baby” när 
hon talar långsamt och tvekande på svenska. Hon uttalar ord på fel sätt och det gör henne ”not 
understandable. People go ’huh?‟ (suckar)”. Sofia kände sig ”väldigt löjlig” när hon började 
prata svenska med de akademiker som hennes umgängeskrets bestod av, och Abdi menar att 
när andra interagerar med honom på ett sätt som visar vuxenhet och manlighet signalerar hans 
svenska istället omognad. Under observationen med Lizaf berättar han om sina knep och 
minnesövningar för att lära sig snabbare, och personen han talar med tipsar om att det kan 
vara bättre att lära sig på barns sätt varpå Lizaf utbrister: ”Jag är inte barn, jag är inte barn”. 
Han blir också irriterad när han får rådet att titta på barnprogram på tv för att lära sig mer. 
Lizaf tycks uppleva språkporträttet som barnsligt och lämnar det närmast orört, och gör 
istället färgläggningen verbal genom att berätta och låta pennan sväva över pappret. Lizaf har 
också tydliga ambitioner när det gäller vilken sorts svenska han vill lära sig. Han vill tala: 

Som en vuxen 
Jag tycker att det finns två sätt att prata 
En allmän sätt som alla pratar 
Oavsett om man är utbildad alla förstår vad man säger och alla pratar 
En annan sätt är att prata vetenskaplig 
Man kan använda tio ord för att berätta en känsla 
man kan använda de två viktigaste väsentligaste ord för att uttrycka samma känsla 
Jag vill prata på så sätt // 
Kanske jag blir stolt när jag kan prata konkret flytande och meningsfullt 

Liknelserna med att vara ett barn kan förstås som ett sätt att beskriva upplevelsen av ett 
devalverat kapital. Lizaf har en föreställning om att en viss sorts svenska, som får honom att 
framstå som en välutbildad vuxen med ett meningsfullt språk, kan göra honom stolt, och det 
är då den sortens språkande som känns meningsfull. Att vara stolt kan tolkas som resultatet av 
att ha åstadkommit något som erkänns som värdefullt av den grupp man identifierar sig med. 
Den här tanken att en viss sorts svenska kan signalera kapital har flera av intervjupersonerna 
gemensamt. När jag frågar Abdi vad han tycker är svårast med svenskan svarar han att orden 
och grammatiken inte är svåra, men: 

Even now when I speak it seems very basic // 
You know it‟s not very elegant 
You know those things 
That make it  
So naturally people will go „oh’  
I can express many things but that level of elegance and fluency are giving me a hard time 
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Abdi vill tala så elegant och flytande att människor ska reagera med ett ”oh” vilket man tolka 
som att Abdi vill överraska personer genom att vara något annat än de förväntar sig: genom 
en elegant och flytande svenska som signalerar kulturellt kapital. Luis nämner flera gånger 
under den första intervjun sin tyska som han beskriver som flytande och som han är stolt över. 
Han berättar hur han som ung arbetade hårt med sin tyska eftersom ”dom var så rasistiska i 
Tyskland att jag försökte prata så bra tyska att dom visste inte”. Att tala en normativ tyska 
blev ett sätt att undvika en stämpel som kunde skada. Luis kontrasterar sedan sin tyska mot 
sin svenska när han säger att han på tyska har en ”liten elegant accent” medan hans brytning 
på svenska är ”för mycket för min… vanidad… fåfänga”. Begreppet ”brytning” antyder att 
det finns språkvarianter som anses obrutna, mer hela och riktiga, än andra. Obruten kan också 
förstås som rak. Att följa raka linjer är enligt Ahmed att vara samstämd med och passa in i 
omgivningen, och att tala en normativ svenska kan förstås som en ‟uträtningsanordning‟ som 
möjliggör flera rörelser och riktningar (min översättning, jfr Ahmed 2011:138, 2006:137). 
Luis upplever att konnotationen av hans brytning på svenska hindrar honom från att uppnå 
kapital. Han säger att: 

Språket 
det betyder mycket mer än bara språk // 
Det är en stereotyp 
En djup stereotyp //  
Jag har 150 kvadratmeter på (nämner en adress) och dom kan inte--- 
Förstår du? 

Luis frågar här retoriskt om jag förstår vad han menar. Utsagan sker i affekt och han avslutar 
inte sina meningar, vilket gör det svårt att följa hans tankegångar. Han säger detta när vi talar 
om svårigheterna att få ett jobb i Sverige, vilket han menar beror på hans position som 
invandrare. Språkets symboliska dimension placerar Luis i en position som han inte 
identifierar sig med, men som får stora konsekvenser. Jag anar att han genom att referera till 
sin stora vindsvåning på en attraktiv adress i Stockholm menar att han har uppnått en viss 
status, som undermineras av den föreställning som förknippas med hans andraspråkighet och 
som gör honom mindre attraktiv på arbetsmarknaden. Luis upplever att hans brytning gör så 
att hans planerade riktning stannar av eller stoppas.  

Just detta att få ett arbete på svenska är en viktig del i intervjupersonernas 
redogörelser för sina språksituationer, och kan förstås som ett erkännande av de som innehar 
kontrollen över arbetsmarknaden. För att få tillgång till makt måste man enligt sociologen 
Donald Broady klara av inträdesprov, som föregås av ”tunga och tidskrävande investeringar” 
(1988:6). Om man ser inlärningen som en investering, kan man se anställningsintervjun som 
ett inträdesprov där kunskaperna utvärderas. På frågan om huruvida de är stolta över sina 
svenskkunskaper nämner Carola och Emma tillfällena när de fick sina jobb som 
betydelsefulla. Emma svarar så här: 

Hmm 
Ja när (företaget) rekryterade mig 
Då tyckte jag att  
okej om ett svenskt företag rekryterar mig och förväntar att jag bara pratar svenska 
då ja 
Det var som en flagga (håller en hand högt över huvudet)  
Att nu är jag integrerad i Sverige (skratt)  
Så det var en höjdpunkt för mig  
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Att få ett arbete var för Emma beviset för att hennes investering lönat sig och att hon klarat av 
inträdesprovet. Men det var inte bara ett erkännande av hennes språkliga och arbetsmässiga 
duglighet, utan ett sätt att få tillträde till ”Sverige”. Carola svarar på ett liknande sätt: 

Ja 
kanske är jag stolt över att jag har blivit diakon 
För att som min chef sa ‟det finns svenska kvinnor som inte har fått äran att vara diakoner‟ 
Så jag är stolt // 
Och över min utbildning som diakon 
Och över mitt arbete // 
Och över min son är jag stolt 
Han är ekonom nu 
Han är jätteduktig 
talar flytande språket 

Som svar på frågan om huruvida Carola är stolt över sin svenska svarar hon alltså att hon är 
stolt över sin utbildning, över sin son som talar ”flytande” och över att ha fått ett jobb med 
vilket hon bräckte även ”svenska kvinnor”. Trots att Carola tidigare lyft fram det hårda arbetet 
som språkinlärningen krävt och fortfarande kräver är det inte inlärningen hon nämner som 
något att vara stolt över, kanske för att det ofta uppstår situationer i vardagen när språket inte 
räcker till. Men när hennes ansträngning erkänns av människor som utvärderar hennes 
kunskaper, såsom chefen, kan hon känna sig stolt.  

Riktning  
Att vara orienterad ska förstås som att ha en utgångspunkt varifrån man stakar ut en riktning, 
en viss mittpunkt varifrån man fortsätter (Ahmed 2006:116). Var man ‟är‟ i ett ‟här‟ i 
livsvärlden avgör alltså i vilken riktning man kan röra sig och vart man kan komma (Ahmed 
2006:1, 2011:127, jfr Svensson 2011:68, 75). Etnologen Ingeborg Svensson skriver att en 
orientering ibland börjar med en nollpunkt som ett tillfälle när en människa når botten, en 
total desorientering som leder till att man måste re-orientera sig och agera utifrån den nya 
riktningen (Svensson 2011:72f). Sofia beskriver en situation som kan förstås som en sådan 
nollpunkt, när hon berättar om hur svårt det var att börja använda talat språk på svenska. Hon 
behärskade grammatiken till den grad att hon kunde korrekturläsa sin sambos svenska 
magisteruppsats, men tyckte att det ”jättejättesvårt” att börja tala. När jag frågar hur det 
släppte berättar hon:  

Jo en dag  
när jag 
jag jobbade heltid  
och jag fortsatte att studera 
och så var jag på väg hem från universitetet 
och jag gick själv  
och jag var så trött 
det var mitt på vintern 
långa vintern 
mycket snö 
mörkt i månader 
och jag gick och kände mig så trött 
Och då märkte jag att ‟åh vad bra jag pratar svenska‟ 
Den där fullständiga avslappningen  
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när man inte orkar känna eller bry sig eller artikulera 
bara väldigt avslappnad 
det var helt fysiskt 

Sofia beskriver denna händelse som en vändpunkt som ledde till att hon började anpassa sin 
upplevda identitet efter språket, istället för att försöka få språket att uttrycka de delar av 
identiteten som hon ”hade med mig”. Vid denna tidpunkt var hon så trött att hon ”gav upp” 
dessa delar, varmed hennes svenska kom att duga. Efter den beskrivna händelsen tog hon sig 
an vistelsen i Sverige på ett nytt sätt. Hon började tala och uttrycka sig på ett svenskt sätt även 
när det kändes ”fel”, och arbetade aktivt för att förstå processen hon upplevde att hon gick 
igenom och beskriver som en ”identitetsförvandling”. Bland annat läste hon kurser i 
tvärkulturell psykologi för att ”inte sätta stämpel att identifiera sig, att svenskar är kalla och 
allting och jag är så varm och god och karismatisk och allt det där”. Det kan man förstå som 
en handling med målet att förstå sin plats och identitet i en situation som hon planerade skulle 
bli långvarig.  

Även Luis berättar om en specifik händelse som han sedan återkommande 
refererar till. Den inträffade när han nyss flyttat till Sverige den senaste gången. Första gången 
han berättar om händelsen var som svar på frågan om hur det känns när människor skojar om 
hans svenska, vilket han precis har berättat att hans barn ibland gör. Luis tystnar en stund och 
berättar sedan: 

Det var 
Jag flyttade 2012 
och då hade jag en jättefin projekt 
i Tyskland jag jobbade med Förintelsen 
och det var en jättefin projekt 
och jag träffade här en tjej som jobbar på Berättarministerium 
Dilma 
Hon är känd tjej på TV och socialdemokrat och så där 
Och  
på en gång 
Hon skrattade 
alltså ja jag berättade om projektet och så där 
och hon  
‟Ha! När jag hör dig, du pratar svenska som min pappa när hon flyttade till Sverige, ha ha ha!‟ 
Hon kommer från Syrien eller varifrån kommer hon Libanon eller Beirut 
och hon skrattade 
Jag lät som sin pappa 
och jag tänkte ‟Din pappa har kommit till Sverige kanske 1956 eller 
Han lärde sig, och du skrattar åt mig?‟  
Jag var så--- (knyter en näve och slår den hårt i andra handflatan)  
Inte bra 

Fyra år senare är händelsen ännu brännande, och trots att han under intervjuerna är vältalig 
och deskriptiv på svenska så sviker orden honom när han ska avsluta berättelsen. Han visar 
istället sina känslor genom att slå ena handen i den andra och kort och gott säga ”inte bra”. 
När jag frågar om han visade sina känslor då svarar han ” Nej. Nej. Nej, man vågar inte. Man 
vågar inte, när man får en så…en pang”. Svaret visar att han kände sig maktlös och förorättad 
i situationen, och att han inte kunde stå upp för sig själv och hävda sin rätt att tala om 
projektet. På den uppföljande intervjun talar Luis om de stora skillnader han upplever med sin 
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vistelse i Sverige denna gång, jämfört med när han var här som kulturdiplomat. När jag frågar 
om han hade förväntat sig så stora skillnader säger han:  

Man är beredd men trots allt man är 
Förvånad 
Man säger wow 
För det är hårt 
Du vet man är samma person 
Man är samma person innan och efter 
Innan jag köpte för första gången skor för 600 euro jag var samma person 
Dagen innan jag köpte mina första Armani jag var samma person 
Men efter 
antagligen inte för andra människor 

Nollpunkten ovan kan förklaras som en situation då Luis insåg att hans status var en annan. 
Han hade nyss anlänt till Sverige, på eget initiativ istället för anställd av 
Utrikesdepartementet, och han hade med sig projektet som han berättar om ovan. När han 
talade svenska som kulturdiplomat upplevde han stolthet och förvåning från människorna 
runtomkring, men nu kände han sig istället förlöjligad. Luis sätt att lyfta fram händelsen 
upprepade gånger är i sig ett sätt att hantera och bearbeta den. Då kunde han inte reagera med 
ilska, men idag kan han visa hur illa det berörde honom. Efter nollpunkten fick hans riktning 
korrigeras, men hans riktning är dock inte given. Å ena sidan uttrycker han stor frustration 
med att inte få ett adekvat jobb, å andra sidan säger han sig vara nöjd med sin 
frilanssysselsättning. När jag frågar om hans framtidsplaner säger han att han är ”lite tveksam. 
Diskursen går så (pekar åt ett håll) men den kan också gå så (pekar åt andra hållet)”. Men en 
framtidsutsikt är tydlig: Han vill att hans barn ska vara ”andra generation. Om tio år dom har 
jobb här”. Själv kan han tänka sig att bo i Spanien under vintrarna, ”som en svensk”.  

Att vara andraspråkig förutsätter en genomförd flytt till Sverige, och att ibland 
leva med alternativa boplatser i världen. Flytt är också ett ord som ofta dyker upp i flera av 
intervjupersonernas framtidsplaner, och flera poängterar sina val att vara i Sverige. Carola är 
den enda av intervjupersonerna som inte har kommit till Sverige som medföljande 
familjemedlem eller genom en svensk partner, och hon talar inte heller om flytt som ett 
möjligt alternativ. Hon är också den som mest betonar det hårda arbete som krävs med språket 
för att komma in i samhället, kanske för det är den riktning som kvarstår. Pelle betonar att han 
har valt att bo i Sverige, men upplever det som jobbigt att hans barn därigenom inte kommer 
att tala så bra danska, och om det inte vore för barnen skulle han ”springa tillbaka alltså”. 
Emma menar att Sverige är ett bra land för barn att bo i, men vill ändå flytta till ett annat land 
eftersom det faktum att hennes dotter har börjat tala svenska känns så besvärligt för henne och 
hennes man. Svenskan är för Emma ett för arbetet nödvändigt språk som har givit henne 
fördelar, men hon kan inte förlika sig med tanken att i framtiden interagera på svenska med 
sina barn. Det faktum att den tvååriga dottern nu börjar tala på svenska aktualiserade ämnet 
och på den uppföljande intervjun var beslutet om flytt fattat. Även Jennifer talar om flytt som 
en möjlig framtida utväg när hon under den första intervjun berättar om sina svårigheter att 
hitta ett jobb:  

The language is like a criteria // 
I know there are some successful cases 
that even though they are from other countries they could find a job here 
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so I would rather just focus on that 
Than that so many people fail to find a job 
Because that would just make me so sad  
Then I will feel that I will never find a job I will just die here alone (skrattar)  
I think that if I feel that one day 
I will just move back to Hong Kong 

Som utsagan visar väljer Jennifer att fokusera på positiva exempel på andraspråkiga personer 
som har lyckats få jobb. Den positiva attityden kan förstås som en strategi för att hantera den 
verklighet hon upplever och möter. Men ibland är det svårt att hålla fast vid den positiva 
attityden:  

In the beginning I was really positive about finding a job 
but now 
There are so many 
I feel like I‟ve lost some of my confidence 
Probably 
if I tried 
there would not be any result 
It feels like that 
I know I shouldn’t think like that but it‟s hard 
It started to get 
Really hard to act  

Som utsagans form visar sägs detta stakande, med oavslutade meningar och många pauser. 
När strategin att bevara optimismen ständigt möter motstånd blir det enligt utsagan ”hard to 
act”. ”Act” kan här förstås på två sätt: dels kan det tolkas som att skådespela, att sätta upp en 
positiv attityd, dels kan det förstås som att handla, agera, det vill säga hantera och förhålla sig 
till den upplevda livsvärlden. Dessa två sätt kan också vara sammanlänkade. En handling kan 
upplevas som positiv när den strävar mot något. När frustrationen och nedstämdheten äter sig 
in i Jennifers förhållningssätt framstår en flytt som den enda riktningen bort från 
svårigheterna, och projektet ruckas i riktning och mål. Men i den uppföljande intervjun som 
äger rum några veckor senare är den positiva attityden tillbaka. Jennifer har varit på en 
anställningsintervju för ett arbete som skulle innebära att hon talar kantonesiska och engelska, 
vilket hon säger är perfekt för henne eftersom ett jobb på svenska skulle innebära en sådan 
stress. Hon valde att tacka nej till anställningen för att avsluta sina studier, men har en ljusare 
syn på framtiden, och den andra möjliga riktningen som innebär en flytt har lagts i träda tills 
vidare.  

När Jennifer beskriver en flytt som konsekvensen av att ge upp en tröstlös kamp, 
skulle en flytt för Sofia betyda att hon skulle ha kämpat förgäves. Kampen har kostat henne 
”blod svett och tårar” och hon har ägnat ”många år hela mitt liv av tankar” åt den. Hon säger 
att hon inte har någon anledning att vara kvar i Sverige ”egentligen” men vill inte flytta 
eftersom:  

Men det är just det här att man har satsat 
det har kostat så mycket 
och det är en stor kostnad och det blir svårt att lämna 
Jag har min familj i Bulgarien och när jag kommer till Bulgarien så har jag väldigt svårt att  

  lämna Bulgarien för jag älskar Bulgarien 
Men 
Det är en sån rädsla att lämna Sverige för det är ju på nåt sätt mitt sammanhang ändå 
Nån sorts stabilitet och trygghet 
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Av nån slump eller genom årens förlopp har jag investerat så mycket i ansträngning 

Språkinlärningen har varit en stor del av Sofias investeringsprojekt. Hon tycker att 
investeringen har kostat så mycket att den känns omöjlig att ge upp. Målet med Sofias 
investering var att leva på svenska i Sverige. Till viss del har hon uppnått målet, vilket syns 
när hon säger att hon upplever ett sammanhang här, men hon verkar ändå inte helt nöjd. Man 
skulle kunna säga att hon har inte har fått full avkastning på investeringen. Men Sofia 
fortsätter i investeringens riktning. På den första intervjun nämner Sofia i förbigående att hon 
letar bostad efter att än en gång ha fått flytta från ett andrahandsboende. När jag frågar om 
boendet på uppföljande intervjun berättar hon att hon nu letar efter en tomt för att bygga ett 
hus, vilket skulle göra hennes liv i Sverige mer varaktigt.   

Lizaf befinner sig mitt i en pågående investering när han jobbar med sin 
inlärning och det förväntade resultatet har han klart för sig: 

Vilket mål står framför mig med språket? 
Först då känner man sig som en svensk här //  
Om jag kunde prata perfekt svenska 
jag kunde ha mer vänner 
Jag kunde ha mer möjligheter att hitta ett sådant jobb 
som jag egentligen vill göra 
Nej inte vill göra det är inte rätt sagt 
som jag kan göra 
som jag egentligen kan göra 

Genom ökade svenskkunskaper ämnar Lizaf känna sig svensk, vilket kan förstås som en 
framtida föreställd gemenskap som han vill ingå i. Lizaf tänker att han ska få vänner, och 
främst ”välutbildade människor” som han inte tycker att han möter nu, och att han kan få ett 
jobb som motsvarar hans kompetens. Hans mål med svenskan är alltså att ingå i både en större 
och mer specifik gemenskap, att få vänner och ett arbete, vilket gör investeringen förståelig 
(jfr Norton 2013:8f). Målet vill han dessutom uppnå fort. När jag frågar om hans tankar tio år 
framåt svarar han: ”Tio år? Nej jag tänker två år framåt jag ska tala perfekt”. När Lizaf talar 
om det arbete som svenskkunskaperna kan leda till rättar han sig själv: det är inte bara ett 
sådant jobb som han vill göra, utan som han kan göra. Detta ‟jag kan‟ är centralt i det 
fenomenologiska perspektivet, som ett sätt att aktivt förhålla sig till de villkor man möter i 
livsvärlden (Svensson 2011:76). Att kunna är också ett uttryck som återkommer ofta i 
intervjupersonernas utsagor. Att vara andraspråkig är att ständigt utsättas för att kunna och att 
inte kunna, vare sig det handlar om att förstå, tala eller uttrycka något specifikt. Man kan 
också se ‟jag kan‟ som en känsla, som uppstår sociala situationer och som därför är 
ambivalent. Ibland kan man, och ibland leder samma kunskap till en känsla av att inte kunna. 
Abdi beskriver vacklandet så här:  

Someone says something // 
and I feel „oooh, should I say something or not‟  
because I don‟t want to seem like I can‟t 
it‟s basically my own sort of reflection thinking that I can‟t do it,  
but I can 
Not like a native speaker but I can communicate 

Känslan av att kunna eller inte kunna svenska uppstår alltså i relation till andra människor (jfr 
Svensson 2011:79, 83, jfr Ahmed om ‟jag kan/inte‟ 2011:141). När Abdi försätts i en 
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situation som kräver språk uppstår en känsla av tvist inom honom. Å ena sidan vill han tala 
för att visa att han kan, å andra sidan vill han vara tyst för att inte visa att han inte kan. 
Samtidigt säger han att han faktiskt kan; men inte som en modersmålstalare. Det kan förstås 
som att Abdis känsla av ‟jag kan inte‟ reflekterar en ovilja att framstå som andraspråkig. Han 
kan ”kommunicera” på svenska, men inte motsvara den bild av sig själv som han skulle önska 
att han kunde visa med sitt språk. Andraspråkigheten upplevs som nedgraderande, antingen i 
Abdis ögon eller i det han föreställer sig att andra tänker, vilket bidrar till Abdis inre 
vacklande mellan att kunna och inte kunna.  

Ibland kan ens kunnande också på andra områden än språkliga nedgraderas av 
andraspråkigheten. I sådana situationer kan känslan av ‟jag kan‟ kräva att kroppen rent 
konkret träder in och hanterar situationen, vilket Svensson lyfter fram genom att definiera 
subjektivitet som ”agens som kroppsligt görande” (2011:76). Pelle, frustrerad över den 
kapitalförlust som flytten till Sverige innebar, berättar här hur han helt sonika tar upp 
telefonen för att ringa ett samtal efter att ännu en anställningsintervju har gått dåligt:    

När man kommer till ett annat land 
då är man en underdog 
Alltså fy fan när jag kom till intervjun här 
Hallå  
Dom kunde inte fatta vad jag sa fast vi körde på engelska 
Jag fick ett jobb för att jag ringde till en VD och sa  
‟hej, jag har fått ditt namn jag måste bara be om två minuter för annars skjuter jag mig själv‟ 
Och så förklarade jag vem jag var  

och sa ’jag kan det här’ (höjer rösten och knackar i bordet för varje ord) 

Sammanfattning 
Detta kapitel har beskrivit intervjupersonernas språksituationer utifrån begreppen projekt och 
investering. Att leva med ett andraspråk har visat sig vara en kontinuerlig kamp, som också är 
kopplad till kapitalförlust. Intervjupersonerna hanterar kapitalförlusten på olika sätt. Lizaf, 
Abdi och Jennifer  befinner sig mitt i pågående investeringsprojekt. De vill återvinna kapitalet 
som de förlorat genom andraspråkigheten, vilket Lizaf och Abdi menar görs genom att lära 
sig en viss sorts svenska. Jennifer försöker istället bygga upp ett nytt kapital som är giltigt i 
Sverige genom att öka på sin utbildning med en master från svenskt universitet och parallellt 
förbättra sin akademiska svenska. Dessa avsikter som de har med språkinlärningen kan förstås 
som de mål som ger handlingarna mening, och eftersom handlingarna strävar åt samma håll 
kan de förstås som projekt.  

Emma, Pelle, Sofia och Carola kan sägas ha nått sina språkrelaterade investeringsmål. 
De arbetar på svenska och deras inlärning har således lönat sig. Men att nå målet innebär inte 
att en gång för alla ha kommit fram. Carola, Sofia och Emma är stolta över vad deras 
kunskaper har lett till, men beskriver språksituationen som en pågående kamp som också 
innebär förluster av kapital, sinnesro eller en känsla av att höra till. Pelle beskriver 
språksituationen som okomplicerad, samtidigt som han berättar om välutvecklade strategier 
för att leva på svenska. Luis, å andra sidan, har istället upplevt hur hans tidigare investering 
inte längre duger. Han var stolt över den svenska han hade som kulturdiplomat, men nu leder 
samma språkkunskaper till att han känner sig marginaliserad. Hans projekt har justerats och 
hans mål med inlärningen handlar nu om honom själv och familjen.  
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3. Språket som socialt band 

Detta kapitel ägnas åt att undersöka hur intervjupersonerna upplever att svenska som 
andraspråk fungerar som kommunikationsmedel i sociala situationer. Att leva som 
andraspråkig innebär dels att leva med ett nytt språk, dels med de normer som omgärdar det 
nya språket. Båda dessa aspekter leder till upplevelser i användandet av svenska som 
andraspråk. Hur upplevs svenska som andraspråk i sociala och vardagliga situationer? Vilka 
olika sorters gränser uppstår genom språkandet, och hur hanteras de? 

Gränssituationer  
I intervjupersonernas utsagor om hur språket fungerar i sociala situationer kom språket som 
gränsmarkör till uttryck på olika sätt. Sådana språkliga gränser ska inte förstås som explicita 
företeelser, utan som markeringar som upplevs och hanteras av individen (jfr Derrida 
1998:47). Språket framställdes bland annat som gränsmarkör när Luis hävdade att status och 
pengar inte räcker för att man ska komma åt ”makten” som är förbehållen normativa talare. 
Men språkliga gränser upplevs också av intervjupersonerna i daglig interaktion med 
människor. Som visat i förgående kapitel kan ett av målen med inlärningen vara att upptas i 
en gemenskap, antingen en generell nationell gemenskap eller en specifik gemenskap baserad 
på klass eller arbete. För att vara en del av en gemenskap behöver man inkluderas, och språket 
kan vara ett prov för om man ska stoppas vid gränsen eller släppas in, som när Jennifer sade 
att Sverige omgärdas av en mur som man bara kan klättra över med hjälp av en bra svenska. 
Att vara andraspråkig handlar då både om hur man ska göra sig förstådd i vardaglig 
kommunikation, och hur man ska förhålla sig till de språkliga normerna och språket som 
‟grindvakt‟ (min översättning, Busch u.u.b:9, jfr Ahlgren 2014:22, jfr Gunew 2003:45 och 
Sjögren 1996:20). I vissa sociala situationer kombineras dessa två aspekter av 
andraspråkigheten. Flera intervjupersoner nämner hälsningar som en kritisk aspekt av 
språksituationen. I korta möten när man framstår man som odefinierad kropp inför den andra 
gäller det att snabbt visa vem man är genom att hälsa på ett sätt som speglar dels en 
inställning till den andra, dels en bild av en själv, vilket ställer specifika krav på 
språkhanteringen. I mötet med en annan person kan man bara vara säker på att den andra 
personen erfar att man är där, men inte hur man blir sedd. Vissa situationer är mer 
tolkningskrävande än andra, och då baseras tolkningen främst på språket. En sådan situation 
är när människorna som möts inte känner varandra sedan tidigare (Schütz och Luckmann 
1989:110, 156f). Jennifer berättar flera gånger om sådana hastiga möten som ställer höga krav 
på språket och som hon tar upp som besvärliga. Korta meningsutbyten med passerande 
grannar är en av Jennifers få kontakter med svensktalande utanför familjen. Hon har noterat 
att korta möten med svenska grannar ofta handlar om vädret, och beskriver vad som ofta 
händer i dessa möten:  

When you greet someone 
I live in an apartment 
and they will go like ‟oh hej it‟s really cold‟ 
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of course they always say that  
So they say „oh it‟s really warm in Thailand‟  
and I go „oh, maybe? I‟m not really sure‟ 
I have never been there (skrattar)  

Jennifer förutsätts alltså vara thailändare, vilket hon skrattar åt som åt en lustig anekdot. Men 
ändå hamnar hennes ursprung i fokus, och hon har inte helt lätt att förklara varifrån hon 
kommer. Hon ägnar en stund av intervjun åt att reda ut vad hon är: inte kinesisk, inte brittisk, 
utan från Hong Kong, som dock inte längre finns på det sätt som när hon växte upp. Den 
komplexa situationen och svårigheterna att på svenska berätta om sin bakgrund leder till att 
Jennifer oftast låter grannarna tro att hon är från Thailand.  Men Jennifer har också 
upplevelser av möten som går bra. Hon beskriver hur hon känner sig lycklig, stolt och ”at 
home” i Sverige när hon hälsar på någon på svenska runt sitt bostadshus på ett sätt som 
bekräftas och går bra. Att känna sig hemma kan förstås som känslan när kroppen och världen 
blir ett (jfr Ahmed 2011:138). När Jennifer upplever att interaktionen löper på och är 
framgångsrik känner hon en gränsfri tillvaro. När hon inte snabbt nog lyckas formulera de 
meningar som krävs känner hon sig istället ledsen och uppgiven, och hon beskriver hur hon 
då står kvar, medan grannen går iväg efter några tafatta sekunders tystnad. Ibland leder alltså 
de snabba mötena till en känsla av bekvämlighet, och andra gånger till modlöshet. I alla 
situationer är det enligt Jennifer språket som är den avgörande nyckeln, eftersom känslan efter 
mötet beror på om hon språkligt lyckats eller misslyckats. När hon rör sig utanför sitt hem är 
hon också orolig för att tolkas som turist, vilket förstärks av hennes användning av engelska, 
och Jennifer funderar på hur hon ska kunna ”blend in” genom att röra sig rätt, tala rätt och se 
rätt ut. Sådana språkrelaterade upplevelser blir en del av hennes språkande, eftersom de 
formar hur hon tänker och känner kring språkandet och hur hon väljer att göra i framtida 
möten (jfr Busch 2015:11). 

Också Pelle beskriver hälsningar som en besvärlig aspekt av andraspråkigheten, 
eftersom ”det är ju nästan omöjligt att hälsa på en främmande människa i Sverige”. Olika 
sorters hälsningar orsakar Pelle huvudbry, och han demonstrerar och resonerar länge kring 
intonationen av hälsningen ‟hej hej‟ för att förstå var betoningen ska läggas och vad 
betydelsen blir av de olika alternativen.  

När jag kom till landet jag tyckte att ‟hej hej‟ var extra positivt // 
för då kommer det där höga på sista ordet och jag tyckte  att ‟ja men vad härligt jag använder 
det‟ 
Men så står folk och tittar på en som om man är lite  
Men nu förstår jag det 
Det var ju helt annat istället 
Men hvis man säger ‟hej hej, hur mår ni allihopa‟ (med stark betoning på första hej)  
då är det en annan grej 

Att intonera på andra stavelsen menar han betyder att man ser den andra personen men inte 
har för avsikt att stanna till och prata, och därför blir det förvirrat när Pelle säger på ett sätt 
men handlar i enlighet med något annat. Pelles andraspråkighet blir alltså tydlig i hans 
språkande; i kombinationen av tal, prosodi och kroppslig handling. Pelle berättar att han 
fortsätter hälsa med ‟hej hej‟ men nu på ett mer reflekterat sätt. Han menar också att han inte 
vill hälsa med ”tjenare” eller ”tjena” eftersom han tycker att det signalerar en respektlös 
inställning, men medger att han gör det ibland när han inte är riktigt fokuserad på situationen. 
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Efter intervjun när Pelle och jag avslutar i korridoren hälsar också Pelle på en förbipasserande 
kollega med ett förstrött ”tjena”. Det mind game som Pelle utövar och som har beskrivits 
tidigare kan också relateras till gränsupplevelser. När han ”avväpnar” (disarm) 
samtalspartners genom att placera sig själv utanför gemenskapen, betona sin danskhet som ett 
underläge, tar han ifrån dem möjligheten att ställa honom utanför. De hälsningssituationer 
som Pelle beskriver ovan relaterar han främst till hiss-situationer på jobbet. Numera gör han 
ett aktivt val om han ska ta hissen för att passa på att ”göra sig känd” på arbetsplatsen, eller 
om han ska ta trapporna.  

Även Luis har också erfarenheter av hälsningssituationer och korta 
språkbaserade möten med människor. Vid den uppföljande intervjun berättar Luis att han har 
blivit tillfrågad om han kan gå med i bostadsrättsföreningens styrelse, och fastän han säger sig 
vara inte så intresserad av just den uppgiften så är han ”intresserad att komma närmare 
samhället och i den sätt okej varför inte”. Och satsningen verkar ha lönat sig: 

Och nu dom accepterar att jag bor här 
Nu med grannarna dom tittar till mig 
ser mig 
‟Åh god morgon!‟ ‟Hej!‟ ‟Hej hej! Mår ni bra?‟ // 
Nu dom förstår att okej han kommer från ett annan land och han pratar lite konstigt men vi  
 kommunicerar med honom 
Och det är bra 
Jag känner mig också tryggare på så sätt 
långsamt min förhållande med Sverige kommer att bli enklare 

Luis återger här korta sociala möten med grannarna som antingen har ägt rum eller som han 
föreställer sig ska ske. Att interagera med grannar är för Luis ett sätt att komma över gränser, 
både de mest omedelbara men också de som låter honom förbättra sitt ”förhållande med 
Sverige”. Man kan säga att Luis känner sig inbjuden till en vi-relation i mötena med 
grannarna, när han får möjlighet att utbyta några korta fraser med dem. Det är i en vi-relation 
med andra människor som man blir sedd som en annan människa och blir någon i en social 
relation (Schütz och Luckmann 1989:113, Schütz 1999:91, jfr Jackson 1996:26). Luis 
upplever att han nu ”kommunicerar” med sina grannar och att de kan mötas i gemenskap. 
Men andra gånger brister det i den sociala vi-relationen. När Luis möter hantverkare märker 
hur han tolkas som något som inte rimmar med hans egen upplevelse av sig själv: 

Det är alltid komplicerat med hantverkare 
för dom kommer hit och ’spanjor? Och du bor här? Spanjor?‟  
Dom kan inte placera mig 
Och ibland jag märker det med en liten chock 
Jag säger ’när ska ni komma, när är ni färdiga, ska ni redan gå på lunch?‟  
Och dom tittar så ‟öh? Vad säger han? Han är ju invandrare! En invandrare kan inte prata så’ 

Om man tolkas som en social person genom språket krävs det att man i språkanvändningen 
väger in flera aspekter av vem man är och hur man vill bli sedd. Men språkanvändningen är  
kontrollerad av mer eller mindre implicita regler för hur vem får tala, och olika situationer 
genomkorsas av språkliga strukturerande barriärer (Schütz och Luckmann 1989:155). Att veta 
sin språkliga placering är att också visa att man känner till sin sociala rankning (jfr Salö 
2015:511, 516). När Luis talar med hantverkare händer något. Luis upplever att han tolkas 
som invandrare och ställer krav som hantverkarna anser att Luis sociala rankning inte stöder. 
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Det som händer är att känslor uppstår kring Luis språkande. Luis beskriver hantverkarna som 
förvånade och kanske förnärmade, och sin egen känsla beskriver Luis som ”en liten chock”. 
Det är känslan som är signalen på att man har korsat en otillbörlig språklig gräns, som också 
kan förstås som social gräns (Salö 2015:522, jfr Derrida 1998:47). Detta kan jämföras med 
det som Luis också berättat om hantverkare i Tyskland som han inte upplever sig ha problem 
med. Luis fick en utblåst vindsvåning i Tyskland renoverad med hjälp av hantverkare, utan 
några språkliga problem. Luis beskriver som ovan nämnt sin tyska som flytande och elegant, 
och den förknippas med en social position utifrån vilken man får ställa krav. I Sverige 
föredrar Luis att hans fru sköter kontakten med hantverkare vilket gör att han ringer sin fru, 
beskriver sitt önskemål på spanska och sedan låter frun förmedla det till hantverkarna. Då 
löper arbetet smidigare eftersom hantverkarna inte ifrågasätter Luis svensktalande fru.  

Gränsmarkeringar  
Att få sitt språk korrigerat är också en vardagsupplevelse som delas av intervjupersonerna. 
Det kan sägas vara en upplevelse av att stöta mot en gräns genom att en normavvikande 
språklighet markeras. När man korrigeras stannar samtalet och det man vill säga avbryts av en 
kommentar om hur man säger det. När Luis blev skrattad åt, som tidigare beskrivits, 
placerades han genom sin språkanvändning utanför en gemenskap som han dittills hade tyckt 
sig tillhöra.  Korrigeringar är något som alla intervjupersoner talar om som komplexa 
situationer, men de hanterar situationerna på olika sätt. Abdi blir irriterad när en av hans 
andraspråkiga vänner kommenterar hans språk. Abdi har fått höra att han inte ska säga ”jag”, 
det vill säga uttala alla bokstäver, utan istället säga ”ja” som i ”ja vill” för att han annars 
”sound like an immigrant. And if you can‟t even say „jag‟ in peace, how can you then speak”. 
Under intervjuerna noterar jag dock att hans uttal av ordet visar att Abdi verkar ha tillägnat 
sig rådet. Emma vill ogärna göra skriftliga fel på jobbet och har arbetat fram en strategi 
tillsammans med sin svensktalande kollega, som går ut på att hon författar deras 
gemensamma dokument som kollegan sedan korrekturläser. Det är en arbetsfördelning som 
de båda tjänar på eftersom kollegan slipper ta fram text från grunden, och Emma slipper 
skicka iväg texter med språkliga fel och framstå som ”mindre intelligent”. Pelle med sin 
pragmatiska inställning kallar korrigeringar för ”input” och säger att han värdesätter de få 
korrigeringar han får:  

De flesta är rädda för mig 
När jag får input så lyssnar jag för jag vet att det är så sällsynt 
Då vet jag att jag måste ta tillfället i akt för annars kan man aldrig bli bättre 
Av feedback blir man bra 

Men när Pelle sedan fortsätter att tala om korrigeringar syns en mer ambivalent inställning, 
också genom de kortare och mer tveksamma meningarna:  

Det är som en vägg 
Som man slår huvudet i 
Man slår huvudet i väggen pass så många gånger till att man bryter igenom 
och sen ‟jaha…‟ 
Och då är tricket att inte bli less på sig själv 
för det att man 
För att man är seg i 
Inte tillräckligt snabb med det 
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Pelle upplever alltså korrigeringar som att slå i en vägg. Hans ”trick” är att inte bli ”less på sig 
själv” för att han är ”seg”. Av det kan man avläsa att han ändå blir en smula nedslagen, men 
hanterar det genom att inte ta det som personlig kritik utan som en förbättringsmöjlighet. 
Pelles strategi att inte reagera är i sig en reaktion på en situation som kan uppfattas som 
kritiserande. Ett annat tecken på att Pelle distanserar sig är att han i första delen av utsagan 
talar som sig själv som ‟jag‟, medan han i den andra delen som handlar om svårigheterna 
istället säger ‟man‟. Lizaf ser i likhet med Pelle korrigeringar som en möjlighet att förbättras 
och säga ”rätt”, men menar också att det beror på kontexten:  

Jag ber dom att dom ska rätta mig 
Jag ber alltid när jag pratar 
det hjälper mycket 
annars jag skulle upprepa samma ord fel  
Och det blir inte rätt  

I: Hur känns det när någon rättar dig då? 
Det beror på i vilken situation och vem rättar 
Det beror på det man ser 
avläser i ansiktet på den som rättar 
Om det är som hjälp man rättar det är mycket bra 
Men jag har inte sett i Sverige att en människa skulle skratta för att jag pratar inte så perfekt  
  svenska 

För Lizaf är det alltså rättelsens uppsåt som bestämmer om gränsen presenteras som 
överkomlig eller inte, och därmed bestämmer hans emotionella reaktion. Det känns bra om 
han blir rättad för att kunna förbättra sitt språk och få hjälp att följa sin riktning. Om uppsåtet 
var förlöjligande skulle istället gränsen framstå som en barriär. Jennifer kämpar med att förstå 
om hon ska uppfatta korrigeringar som kritik eller hjälp. Att korrigeras är en svår situation för 
Jennifer vilket syns när hon beskriver hur hon reagerar: ”of course my pronunciation is bad, I 
know I‟m bad, I‟m trying to fix it”. Det är inte enbart hennes uttal som är dåligt, det är hon 
själv. Korrigeringar är ett vanligt trätoämne hemma hos Jennifer. Hon vill inte att hennes man 
ska korrigera henne mitt i meningar eftersom hon då tappar tråden och inte får prata klart, 
medan hennes man menar att han gör det av välvilja. När hennes man korrigerar henne känns 
det också jobbigare än om det är en utomstående, eftersom ”my husband should know me a 
lot”. Kanske menar Jennifer att hon tycker att hennes man borde känna inte bara henne, utan 
känna in hennes vilja att säga rätt och hennes hårda arbete med att förbättra sig. Hon berättar 
också att hennes man försvarar henne när andra kritiserar henne för uttalet och skildrar i 
samband med dagboken följande händelse: 

There was this guy 
and he said „you have a really thick accent‟  
and my husband got really angry at him 
and he says „you try your best, so he shouldn‟t complain! That is really rude to say‟ (paus) 
But at the same time 
When we are home 
I know that my husband will say that I am wrong 
And I feel like „are you being rude to me as well?‟  

När Jennifers man blir arg på andra som korrigerar Jennifers språk blir hon alltså fundersam 
på om avsikten med kommentarer är att hjälpa eller kritisera, och hur hon i sin tur ska reagera. 
Om korrigeringar avses som hjälp bör man inte bli arg, men eftersom hennes man tycker att 
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andra som korrigerar är ”rude” undrar Jennifer om även hennes mans kommentarer ska ses 
som kritik. I vissa situationer leder hennes språkande till att hennes man kritiserar, men i 
andra situationer försvarar han det. Det leder till att Jennifer blir osäker. I enskildhet övar hon 
på sitt uttal hemma framför spegeln, men hon upplever det som nästan omöjligt att uttala vissa 
ljud, vilket gör henne arg på sig själv. Hon gör sitt bästa för att uppnå kraven men 
korrigeringarna får henne att känna att hon ständigt misslyckas, vilket får till konsekvens att 
hon ”feel like I just don‟t want to speak Swedish”. Utvägen blir då att istället använda 
engelska, att upphöra med språkande på svenska. 

Sofia vet att hon uttalar vissa ord fel och vänder på meningar ibland, men tycker 
att ”det räcker som det är och jag har lärt mig att acceptera att det inte blir perfekt”. Å ena 
sidan har hon kapitulerat och hänvisar till vad en lärare en gång sade till henne, att man som 
vuxen andraspråksinlärare aldrig kommer att tala ”perfekt”. Å andra sidan tror hon att 
människor omkring henne kanske korrigerar henne, men utan att hon uppfattar det: 

Jag kanske gör bort mig varje gång jag öppnar munnen 
Men människor bara nickar och ler för dom är ju så trevliga 
men jag kanske bara pratar 
det kanske bara kommer grodar grod -- 
vad heter det 
grodor ur min mun och dom tycker att det är jättekonstigt men dom får ju inte visa det 
kanske jag har gjort bort mig hela mitt liv i Sverige 

Sofia beskriver hur hon i Bulgarien skulle förstå när hon ”gör bort sig”, men att svenskars 
ogillande eller korrigeringar är för implicita för att hon ska se dem. Hon definierar också den 
svenska kulturen som subtil och kopplar det samman med språket och språkliga regler. Hon 
önskar att det fanns distinkta språkregler i Sverige och illustrerar det med sin frustration över 
olika accepterade sätt att stava ”de och dem och dom, mej och dej”. Diffusa gränssignaler är 
svåra att uppfatta och också en del av den språkliga förståelsen, och den som Sofia beskriver 
som svårast med att leva i Sverige eftersom hon vet att det finns regler för hur man ska vara, 
men inte lyckas uppfatta hur reglerna ser ut. ”Vi som inte kan språket” bryter mot reglerna 
”ofta hela tiden”. Sofia upplever till exempel att hon bryter mot regler när hon närmar sig 
människor på ett sätt som hon tror uppfattas som för intensivt: man ska ”älska men inte så 
värst, träffas men inte så mycket”. Att inte behärska de språkliga sociala reglerna för hur man 
uttrycker sin önskan innebär alltså för Sofia att ständigt stöta emot gränser som bör förbli 
okorsade för en smidig samvaro. Regler och gränser är lättare att förhålla sig till när de är 
distinkta, som när en grammatikbok tydligt preciserar vad som är rätt och fel.  

Språkliga valörer 
Ibland kan upplevelsen av språkliga gränser vara relaterade till en specifik plats. Som ovan 
beskrivet är olika situationer genomkorsade av olika språkliga barriärer, och inom platser 
finns olika horisonter och synpunkter som är hierarkiskt ordnade. Man kan säga att vissa 
platser ägs av vissa människor med vissa kunskaper. Ett språkande som anses värdefullt kan 
vara fel på en annan plats, eftersom olika platser har olika språkliga värdehierarkier (Broady 
1988:6, jfr även Merleau-Ponty 1999:102f). Luis beskriver hur värderingen av hans språkande 
är avhängig den geografiska platsen. Mellan de två intervjuerna har Luis varit i Spanien och 
gjort en dagboksanteckning om hur han som svensktalande spanjor i Spanien är eftertraktad, 
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medan samma språkkunskaper i Sverige leder till exkludering. Han berättar hur han träffade 
en svensk man i Madrid som ville umgås med Luis. Om de istället hade träffats i Sverige 
menar Luis att mannen inte hade visat intresse. Som spansktalande i Sverige hamnar fokus på 
hans bakgrund och orsak till vistelsen i Sverige och han får en ”annan status som är så där, är 
du från Chile, Uruguay, Bolivia? Immigrant, invandrare, asyl?” Att tala svenska i Spanien 
släpper däremot in honom i gemenskaper som han önskar sig i Sverige, vilket gör honom 
både förargad och förundrad.  

Också Abdi känner att hans språkanvändning är avhängig platsen. Under 
observationen med Abdi går han iväg för att köpa kaffe, och när han kommer tillbaka säger 
han, med en tydlig blinkning mot mig, att han köpte kaffet på svenska. Det leder till ett samtal 
mellan Abdi och hans flickvän, som undrar varför han inte ville tala svenska med henne på 
tunnelbanan samma morgon. De talar om saken på ett sätt som visar att ämnet är känsligt och 
kanske lite infekterat. Meningsutbytet är rappt med många oavslutade meningar men de 
förstår varandra ändå, vilket kan betyda att de har talat om det förut. Det slutar med att de 
båda utbrister ”Östermalm!” och skrattar tillsammans. På den uppföljande intervjun frågar jag 
Abdi om samtalet. Han berättar då att han ofta känner sig obekväm med att tala svenska på 
tunnelbanan eftersom ”people will figure out immediately that I am, you know, a foreigner”. 
Men känslan är inte konstant utan beror på var tunnelbanan befinner sig, vilka personer som 
är i närheten och hur Abdi känner in och tolkar situationen:  

There is no line 
where I‟m comfortable or not comfortable 
it really depends on the moment 
and the timing 
and how you feel about the area and the surroundings  
and given all these things  
it‟s never a uniform thing 
it‟s a decision making process every time // 
But after Liljeholmen I‟m usually all right 

Gränsen är alltså inte konstant utan relaterad till Abdis förståelse av omgivningen, som tar sig 
form av en känsla för hur de språkliga valörerna ser ut (Salö 2015:517). Enligt Bourdieu, som 
också nämner känslan bakom språkval, är språkvalen omedvetna och utan intentioner 
eftersom de som anpassar sig till ett visst språkval är mottagliga för känslan genom sitt 
habitus (1991:51). Men Abdi är i hög grad medveten om känslan och språkvalen. Han 
använder känslan för att tolka situationen och gör sitt val därefter. Efter Liljeholmen känner 
Abdi att han kan tala högt på valfritt språk utan att bli ”judged”, eftersom ”that‟s where they 
get off”. ”De” som går av är enligt Abdi de som talar en normativ svenska, och de vars åsikter 
Abdi tycker räknas mest i värderingsprocessen av hans språkande. De som kontrollerar 
språket som gränsmarkör är också de som har makten att släppa in eller stänga ute, vilket kan 
leda till obekvämlighet hos andraspråkstalare i samtal med ‟grindvaktare‟ (min översättning 
Busch u.u.b:9, Norton 2013:157). Abdi menar att andra andraspråkstalare kan vara lika 
dömande som svensktalare, men han reagerar på olika sätt. Andraspråkstalares kommentarer 
gör honom irriterad istället för att känna sig hotad. Flera andra av intervjupersonerna tycker 
att det är lättare att umgås med ”andra invandrare”, som Sofia säger. Hon upplever att de är 
mer toleranta för språkliga missar. Jennifer har gjort en dagboksanteckning där hon i likhet 
med detta konstaterar att det är bekvämare att tala svenska med andra andraspråkliga som har 
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mer tålamod vilket får henne att slappna av, och Carola berättar att hon helst använder sin 
svenska tillsammans med sina andraspråkiga vänner:  

Då blir det inga krav på mig 
Inga krav på något sätt 
Men om jag skulle predika eller leda en gudstjänst eller stå i predikstolen det är  
Då är man noga med allting man säger 
Men när jag umgås med mina vänner då får jag vara slarvig 

Carola upplever att hon, när hon talar med andra andraspråkiga, får vara ”slarvig”. När hon 
bryter mot språknormen blir hon inte bedömd på samma sätt som när hon predikar och 
behöver använda kyrkans specifika språkvariant. Oron för att missförstås eller bryta mot 
regler gör Sofia, Jennifer och Carola ängsliga i sin språkanvändning när de talar med personer 
som de upplever representerar och bevakar normen. När de är talar med människor som inte 
bevakar normen kan de, som Carola säger, slarva utan att riskera värdering eller exkludering. 
När Abdi känner sig obekväm med att tala svenska i Stockholms centrum och på Östermalm 
är det också för att han definierar dessa platser som bebodda av ”conservative white people”, 
och det är i möten med dessa personer som Abdi riskerar mest: 

I‟m afraid of 
White Swedes 
I don‟t want to sound in front of them in any way that I don‟t belong 
So I don‟t want to speak 
It‟s too painful 
Too tiresome 
So why bother 

Det är inför ”vita svenskar” som Abdi riskerar att få sitt språk utsatt för prövning. Som 
utsagans form och innehåll visar är Abdi emotionell. Meningarna är korta, stakande med 
pauser och Abdi beskriver det som ”smärtsamt” och ”tröttsamt” att riskera exkludering (min 
översättning). I en omgivning av ”vita svenskar” gör Abdis känslor att han tystnar på svenska; 
”why bother” när det ändå inte slutar väl. Derrida skriver om sin användning av franska att 
han talar med ”låg röst” eller tystnar för att undvika den ”överhängande katastrof” som ”varje 
passage” kan innebära (1998:64f). En passage kan förstås som en passering av en gräns, varpå 
man riskerar att avslöjas som icke-normativ, i det här fallet ickelegitim talare (jfr Ahmed 
2011:50-55). Abdi tystnar på svenska antingen genom att vara helt tyst eller tala engelska, 
eftersom han upplever att engelska inte främmandegör honom på samma sätt. Engelskan är ett 
språk med vilket han anser sig vara en legitim talare: ”It‟s a prestigious language, you hear, I 
sound pretty good in English!”. Fastän den enspråkiga normen i Sverige yrkar på svenska som 
gemensamt språk, till exempel genom språklagen, upplever Abdi att han blir mer 
främmandegjord när han talar svenska än när han talar ett annat språk. Precis som Pelle, som 
framhäver sin danskhet för att möjliggöra en smidigare kommunikation, kan Abdi ställa sig 
själv utanför en svenskhet och hamna utom räckhåll. Att vara en engelsktalande främling är 
att inte framstå som invandrare som äskar på tillhörighet, varför omgivningens respons på 
språket får mindre betydelse och gränser förlorar sitt värde för stunden. Att tystna på svenska 
blir alltså en strategi för att inte behöva avslöjas eller kategoriseras som något som går emot 
hans önskningar och därför en del av Abdis språkande. Avslöjande kan liknas med att 
ertappas, att känna skam, och i skammen finns en intentionalitet. Man skäms inte om man inte 
bryr sig om hur man blir sedd (Ahmed 2004:105). Utifrån språkinlärning som investering kan 
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man säga att en person skäms för att hen inte uppfyller kriterierna för den position eller 
gemenskap som hen vill uppnå just här och nu, eller i framtiden. Abdi har också framtidens 
mål klart för sig:  

But once I get pass that 
level of fluency 
it will be much easier to say whatever I want 
That‟s what I want 
To be able to speak freely 
Not be 
Held back 
By my own self conscious reflections on how I sound 

Abdi tänker sig att den inre rösten som håller honom tillbaka i sociala situationer kan 
övervinnas när han behärskar ett ”flytande” språk (min översättning). Busch menar att om 
man ger upp sin röst medför det att man förlorar en plats att tala utifrån och upphör med att ta 
plats i världen. Andraspråkstalare anammar ofta en syn på sig själva som språkligt 
undermåliga i relationen till normer och tar ifrån sig rätten att tala (Busch u.u.b:4, 9, jfr även 
Gunew 2003:52). Men Abdis tystnad kan också förstås som en rationell strategi i hans 
språkande. Han formulerar det som att hans inre röst och egna reflektioner talar om för honom 
att vara tyst. Man kan också förstå det som att hans känslor signalerar att tystnad är den bästa 
strategin, och ambitionen att en gång övervinna känslan av att inte duga kan ses som en 
handling med ett visst mål.  

Intersubjektiv förståelse  
Att använda språk innebär att själv tala, att tolka vad andra säger samt att förstå hur det man 
säger förstås av den som lyssnar. Från språkvetenskapligt perspektiv undersöks oftast 
förmågan att tala språk (produktionen) och mer sällan förståelsen av talat språk (perceptionen) 
eftersom den är svårare att fånga (Abrahamsson 2013:92). Den aspekt av språkligheten som 
involverar förståelse för hur budskapet tas emot är än mindre undersökt. I språkande 
inkluderas upplevelsen av hela den kommunikativa processen, alltså känslan för hur det man 
säger tas emot, hur man ska förstå det som sägs och hur det som tas emot kan avläsas. Det kan 
förstås som den intersubjektiva förståelsen för vilken kunskap som är gemensam och vilken 
mening som förmedlas. Sådan intersubjektiv förståelse blir central i social interaktion. Om 
något säger ”barn” räknar den personen med att samtalspartnern tänker på ett barn, och 
samtalet kan fortsätta. Men om personen säger ”sårat barn” blir det svårare. Ska ”sårat” 
förstås bokstavligt eller metaforiskt? Kontexten och nyanserna i budskapet ger ledtrådar till 
hur det ska förstås vilket förutsätter språkande. Meningar är fulla av nyanser, och tolkningen 
av dessa nyanser beskriver intervjupersonerna som svåra. Abdi har nyligen blivit medveten 
om sådana språknyanser. Svenskan framstod länge som ett livlöst språk enbart tillägnat ren 
information, men Abdi har nyligen insett att även svenskan har meningsbärande nyanser. 
Under den uppföljande intervjun funderar och reflekterar han över språkliga nyanser och 
säger sedan, med betoning på att detta är första gången han försöker formulera sin insikt:  

And there are holes in a language if you don‟t get the nuances 
You hear someone speaking and you get what they‟re meaning 
you get everything but there‟s something left 
it‟s just pure communication 
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Like okay I get what you‟re saying 
and everything else is silent 
It‟s just silent and you feel that the language is dead 

Hålen kan förstås som brist på nyansinsikt, om det i hålen ligger information som behövs för 
att budskapet ska förstås på det avsedda sättet. Med nyansförståelse blir språket levande och 
inte längre ”silent” eller ”dead”. Abdi säger att han ännu inte behärskar nyanserna, men att 
han har börjat förstå att de finns och är betydelsefulla i ordagrann mening: De är fulla av 
betydelse. Hans brist på nyansförståelse har alltså lett till frågor och reflektioner som kan leda 
honom vidare och bredda hans språkande. Även Pelle berättar att han inte behärskar 
nyanserna vilket ställer till problem i hans yrkesroll:  

Det är ju svårt det här med att vara chef när man inte kan alla danserna 
Dom gör som du har bett dom om och man blir lite rörd när dom har lyckats 
och när man blir rörd men inte är svensk 
då är det svårt att uttrycka sig på precis det här perfekta sättet så att de får uppskattning 
Man överdriver eller underdriver 
Och underdriver man så blir man ironisk och det blir som att det var inte good enough 
Och överdriver man så blir de obekväma (suckar tungt) 

”Danserna” kan tolkas som de finstämda sociala reglerna för hur man visar uppskattning. 
Pelles bekymmer med nyanserna resulterar i att han använder kroppen istället: Han ger sina 
anställda en klapp på axeln och säger ”well done”. Sättet fungerar, säger Pelle, eftersom 
”alltså de vet ju, jag har vissa fraser som jag kör”. Pelles anställda har alltså lärt sig hur Pelle 
visar uppskattning genom sitt språkande och tar emot budskapet på det avsedda sättet, även 
om Pelle önskar att han kunde uttrycka ”danserna” på ett annat sätt.  Också i andra jobbsamtal 
blir Pelle frustrerad. Han märker ibland att han inte har ”samma utgångspunkt” som de andra 
vilket leder till att man ”slår in dörrar” och att hans chef klagar på att han ”bara säger 
självklarheter”. Det som är självklarheter för Pelles chef och anställda menar Pelle oklarheter 
för honom själv. Deras olika utgångspunkter visar sig när de kommunicerar, vilket Pelle 
förknippar med deras olika språk. Även Emma har erfarenheter av att ha en annan 
utgångspunkt än svensktalande kollegor. När hon ska tolka ett brev eller en uppgift räcker det 
inte med texten eftersom den inte säger henne tillräckligt. Istället behöver hon mer kontakt 
med kollegorna för att ”förstå exakt” vad kollegorna vill ha gjort. Hon har stor nytta av sin 
svensktalande kollega som arbetar parallellt med henne eftersom han kan hjälpa henne att 
tolka:  

Den hela förståelsen behöver jag mycket mer än min kollega 
Han vet nästan direkt 
‟det är det där och det där‟ 
och jag säger ‟kan det inte vara så här?‟ 
han svarar ‟nej nej för dom har skrivit den där‟ 
Så jag kommer mer härifrån (har händerna vitt isär högt upp och för dem långsamt nedåt och  
  samman)  
men han börjar här och går bara ett steg (har händerna nära varandra långt ned och för dem  
  snabbt samman) 

Emmas oro att tolka fel gör att hennes arbete tar längre tid och att hon är försiktig när hon ska 
dra slutsatser. Det medför också att hon gör ett dubbelarbete jämfört med de kollegor som 
utgår från samma ”baspunkt”, eftersom hon dels ska försöka förstå vad de menar att hon ska 
göra, dels utföra arbetet. Dubbelarbetet beskriver hon som så kostsamt och energikrävande att 
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hon vill gå ned i arbetstid för att orka med. Det Pelle och Emma upplever kan vara en kunskap 
som går dem förbi när svensktalande kollegor med hjälp av den intersubjektiva meningen 
förstår mer än vad de faktiska orden förmedlar. När kollegorna har hela bilden klar för sig, ser 
Emma och Pelle en perforerad bild.  

Lizaf gör en uppdelning mellan att förstå och uppfatta, när han beskriver hur 
han förmedlar budskap utan att ha kontroll över mottagandet. När Lizaf beskriver samtalet på 
sin senaste arbetsintervju berättar han så här:  

Jag kunde förklara allt som jag vet och känner 
Men hur det uppfattas jag kan inte se 
Hur dom andra uppfattade det jag vet inte 
Jag vet inte 
hur man avläser ansiktet 
Jag såg att dom förstod vad jag sa 
men hur det uppfattades jag vet inte 

Lizaf säger alltså att han inte kan ”avläsa ansiktet” för att få en signal om hur det sagda 
uppfattades. Tidigare har han sagt att han just avläser ansiktet hos människor för att se hur han 
ska förstå avsikten med korrigeringar, vilket visar att han ibland tycker att han kan förstå 
saker genom att tolka ansikten. I språkandet ligger flera tolkningsbara element, men inte bara 
görandet av elementen utan också tolkningen av dem, det vill säga tolkningen av andras 
språkande. När Lizaf avläser ansikten i en korrigeringssituation är det en direkt dialog mellan 
avsikt och avläsning: Han får en kommentar och läser av för att förstå avsikten. I utsagan 
ovan är det ytterligare ett steg inblandat. Lizaf talar, åhöraren tar emot, men Lizaf kan inte 
avläsa hur mottagandet ser ut. Det är svårt att analysera Lizafs ordval eftersom han kanske 
inte själv lägger mening i just orden förstå och uppfatta, men att uppfatta kan tolkas som att 
bedöma, att anse något, vilket kan förklara vad han menar. Att orden han säger rimmar med 
de ord han skulle ha använt på ett annat språk känner han sig säker på: åhörarna förstod. Men 
om åhörarna uppfattade i meningen bedömde orden på rätt sätt kan Lizaf inte vara säker på, 
eftersom orden kan ha nyanserade meningar som Lizaf inte känner till. Med intersubjektiv 
kunskap hade han kanske kunnat klä sitt budskap på ett sätt som gjorde att han kontrollerade 
de andras perception. Men arbetsintervjun gick dock bra. Vid den uppföljande intervjun 
berättar Lizaf att han fick anställningen, vilket kan betyda att hans sammantagna budskap 
ändå förmedlades på önskat sätt.  

Också Sofia har reflekterat över svårigheten att urskilja och använda nyanser. I 
sin dagbok har hon gjort följande anteckning: 

Språk är inte bara ett ordförråd som man kan lära sig och ta in utan språk är resultatet av de sätt 
att uttrycka upplevelser och erfarenheter som man växer upp med. Språk är en frukt av ett liv i 
en vis miljö. // Vi som har vuxit upp med ett annat språk har svårt att finna ett sätt att översätta 
våra erfarenheter så att andra kan relatera till dem. Svårt att komma med sin erfarenhet och 
använda den så att den gör nytta. 

Som andraspråkig räcker det alltså inte med att lära sig nya ord, man måste också ”översätta // 
erfarenheter” för att de ska kunna berättas på ett sätt som gör dem meningsfulla, alltså 
inkludera sina upplevelser i språkandet på ett sätt som gör dem förmedlingsbara. Enligt 
Schütz och Luckmann fungerar språket som en bro mellan en människas nuvarande och 
tidigare erfarenheter genom att vara ett system som byggs upp intersubjektivt, lagras i 
historien och överförs socialt (1989:153). Men tillämpat på andraspråk blir det mer 
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komplicerat. Som andraspråkig upplever Sofia att språket inte fungerar som en bro, kanske för 
att språket inte har lagrats i hennes livshistoria och för att det intersubjektiva byggandet 
saknas; svenskan är för henne inte en ”frukt av ett liv” i Sverige. Sofia vill få tillgång till den 
intersubjektiva förståelsen för att kunna översätta sina erfarenheter genom språkandet. Utifrån 
detta berättar Sofia sedan att det hon säger ibland förstås på ett sätt som går stick i stäv med 
det hon önskade förmedla. På arbetet kan hon bygga upp ett argument på ett sätt som hon 
tycker leder till en viss slutsats, när hon märker att samtalspartnern tror att hon ska nå en 
motsatt slutsats vilket leder till förvirring och missförstånd. Sofia illustrerar det med att säga 
att hon ”ger ett äpple men den andra tror att det är en bomb”. Ömsesidig förståelse beskrivs av 
Merleau-Ponty som ”överensstämmelsen mellan det vi avser och det som är givet, mellan 
intentionen och utförandet” (1999:108f). Under intervjun med Carola uppstår en situation när 
det brister i en sådan överensstämmelse. När Carola berättar om sina svårigheter att tala om 
känslor på svenska säger hon så här: 

Om jag blir mobbad på jobbet 
och vill beskriva mina känslor // 
Om man blir kär i någon // 
jag kan visa på mitt språk men 
Det är jättesvårt 

När Carola berättade detta reagerade jag med förvåning, inte över det hon sade men över 
orden hon använde. Ordvalen rimmade inte med den bild av en ambitiös och samlad diakon 
som Carola hittills förmedlat. En liknande känsla uppstod när Luis upprepade gånger sträckte 
ut tungan i mungipan och gjorde smattrande ljud i kombination med en min, när han berättade 
om något som upprörde honom. Jag förstod vad Carola och Luis ville förmedla, men sättet de 
gjorde det var för mig överraskande och jag tappade fokus en stund när jag försökte tolka vad 
som sagts och hänt. Carola använder ord som ”kär” och ”mobbad” på ett sätt som för mig 
antyder ungdomliga känslor, och Luis sätt att visa en åsikt förbryllade mig. Förståelsen, 
förstådd som överensstämmelsen mellan det man säger och hur man säger det, är något som 
upplevs och känns. Sofia känner när hennes kollegor blir förvirrade, och jag blev förbryllad 
över Carolas ordval och Luis gest. 

 Sofia skriver vidare i dagboken att andra inte bara missförstår henne, utan att 
hon också missförstår andra och hur missförstånd kan förstås som att missa förståelse. Det är 
svårt för henne att urskilja ”nyanserna, färgerna hos människor” vilket skapar frustration. När 
hon förmedlar något upplever hon att hon inte får respons. Hon säger att hon ”ger och ger och 
inte får tillbaka” men är också medveten om att responsen kanske finns där, men att hon inte 
lyckas uppfatta den: ”man ger utan att få gensvar, eller ett svar som man fattar”. När hon är i 
Bulgarien upplever hon inte samma diskrepans mellan budskap och mottagande, där ”tar jag 
in allt” till den grad att till och med ”stenarna pratar med mig, så känns det”. Merleau-Ponty 
ser förståelse mellan människor som ett mirakel som förutsätter en intersubjektiv värld: ”För 
att miraklet ska äga rum måste den fonetiska gestikulationen använda ett alfabet av redan 
förvärvade betydelser, den verbala gesten måste utföras i ett visst panorama som är 
gemensamt för de som deltar i samtalet” (1999:174). Tillämpat på andraspråk blir det tydligt 
att det är komplicerat att kontrollera fonetisk gestikulation, känna in betydelser och uttrycka 
en verbal gest på rätt sätt, det vill säga att göra språkande på ett sätt som gör att intention, 
utförande och mottagande stämmer överens. Men, som Merleau-Ponty också poängterar, är 
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sådan kunskap och mening en gång förvärvad, vilket betyder att den kan läras och förändras 
(1999:171f). Sofia arbetar också aktivt med att undvika missförstånd och meningsglidningar 
och hitta ett sätt att förmedla sina önskade budskap: 

Mitt mål är att förstå  
Hur kan jag med det jag har som ingen känner till översätta det på ett sätt som andra förstår  
För annars har jag svårt att skapa mening (paus) 
Hitta vad jag kan ge som någon annan vill ha // 
Det är det alla språkförbistringar alla missförstånd all smärta handlar om  
all pain in the ass 
Det är det som är kruxet 
Att kunna--- 
Ge till min nästa det han eller hon behöver och som jag vill ge så att det dom tar och jag ger är  
  samma sak 

Sofia vill alltså att mottagandet av hennes budskap ska rimma med hennes avsikt, att äpplet 
ska förstås som ett äpple och inte en bomb, så att hennes budskap blir meningsfullt och 
betydelsefullt för både henne själv och för mottagaren. Sofias mål är att nå en intersubjektiv 
förståelse och leva med sprickfritt språkande där utgångspunkterna är desamma så att hennes 
erfarenheter kan förmedlas och räknas som värdefulla. Det här verkar också vara målet för 
samtliga: Pelle vill visa uppskattning utan att förnärma eller skapa obekvämlighet hos sina 
anställda, Abdi vill få tillgång till meningen som finns i hålen för att få ett levande språk, och 
Lizaf vill slippa undra över om anställningsintervjun gick dåligt för att något, som han inte 
kan sätta fingret på, kanske missförstods.  

Sammanfattning 
Språkanvändning kan alltså leda till gränsupplevelser. Under fältarbetet var gränser inte ett 
uttalat tema, men under hanteringen av materialet blev det tydligt att språkande på svenska 
som andraspråk leder till gränsupplevelser av olika slag.  Att leva med andraspråk kan ses 
som att leva i ett gränsland, där gränser ritas upp, suddas ut och erfars allteftersom individen 
kommunicerar (Ahlgren 2014:18). I det här kapitlet har vi sett hur olika sorters gränser 
upplevs, men de kan sägas förenas av viljan till förståelse. Förståelse ska här förstås både som 
rent språklig förståelse, och förståelse för vilken bild av sig själv man förmedlar genom sitt 
språkande. Om språket är ett band till medmänniskor är det (delvis) genom språket man blir 
en annan människa. Om man förstår vad ens språkande förmedlar kan man förstå hur man blir 
sedd och förstådd, och även hur man kan påverka bilden. Det handlar således om makt och 
kontroll, både önskan om en egen kontroll och den kontroll som man utsätts för och måste 
hantera.  
 Förståelsen kan också vara direkt länkad till språklig förståelse. Eftersom 
andraspråket är ett språk som intervjupersonerna fortfarande lär sig leder social interaktion till 
missförstånd och förvirring. Även här handlar det om kontroll; om man förstår hur det man 
säger blir mottaget kan man ha viss kontroll över interaktionen. Att inte veta om det man 
säger tas emot på rätt sätt, eller att fundera över om man kanske har missförstått eller missat 
något viktigt, leder däremot till oro, förvirring och merarbete.  
 Gemensamt för de olika sorterna gränsupplevelser är också att 
intervjupersonerna reflekterar över dem. Samtliga är medvetna om hur de känner och hur de 
hanterar gränserna och sprickorna i kommunikationen. Som nämnt i inledningen är sprickor 
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inte meningslösa, eftersom kunskap utgår från okunskap och skapas genom reflektion. Denna 
önskan att ha kontroll över språkandet är också ett viktigt tema när det gäller språkets 
funktion att spegla det inre varat, vilket ska undersökas i nästa kapitel.  
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4.   Det inre varats spegel 

Detta kapitel undersöker språkets sista funktion enligt Merleau-Pontys syn på språket som ett 
medel för att förbinda människor med världen, med medmänniskor och för att visa det inre 
varat.  Hur upplever intervjupersonerna att svenska som andraspråk fungerar som ett medel 
för att vara sig själva? Som nämnt i inledningen är det inre varat i huvudsak en kroppslig 
erfarenhet eftersom det är som kroppar vi erfar världen, och det är också som kroppar vi 
kommunicerar. Hur uttrycks då det inre varat i ett språkande där kropp och medvetande 
samverkar? Hur deltar kroppen i språkandet, både genom att påverka och påverkas?  

Språket i kroppen  
 

 
  
Jennifers språkporträtt tillsammans med utsagan om hur hon resonerade kring färgläggningen 
visar hur hon kopplar ihop språk, kropp och känslor. Med utgångspunkt i språkporträttet 
illustrerar hon upplevelsen av sin språksituation på ett diakront och mångdimensionellt sätt 
(jfr Busch 2012:512ff). Hon är ledsen för att engelskan driver bort japanskan, och hon berättar 
hur kantonesiskan sitter stabilt i kroppen och hur det ger henne hjärtklappning att tala 
svenska. Utsagan visar alltså hur språken får henne att känna, både emotionellt och fysiskt. 
Också i utsagorna från intervjuerna återkommer referenser till känslor och fysiologin. Emma 
är vid första intervjutillfället gravid i sjunde månaden, och hon upplever att hennes svenska 
försämras när kroppens energi går åt till fostret. För att hantera sina arbetsdagar planerar hon 
noggrant. Möten förläggs till tidiga förmiddagar, eftersom hon ”efter klockan två tre, ja jag 
vet exakt när det händer” upplever att hon talar för dåligt. Av samma skäl vill hon boka in 

My heart is Swedish  
Because every time I speak in Swedish 
I feel my heart is beating faster // 
And I will put it here in the hand as well 
because it is something I want to get // 
Cantonese is in my brain 
Because it‟s my mother tongue 
and the brain is the most important thing // 
I say Japanese is here in the hand 
because I feel like I have that  
It was almost in the brain before 
but now it has dropped to the hand 
It feels like I‟m going to loose it 
And I feel so sad about that // 
English is actually quite a big part all the way here 
Because I use it most and 
it‟s starting to spread all over my body 
It‟s like saying „Go away, Japanese‟ (skrattar) 
But Cantonese is something that is stuck here 
It can‟t go away 
It‟s not like hands or feet 
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intervjuerna på förmiddagar, och under intervjuerna märks hur Emma mot slutet allt oftare 
tvekar och använder engelska. Det kan bero på att hon slappnar av och anstränger sig mindre, 
men också att ansträngningen att tala svenska gör henne trött och att engelskan då blir en 
genväg. När vi ses för en uppföljande intervjun används mer engelska, och Emma berättar att 
graviditeten nu har gjort att hon talar mer engelska på jobbet vilket hon tidigare strävat efter 
att undvika. I dagboken har hon noterat hur en förkylning gjorde att hennes svenska 
försämrades. Plötsligt kunde hon inte stava ord som hon ofta använder på svenska vilket 
gjorde henne stressad när hon kommunicerade skriftligt med jobbet. ”Skicka” blev ”gicka”, 
vilket är det holländska sättet att stava sk-ljudet. Hon hanterade situationen på två sätt. Dels 
bestämde hon sig för att acceptera vissa felstavningar och skicka korta sms ändå, dels bad hon 
kollegor att jobbkontakten huvudsakligen skulle skötas på telefon istället för skriftligt. Hennes 
kollegor blev förvånade eftersom sjuka kollegor brukar föredra skriftlig kontakt, men för 
Emma blev ansträngningen att skriva för stor när hon var sjuk.  

Carola beskriver också den fysiska trötthet som inträffar på eftermiddagen. Hon 
beskriver sin inlärning som ett hårt arbete som kräver engagemang ”dag och natt”, och hon 
önskar att hennes arbetsdag tillät en stunds vila mitt på dagen eftersom hon talar bättre när 
kroppen mår bra: 

Jag har upplevt att om jag sover jättebra 
då känner jag mig stark med språket 
språket kommer spontant till mig 
Men om jag har inte sovit bra 
då blir det jättesvårt 
jättejobbigt 
man känner att man orkar inte 

Carolas fysiska välmående påverkar alltså hur hon upplever språksituationen. Men samtidigt 
påverkar språket hur hon känner sig. Hon målar sitt porträtt med röda armar och rött hjärta för 
arabiskan, eftersom arabiskan gör att hon känner sig stark medan svenskan gör att hon känner 
sig ”svag och maktlös, besviken, när jag inte uttrycker rätt” men också ”jättestark när jag kan 
svenska språket”. Att inte kunna beskriver hon som en känsla av smärta: det gör ”jätteont”. 
Svenskan placerar Carola i huvudet eftersom ”allting handlar om att samla orden och där”. 
Lizaf placerar samtliga språk i huvudet. Han skiljer inte på språkens kroppsliga placering, 
eftersom han upplever att alla språk ”huvudsakligen finns här, i hjärnan” men muntligen 
beskriver han hur språket också uttrycks med gester. Han upplever dock att hans svenska 
språk inte inkluderar gester och berättar när han fyller i sitt språkporträtt att ”jag känner inte 
svensk språk, jag känner inte, svensk språk är bara här (pekar på huvudet)”. För att uttrycka 
ett språk med kroppen behöver språket kännas, förnimmas, vilket Lizaf inte upplever att han 
gör. Men språket får honom att känna på andra sätt. Han har som ovan beskrivet lärt sig 
mycket svenska på de tre år han har varit i Sverige, och ägnar varje vaken stund åt att 
förbättra sin svenska. När han beskriver sitt arbete med att lära sig frågar jag om han blir trött, 
varpå han svarar att han svimmar ibland, för att han ”tröttnar mycket och hjärnan hinner inte 
fatta allt som jag lär mig”. Lizaf berättar om ett sådant tillfälle när han svimmade året innan, 
som resulterade i att han inte kunde lära sig ”någonting på tre dagar”. Därför har han nu börjat 
vila ”en timme, två timmar eller så” efter att han har svimmat för att inte inlärningen ska 
upphöra i flera dagar. Språksituationen kan alltså ha radikala inverkningar på fysiologin. 
Också Jennifer har upplevt fysiska problem som hon förknippar med sin språksituation. Hon 
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berättar att hon inte talar kantonesiska i sin vardag, och när jag frågar hur det känns svarar 
hon:  

I wouldn‟t say it feels lonely or something like that 
If there‟s someone I can talk to then that would be good 
but if there‟s no one that is okay 
Because now we have like what‟s app and viber 
so you can call someone if you really want to 
Cry 

I den här utsagan kan man skönja en ambivalens. Jennifer börjar med att förklara att hon inte 
känner sig ensam, eftersom hon är van vid ensamhet och kan ringa hem när hon behöver 
gråta. Hon lyfter alltså fram hur hon förhåller sig till svårigheterna istället för att betona 
problemen, vilket rimmar med den tidigare beskrivna positiva attityden. Å andra sidan 
medger hon sedan att situationen är besvärlig genom att berätta om hudproblem och gråa hår 
som uppstått efter flytten till Sverige, och som hon själv kopplar samman med 
språksituationen. Besvären blev bättre när hennes språkande kändes bättre. Som Jennifers 
språkporträtt ovan också visar så upplever hon svenskan rent fysiskt: det ger henne 
hjärtklappning att tala svenska. Även Sofia lyfter fram språksituationens fysiska konsekvenser 
genom att färglägga silhuettens axlar och kort och gott säga ”spänningar”.   

Traditionellt brukar känslan förstås som förnuftets motsats och språket som 
huvudsakligen förnuftsrelaterat. Flera intervjupersoner placerar svenskan i huvudet på sina 
språkporträtt. Kanske upplever intervjupersonerna att svenskan under inlärningen aktiverar 
främst den kognitiva dimensionen; det är hjärnan som arbetar när glosor memoreras och 
grammatik ska förstås. När Emma målar porträttet placerar hon holländskan utmed kroppens 
konturer och skriver ”rörelse”. När kroppen rör sig sker det på holländska. Hon berättar att 
yoga på svenska är meningslöst för henne, eftersom hjärnan då aktiveras istället är kroppen 
vilket går emot yogans syfte. Men när språkporträtten kombineras med utsagor kan man se 
hur svenskan också får intervjupersonerna att känna. De får hjärtklappning, de känner sig 
starka eller svaga, de blir utmattade eller spända. Man kan också se hur trötthet och försämrad 
hälsa påverkar språkandet. I affektionsforskning och lingvistisk emotionsforskning delas 
känslor ibland upp i affekter, förstådda som fysiska reaktioner utanför kontexten, och 
emotioner, förstådda som subjektiva och kulturellt bundna tolkningar (jfr Bränström et. al. 
2011, Klann-Delius 2015, Massumi 2002, Pavlenko 2005:115). Men språkandet formas av 
känslor som kan förstås som fysiska och som kulturellt bundna. De fysiska upplevelserna är 
uppkomna av upplevelsen av att inte passa in språkligt, och därför kan man inte säga att 
affekten är en kraft utanför kontexten.  

Fysisk trötthet kan också vara språkligt frigörande. Tidigare har Sofias 
upplevelse av svårigheten att börja tala svenska beskrivits. Sofias nollpunkt som gjorde att 
hon ändrade riktning i sin språksituation och kunde börja leva på svenska beskriver hon som 
en ”fysisk” upplevelse. När hon har berättat om det som beskrivs som en nollpunkt i kapitel 
två frågar jag om det handlade om en insikt om att hon faktiskt kunde tala tillräckligt väl, 
varpå hon svarar:  

Nej nej det var inte--- 
Det var helt fysiskt 
Det var att släppa alla mina föreställningar om mig själv 
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det släppte 
det fanns inga hinder längre 
jag orkar inte ens ta mig igenom dom 
Det var den fysiska alltså ut--- (paus) 
Tröttheten 
ja musklerna var så trötta så tänkte jag att jag uttalar inte så bra men det är perfekt 
Så då kom jag in // 
Och då kunde jag bara vara och säga det jag behövde utan att tänka hur det ska vara 
så jag släppte en del av min identitet där kan jag säga 

Sofia berättar här om en överväldigande fysisk trötthet som kan beskrivas som en resignation, 
som slutet på en kamp med att försöka få plats med ”hela sig själv” i svenskan. När tröttheten 
blev så djup att hon slutade kämpa emot och ”släppte en del” av identiteten blev svenskan ett 
språk som dög. Hon relaterar alltså inte svenskans duglighet till en av henne förvärvad 
kunskap utan till en fysisk upplevelse av att ge upp något som inte fick plats varpå hon 
”kom//in”. Den kognitiva kunskapen hade hon redan, men hon upplever att svenskan blev ett 
språk att leva på först när kroppen och medvetandet slutade streta emot och accepterade 
svenskan som kommunikationsmedel. Man kan säga att Sofia slutade tala svenska och 
började med ett språkande där både kropp och medvetande tog plats.  

Jennifer upplever en fysisk kamp med språket just nu. Hon upplever det som 
nästan omöjligt att göra vissa ljud som krävs i svenskan, som om hennes tidigare språk har 
lagt beslag på kroppen och en gång för alla format den: ”I guess it‟s like the body remembers 
the language”. Att kritiseras för uttalet väcker starka känslor hos Jennifer eftersom hon menar 
att hon inte kan rå för sina misslyckanden när kroppen är programmerad efter andra språkljud. 
I samband med dagboken återger Jennifer en händelse som hon tänker skulle passa bra som 
dagboksanteckning:  

It happened last weekend 
Me and my husband were in the car and we were speaking in Swedish 
And there was a word 
I don‟t remember which word 
But he said that my pronunciation is bad 
And I don‟t understand why  
but 
if he complained about the grammar then I would go okay I will fix it but when he complains  
  about my pronunciation I get really furious 

Hon verkar mena att det är orättvist att anmärka på hennes uttal som hon inte rår för och som 
ligger bortom hennes kontroll. Jennifer jobbar hårt för att lära sig grammatik och memorera 
ord men vissa uttal känns omöjliga att bemästra, varför hon reagerar med att bli ”rasande” 
(min översättning) när hennes uttal kritiseras. Det språkliga kroppsminnet består av 
upplevelser och känslor runt språk som skrivs in i kroppen och formar en persons lingvistiska 
repertoar. En sådan upplevelse kan vara exempelvis en stark känsla (Busch 2015:13). Jennifer 
menar att hennes kropp är formad efter hennes övriga språk och därför inte kan anpassa sig 
till nya språkljud, vilket ger upphov till just en stark känslomässig reaktion. En annan del av 
kroppens minne av språket är kroppsspråket, som Jennifer finner både fascinerande och 
förvirrande, och som undersöks nedan.  
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Kroppen i språket 
Att tala svenska inkluderar alltså kroppen genom att den påverkas av språksituationen, men 
också genom att kroppen deltar i språkandet. Att lära sig ett språk sätter hjärnan i fokus men 
för att tala och leva krävs kroppslighet. Jennifer beskriver under observationen sin användning 
av svenska som en känsla av att ”act without a script”, spela en roll utan att ha ett manus 
tillhands. Det manuset kan man förstå som den vanligtvis oreflekterade kunskapen som en 
förgivettagen livsvärld ger. Språk delas ofta upp i talade och kroppsliga praktiker. 
Kroppsspråket brukar diskuteras utifrån begreppet habitus, som enligt Bourdieu är en 
förkroppsligad kunskap om hur man ska tala och handla i en viss miljö. Ett sådant manus som 
Jennifer  önskar sig skulle kunna förstås som det manus habitus ger. Men Bourdieu menar att 
handlingar inte är intentionella eftersom de inte är medvetna, utan bara möjliga utifrån ett 
strukturerat och strukturerande habitus (1990:53, 62). Om man istället för att särskilja tal och 
kroppsspråk ser språkande som en kombination av tolkningsbara element som förmedlas av 
kroppen och medvetandet hamnar fokus på förändringspotential och intentionalitet, eftersom 
dessa förutsätter reflekterande och förhållningssätt (jfr Busch 2015:10, 13, Högström 
2010:22). Kroppskunskap kan förvärvas när handlingar får ny betydelse och mening, för att 
sedan anammas eller avvisas. Jennifers önskan om ett manus visar att den vanligtvis intuitiva 
kunskapen är medveten, och att det gör henne osäker. Hon är också i hög grad medveten om 
sina och andras kroppsliga handlingar. Under den uppföljande intervjun med Jennifer uppstår 
en situation när våra kroppar talar olika språk när vi småpratar om vädret. Jennifer hoppas att 
den kommande sommaren blir varmare än den förra, varpå jag knackar i bordet framför oss. 
Jennifer utbrister: 

J: Oh you do this? (repeterar gesten) Because if you do that, it means thank you! In Hong Kong. 
Usually we do this when we go to like a restaurant and drink tea and eat dim sum, we do that to 
say thank you when they pour tea.  
I: So you were thinking I said thank you? (vi skrattar) 
J: No I was like „oh, this means something‟ 
I: It means „let‟s hope so‟ 
J: Oh okay I didn‟t know that 

Jennifer är både överraskad och intresserad av gestens annorlunda mening, och efter 
meningsutbytet fortsätter vi tala om kroppsspråk och gester. Jennifer berättar om flera 
situationer när hon använt gester som missförståtts och hon har gott om exempel. När Jennifer 
hänvisar till sig själv pekar hon på sin näsa, till exempel för att säga ‟ja tack‟ när någon frågar 
vilka som vill ha något att dricka, vilket har lett till skratt. När hon vinkar en person till sig 
sätter handen hon i luften och viftar på den, vilket har missförståtts som att hon vill att 
personen ska gå bort. Under intervjuerna sitter Jennifer på en stol närmast dörren, vilket hon 
påpekar skulle vara otänkbart i Japan där gästen sitter längst in i rummet och värden närmast 
dörren. Jennifer berättar att hon tycker att det känns ”weird” att tänka på kroppens språk 
eftersom hon vanligtvis inte är ”conscious about it”. Hennes sätt att ta upp handlingars 
betydelser visar att hon idag har blivit medveten om dem, antingen för att hon själv sett något 
som hon inte förstår eller för att hennes gester har påtalats eller missförståtts. Manus används 
när man spelar en roll som man inte lärt sig utantill och att tala till vardags brukar inte kräva 
ett manus, men Jennifer menar att hon skulle behöva ett sådant för att våga tala svenska. Men 
diskussionen om gesterna visar att det inte är talandet som är svårt. Jennifer har kunskapen i 
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talad svenska men den språkande helheten är komplicerad. Hon samlar in ny kunskap genom 
att reflektera och fundera, och den kunskapen kan sägas utgöra delar i manus som sedan kan 
läras utantill. Därmed inte sagt att det är okomplicerat eller självklart att anamma nyförvärvad 
kunskap. Känslorna inför att följa manus är ambivalenta. Jennifer förmodar att vissa 
kroppsvanor kommer att förändras med tiden, och beskriver det som en framtida förlust.  

Lizaf som arbetar så hårt med sin språkinlärning säger att han är medveten om 
att kroppsspråk ”spelar stor roll i Sverige, hur man sitter hur man tittar vad man har på sig”. 
Särskilt på arbetsintervjuer blir Lizaf medveten om sitt kroppsspråk, men fastän mycket står 
på spel tycker han att det känns svårt att tillämpa det han observerat:   

Jag kan bara lyssna se 
Men inte uttrycka mig med gester eller mimik 
Jag kan inte 
Det blir konstigt 
När jag ser svenskar dom gör så här (drar in ett djupt andetag och gör en min) 
Innan när jag såg svenskar göra så det var lite 
Skrattretande 
Jag förstår varför de gör vilka känslor man kan uttrycka med det 
Jag förstår 
Men jag kan inte göra det 
Nej nej det kan jag aldrig 
Nej jag tycker inte jag någon gång ska göra det 
Nej nej 

Lizaf säger alltså att han förstår vad människor förmedlar med sina kroppar, men han kan inte 
förmå sig att göra på samma sätt eftersom det ser ”skrattretande” ut. Att tillämpa det som han 
upplever som det svenska kroppsspråket skulle kännas ”konstigt”, vilket är en uppfattning han 
delar med flera av intervjupersonerna. Att kunna språket ser de som ett komplement, en 
resurs, men att känna språket upplevs som både svårt och problematiskt. När språket är mer 
kunskap än känsla, mer manus än vardag, är det svårt att inkludera kroppen. Som nämnt i 
inledningen skriver Hastrup att den kultur vi känner behöver vi inte förstå, medan vi måste 
förstå den kultur vi inte känner (2010:111). Att känna en kultur kan förstås som att vara 
välbekant med den, men också att fysiskt känna den i kroppen vilket är vad Lizaf tycker är 
svårt med språket. När Abdi fyller i sitt porträtt märks hur språkandet på svenska inte är lika 
emotionellt som på hans övriga språk. När Abdi ska markera svenskans plats funderar han 
länge, och sedan ber han att vi ska byta språk från engelska till svenska för att se var det 
känns. Han placerar sedan lite tveksamt svenskan i halsen och förklarar det med att svenskan 
”inte kommer direkt, naturligt” och att han ”brukar översätta från andra språk” när han talar 
svenska. När han ska fylla i andra språk på porträttet går det däremot fort. Abdi placerar 
amhariskan i magen för att ”that‟s where the emotions are” och engelskan i armarna och 
händerna eftersom han använder dem på engelska: ”I can make myself felt, I can make myself 
heard in English”. För Abdi är engelskan inte ett språk, utan dels en akademisk variant, dels 
en informell variant som han förknippades med och lärde sig när han flyttade till Sverige. Han 
har idag tagit avstånd från det han kallar ”black American English” och använder sig 
muntligen av den akademiska varianten, men fyller ut den med ett kroppslig informellt 
språkande för att ”make myself felt”. På andraspråket engelska har Abdi alltså en strategi för 
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att känna och tala, men svenskan är än så länge ett språk som inte känns och som han inte 
heller upplever att han kan göra sig känd på (min översättning). 

Luis har vid den uppföljande intervjun börjat tillämpa en ny kroppskunskap som 
han tycker leder till fördelar i kontakten med svensktalande. I samband med dagboken har han 
noterat att ”svenskar vill inte diskutera” och att han verkar skrämma bort människor med ett 
snabbt ordflöde, och berättar: 

Om jag snackade som en spanjor (håller upp händerna i luften och ser förskräckt ut) 
Nej 
Men kort och korrekt 
Då dom blir glada 
Så jag andas (drar ett djupt långsamt andetag) 
Jag använder min tid för att andas 
Jag andas istället för att prata 

Luis demonstrerar vad han menar. Han säger några korta ord och drar sedan ett djupt andetag 
och ser ut att lyssna på en föreställd replik, innan han svarar med ett kort ord. På det sättet blir 
tempot lågt och lugnt istället för hetsigt, menar Luis. Han har provat strategin med några 
”svenska tanter” och tycker att det avlöpte väl. Han har också förstått hur andningen kan 
användas på flera sätt när han talar svenska. Senare under intervjun demonstrerar Luis hur han 
talar på inandning, och säger ”jooo” och ”mmmm” samtidigt som han långsamt andas. Det är 
tydligt att han spelar teater och kanske känner sig lite löjlig och vi skrattar båda två, men Luis 
verkar samtidigt nöjd att ha kommit på en strategi som har visat sig fungera. Men att helt 
anpassa kroppen känns däremot problematiskt. Luis säger att han vet att hans kroppsspråk 
skiljer sig från hans svenska vänners, vilket han blir påmind om när han fyller i 
språkporträttet: svenskan placerar han ”längre från handen. Svenskar använder inte kroppen 
för att prata”. På frågan om han skulle vilja att skillnaderna i kroppsspråk var mindre svarar 
han efter en lång paus så här:  

Jag är tveksam på den 
Det är alltid så 
att med 
integration det låter alltid som man måste göra någonting 
och man måste tappa någonting 
integration som koncept är jättekonstigt 
jättekonstigt 
man kommer tillbaka till sin stolthet och identitet och det blir som 
‟den här delen vill jag inte ge dig  
den här delen jag behåller så‟ 
Och den andra vill ha den  
vill ha den under 
Integration betyder  
‟okej jag har dig under min fot 
Nu är du integrerad  
jag har dig 
Under min fot‟ (sätter tummen i bordet och trycker till) 

Samtalet har kretsat kring språkanvändning och språksituation, och integration som begrepp 
har inte nämnts förrän i utsagan ovan, som alltså är svaret på en fråga om kroppsspråk. Luis 
beskriver här det kroppsliga språket som djupt inbäddad i hans självbild, och förknippat med 
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hans identitet och stolthet som han inte vill ge upp. Luis säger att han brukar anpassa kroppen 
på arbetsintervjuer, vilket han demonstrerar genom att sitta rakryggad med armarna tätt intill 
kroppen. En sådan anpassning har betydelse genom sin intentionalitet: den understödjer 
riktningen han har med sin framtid. Att andas istället för att tala är också enligt Luis ett sätt att 
”komma in i samhälle” men att anpassa hela kroppen tycker han innebär en identitetsförlust. 
Det kan alltså vara meningsfullt både att anpassa och att avstå från att anpassa kroppens 
rörelser, beroende på ens utvärdering av situationen. Emma har ett liknande förhållningssätt 
till att tala svenska med kroppen. Hon berättar att hon har anpassat sig och ”är lugnare och ler 
mindre” på arbetsplatsen, efter att ha fått kommentaren ”lugn ner dig, typ” för att hon 
upplevdes som ”busy, a busy bee”. En spansk kollega som inte anpassade kroppen fick sluta 
eftersom han ansågs ”inte seriös” vilket bidrog till hennes beslut att le mindre och tala 
lugnare. På frågan hur hon upplever det svarar hon:  

Det går 
Men jag vill inte göra det för hela mitt liv 
Det har jag redan bestämt ja 
Så just nu är det okej 
jag lär mig mycket 
jag vet vad jag kan 
alla positiva delar 
men sen förhoppningsvis jag kan jobba i ett företag var jag kan vara mig själv 

Kroppsspråkets anpassning är alltså avhängig meningsfullheten. Emma anpassar sig och ser 
mening med det just nu, men planerar en annan riktning med sitt fortsatta liv för att få vara sig 
själv. Pelle har i motsats till detta hittat ett sätt att använda delar av sin annorlundahet som en 
resurs i arbetslivet. Till viss del har han anpassat sig, vilket syns när berättar att han inte kan 
återvända till det danska näringslivet eftersom han ”har blivit för svensk. Det är så mycket 
konsensus och för mycket hövlighetssnack här i Sverige. Jag skulle bli överkörd där.” Men en 
annan del av det som han beskriver som sin ”danskhet” har han behållit som en resurs. Han 
beskriver att han vet att hans kroppslighet är ”osvensk”, han ”hörs och syns” på jobbet men 
han upplever att det är uppskattat ”för man hör hela vägen ner när jag skrattar”.   

Som utsagorna ovan visar är intervjupersonerna medvetna om sina kroppars 
språkande, och de fattar beslut efter situation, känsla och riktning. Deras sätt att prata med 
kroppen är alltså intentionella: ibland är det meningsfullt att tillämpa förvärvad kunskap, 
medan det andra gånger kostar för mycket. En kunskap måste vara begriplig och meningsfull 
för att anammas och bli en del av livsvärlden (Merleau-Ponty 1999:107, 111). Att inte 
anpassa sig kan också vara betydelsefullt. Boccagni och Baldassar skriver att identiteter efter 
migration ofta anses utvecklas linjärt; man lämnar sin ”gamla” identitet och träder in i en 
”ny”. Men med ett emotionellt perspektiv på migration kan man visa att identiteter inte 
handlar om antingen/eller-positioner, eftersom upplevelsen av ens själv kan vara en fusion av 
”gammalt” och ”nytt” (2015:75). Att tala på ett ”nytt” språk men med ett ”gammalt” 
kroppsspråk kan vara ett exempel på en sådan fusion, som kan förstås som en emotionell 
strategi att förhålla sig till normer och förväntningar som man möter i den nya kontexten. 
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Att vara sig själv på svenska  
Ofta man glömmer  
hur mycket det tar att vara sig själv 
på ett språk som man lär sig sent i livet 
Jag känner att jag kan inte visa  
hur jag verkligen känner 
På svenska man är en annan person nästan // 
Jag har gått ganska långt 
från min naturliga sätt 

 

För Emma, som beskriver sin språksituation ovan, är svenskan främst ett arbetsverktyg. På 
språkporträttet benämner hon svenskans plats med arbetsplatsens namn. Att lära sig svenska 
för arbetet var för Emma en kompetensutveckling men hon upplever inte att hon kan uttrycka 
”sig själv” på svenska. När hon nu ska flytta till ett engelskspråkigt land ser hon ”fram emot 
att lära känna mig själv igen”. Flera intervjupersoner beskriver liknande upplevelser av att 
vara ”någon annan” på svenska och att inte kunna vara ”sig själv”. Under observationen med 
Carola ber hon mig att återkomma en annan dag och observera när hon talar arabiska, för att 
hon vill visa mig sitt ”riktiga jag”. När jag först observerar Carola är det en svenskspråkig 
miljö där många andra språk också är närvarande. Carolas arbete som diakon inkluderar 
verksamheter för nyanlända flyktingar. Observationen sker på ett kvinnokafé dit kvinnor 
kommer för att träna svenska och få hjälp med översättningar och hantering av olika 
dokument. Carolas uppgift är att förestå volontärerna och vara alla behjälplig. Hon upplever 
själv arbetet som givande men också krävande, och framstår som ansträngd under 
observationen. Efter observationen sitter vi ned för en uppföljande intervju, och jag får 
möjlighet att tala med Carola om hennes arbete och språksituation. Hon berättar att hon 
uppskattar att få tala arabiska på jobbet eftersom hon då ”vilar en stund”, och ber mig att 
observera henne vid ett annat tillfälle när hon istället talar arabiska. Vi kommer överens om 
att jag ska närvara vid en arabiskspråkig gudstjänst: ”Då ska du få se en annan mig, när jag är 
lugn, och inte stressad, utan bara lugn”. I den miljön, den andaktsfulla gudstjänsten, hörs 
Carolas röst tydligt och klart när hon leder sång och bön på arabiska. Hon kan dock inte låta 
bli att översätta det som sägs till mig, varför hennes upplevelse av gudstjänsten kanske blir 
mindre rogivande än den brukar. Men här upplever hon att hon får och kan vara sig själv, 
medan svenskan skapar hinder: ”Jag vet vem jag är och vad jag har för gåvor, men jag blir så 
arg på mig själv när språket sviker”.  

Pelle, som anser sig kunna tala om allt på svenska, berättar att han lämnar 
svenskan när han vill tala om känslor:  

När jag är ledsen över nånting eller har en diskussion som är tuff 
då slår jag över till danska 
Då har jag inte en chans på svenska för det där  
alltså då kommer vi in till kärnan av mig 
Och den är fortfarande dansk 
Ja det må jag säga så är det ju 

Den här upplevelsen av att ha svårt att tala om eller uttrycka känslor på svenska delas av 
intervjupersonerna. Under den uppföljande intervjun är Emma höggravid och vi talar om 
vilket språk hon kommer att föda på. Hon menar att hon anser sig kognitivt kapabel att föda 
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på svenska, men berättar också att ”den inre dialogen” på förra förlossningen var på 
holländska för att förlossningsarbetet tog henne ”into the core, och där sitter holländskan, ja”. 
Emma, Pelle och flera andra intervjupersoner placerar modersmålet i den del av kroppen som 
de anser viktigast när de fyller i språkporträtten, och Jennifer uttrycker att kantonesiskan till 
skillnad från hennes senare språk ”inte kan försvinna” (min översättning). Luis beskriver att 
det är lätt att visa känslor, men svårt att berätta om dem, särskilt när det handlar om ”en annan 
djupare känsla, något som är speciellt”. Sociolingvisten Katrin Ahlgren har i sin studie av 
andraspråkiga personer använt sig av Ricouers begrepp ipse och idem för att förklara 
studiepersonernas upplevelse av ett ”äkta själv” på modersmålet. Ipse brukar förstås som den 
kontextuella och föränderliga delen av identitet, medan idem är formad av en persons 
förflutna och därför mer statisk. Kroppsspråket och modersmålet förklaras vara en del av 
idem, medan ipse presenteras genom narrativ när en person berättar om sig själv (Ahlgren 
2014:30). När man berättar om sig själv skapas den bild som man vill förmedla, och den 
bilden är en kombination av det kontextuellt anpassade jaget och det jag som är historiskt 
format (Ahlgren 2014:31). Sofia säger att det sker en ”omförhandling” när hon berättar om sig 
själv på ett annat språk eftersom ”man visar vissa saker men inte andra”. Hon förklarar också 
att denna omförhandling är bakgrunden till att ”många hamnar i kris, att acceptera att jag inte 
är jag”. Detta kan tolkas som att Sofia tycker att hennes idem inte kommer till uttryck i 
hennes narrativ, ipse. Men med ett perspektiv på språk som språkande blir bilden en annan, 
eftersom det väger in både talat och kroppsligt språk. Om det är som kroppar vi finns i 
världen är det också som kroppar vi kommunicerar och framställer oss som talande subjekt, 
för andra och inför oss själva (jfr Merleau-Ponty 1999:49, 99). Men ändå finns det hos 
intervjupersonerna en känsla av att vissa djupare dimensioner inte är nåbara med svenskan för 
att svenskan ligger i de mindre kända områdena i kroppen. Lingvistisk emotionsforskning 
menar att andraspråk främst tjänar en intellektuell funktion (Altarriba 2003, 2004, Pavlenko 
2005). Psykologen Jeanette Altarriba har undersökt hur andraspråkiga personer talar om 
känslor i psykoterapeutisk behandling. Hon menar att förstaspråket är det emotionellt laddade 
och känsloförmedlande språket (2003:310). Ord som benämner känslor är svårare att 
översätta mellan språk än konkreta ord såsom ”stol” eller ”katt”, eftersom känsloord behöver 
erfaras och upplevas i  sina rätta sammanhang för att förståelsen av ordet ska få en emotionell 
tyngd (Altarriba 2003:318). Om språket ska användas som en spegel av ett inre själv behöver 
känslan och språket stämma överens, men det kan vara svårt att känna och veta hur 
andraspråket reflekterar en inre upplevelse. Sofia illustrerar denna brist på korrelation mellan 
det inlärda språket och den inre upplevelsen när hon berättar om sina svårigheter med att 
förstå och använda det svenska ordet ”bra”.  

Det här ordet ‟bra 
att något är ‟bra‟ 
jag fattade inte 
jag kunde inte föreställa mig hur något är ‟bra‟ 
för mig var ingenting ’bra’ 
jag fattade inte // 
Och det här med ‟hur mår du? Jag mår bra‟ 
hur ska jag kunna säga att jag mår bra när det inte alls var vad jag kände 
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Sofia berättar detta om sin första tid på som aktiv språkande på svenska som exempel på hur 
svårt hon tyckte att det var att börja tala på svenska. Som nämnt i inledningen har fraser olika 
meningar. Sofia tolkade frågan bokstavligt istället för som en social fras, och ville svara 
sanningsenligt på frågan om hur hon mådde istället för det förväntade ‟bra, eftersom ordet 
‟bra‟ inte motsvarade en känsla inom henne. Under intervjuerna märker jag hur hon använder 
sig av ordet ‟bra‟, vilket tyder på att hon idag har anammat ordet.  

Enligt etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren är känslor prediskursiva, 
eftersom man kan känna utan att sätta ord på känslan. När man sätter ord på känslan menar de 
att den blir förmedlingsbar. Men de menar också att man bör vara uppmärksam på ”vad som 
händer när man inte kan sätta ord på känslor” (2004:7, 10f, 18). De utvecklar inte 
resonemanget vidare, men för den här studien är frågan central. Att inte kunna sätta ord på 
känslor kan förstås bokstavligt, som hur man förmedlar man en känsla när man inte känner 
om orden eller uttrycket motsvarar upplevelsen. Hur blir känslorna förmedlingsbara om orden 
inte känns? Altarriba poängterar att mentalt välbefinnande är avhängigt förmågan att sätta ord 
på och beskriva sina känslor, vilket utmanar psykoterapi med andraspråkiga patienter som har 
svårt att förmedla sina känslor eftersom terapi förutsätter en ömsesidig förståelse mellan 
terapeut och patient (2004:251). Man kan säga att det krävs en intersubjektiv livsvärld för att 
kommunikationen ska vara meningsfull, vilket gäller också utanför terapi, i den sociala 
världen. Om man har upplevt sorg och samtidigt fått känslan beskriven som sorg kodas ordet 
och gör känslan förmedlingsbar, medan man på ett andraspråk som man lärt i vuxen ålder inte 
kan associera till lika många egna erfarenheter  (Altarriba 2003:310, Pavlenko 2005:158). 
Men även inlärda ord kan laddas emotionellt. Lizaf är intresserad av och läser mycket 
psykologi, och samlar på känsloord för att fylligt kunna berätta om sina upplevelser och 
tankar. Vid ett tillfälle berättar han om hur han lär sig psykologiska termer:  

Man måste känna ordet 
man måste föreställa sig ordet 
Till exempel man kan känna ångest 
vad är ångest 
Man måste föreställa sig vad är ångest 
Hur ser man ut när man känner ångest 
Man måste uttrycka situationen när man känner ångest 

I utsagan ovan kan man se hur Lizaf kodar ordet med de känslor och upplevelser som 
omgärdar det. Lizaf ägnar också mycket tid under intervjuer och observationer åt att använda, 
resonera kring och tillämpa känsloord som han har lärt sig. Han ser intervjuerna som 
träningstillfällen och letar sig fram till det ord som han tycker reflekterar den upplevelse han 
vill förmedla: ”Då jag kände mig lite…vad heter det… nedstämd, kanske? Jag kände mig lite 
nedstämd”. När han vill berätta om sin första upplevelse av Sverige låter det så här: 

Det var den 14 maj 2013 
klockan var fyra 
och jag kom där 
Och det var så--- 
Det var så--- (paus) 
Nej på svenska jag kan inte förklara 

Lizaf berättar att han skulle kunna beskriva känslan på ryska eller azeriska, men på svenska 
blir det ”som en dröm bara”. Det här är ett av de få tillfällena när Lizaf ger upp försöken att 
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förklara istället för att leta ord och sätt att berätta. Genom att lära sig känsloord kan han skapa 
möjligheter att berätta om sina upplevelser framgent.  

Känslor förmedlas inte bara genom ord utan genom språkande, alltså genom att 
visas. Flera intervjupersoner berättar att de har svårt att kroppsligen förmedla sina känslor på 
svenska. Carola säger att hon ”försöker samla de här orden som jag skulle använda, jag vill 
lära mig dem” för att kunna uttrycka sig i situationer när det behövs, till exempel när hon är 
arg eller känner sig orättvist behandlad. Vid ett intervjutillfälle provar Carola att visa ilska på 
olika sätt på svenska, och det leder till att hon skrattar och verkar tycka att det känns lite 
fånigt, men kanske också givande att få prova olika varianter:  

Jag kan inte bråka med någon jag vet inte hur man gör (skrattar)  
Jag måste träna på det 
Om jag är snäll jag vill också veta hur man säger 
och om jag är arg och vill bråka 
Jag vet inte 
’Sluta’  
eller  
’Lägg av’ (Carola vänder blicken mot en föreställd person, ser arg ut och höjer  
 rösten men med orörlig kropp) 
Eller? (skrattar och tittar frågande på mig)  
Eller ’tyst du får vara tyst nu‟?  
Hur säger man? (mer skratt) 

Svårigheterna leder till att Carola blir tyst och ”tar in mina känslor” när hon blir arg. Hon 
beskriver att ”ni svenskar är väldigt väldigt duktiga på att uttrycka sig på ett väldigt väldigt 
vänligt sätt, ni har lärt er”. Att visa ilska på ett sådant vänligt sätt känns svårt, vilket resulterar 
i att Carola istället tystnar. Sofia använder också tystnad som en strategi för att lösa problemet 
att inte kunna bli arg på ”rätt” sätt:  

Om jag behöver bråka 
Jag är tyst 
När jag blir riktigt upprörd då blir jag tyst 
jag tror jag kämpar fortfarande med hur man visar att någonting är inte okej 
Så jag är tyst tills den där 
tills den där vre--- 
Vreden 
går över 
då kan jag kommunicera mycket bättre och tydligare 
och då kan jag säga vad som är okej och inte okej på ett annat sätt 

Sofia och Carola lägger alltså band på sina känslor och utför en slags självcensur för att inte 
uttrycka känslorna på ett sätt som inte motsvarar vad de upplever som det svenska ”rätta” 
sättet, tills de har reflekterat i enskildhet och hittat ett lämpligare sätt att säga ifrån. Jennifer 
menar att hon måste lägga band på alla sina känslor på svenska, eftersom svenskan inte tycks 
uttrycka känslor överhuvudtaget. Pelle beskriver också hur han upplever att svenskar är 
belevade i alla situationer, och Emma upplever det som svårt att argumentera för sin 
ståndpunkt på svenska eftersom svenskar aldrig är ”confrontational”. Carola och Jennifer 
berättar att de av personer i deras omgivning uppfattas som arga när de talar arabiska 
respektive kantonesiska, vilket de förklarar med att svenskan talas i ett känslofattigt modus. 
Abdis upplevelse av svenskan kontrasteras mot detta. Han berättar hur han visserligen upplevs 
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som lugnare och lågmäldare på svenska än på engelska, men har insett att det inte handlar om 
en inneboende egenskap i svenska språket. I sin språkdagbok har han gjort följande 
anteckning:  

My girlfriend and I were talking about whether the language you use when arguing with each 
other affects the way the argument plays out. We usually talk and argue in English. So she said a 
few mock angry words to me in Swedish and it really shook me. She sounded so much more 
powerful to me in Swedish. I told her never to fight with me in Swedish.  

Abdi beskriver sedan händelsen i den uppföljande intervjun och berättar varför han blev 
skakad när flickvännen grälade på svenska:  

She just sounds angrier 
She can really express her emotions in Swedish 
There‟s no stuttering nothing like that 
She can express it 
and you can hear it in the voice 
in the tone 
when you hear a person speak in a language they are comfortable in 
There‟s a level of security 
there‟s no insecurity 
no holding back 
So it‟s very powerful 
the voice itself becomes very confident 

Precis som Sofia och Carola beskriver är de mer kraftfulla och mäktiga på sina modersmål, 
varför de tystnar när de blir arga och väntar tills de har lugnat ned sig och kan visa sina 
reaktioner på svenska, för att som Sofia säger inte ”orsaka sår hos den andra”. Att vara 
självsäker är att tro på sig själv men också på sin förmåga och rätt att stå upp för sig själv och 
sina känslor, vilket är vad flera av intervjupersonerna upplever som svårt. Abdi menar därför 
att det är en fördel för honom att gräla med flickvännen på deras gemensamma andraspråk 
engelska. Abdi har alltså hittat en fördel med det som av lingvister kallas för det emotionella 
lösgörandet från andraspråket (Altarriba 2004:258, Pavlenko 2005:118f, 157). Men det 
emotionella lösgörandet kan vara en resurs på flera sätt. När Abdi vill tala om känsliga ämnen 
såsom sex och kroppslighet använder han sina andraspråk svenska eller engelska, eftersom 
han inte upplever orden lika laddade då:  

In English 
you can use the word sex 
penis vagina whatever 
In Swedish you can say  
‟jag ska gå och bajsa‟ 
They are still a little bit loaded  
but in Amharic 
these words are powerful 

Kopplingen mellan språk och känslor är alltså komplex, och kan också gå djupare än 
svårigheten att uttrycka känslor. Om känslor är kontextuellt formade kan känslan av känslorna 
påverkas av att vara i en ny kontext, och även benämningen eller definitionen av dem 
(Boccagni och Baldassar 2015:75, jfr även Merleau-Ponty 1999:165, Pavlenko 2005:117). 
Sofia tycks brottas med en tolkning av vilka känslor som får kännas, och hur de ska 
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definieras,  i en svensk kontext. På frågan om huruvida hon känner sig stolt över den svenska 
hon har lärt sig svarar hon efter en lång paus:  

Ja jag ska säga så här 
Jag älskar Sverige 
Jag kan känna mig stolt över att jag kan svenska absolut 
Men stolt?  
Stolt skulle jag nog inte säga 
för stolt ska man väl inte känna sig i Sverige?  
Så jag känner mig inte stolt 
men jag är tacksam (båda skrattar) 
Ja du förstår 
Jag känner mig inte stolt över nånting i Sverige 
Och det kanske är bra 

Sofia är alltså visserligen stolt över sina språkliga framgångar, men hon har förstått att 
”stolthet” är ett problematiskt begrepp i Sverige, vilket hon illustrerar genom att tala om den 
svenska nationaldagen och den brist på stolthet som förvånade henne under hennes första år, 
tills hon fick veta att stolthet skulle kunna ”antyda nazistiska åsikter”. Hon förklarar att hon 
som resultat av detta inte är stolt över någonting längre, och beskriver sig istället som 
tacksam. Detta sägs dock med glimten i ögat och får också mig att skratta, eftersom hon 
tydligt visar att hon retas med den allmänna diskursen att invandrare ska vara ”tacksamma” 
för att vara i Sverige. Hon fortsätter sedan med att berätta hur hon idag kan känna sig tillfreds 
med sin svenska, eftersom hon ”har börjat känna mindre” så att ”känslorna har gått ned” och 
”språket har gått upp”. Detta illustreras med att hon samtidigt gestikulerar med händerna. När 
hon säger att hon känner mindre låter hon ena handel dala och sedan stabiliseras på en nivå, 
och den andra handen som representerar språkkunskaperna stiger från en botten och når 
samma nivå. Hon avslutar med att låta båda händerna peka uppåt och säger: ”jag strävar efter 
balans, balans är ett mål nånstans”. Jämfört med hennes första upplevelser att svenskan inte 
tillät henne att vara sig själv, som beskrivits ovan, så har hon idag hittat ett sätt att vara nästan 
hela sig själv på svenska.  

Sammanfattning 
Det här kapitlet har undersökt hur intervjupersonerna upplever andraspråket som ett medel för 
att spegla sina upplevda själv. Kapitlet har visat hur den starka kopplingen mellan språk och 
kropp är ömsesidig. En natt med dålig sömn, en förkylning och trötthet påverkar språkandet. 
Carola och Emma visar hur kroppen behöver må bra för att språkandet ska kännas bra. Men 
Sofia berättar hur trötthet också kan vara frigörande. Det var inte förrän hon hade nått botten 
av tröttheten som svenskan blev ett uttrycksmedel som lät henne visa sig själv, eller snarare 
vad hon beskriver som en ny version av sig själv. Med hjälp av lingvistisk emotionsforskning 
har kapitlet visat hur man kan tolka känslan av att en identitetskärna inte kan komma till 
uttryck i ett andraspråk. Abdi visar dock hur andraspråkets relativa känslofattighet också kan 
vara en fördel.  

Kroppen formar språkandet också på andra sätt. Eftersom kroppen är delaktig i 
språkandet är kroppsspråket någonting som intervjupersonerna tolkar och reflekterar över. 
Samtidigt är kroppsspråket något som känns djupt förankrat i deras upplevda själv, och att 
anpassa kroppens språkande till ett svenskt språkande är inte oproblematiskt. Att tala svenska 
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väl är ett tydligt mål, men att språka på svenska är mer komplicerat. Kapitlet visar att 
kroppsspråket är väl reflekterat. Att leva på ett andraspråk innebär att konstant arbeta med 
förståelsen av hur språket ska användas och uttryckas, vilket gör förhållandet mellan 
språkande subjekt och kommunikationsverktyget reflekterande och aktivt. Genom reflektioner 
kan sedan kunskapen tillämpas eller förkastas, beroende på vad som känns mest i linje med 
riktning och känsla. 
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5.  Avslutande diskussion 

Den här studien handlar om sådant som sker inom och mellan människor. Livsvärlden är den 
verklighet man erfar som individ, men den finns också i intersubjektiviteten. Med språket kan 
det som finns inom en människa göras gemensamt. Meningar och meningsfullhet är en inre 
känsla, som formas i samspel med andra människor. Känslor känns inom människor men 
uppstår som reaktioner på sådant som sker mellan människor. Gemensamt för alla dessa 
aspekter är att de erfars inom kroppen, samtidigt som det är som kropp man finns i en värld 
befolkad av andra kroppar. Studien handlar således om spänningsfältet mellan det inre och det 
mellanmänskliga, och mer specifikt hur individer reflekterar och hanterar sina situationer som 
språkande subjekt i livsvärlden. Syftet har varit att skildra vardagliga upplevelser av 
andraspråkighet, vilket har medfört olika nedslag i intervjupersonernas vardag. Nedslagen har 
varit av skilda slag men har gemensamt att de alla relateras till språksituationen av 
intervjupersonerna själva.  

Den normativa aspekten av språk har löpt parallellt med språket som 
kommunikationsmedel, och kan sammanfattas med att intervjupersonerna på olika sätt måste 
förhålla sig till att deras  kommunikationsverktyg är just svenska som andraspråk och inte 
kort och gott svenska. Man kan också säga att intervjupersonerna förenas av att 
andraspråkigheten är en ofrivillig konsekvens av migrationen. De har migrerat till Sverige av 
olika skäl, men ingen av dem har flyttat till Sverige för att lära sig och leva på svenska. 
Samtidigt är språket en väsentlig del av deras vardag. När de hälsar på människor, när de 
söker jobb, när de planerar för framtiden och när de uttrycker sig själva upplever de att 
språket kräver tankekraft. Som visat i inledningen förstås ofta livsvärlden som en oreflekterad 
kunskap man tänker med. Ett av verktygen som människor tänker med är språket. Som 
andraspråkig är språket något man tänker på, och en andraspråkig livsvärld kännetecknas av 
tolkning, reflektion och problemlösning. Det uppstår alltid situationer när språket inte räcker 
till. Men den här studien har visat hur intervjupersonerna inte bara beskriver problem, utan 
hur de utan kontinuerligt förhåller sig till och hanterar upplevda svårigheter med lång- eller 
kortsiktiga lösningar. Deras lösningar kan förstås som handlingar i ett projekt, som blir 
meningsfulla genom att sträva efter ett uppsatt mål. Med det perspektivet blir handlingarna 
både meningsfulla för intervjupersonerna, och möjliga att förstå. 

Ingen av intervjupersonerna gav uttryck för lustfylldhet eller förmånen med att 
lära och leva på ett nytt språk. Vissa har haft vinster av sin språkinlärning, men det har också 
kostat, och kostnaderna fick under fältarbetet mer utrymme än vinsterna. Det kan bero på att 
de som upplever problem kanske är mer intresserade av att berätta om sina upplevelser. Men 
det är också symptomatiskt för en generell syn på andraspråkighet. Studien handlar om 
andraspråkighet och inte flerspråkighet, och kanske upplever intervjupersonerna svenskan 
som extra problematisk eftersom de talar mellan tre och sju språk, varav svenskan är det 
senast inlärda. Som begrepp lyfter andraspråkighet också fram kunskapsbrist (det är det andra 
språket, inte det första) istället för språkresurser (de övriga språkkunskaperna).  

Studiens resultat kan sammanfattas som att intervjupersonernas vardagsliv på 
svenska som andraspråk har två konsekvenser; dels är andraspråket ett språk som man har lärt 
sig i vuxen ålder och som måste tolkas och hanteras för att fungera som 
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kommunikationsredskap, dels är det en variant som anses icke-normativ och som förknippas 
med en social position. Bägge konsekvenser är relaterade till känslor, eftersom både normerna 
och andraspråkets krav på tolkning väcker känslor.  

Socialt situerade språkprojekt  
Intervjupersonernas riktning och orientering i relation till språk har beskrivits utifrån 
begreppen projekt och investering som pekar mot ett visst mål. Det är det föreställda målet 
med investeringen som gör den meningsfull. En del av intervjupersonerna är fullt sysselsatta 
med sina projekt, såsom Jennifer, Lizaf och Abdi. Lizaf har tydliga mål och känslan av att 
målet är uppnåeligt. Jennifer har justerat sitt projekt och inkluderat andra handlingar för att 
uppnå sitt mål. Abdi vacklar mellan olika projekt, och funderar på att lämna Sverige men ta 
svenskan med sig. Andra har nått sina språkmål, till exempel Emma, Carola, Pelle och Sofia. 
De arbetar och lever på svenska, men upplever inte därmed att språket är erövrat och 
problemfritt. När ett mål är uppnått tar nya mål vid, och levandet på svenska ställer andra krav 
på språkandet.  

Studien har visat hur intervjupersonerna på olika sätt hanterar och funderar över 
problem, och hur deras val och mål är kopplade till strategier och förhållningssätt. När 
inlärningen och deras eget engagemang i investeringen framstår som en visserligen 
tidskrävande men görlig lösning, har intervjupersonerna visat hur problemen som uppstår av 
andraspråkets icke-normativitet upplevs som mer svårhanterliga. Intervjupersonernas projekt 
är socialt situerade vilket innebär att de inte har full kontroll över målet eller vägen dit. Detta 
är kopplat till andraspråkighetens ena konsekvens, som är att andraspråket anses icke-
normativt. Ett andraspråk kan bli ett språk som man kan väl, men det förblir ett andraspråk 
som betyder något specifikt i sociala sammanhang. Som studien har visat kan språk fungera 
som ett konstituerande element av skapandet av ”den andre” (jfr Gunew 2003:45). 
Andraspråkighet kan då också förstås som andra-språkighet, den andres språkighet. 
Intervjupersonerna använder ett språk som signalerar att de är något annat än 
(modersmålstalare på svenska). Betydelsen är kopplad till sociala positioner och social 
rankning. De som fortfarande befinner sig i projektet tänker att problemen kan överkommas 
genom att lära sig en viss sorts svenska, till exempel Abdi och Lizaf. Jennifer uttrycker inte 
ambitioner att tala en viss sorts svenska, utan vill kunna tala och göra sig förstådd, men är 
obekväm med att tolkas som turist. Emma, Sofia och Pelle har inte heller uttryckt sådana 
ambitioner, kanske för att de har uppnått positioner som de är nöjda med. Carola och Luis är 
de som mest uttrycker upplevelsen av ett förlorat kapital, och de har också varit mest 
frustrerade över språket som socialt hinder. Carola fortsätter att samla ord och meningar för 
att kunna vara sig själv, men Luis har stött på så många och stora hinder att han har justerat 
sin riktning. Inte ens ett språk som Strindbergs skulle räcka för att få tillgång till makten, 
säger Luis. När han inte längre strävar efter ett visst mål blir gränserna mindre kännbara och 
han fokuserar nu istället på de gemenskaper där han vet att han släpps in.  

Att lära sig svenska och att leva på svenska är två olika saker. När lärandet 
fokuserar på språklig struktur innebär levandet att man dessutom måste hantera en social 
struktur och att lära sig att leva med språket som socialt fenomen. I vissa situationer länkas 
levandet och lärandet samman. När man får sitt språk korrigerat markeras det som icke-
normativt och något som bör förbättras. När en pragmatisk syn skulle vara att den som kan 
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använda språket deltar i ägandet av språket som egendom, innebär språket som symbol att 
språket ses som en egendom för en viss grupp. Den gruppen förbehåller sig då rätten att 
kontrollera språkets förändring och användning. När man korrigeras på sitt andraspråk 
markeras språket som någon annans egendom; detta är rätt och rent, inte det, vi vet vad som är 
rätt, inte du. På så sätt stoppas intervjupersonernas rörelse framåt, både i den faktiska 
konversationen och ibland i den levda språksituationen. Om en ‟rak‟ svenska förstås som 
följandet av en rak linje blir en ‟bruten‟ svenska en krokig linje, och språket beskrivs som ett 
hinder som stoppar intervjupersonernas projekt och riktning. Luis nollpunkt ledde till en re-
orientering med nya framtidstankar och riktningar när språket plötsligt framstod som ett 
hinder i riktningen framåt. Andra intervjupersoner hanterar gränsmarkeringar på ett annat sätt, 
och deras olika förhållningssätt till korrigeringar speglar deras intentioner med inlärningen. 
Jennifer och Sofia vill kunna tala utan att avbrytas. De vet att de säger ‟fel‟ men vill inte att 
samtalet ska avstanna så länge det ändå fungerar. Lizaf däremot istället tacksamt tar emot 
korrigeringar så länge de avses som hjälp. Hans väg till en viss sorts svenska må vara krokig, 
men han vill inte låta det hindra riktningen framåt. 

 I språket som socialt fenomen inkluderas också språkets intersubjektiva 
mening. Om ett språk bara skulle finnas inom en människa skulle betydelsen vara tydlig för 
den personen, men det skulle inte vara meningsfullt som band till världen eller andra 
människor. Språk blir meningsfulla i det sociala. För att använda språk i sociala situationer 
måste man därför både förstå, och förstå vad som förstås. Förståelsen inbegriper både den rent 
språkliga förmedlingen (vad man säger) och den sociala förmedlingen (vad det man säger, 
säger om en själv). Sådan språkkunskap kräver likväl känsla som kognitiv kunskap.  

Språkande subjekt 
Den andra konsekvensen av andraspråkighet är att språket fortfarande lärs. En följd av detta är 
bristen på känsla för i vilken grad språket förmedlar det man vill, eller överensstämmelsen 
mellan intention och utförande, som Merleau-Ponty uttrycker det. Utan intersubjektiv 
förståelse kan man inte fullt ut kontrollera vad man säger, hur det förstås och hur man ska 
tolka andras budskap. Särskilt kommer bristen på intersubjektiv förståelse till ytan när det 
gäller känsloord. ‟Katt‟ betyder ‟katt‟ om vi är överens om det och tänker på en ‟katt‟, och det 
spelar mindre roll om den mentala bilden är av en svart, vit eller grå katt. Men ibland är 
nyanserna viktiga. Om någon säger att hen är sorgsen, bedrövad, nedstämd eller deppig 
signalerar orden olika tyngd och nyanser. Intervjupersonerna menar att det är svårt att känna 
ordens betydelse. Att kunna ett språk är något annat än att känna språket, vilket också kan 
relateras till en uppdelning mellan att lära och att leva.   

På olika sätt ger intervjupersonerna uttryck för att lärandet av svenska är en helt 
annan sak än levandet. Samtliga intervjupersoner uttrycker att grammatik och ordförråd är 
enkla aspekter av inlärningen. Jennifer tycker att uttalet är svårt eftersom hennes kropp verkar 
formad efter andra språk. Hennes kropp passar inte in i svenskan, och det gäller även 
kroppsligt språkande. Hon känner sig både förvirrad och fascinerad över kroppars språkande 
och beskriver missförstånd, både från hennes sida och andras. Att tolka och reflektera över 
kroppsligt språkande gör att hon kan tolka andra bättre, men hon vet inte om hon vill ändra på 
sitt kroppsliga språkande. Sofia upplevde också att hon inte passade in i svenskan vilket ledde 
till en kamp som hon beskriver som ”blodig”. När kampen pågått länge var Sofia så trött att 
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kroppen liksom sjönk ned i språket och gjorde det till sitt. Hon beskriver alltså hur hon 
formade sig efter språket, istället för att forma språket efter sig själv. Luis och Lizaf resonerar 
på ett annat sätt. De vill lära sig att förstå svenska kroppar, men inte själva anamma 
kunskapen fullt ut. Skillnaden kan kanske delvis beskrivas med tidsaspekten. Eftersom 
språkande handlar om kunskap spelar tiden roll. Sofia har bott i Sverige längst 
sammanhängande tid. Hon upplever att det fortfarande finns mycket som hon inte vet, men 
säger sig vara mer van vid att inte veta. Hon säger också att hennes största språkliga problem 
uppstod när hon lärde sig prata en ”nästan perfekt svenska”. Hon behärskar ett språkande som 
inte tolkas som märkligt, men eftersom det hon förmedlar har andra utgångspunkter än de 
förväntade blir samtalspartnern förvirrad. Problemen uppstår när hon säger fel saker men på 
rätt sätt. Lizaf har varit i Sverige i några år. Han har blivit medveten om det kroppsliga 
språkandet men säger att han inte känner det, och vill inte heller anamma det. Luis, å andra 
sidan, har varit i Sverige under flera perioder men bara några år med tanken att det ska vara 
permanent. Han har också haft olika upplevelser av att leva på svenska. Som kulturdiplomat 
var hans svenska en bonus, men samma språkkunskap är idag en black om foten, vilket visar 
att kunskapen är socialt situerad. Som kulturdiplomat var Luis svenskspråkig snarare än 
andraspråkig. Han överraskade besökare med att tala svenska, och andraspråkigheten 
betonades inte. Därför kan man förstå bestörtningen när han som återflyttad till Sverige 
upplevde hur hans språk blev gjort till åtlöje. När Luis kunde välja att lära sig svenska var 
hans svenska en resurs, men när han tolkas som invandrare är språket ett krav. Kriterierna för 
vad tillräckligt god svenska är beror på situationen och personens position. 

Utifrån kroppens delaktighet i språkandet har studien visat hur 
intervjupersonerna  resonerar runt och anammar eller förkastar vissa delar av språket. 
Boccagni och Baldassar poängterar att man genom känslor som analytisk ingång kan förstå 
hur identiteter efter migration kan ses som fusioner (2015:75). Det kan vara meningsfullt att 
språka med kroppen på svenska ibland, och ibland inte. Känslan och intentionen avgör. Det 
här blir synligt när språkets uppgift är att förmedla känslor. När man känner sig arg är det 
ilskan som ska förmedlas, men när förmedlandet inte känns blir uttryckandet svårt. I sådana 
situationer tystnar Sofia och Carola för att gå undan, fundera och reflektera och sedan 
återkomma för att tackla situationen på ett sätt som känns lämpligt. Det är alltså aktiva och 
medvetna val som ligger bakom språkande strategier. Abdi känner in vilket språk som passar 
bäst i den miljö han är, och anpassar sig därefter. Jennifer talar engelska i affärer för att inte 
komma hem med varor hon inte vill ha. Luis sitter rakryggad och still på arbetsintervjuer eller 
andas när han talar med grannar för att få ett samtal till stånd. Pelle ger sina anställda en klapp 
på axeln för att visa uppskattning på ett sätt som inte missförstås. Dessa aktiva val kräver 
reflektion och känsla, och det totala språkandet är således något som reflekteras över och 
hanteras. Språkandet handlar inte heller bara om att förmedla ett budskap, utan att göra 
språket till ett medel med vilket man kan släppas in i gemenskaper eller ta makten från 
gränser som känns hotfulla. Pelle placerar sig självmant utanför en gemenskap när han inleder 
samtal med att beskriva sig som dansk, och på så sätt låta samtalspartnern tro att hen har 
övertaget, samtidigt som Pelle då upplever att övertaget i själva verket är hans. Abdi gör något 
liknande när han byter till en engelska som han anser är prestigefull när han är i en omgivning 
som upplevs som hotfull, och gör sig oåtkomlig genom språkandet.    



 65 

Kunskap och känsla 
Under fältarbetet fick jag höra många berättelser om hinder, problem och bekymmer, men det 
var aldrig nedslående eftersom intervjupersonerna framstod som handlingskraftiga och 
reflekterande. Språk är en kunskap som kan erövras. Språklig kunskapsbrist är då ett problem 
som kan lösas, genom hårt och engagerat arbete som inte skrämmer intervjupersonerna som 
har gjort det förr med andra språk. Man kan inte ta plats i en värld och visa vem man är på ett 
språk man inte förstår, vilket är vad Merleau-Ponty säger med andra ord. För att språk ska 
vara ett medel med vilket man blir en människa i en värld befolkad av andra människor måste 
det vara meningsfullt. Begreppet språkande lyfter fram språk som något som inte handlar om 
vad man kan eller inte kan, utan något man gör. Språkande förutsätter ett aktivt och 
reflekterande förhållningssätt till språket som meningsförmedlande och meningsskapande 
kommunikationsverktyg. Om språk är ett medel med vilket man förbinder sig själv till världen 
måste det kännas meningsfullt för att fungera, och genom att undersöka strategier och 
handlingar kan man se hur språkandet görs meningsfullt. Görandet av språk lyfter också fram 
att det är en kontinuerlig process av lärande, utvecklande och formande. Att använda språk är 
inte bara att tala, utan att göra språkande på ett sätt som inkluderar kropp och medvetande, 
och som räknar in förståelse av hela kommunikationens element och riktningar. Dessutom 
inkluderas upplevelsen av språkandet, eftersom upplevelsen formar språkandet. Språkande är 
kunskap och känsla. Som tidigare nämnt säger Hastrup att den kultur vi inte känner måste vi 
förstå, medan vi inte behöver förstå det vi känner (2010:111). Ett andraspråk måste både 
förstås och kännas för att fungera som meningsfullt medel att leva med. Det betyder inte att 
det är omöjligt att leva på ett nytt språk, som Merleau-Ponty hävdar när han säger att vi kan 
tala andra språk men bara leva på ett. Med begreppet språkande kan man se hur människor 
erfar språket och gör det till sitt genom aktiva reflektioner och handlingar.  

I görandet av språk måste de dock hantera flera sociala dimensioner. Denna 
studie har sett intervjupersonerna som språkanvändare, och inte som kroppar av en särskild 
färg. Det har gjort att fokus har legat på likheterna i upplevelser av språkanvändning, istället 
för vad som skiljer upplevelserna åt. En framtida studie skulle kunna väga in korrelationen 
mellan färg och språkanvändning, för att se hur en synlig kroppslighet också spelar in i 
språkanvändningen. Inför vilka kroppar blir språkgränser mer rigida eller porösa? Hur hänger 
språkupplevelser ihop med inte bara hörda utan också synliga markörer? Strategier och 
förhållningssätt kan skilja sig åt mellan individer utifrån etnicitet och färg, vilket denna studie 
inte beaktat. Vilka personers strategier är i högre grad ett resultat av tvingande? 

Känslor har varit ett genomgående tema i studien. Känslor som analytisk ingång 
korrelerar med syftet att förstå intervjupersonernas subjektiva upplevelser kring 
språkanvändning i vardagen. Men känslor har också varit närvarande på andra sätt. Språk 
väcker känslor, inom och mellan människor. Intervjupersonernas känslor kring språket 
handlade om språket som gränsmarkör, deras egen känsla inför språket och inlärningen och 
bristen på känsla för inlärda ord. Känslor har också återkommit i utsagor som handlat om 
annat än känslor, som ett sätt att hänvisa till en uppfattning eller inställning. Under 
transkriberingen märkte jag att fraser som ‟I feel like‟ eller ‟så känns det‟ ständigt återkom. 
Att hänvisa till sin känsla är ett sätt att hävda sin syn på något, en egen inställning som kan 
inte bestridas. När man berättar om en upplevelse tar man inte ställning till om känslan är rätt 
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eller fel, sann eller falsk, men hur man själv känner omkring det. En sådan upplevelse kan 
verka subjektiv, men den visar också på något som finns mellan subjekt och omgivning 
eftersom den visar hur individen placerar sig själv och förhåller sig till det skedda. När 
Jennifer säger att ”det känns som” man aldrig släpps innanför ”muren” i Sverige utan ett 
svenskt språk betyder det inte att det är så, och inte heller att hon tvunget tror att det är så. 
Men det visar att hon har gjort erfarenheter som ligger till grund för hennes känsla av att det 
är så det ligger till, erfarenheter som berättigar känslan och blir till en kunskap. Hänvisningen 
till att det ”känns” visar hennes tolkning av en situation. Kunskapen kan dock justeras. Om 
Jennifer i framtiden får en anställning kan det leda till att hennes känsla förändras, eller så 
förklarar hon passerandet av muren med bättre svenska. Oavsett vad så är hennes känsla giltig 
i den verklighet hon upplever nu. En sådan tolkning av känslor är också jämförbar med en 
fenomenologisk teori. Om erfarandet av världen är det som formar ens verklighet är egna 
upplevelser inte betydelselösa. Det må vara ‟bara min‟ upplevelse av världen, men den är 
också allt jag har.  

För att undersöka känslor räcker det inte att bara iaktta och anteckna 
känslouttryck. I den här studien är det känslor som har lett till kunskap, och det har varit både 
intervjupersonernas och mina känslor eftersom de har berättat om känslor, som jag har tolkat 
och förstått genom att känna in. Arbetssättet har varit inkännande på två olika sätt; det har 
krävts en inkännande inställning för att få tillgång till berättelser, och sedan en inkännande 
tolkning av hur berättelserna kan förstås. Till exempel har en del av fältarbetet handlat om hur 
intervjupersonerna tycker att det är svårt att tala om och visa känslor på svenska. Samtidigt 
har deras känslor genomgående förmedlats till mig. När Carola berättade hur svårt det är att 
leva på svenska brast hennes röst av gråt. När Pelle, som vanligtvis talar snabbt och högt, ska 
berätta något som känns privat gör han först en paus och fortsätter sedan med nästan viskande 
röst. Jennifer, som är underhållande och vältalig på engelska, verkade huka sig när hon talade 
svenska under observationen. Lizafs glädje och stolthet lyste igenom när han snabbt drog på 
munnen vid beröm för sin svenska. Luis sätt att smattra med tungan för att visa ogillande 
förvånade mig först, men andra eller tredje gången förstod jag vad han menade. Alla dessa är 
exempel på att känslor förmedlades genom deras språkande. Deras känslouttryck har sedan 
tolkats till känslor hos mig. Jag har blivit rörd, förvånad, sorgsen och ibland skrattat högt. 
Mina känslomässiga reaktioner har alltså varit en del av tolkningen av deras berättelser. Men 
ändå säger intervjupersonerna att de inte kan uttrycka känslor på svenska. Det är inte 
nödvändigtvis en språklig kunskapsbrist som avses, utan snarare en osäkerhet på hur känslor 
bör kommuniceras i det sociala sammanhanget. Hur görs ett fungerande språkande just här 
och nu? Med vilka medel man ska visa sina känslor på ett sätt som speglar den inre 
upplevelsen, förstås på avsett sätt och anses korrekt är en svår avvägning. Hur får man reagera 
på känslor som uppstår när språket markeras som gräns? Hur blir man arg eller ledsen på ett 
sätt som tolkas på rätt sätt? Hur kan man bli lyssnad på som talande subjekt? Språk, kropp och 
känsla är nära förknippar med kulturella regler och koder. Hur språkande görs för att skapa ett 
(andraspråks)talande subjekt som lyssnas på är en viktig fråga, eller som Abdi säger, hur man 
gör sig själv känd på ett andraspråk (min översättning). Den här studien har undersökt ena 
sidan av kommunikationen. En framtida studie om hur språkandet och lyssnandet ser ut, det 
vill säga en studie av båda parterna i en kommunikativ situation, skulle visa hur en hel 
språkande situation upplevs och görs från båda håll.   
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Bilaga 1. Översikt intervjupersoner

Emma 
Ålder: 36 
Land: Holland 
År i Sverige: 6  
Orsak till vistelse i Sverige: Medföljande familjemedlem 
Språk förutom svenska: Holländska, engelska, tyska, 
franska 
Sysselsättning: Ekonomiskt ansvar på svensk företag 
Datum för intervju 1: 28 januari 
Intervjuns längd: 2: 1 timme 10 minuter 
Datum för intervju 2: 10 mars 
Intervjuns längd: 1 timme 
 

Abdi 
Ålder: 25 
Land: Etiopien 
År i Sverige: cirka 8 
Orsak till vistelse i Sverige: Medföljande familjemedlem 
Språk förutom svenska: Amhariska, engelska 
Sysselsättning: Masterstudent  
Datum för intervju 1: 26 januari 
Intervjuns längd: 1 timme 45 minuter 
Datum för intervju 2: 8 mars 
Intervjuns längd: 50 minuter 
Datum för observation: 19 februari 
Observationens längd: 2 timmar 30 minuter 
 

Carola 
Ålder: 53 
Land: Egypten 
År i Sverige: 10 
Orsak till vistelse i Sverige: Asyl 
Språk förutom svenska: Arabiska, engelska 
Sysselsättning: Diakon 
Datum för intervju 1: 28 januari 
Intervjuns längd: 40 minuter 
Datum för intervju 2: 11 februari 
Intervjuns längd: 30 minuter 
Datum för observationer: 11 februari, 15 februari  
Observationens längd: 2 timmar resp. 1 timme 30 minuter  
 

Jennifer 
Ålder: 33 
Land: Hong Kong  
År i Sverige: 2  
Orsak till vistelse i Sverige: Svensk man 
Språk förutom svenska: Kantonesiska, engelska, 
japanska, mandarin 
Sysselsättning: Masterstudent 
Datum för intervju 1: 3 februari 
Intervjuns längd: 1 timme 50 minuter 
Datum för intervju 2: 14 mars 
Intervjuns längd: 55 minuter 

Lizaf 
Ålder: 50 år 
Land: Azerbajdzjan 
År i Sverige: 3  
Orsak till vistelse i Sverige: Medföljande familjemedlem 
Språk förutom svenska: azeriska, turkiska, ryska samt ett 
azerbajdzjanskt minoritetsspråk 
Sysselsättning: Studerar samt arbetar som undersköterska 
Datum för intervju 1: 5 februari 
Intervjuns längd: 1 timme 5 minuter 
Datum för intervju 2: 8 april 
Intervjuns längd: 55 minuter 
Datum för observation: 17 februari 
Observationens längd: 2 timmar 30 minuter 
 
Sofia 
Ålder: 40 
Land: Bulgarien 
År i Sverige: 18  
Orsak till vistelse i Sverige: Kom som stipendiestudent  
Språk förutom svenska: Bulgariska, ryska, franska, 
spanska, italienska, engelska 
Sysselsättning: Incidentkoordinator på nordiskt företag 
Datum för intervju 1: 7 mars 
Intervjuns längd: 1 timme 
Datum för intervju 2: 31 mars 
Intervjuns längd: 1 timme 
 
Pelle 
Ålder: 43 
Land: Danmark 
År i Sverige: 5  
Orsak till vistelse i Sverige: Svensk fru 
Språk förutom svenska: Danska, tyska, engelska 
Sysselsättning: Chef på nordiskt företag 
Datum för intervju 1: 10 februari 
Intervjuns längd: 1 timme 25 minuter 
 
Luis 
Ålder: 56 
Land: Spanien 
År i Sverige: (tre perioder) 1 år, 4 år respektive 3 år 
Orsak till vistelse i Sverige: Student, kulturdiplomat 
respektive svensk fru 
Språk förutom svenska: Spanska, tyska, engelska 
Sysselsättning: Frilansande översättare samt 
kulturskribent 
Datum för intervju 1: 25 februari 
Intervjuns längd: 1 timme 20 minuter 
Datum för intervju 2: 31 mars 
Intervjuns längd: 1 timme 30 minuter 

Datum för observation: 15 februari 
Observationens längd: 2 timmar 30 minuter 
 
 
 



 
 

Bilaga 2. Översikt språkporträtt 

Emma    Lizaf  
      
           

                    
 
Sofia    Jennifer    
 

                     

Grön: svenska 
Röd: bulgariska 



 
 

Abdi   Luis   
  

            
       
 
 
    
 
Carola     Pelle  
   

                                    
 
 

Röd: tyska 
Grön: spanska 
Blå: svenska 

Gul: svenska 
Röd: arabiska 
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