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Abstract

The present study aims to map out the extent to which bilingual Sweden-Finnish teenagers can make
use of their second language Swedish in order to communicate pragmatic information.  The main aim
is to study whether speakers of a second language can achieve near-native competence in the second
language, i.e. whether their conversational style is identical with that of first-language speakers. The
material consists of audiotaped simulated dialogues.

The starting-point of the analysis is the idea that the conversational strategies used by a speaker
reveal his global conversational style. The present study is concerned with very advanced second-
language speakers. They were born in Sweden to Finnish families, with Finnish as their first
language. The official language in school and elsewhere in society is Swedish. However, they live in
a society which is highly bilingual and where Finnish can be used - and is used by the present
informants - in everyday life in more informal contexts.

Even though the informants can be regarded as very advanced speakers of Swedish, the analysis
suggests that their use of Swedish is different from that of the native speakers. Furthermore, the
analysis shows no signs of pragmatic transfer from the Sweden-Finnish speakers' first language
Finnish into their second language Swedish - or vice versa. The Sweden-Finnish speakers follow a
Finnish conversational style when speaking Finnish, but they do not transfer this style into their
performance in Swedish. Nevertheless, their conversational style in Swedish deviates from that of
native Swedish speakers.

Keywords: bilingualism, conversational style, pragmatics, second language learning
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Abstrakt

Föreliggande avhandling har som syfte att beskriva tvåspråkiga sverigefinska ungdomars sätt att
använda sig av andraspråket svenska när det gäller det pragmatiska språkbruket. Det övergripande
målet i analysen är att studera om andraspråkstalare kan nå infödd nivå i andraspråket, dvs. om deras
samtalsstil på andraspråket är identisk med infödda talares. Materialet består av simulerade dialoger.

Analysen utgår från tanken att de strategier som talare använder sig av i interaktion avspeglar den
övergripande, globala samtalsstil som gäller i ett helt samtal. Det gäller här mycket avancerade
andraspråkstalare. De är födda i Sverige i finskspråkiga familjer med finska som förstaspråk. Det
officiella språket i skolan och i övrigt i samhället är svenska. Det aktuella samhället är dock starkt
tvåspråkigt där finska kan användas - och används av de aktuella informanterna - i det vardagliga livet
i mer informella kontexter.

Även om det är fråga om mycket avancerade andraspråkstalare, tyder den aktuella analysen på att
det finns drag i deras andraspråk svenska som avviker från de infödda talarnas språkbruk. Analysen
avslöjar vidare inga tecken på pragmatisk transfer från de sverigefinska informanternas förstaspråk
finska över till deras svenska   eller omvänt. De ser ut att följa den finska samtalsstilen i samtal på
finska men överför inte denna stil till samtal på svenska.

Nyckelord: tvåspråkighet, samtalsstil, pragmatik, andraspråksinlärning
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1 INLEDNING 

1.1  Introduktion 

Varje talare beter sig olika i olika kontexter. Detta kommer till synes i språkbruket. 
Talarna varierar språkbruket mer eller mindre medvetet bl.a. efter samtalspartner, 
samtalsämne och samtalssyfte. Förmågan att kunna anpassa språkbruket alltefter olika 
kontexter ligger i talarens kommunikativa kompetens. Hymes (1971:19f.) ursprungliga 
definition av kommunikativ kompetens förklarar begreppet som en omfattande kunskap 
om att tala på ett adekvat sätt i olika sociala kontexter. Som Piirainen-Marsh (1992:100f.) 
påpekar har många forskare försökt indela begreppet kommunikativ kompetens i exakta 
avgränsade komponenter för att lättare kunna behandla begreppet. Canale (1983:6-12) 
kommer med en modell för kommunikativ kompetens som innefattar fyra komponenter: 
grammatisk, sociolingvistisk, diskurs− samt strategisk kompetens. Han vill ändå 
framhäva att det vid sidan av de här fyra kan finnas fler komponenter. Grammatisk 
kompetens innebär behärskning av språkets lexikon, grammatik, syntax, fonologi, se-
mantik, dvs. behärskning av språket i sig, medan sociolingvistisk kompetens betecknar 
talarens förmåga att anpassa sitt språk på ett adekvat sätt i olika sociokulturella kontexter 
med avseende på bl.a. samtalspartnern. Med diskurskompetens avses talarens förmåga att 
kombinera grammatiska former och betydelseelement till större enheter för att skapa 
olika typer av sammanhängande talade eller skrivna texter. Strategisk kompetens innebär 
behärskning av verbala och icke-verbala kommunikationsstrategier för att fylla ut even-
tuella luckor inom de övriga kompetenserna eller för att överhuvud öka förståelsen i 
kommunikationen. 

En annan syn på kommunikativ kompetens förs fram av Edmondson (1981b:7). Ed-
mondsons modell åtskiljer kommunikativ kompetens och social kompetens: den kommu-
nikativa kompetensen är en teoretisk konstruktion och kan beskrivas som ett komplex av 
regler eller konventioner vilka ger uttryck för det som en talare kan göra i ett samtal. Den 
sociala kompetensen däremot avspeglar talarens sätt att använda sin kommunikativa 
kompetens för att uppnå samtalssyften utan att kränka några sociala regler för acceptabelt 
beteende. Edmondson (ibid.) avser således med kommunikativ kompetens den kunskap 
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talaren har om samtalsreglerna, medan social kompetens innebär förmågan att använda 
denna kunskap. 

All interaktion innebär vid sidan av överföring av explicit information även implicit 
information om attityder och känslor. Detta kräver ständig kontroll från samtalsdelta-
garna av tolkningen av det hörda. Den kommunikativa kompetensen bidrar till att talarna 
i regel kan tolka ett yttrande på ett tillfredsställande sätt och att de är medvetna om de 
lingvistiska medel som används för att meddela implicit information i olika sociala 
sammanhang. Hos andra- eller främmandespråkstalare förhåller det sig dock inte alltid så 
utan eventuella brister i den kommunikativa kompetensen kan leda till felbedömningar 
och felaktiga tolkningar av det hörda. Det har i en rad undersökningar (t.ex. Scarcella, 
1983, Long, 1990, Schmidt, 1992) påvisats att ju senare i livet det andra språket inlärs 
desto mer påverkar modersmålet. Det är rimligt att anta att detta i högsta grad gäller det 
pragmatiska språkbruket: Även om det nya språket behärskades väl på den grammatiska 
nivån kan kunskaper om samtalsreglerna förbli bristfälliga, vilket kan leda till misslyckad 
kommunikation. När man kommunicerar på ett andra- eller främmande språk för man 
ofta över modersmålets samtalsstrategier till detta språk − och befinner sig följaktligen i 
en situation där kommunikationen bryter samman. För att undvika detta räcker det 
således inte att enbart lära sig språket i sig utan även behärskning av de normer och 
regler som styr språkanvändningen i olika sammanhang krävs. 

Inom pragmatiskt inriktad lingvistik ligger intresset i hur språket används i ett visst 
sammanhang. Pragmatik utgår ifrån ett kognitivt, socialt och kulturellt perspektiv på 
språk och kommunikation: Att använda språk innefattar kognitiva processer och sker i en 
social värld med kulturellt betingad variation. I stället för att studera språket i sig tar 
pragmatik sin utgångspunkt i hur talarna i en given kontext planerar talet för att förmedla 
en viss social handling och hur det sagda tolkas. Det handlar med andra ord om 
förhållandet mellan språkliga former och språkbruk. Inom andraspråksforskning har 
inlärningen av pragmatiska färdigheter under de senaste åren alltmer börjat 
uppmärksammas. Trots att det finns forskare som påstår att det pragmatiska språkbruket 
inte kan jämföras tvärkulturellt, menar andra att detta väl är möjligt, t.o.m. nödvändigt 
för att även den kulturella bakgrundens effekter på andraspråksinlärning skall kunna 
redovisas. 

1.2  Syfte 

Allt som sägs skall sägas på ett visst sätt, och detta sätt utgör samtalsstil (Tannen, 
1984:2). Föreliggande arbete har som syfte att beskriva andraspråkstalares samtalsstil i 
interaktion på andraspråket, deras sätt att bemöta olika samtalspartner i olika sociokultu-
rella kontexter i jämförelse med infödda talare. Det övergripande målet i analysen är att 
studera om mycket avancerade andraspråkstalare kan nå infödd nivå när det gäller det 
pragmatiska språkbruket, dvs. om deras samtalsstil på andraspråket är identisk med 
infödda talares. Det gäller sverigefinska ungdomar och deras sätt att använda 
andraspråket svenska i jämförelse med infödda svenska ungdomar.  
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Analysen utgår från tanken att de strategier som talare använder sig av i interaktion 
avspeglar den övergripande, globala samtalsstil som gäller i ett helt samtal. En del tidi-
gare undersökningar (bl.a. Hakulinen, 1987; Lehtonen, 1990; Saari, 1990) tyder på att 
den gemensamma sociokulturella kontexten förenar finskan och svenskan i Finland i 
detta avseende medan svenskan i Sverige skiljer sig klart från dem. Detta innebär att 
finska och finlandssvenska talare i mycket stor utsträckning beter sig på samma sätt i 
kommunikation medan sverigesvenska talare utnyttjar språket på ett annorlunda sätt. 
Lehtonen (1990:25ff.) konstaterar att även om Norden globalt sett bildar ett kulturellt 
enhetligt område, finns det dock inbördes skillnader mellan de nordiska länderna, de 
flesta mellan Finland och de skandinaviska länderna. Hur förhåller det sig hos 
sverigefinska talare, födda i Sverige i finskspråkiga familjer? Har de tillägnat sig den 
svenska samtalsstilen eller är det den finska som gäller? Den föreliggande analysen tar 
itu med denna fråga och söker genom en empirisk analys kasta ljus över den 
sverigefinska samtalsstilen. 

1.3  Avhandlingens disposition 

Kapitel 2 redovisar de teoretiska ramarna för denna avhandling. Språkinlärning 
diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv och olika tvåspråkighetstypologier beskrivs. 
Talaktsteorin diskuteras utgående från ursprung, utveckling och tidigare tillämpningar. 
De olika artighetsstrategierna behandlas. Slutligen diskuteras begreppet samtalsstil 
utgående från tidigare undersökningar. Kapitel 3 presenterar den aktuella analysens 
metodologiska problem, utgångspunkter och lösningar. Pragmatiskt inriktade 
undersökningar gjorda ur språkinlärningsperspektiv möter ofta och brottas med både 
kvalitativa och kvantitativa problem. Jag kommer därför att vid sidan av att presentera de 
aktuella informanterna och deras bakgrund även redogöra för och kritiskt diskutera olika 
materialinsamlingsmetoder inom pragmatisk forskning i kapitel 4. Därtill kommer jag att 
redovisa principer för materialbearbetning. Eftersom det aktuella materialet har insamlats 
på en tvåspråkig ort där det ena språket har officiell status medan det andra inte har det, 
behandlas även undersökningsorten ur såväl ett historiskt som lokalt perspektiv. Kapitel 
5 börjar med en beskrivning av det insamlade materialet. De utvalda dragen analyseras i 
kapitel 5, och avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion i kapitel 6. 

 



 

2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1  Språkinlärning 

2.1.1  Inledning 

Forskning i språkinlärning har under de senaste åren koncentrerats kring frågor om i 
vilken utsträckning olika typer av språkinlärning skiljer sig från eller liknar varandra. 
Olika forskare har lagt fram skilda typologier om olika typer av språkinlärning och deras 
resultat. Skillnad görs mellan den inlärning som avser ett (eller samtidigt flera) 
förstaspråk och den inlärning som avser ett andraspråk eller ett främmande språk. Det är 
både utgångsläget och resultatet av språkinlärningen som ligger till grund för de olika 
typologierna. Ett ytterligare inlägg i debatten om språkinlärning utgörs av den något 
problematiska distinktionen andraspråk − främmandespråk och huruvida dessa kan/bör 
skiljas åt. De två benämningarna används ofta på ett förvirrande sätt. I det följande 
avsnittet ges en historisk översikt över olika tvåspråkighetstypologier. Avsnittet handlar i 
synnerhet om sådana typologier av tvåspråkighet som på ett eller annat sätt 
problematiserar förhållandet mellan språk och tänkande. Avsnittet bygger till stor del på 
en artikel där temat diskuteras med utgångspunkt i två klassiker (Kuure & Siponen, 
1991). Vidare refereras ett antal sociolingvistiskt inriktade forskningsresultat. 

2.1.2  Tvåspråkighet 

Epsteins undersökning La pensée et la polyglossie (1915) är en psykolingvistisk studie 
över förhållandet mellan tänkande och språk hos två- eller flerspråkiga personer. Epstein 
studerar hur de olika språken hos en individ påverkar varandra och individens 
intellektuella utveckling och vill därmed bidra till utvecklingen av språkundervisningen i 
allmänhet. Epstein utgår i sin teori från principen att språkets psykiska grundlag är den 
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associativa förbindelseprocess som föreligger mellan en ljudkombination och dess 
betydelse, dvs. en idé vars betydelse uttrycks av den givna ljudkombinationen. Språkets 
grundlag är enligt Epstein den associativa förbindelsen mellan ett tecken och en 
betydelse vilket leder till att det i två- eller flerspråkighet från Epsteins synpunkt är fråga 
om två eller flera associativa förbindelser i stället för en. Epsteins primära frågeställning 
är om främmande språk, hur de än är inlärda, kan existera självständigt oberoende av 
modersmålet och användas direkt som verktyg i tänkandet, och under vilka omstän-
digheter detta är möjligt. Epstein utgår från två olika associationsförbindelser, en direkt 
och en indirekt. Den direkta associationen mellan tänkande och främmande språk innebär 
för det första impressivt att främmande språk vid perception leder direkt till den mentala 
representationen vilket antingen framkallar modersmålets ekvivalens eller inte gör det; 
för det andra expressivt att främmande språk är en direkt produkt av tankeverksamhet. 
Den indirekta associationen innebär att modersmålet alltid finns mellan tänkande och 
främmande språk, både vid perception och produktion, och att bruk av främmande språk 
således alltid innebär en medveten eller omedveten översättning från modersmålet. 

Efter en mängd observationer av två- och flerspråkiga barn och vuxna visar Epstein 
att två eller flera språk under vissa förhållanden kan existera samtidigt som autonoma 
system utan att träda i omedelbar förbindelse med varandra. Detta gäller i synnerhet när 
det främmande språket har inlärts med den s.k. direkta metoden, genom samtal eller 
läsande utan översättning. Modersmålet och det främmande språket möter således inte 
varandra och direkt association sker inte mellan språkens ekvivalenter. Ett ytterligare 
bevis på språkens inbördes autonomi är enligt Epstein att två- eller flerspråkiga vid vissa 
tillfällen spontant tänker på olika språk. Man tenderar enligt Epstein a priori att tro att då 
associationen tänkande – modersmål är den allra starkaste associationen fungerar det inre 
språket enbart på modersmålet. Enligt Epsteins iakttagelser kan emellertid hos 
flerspråkiga vilket språk som helst ibland dominera över de andra. 

Språkens autonomi leder till att tänkandet tillsammans med de olika språken bildar 
associationer så att en och samma idé framkallar en term på varje språk (idé A − term på 
L1, idé A − term på L2, idé A − term på Ln). Vid språkproduktion kan språkbrukaren 
medvetet välja språket, men beträffande det inre språket då den viljebestämda aktiviteten 
är upphävd, kan varje ny idé simultant eller successivt framkalla en eller flera av dessa 
termer. Genom att studera det inre språket hos två- eller flerspråkiga kan man enligt 
Epstein (1915:41) fastställa de förhållanden under vilka tänkandet avviker från 
modersmålet till fördel för ett konkurrerande språk. Den direkta associationen mellan 
tänkande och främmande språk förorsakas enligt Epstein (ibid.:41-48) av association som 
uppstår mellan en omgivning och ett språk, mellan en individ och ett språk, en viss 
domän och ett språk samt av ordens tendens att strax efter reproduktionen eller 
perceptionen bibehålla sig i medvetandet. Man tänker således initialt på det språk som 
delvis eller tillfälligt prioriteras. De tillfälligt prioriterande faktorerna kan dock även leda 
till interferens. När man använder ett annat språk än det som prioriteras, påverkar det 
språk som övergivits negativt och hämmande på det som används. Denna interferens är i 
regel så stark att den blir uppenbar och medveten. (Epstein ibid.:57-67) 

Graden av interferens är enligt Epstein (ibid.:129-138) även beroende av individens 
ålder. De största problemen i språkinlärningen förorsakas av modersmålet och dess 
interferens. Denna interferens ökar i och med individens ålder vilket leder till att 
förmågan att inlära språk minskar. De starka associationerna i tänkandet till modersmålet 
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hejdar och stör främmande språk hos vuxna medan modersmålet ytterst sällan störs av 
främmande språk. Modersmålet hos barn däremot är inte stabilt och starkt: i de flesta av 
tänkandets områden har idéerna ännu inte fasta relationer med de motsvarande verbala 
formerna i modersmålet. Till följd av detta stör inlärning av främmande språk ofta 
utvecklingen av modersmålet. 

Epsteins associativpsykologiska teori om tänkande och språk utgår således från att det 
hos två- eller flerspråkiga finns flera associativa förbindelser som utgår från en idé. 
Mellan dessa associationer uppstår konkurrens och de påverkar varandra med associativ 
hämning. Epstein drar därför den slutsatsen att olika språk kan associeras direkt med 
tänkandet och fungera såväl vid perception som produktion oavhängigt av modersmålet 
men att mellan dessa system, som är förbundna med tänkandet på samma sätt, uppstår en 
antagonism vilket leder till ömsesidig interferens dem emellan. När en av två eller flera 
associationer reproduceras hämmar de andra associationerna denna. På grund av 
konkurrensen mellan de olika associationerna uppstår det växelverkan mellan dessa 
associationer och därmed en ömsesidig negativ påverkan från det ena språket till det 
andra, i synnerhet vid produktion. Då det i olika språk aldrig förekommer helt identiska 
eller ekvivalenta ord och då olika språk har var sitt eget grammatiska och syntaktiska 
system samt varje folk sitt eget sätt att gruppera ting, deras relationer, funktioner och 
egenskaper, kommer Epstein fram till resultatet att flerspråkighet oundvikligen leder till 
stora svårigheter i synnerhet för barnets intellektuella utveckling. En ännu mera 
betydelsefull hämmande faktor vid två- eller flerspråkighet är språkens olika sätt att 
uttrycka idéer. Modersmålet etablerar hos varje individ speciella processer för att 
uttrycka idéer och grammatiska konstruktioner. Dessa konstruktioner får en exceptionell 
associativ styrka men är olika i olika språk vilket leder till interferens. 

Utifrån denna teori drar Epstein den praktiska slutsatsen att då ett enda språk väl 
räcker till för den intellektuella och moraliska utvecklingen av individen, måste 
inlärningen av främmande språk betraktas som tids- och energiförlust. Inlärningen av 
främmande språk föranleder en hel del konkurrerande verksamheter, vilka kan hindra 
och åtminstone sakta in tänkandet. Modersmålets interferens i främmande språk är 
oerhörd: det förfalskar auditiv perception, stör uttalet, producerar sammanblandning av 
element från de olika språken, förändrar grammatiska former, får felaktiga termer att 
uppstå och stör konstruktionen. Flerspråkighet är speciellt skadlig för unga barn: nya 
språk stör deras mentala vanor som fortfarande håller på att utformas efter modersmålets 
mönster och den progressiva utvecklingen av såväl tänkandet som den expressiva för-
mågan hejdas. Det är därför Epstein ser flerspråkigheten som en social skada och föreslår 
att det helst bör föreligga en impressiv flerspråkighet och en expressiv enspråkighet.  

En motsatt uppfattning presenterades av den samtida lingvisten Ronjat i sin klassiska 
undersökning Enfant bilingue (1913). Det är en fallstudie över talutvecklingen hos 
Ronjats eget barn Louis i en tvåspråkig fransk-tysk omgivning. Ronjats experiment 
genomfördes ifrån Grammonts välkända princip en person - ett språk. Denna metod 
innebar att användningen av de två språken begränsades så att varje språk 
representerades av en enda person. Detta tillvägagångssätt skulle enligt Grammont a 
priori utesluta all förväxling mellan de två språken samt all intellektuell ansträngning hos 
barnet (Ronjat, 1913:3). Det välkända resultatet av Ronjats experiment blev att Louis 
tillägnade sig de berörda språken parallellt och nästan oavhängigt av varandra. 
Interferens mellan språken förekom så gott som aldrig. Ronjat kunde inte heller 
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konstatera någon negativ påverkan av det parallella tillägnandet av två språk på barnets 
intellektuella utveckling. 

Ronjats undersökning innehåller även en jämförelse mellan hans sons talutveckling 
och talutvecklingen hos ett annat barn, Addi, som simultant presenteras två språk 
(franska och tyska) men i motsats till Louis så att språken används blandat av vuxna. Av 
jämförelsen mellan talutvecklingen hos Louis och Addi drar Ronjat (ibid.:103ff.) den 
slutsatsen att trots skillnaderna vid vissa punkter, är de mest väsentliga resultaten 
desamma hos de två barnen. Tillägnandet av de två skilda artikulationssystemen var hos 
Louis fr.o.m. början som hos en infödd. Uttalet av det ena språket hade inget inflytande 
på det andra språkets uttal. Tyskans uttal hos Addi var lika bra som hos Louis medan 
uttalet i franskan var mindre stabilt och det förekom vissa germanismer i hennes franska. 
Louis uppnådde "rent" uttal i de två språken ung vid 3.5 års ålder medan Addi gjorde det 
vid slutet av 2 års ålder, mycket tidigare än Louis alltså. Enligt Ronjat (ibid.:106) beror 
skillnaden inte på de tillämpade metoderna utan är förknippad med barnens personlighet 
och intelligens. 

Lexikala och syntaktiska lån från det ena språket till det andra var hos bägge barnen 
tillfälliga och begränsades till enskilda ord. Både Louis och Addi hade i en tidig ålder ett 
lika vidsträckt ordförråd i de två språken: tillägnandet av ett nytt ord i det ena språket 
framkallade tillägnandet av ekvivalent ord i det andra språket. Varken Louis eller Addi 
blandade avsevärt mellan sina två språk. De kunde i en tidig ålder uttrycka sig på de två 
språken som enspråkiga barn i genomsnitt uttrycker sig på ett språk så att de kunde 
överföra samma tanke från det ena till det andra språket utan översättning. (ibid.) 

Konkret kännedom om att tala som (till) pappa eller att tala som (till) mamma var 
uppenbar för Louis från och med början. Medvetandet om att det gällde två skilda språk 
började enligt Ronjat uppstå vid 1.5 års ålder och fullt medvetande om detta gjorde sig 
gällande vid slutet av 3 års ålder. Addi hade fr.o.m. början hört sägas en français, 
comment dit-on en allemand, auf Deutsch, wie heisst es auf Französisch? och använde 
själv dessa uttryck fr.o.m. 2.5 års ålder och förstod deras innebörd. Medvetandet om 
tvåspråkighet uppstod alltså något tidigare än hos Louis. Ett förväntat resultat var att 
Louis svarade på tyska till sin mamma även om denna skulle tala franska medan Addi 
svarade genomgående på det språk på vilket man vände sig till henne. (Ronjat ibid.: 104-
107) 

Det fanns i början av 1900-talet alltså två klart motsatta uppfattningar om två- eller 
flerspråkighet och dess påverkan på den intellektuella utvecklingen. Både Ronjat och 
Epstein konkluderar att det i princip är möjligt att i tidig barndom tillägna sig två (eller 
flera) språk som mer eller mindre autonoma system, men Ronjat ser tvåspråkighet som 
något positivt, utan de negativa följder för den intellektuella utvecklingen som Epstein 
pekar på. Förklaringen till resultatskillnaderna i de två undersökningarna ligger i deras 
olika material samt i de teoretiska utgångspunkterna. Ronjats undersökning är en fall-
studie där ett systematiskt genomfört "experiment" utfördes under ytterst gynnsamma 
omständigheter, medan Epsteins arbete bygger på ett större antal observationer om 
inlärningen av två språk under olika omständigheter. Ronjat utgår därtill ifrån rent 
lingvistiska iakttagelser utan någon psykologiskt grundad förklaring och tar i motsats till 
Epstein inte itu med frågan om det finns olika typer av tvåspråkighet. Epstein går långt 
vidare och söker med en – om än bristfällig – psykologisk teori utan detaljerad lingvistisk 
beskrivning förklara varför tillägnandet av två eller flera språk inte alltid lyckas utan 
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leder till interferens mellan språken samt till stora svårigheter i den intellektuella 
utvecklingen. 

I enlighet med Epstein (1915) dominerar den negativa inställningen till tvåspråkighet 
under den första hälften av århundradet. Epsteins syn upprepas t.ex. hos Pichon (1936) 
som ser tvåspråkighet som ett tecken på en psykologisk underlägsenhet och som förklarar 
denna underlägsenhet på följande sätt: 

 
Cette nocivité du bilinguisme est explicable; car, d'une part, l'effort demandé 
pour l'acquisition de la seconde langue semble diminuer la quantité disponible 
d'énergie intellectuelle pour l'acquisition d'autres connaissances; d'autre part et 
surtout, l'enfant se trouve ballotté entre des systèmes de pensée différents l'un de 
l'autre; [--] Sa croissance intellectuelle n'est pas doublée, mais diminuée de 
moitié; son unité d'esprit et de caractère a beaucoup de peine à s'affirmer. (ibid.: 
65) 

 
Tabouret-Kellers undersökningar (bl.a. 1959 och 1962) däremot ger vid handen att 
tvåspråkighet inte hotar den intellektuella utvecklingen. Hon anser (1962:169f.) att det 
kan finnas en viss försening hos tvåspråkiga personer när det gäller den intellektuella 
utvecklingen, vilket dock inte beror på tvåspråkighet utan på de ekonomiska och sociala 
omständigheterna som den tvåspråkiga personen lever i. Tabouret-Keller (ibid.:166) 
påpekar därtill att de tidigare negativa attityderna till tvåspråkighet ofta förorsakades av 
de mätmetoder som tvåspråkiga personer hade testats med: det gällde i regel verbala test 
där intelligensnivån bedömdes utgående från barnens kunskaper i ett andraspråk varefter 
resultatet jämfördes med enspråkiga barns kunskaper i samma språk. 

I enlighet med Tabouret-Kellers uppfattning - samt i och med utvecklingen av 
forskningsmetoder - började fram mot 1960-talet en mera positiv inställning till 
tvåspråkighet vinna fotfäste inom forskningen på området: tvåspråkighet i sig ansågs inte 
påverka den intellektuella utvecklingen negativt utan den eventuella negativa påverkan 
ansågs förorsakas av ett komplex av faktorer i den tvåspråkiga personens livsför-
hållanden. Den negativa inställningen till tvåspråkighet efterföljdes t.o.m. av helt mot-
satta uppfattningar: tvåspråkighet betraktades som något enbart positivt som främjar den 
intellektuella utvecklingen. Denna syn har dock senare kritiserats bl.a. av Arnberg 
(1988:47f.), som påpekar att det inte har kunnat påvisas att tvåspråkighet har varken 
positiva eller negativa effekter på barnens kognitiva utveckling. 

Även om Epsteins resultat idag kan ifrågasättas och borde omtolkas utifrån mer mo-
derna och adekvata teorier, visar översikten av Kuure och Siponen (1991:346) att 
Epsteins idé om olika typer av tvåspråkighet upprepas om och om igen. De två 
huvudtyperna benämns dock olika alltefter de kriterier som olika forskare bygger sina ty-
pologier på. Så visar t.ex. Šcerbas (1926:10ff.) observationer att det finns två typer av 
tvåspråkighet som han kallar för tvåspråkighet (som motsvarar den direkta typen hos 
Epstein) och blandat språk med två uttryckssätt (motsvarande den indirekta typen hos 
Epstein). Šcerbas (ibid.) kriterium för indelningen är förhållandet mellan språksystem 
och associationssystem: i tvåspråkighet bildar de berörda språken två skilda autonoma 
associationssystem utan någon kontakt sinsemellan, medan i fall av blandat språk med 
två uttryckssätt gäller bara ett system av associationer. Det kan enligt Šcerba (ibid.) i den 



 

 

19  

 

sistnämnda typen t.o.m. vara oriktigt att påstå att det gäller behärskning av två språk - 
snarare behärskas ett språk som har två olika uttryckssätt. 

Såsom framgår av sammanställningen har ålderns roll vid andraspråksinlärningen allt-
mer börjat beaktas (Kuure & Siponen, ibid.:349). Redan Epstein (1915:137f.) var med-
veten om ålderns roll och ansåg att de starka associationerna till modersmålet i tänkandet 
stör inlärningen av främmande språk hos vuxna. Modersmålet hos barn däremot är inte 
stabilt och starkt, vilket enligt Epstein (ibid.) leder till att barn lättare än vuxna kan 
tillägna sig ett nytt språk. De största problemen vid språkinlärningen förorsakas av 
modersmålets interferens. Interferensen ökar i och med individens ålder, följaktligen 
minskar benägenheten att inlära språk. 

Även om åldern tillerkänns avgörande roll vid språkinlärningen, råder det dock stor 
oenighet när det gäller att dra exakta åldersgränser för inlärningen av ett andraspråk eller 
ett främmande språk. Den gräns som oftast påträffas hos och accepteras av olika forskare 
är den av McLaughlin (1978) föreslagna treårsåldern. Vid denna åldersgräns åtskiljs två-
språkighetstyperna simultan (samtidigt inlärning av två språk) och successiv (det andra 
språket inlärs efter det att det första redan etablerat). Denna gränsdragning tar således 
fasta på att åtskilja ett förstaspråk och ett andraspråk. Lamendellas (1977:157) typologi 
däremot – med kriteriet utveckling av det neurofunktionella systemet – innebär primär 
(direkt) och sekundär (indirekt) språkinlärning. Därtill indelar Lamendella den sekundära 
i underkategorierna andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. Den primära 
språkinlärningen sker enligt Lamendella (ibid.) mellan 2 och 5 års ålder, 
andraspråksinlärning mellan 6 och 13 års ålder. All språkinlärning efter denna ålder är 
främmandespråksinlärning. Vid sidan av Lamendella har bl.a. Hamers och Blanc (1989) 
delat in tvåspråkighet i olika typer. Utgående från inlärningsåldern talar de om (ibid.:8-
12) simultan tvåspråkighet, i vilket fall de berörda språken inlärs i den tidiga barndomen. 
Konsekutiv tvåspråkighet uppstår då ett ytterligare språk inlärs före 11 års ålder, 
ungdomstvåspråkighet däremot då inlärningen sker mellan 11 och 17 år samt 
vuxentvåspråkighet efter 17 års ålder. 

Trots att det inte finns någon allmän enighet i åldersfrågan måste inlärningsålder 
betraktas som en viktig faktor när graden av tvåspråkighet skall definieras. Även andra 
aspekter beaktas, bl.a. konkluderar Long (1990:251) i en översikt över ålderns roll vid 
andraspråksinlärning: "Both the initial rate of acquisition and the ultimate level of 
attainment depend in part on the age at which learning begins." Det gäller då faktorer 
såsom attityder, motivation, inlärningsmiljö och dess inställning till språk, möjligheter till 
att aktivt använda de två språken, typ av inlärning med avseende på om det sker på egen 
hand eller med hjälp av formell undervisning samt inlärarens socioekonomiska bakgrund. 

I sociolingvistisk forskning brukar tvåspråkighet definieras utgående från kriterierna 
ursprung, kompetens, funktion och attityd. Enligt kriteriet ursprung är en person 
tvåspråkig om han har en tvåspråkig bakgrund, t.ex. har vuxit upp i ett hem där det talats 
fler än ett språk eller har föräldrar som haft olika modersmål (Sundman, 1998:38). Den 
språkliga kompetensen syftar enligt Skutnabb-Kangas (1981:84) på hur väl en individ 
behärskar sina båda språk. Som Sundman (ibid.) påpekar är kriteriet ingalunda 
oproblematiskt, utan består av flera delfärdigheter, vilket innebär att de olika 
delfärdigheterna bör studeras innan en persons (eventuella) tvåspråkighet kan fastslås. 
Det funktionella kriteriet riktar intresset mot vad man använder eller kan använda 
språken till: en person betraktas som tvåspråkig om han använder flera än ett språk. 
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Enligt Sundman (ibid.:40) utesluter kriteriet personer som behärskar flera språk men på 
grund av de rådande förhållandena bara använder ett av dem. Sundman (ibid.) föreslår 
därför att kriteriet kunde specificeras så att det gäller dagligt bruk av flera än ett språk, 
eventuellt i en specificerad kontext, t.ex. i hemmet. När det gäller attityder fokuseras ta-
larens eget eller omgivningens förhållningssätt till de båda språken. En person betraktas 
som tvåspråkig om han själv identifierar sig med två olika språkgrupper, vilket dock inte 
behöver sammanhänga med språkfärdighet eller med användning av språket: som 
Sundman (ibid.:40) framhäver kan man tala flytande finska utan att identifiera sig som 
finne. 

När det gäller benämningarna andraspråk och främmande språk ur ett sociolingvistiskt 
perspektiv inlärs ett andraspråk typiskt i målspråksmiljön och har ett betydande inslag av 
informell inlärning (Hyltenstam, 1990:193), dvs. det sker på egen hand utan 
undervisning. Andraspråksinlärning i målspråksmiljön med hjälp av undervisning, med 
en kombination av informell inlärning och formell inlärning, betecknas ibland som 
semiformell inlärning (Viberg, 1987:11). Ett främmande språk däremot inlärs typiskt 
utanför målspråksmiljön med hjälp av formell undervisning. 

En sociolingvistiskt inriktad undersökning som utgår från en positiv uppfattning om 
förhållandet mellan tvåspråkighet och kognitiv utveckling är Lauréns (1994) avhandling 
som jämför en- och tvåspråkiga elever i Finland med avseende på elevernas skriftliga 
produktion på svenska (Laurén ibid.:11). Den grundläggande hypotesen är att de 
tvåspråkiga eleverna uppvisar större språklig kreativitet än de enspråkiga. Laurén 
(ibid.:37) grundar hypotesen på att informanterna lever i en additiv språkmiljö, dvs. i en 
miljö där båda språken har samma status och kan användas i full utsträckning i samhället. 
Detta skapar enligt Laurén förutsättningar för att de tvåspråkiga eleverna skall kunna dra 
kognitiva fördelar av tvåspråkigheten. 

Lauréns (ibid.:210ff.) hypotes blir falsifierad, dvs. det finns inga tydliga skillnader 
mellan de en- och tvåspråkiga eleverna varken med hänsyn till felanalysen eller de 
undersökta performansvariablerna. Tvåspråkiga elever uppvisar sålunda inte större 
kreativitet än enspråkiga. De förstnämnda har dock i stort sett uppnått en lika hög skrift-
språklig kompetens i fråga om de undersökta variablerna som de enspråkiga eleverna. Att 
de tvåspråkiga eleverna inte kan anses mer språkligt kreativa än de enspråkiga eleverna 
kan enligt Laurén (ibid.:212) ha flera förklaringsgrunder. För det första ser det ut som om 
de faktorer efter vilka de en- och tvåspråkiga eleverna har matchats inte räcker till för att 
skilja åt de två grupperna. T.ex. har knappast den socioekonomiska statusen mätt efter 
faderns yrke något samband med varken fel- eller performansvariabler. Inte heller ger 
den några upplysningar om hur de språkliga förhållandena i hemmen är, dvs. om 
eleverna får språkligt stöd eller språklig stimulans i hemmet. Laurén (ibid.:211) anser att 
attitydskapande läsvanor i hemmet förmodligen är viktigare än hemmets ekonomiska 
situation. 

Föräldrars sociala status var ett av kriterierna även i projektet Tvåspråkigheten i 
skolan som pågick vid Åbo Akademi under 1980-talet och gällde skolbarns skriftliga 
färdighet i de två språken finska och svenska. Den sociala statusen bedömdes i projektet 
efter föräldrarnas utbildningsnivå, som mättes med utbildningens längd. Resultatet blev 
att det finns en klar korrelation mellan föräldrarnas sociala status och barnens prestation i 
språktest. (Sundman, 1998: 100, 152) Resultaten är intressanta: Den mest finska 
barngruppen i projektet hade högst social status, men klarade sig sämre än de två svenska 
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grupperna i de svenska språktesten, vilket enligt Sundman (ibid.:153) innebär att den 
dåliga prestationen inte kan förklaras som konsekvens av sociala faktorer. Den sociala 
bakgrunden tycktes vidare ha mycket liten betydelse för de barn som hade svensk 
bakgrund, medan den hade ett klart samband med hur väl de tvåspråkiga presterade i det 
svenska språktestet.  

I Lauréns undersökning var även självskattning en av de ingående faktorerna. Det 
visar sig att graden av tvåspråkighet kan variera bland de tvåspråkiga eleverna, även om 
de flesta av de tvåspråkiga eleverna i undersökningen ansåg sig behärska de berörda 
språken lika bra. Självskattning av språkbehärskningen kan således inte betraktas som en 
helt pålitlig variabel när graden av tvåspråkighet skall definieras. Laurén (ibid.) är vidare 
av den meningen att skillnaderna skulle ha kunnat framgå genom t.ex. ett speciellt 
kreativitetstest, utarbetat för ändamålet, eller genom att undersöka andra språkdrag än de 
aktuella. Hon (1994:211) vill dock understryka att resultatet måste betraktas som något 
positivt. Det tyder ju på att de tvåspråkiga eleverna har lika goda kunskaper i svenska 
som de enspråkiga eleverna. Här spelar omgivningen en avgörande roll: även om svenska 
är ett minoritetsspråk, har båda språken enligt Laurén (ibid.) samma status och kan an-
vändas i alla funktioner i omgivningen. 

En faktor som börjat uppmärksammas är de attityder och målsättningar som föräldrar 
har när de vill uppfostra sina barn tvåspråkigt. Arnberg (1988:124ff.) föreslår tre hy-
potetiska mål för tvåspråkighetsuppfostran hos invandrarfamiljer. För det första kan 
invandrarföräldrarna syfta till en passiv tvåspråkighet, vilket innebär att barnet förstår 
minoritetsspråket - föräldrarnas modersmål - men kanske inte kan tala det. Denna typ av 
tvåspråkighet är analog med idén om impressiv flerspråkighet och expressiv 
enspråkighet, som förespråkades av Epstein (1915:145). Baetens Beardsmore (1982:13f.) 
däremot hänvisar till denna typ med termen receptiv tvåspråkighet och anser därmed att 
denna term borde föredras framför termen passiv eftersom all språklig aktivitet - 
inklusive förmågan att enbart förstå talat eller skrivet språk - innebär aktiva neurologiska 
processer. 

För det andra kan målet vara en aktiv tvåspråkighet där barnet, förutom att förstå det, 
förväntas att åtminstone i någon mån kunna tala minoritetsspråket. Baetens Beardsmore 
(1982:16f.) har även här en annan term och benämner denna typ av tvåspråkighet 
produktiv tvåspråkighet. Fördelen med ett aktivt angreppssätt framför ett passivt är enligt 
Arnberg (ibid.:127) att man kan vara säkrare på att barnet kommer att lära sig minoritets-
språket bra. Nackdelen med den aktiva metoden jämfört med den passiva är dock att 
språkinlärning tar tid från inlärningen av andra viktiga saker. Detta accentueras dock 
ytterligare i den tredje typen av tvåspråkigt angreppssätt, där föräldrarna eftersträvar en 
absolut tvåspråkighet, så att barnet är lika - eller nästan lika - skickligt som infödda talare 
i båda språken. Arnberg (ibid.:128) anser fördelen med absolut tvåspråkighet vara att 
barnet fr.o.m. en tidig ålder får uppleva tvåspråkighetens många fördelar. Hu-
vudnackdelen med absolut tvåspråkighet är som sagt dock att energin som går åt till 
inlärningen av två språk enligt Arnberg (ibid.) kan negativt påverka inlärningen av annat 
som barnet måste kunna. Denna uppfattning påträffas redan tidigare t.ex. hos Pichon 
(1936) som förkastar tvåspråkigheten p.g.a. dess negativa påverkan på barnets övriga 
kognitiva utveckling. Föräldrarna kan dock motarbeta denna eventuellt negativa – såsom 
Arnberg (ibid.) vill framhäva – påverkan genom att hjälpa barnet att använda sin "icke-
språkliga" tid så effektivt som möjligt. 
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Dessa tre hypotetiska mål skall enligt Arnberg (1988:124) uppfattas så att den 
absoluta tvåspråkigheten alltid skall betraktas som det yttersta målet. Föräldrarna måste 
vara medvetna om att detta kräver mycket tid och ansträngning. Om de däremot anser att 
de varken har tillräckligt med tid eller energi att uppnå absolut tvåspråkighet, föreslår 
Arnberg (ibid.) att de hellre än att helt uppge försöken att fostra sina barn till 
tvåspråkighet siktar till den passiva tvåspråkigheten. 

En undersökning som utgår ifrån föräldrars positiva förhållningssätt till tvåspråkighet 
är Huss avhandling om simultan svensk-finsk tvåspråkighet (1991). Huss undersökning 
gäller språkligt blandade svensk-finska familjer i Sverige och uppmärksammar talat 
språk. I de aktuella familjerna har föräldrarna från början valt att uppfostra sina barn 
tvåspråkigt med en simultan, fungerande tvåspråkighet som mål. 

Det visar sig att trots föräldrarnas positiva attityder till tvåspråkighet förblir 
minoritetsspråket finska i en svagare ställning gentemot svenskan. Språkblandning 
förekommer framför allt i barnens finska vilket enligt Huss (1991:134f.) inte 
nödvändigtvis förorsakas av barnens oförmåga att separera de två språksystemen utan 
även av faktorer såsom svenskans starka dominans i omgivningen. Det är i synnerhet 
barnens motivation att lära sig två språk som blir avgörande vid den tvåspråkiga 
uppfostran: om båda språken uppfattas likvärdiga och nödvändiga känner barnet sig 
motiverat att använda och kunna båda språken. Att dessa omständigheter finns är enligt 
Huss (ibid.) föräldrarnas uppgift: de måste skapa en hemmiljö som stimulerar barnets 
språkutveckling och motiverar barnet att använda båda språken, vilket är speciellt viktigt 
i början av inlärningsprocessen. 

Dessutom leder olika strategierna i den tvåspråkiga uppfostran till olika typer av 
språkanvändning: den ursprungligen av Grammont (Ronjat 1913:3) föreslagna principen 
en person–ett språk bidrar enligt Huss (ibid.:136) till att barnet fortsätter att konsekvent 
använda ett visst språk med en viss person även efter det att barnet insett att denna person 
mycket väl kan tala och förstå även det andra av de aktuella språken. Redan Ronjats 
(ibid.:107) undersökning som genomfördes med samma princip uppvisar en likadan 
tendens: barnet fortsätter att tala det språk som han är van vid att använda med en viss 
person även om denna person skulle byta språk och använda det andra av de aktuella 
språken. 

En ytterligare språkanvändningsstrategi som här kan nämnas är den s.k. blandade 
strategin, enligt vilken barnet uppfostras tvåspråkigt så att de berörda språken används 
omväxlande av vuxna. I detta fall utgör föräldrarnas goda kunskaper i de båda språken en 
grundläggande förutsättning, vilken dock inte alltid är för handen. En av de tidigaste 
studierna av den här strategin är den ovan redovisade Ronjats (1913). I undersökningen 
jämför Ronjat de resultat som å ena sidan uppnåtts genom principen en person–ett språk 
och å andra sidan genom den blandade strategin. Ronjats slutsatser blir att de mest 
väsentliga resultaten angående de två språkanvändningsstrategierna är desamma. Blandad 
strategi leder dock till att barnet alltid använder det språk på vilket man vänder sig till 
det, det uppstår således inte några klara domäner för de två språken vilket är fallet vid en 
person–ett språk −principen. Ronjats konklusioner (ibid.:105-113) blir att även om han 
själv betraktar en person–ett språk −principen som den allra säkraste och minst 
ansträngande för barnet, kan likadana resultat också uppnås genom andra strategier. Han 
vill inte heller påstå att en person–ett språk −strategin alltid skulle ge lika bra resultat 
som den gjorde i hans undersökning där det är fråga om ett systematiskt genomfört 
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experiment som utfördes under ytterst gynnsamma omständigheter. Även Arnberg 
(1988:111ff.) understryker att en hel del andra faktorer skall uppmärksammas vid en 
parallell inlärning av två språk. 

Huss (1991:134) undersökning ger vid handen att tvåspråkighet till sin natur är en 
dynamisk process och inte ett statiskt tillstånd. Det är en kombination av faktorer som 
samspelar vid samtidig inlärning av två språk. Om resultatet ses som lyckat eller inte 
måste avgöras utgående från de förväntningar och mål föräldrarna har gett 
tvåspråkigheten. I enlighet med Huss (1991) tenderar Lauréns (1994) undersökning att 
resultera i idén om tvåspråkighetens dynamiska karaktär. Det är en process som är svår 
att fånga vilka kriterier man än utgår ifrån vid definitionen. Såsom angetts ovan ser Huss 
föräldrarnas attityder till samt förväntningar på tvåspråkighet som centrala vid 
tvåspråkighetsutveckling medan Laurén framhäver omgivningens roll – även om 
betydelsen av föräldrarnas positiva inställning till den språkliga utvecklingen också 
framgår tydligt hos henne. De två undersökningarna kan anses sammanfalla i en viss 
utsträckning beträffande de respektive utgångspunkterna – det gäller i båda två  
blandspråkiga hem där barnet tillägnar sig båda språken från en tidig ålder. Det är dock 
knappast möjligt att jämföra studierna direkt med varandra eftersom de förhållanden som 
gäller för respektive undersökning och dess informanter skiljer sig avsevärt från 
varandra. Det är i Huss arbete fråga om en situation där det andra av de berörda språken 
varken har någon officiell status eller allmän användning i samhället, medan det i 
Lauréns undersökning är fråga om en additiv språkmiljö där de två språken – som landets 
officiella språk – hävdas ha samma status och användning. Laurén (1994:212) påpekar 
dock att även om svenskan på undersökningsorten är minoritetsspråk, kan den användas 
likvärdigt med finskan i alla samhällets områden. De två studierna visar dock tydligt hur 
tvåspråkighet alltid – vissa förhandskriterier på tvåspråkighet till trots – måste beakta den 
verkliga situation som de undersökta personerna lever i.  

Tvåspråkighetsforskning har från 1900−talets början fram till våra dagar genomgått 
grundläggande ändringar. En negativ syn på tvåspråkighet dominerade klart i de tidigaste 
studierna. Denna syn ersattes dock fram mot mitten av 1900-talet av en positiv syn, enligt 
vilken tvåspråkighet ansågs främja den intellektuella utvecklingen. Tendensen idag 
innebär dock ett mera kritiskt synsätt på tvåspråkighet: även om tvåspråkighet tillerkänns 
en hel del fördelar, tar man också hänsyn till de nackdelar som (eventuellt) finns. Såsom 
ovan framgår anser bl.a. Arnberg (1988; se även McLaughlin 1984) att forskningen inte 
helt entydigt kunnat påvisa att tvåspråkighetens positiva eller negativa effekter. 

Utvecklingen har också gått i riktning mot alltmer differentierad forskning inom 
området: tvåspråkighet betraktas inte längre som en enhet utan det tas fasta på att det 
finns olika typer av tvåspråkighet. Kriterierna för de olika typerna varierar alltefter de 
utgångspunkter som de olika undersökningarna baseras på: sociolingvistiskt inriktad 
forskning beaktar olika typer av sociala faktorer, medan psykolingvistiskt inriktad 
forskning framhäver de utvecklingspsykologiska faktorerna vid definiering av 
tvåspråkighet. Begreppet tvåspråkighet är emellertid fortfarande ett diffust begrepp som 
används på olika sätt beroende på de olika kriterier man utgår ifrån i definitionerna. 

Såsom ovan framgått har olika undersökningar emellertid inte kunnat visa att en viss 
typ av språkinlärning alltid leder till samma typ av tvåspråkighet. Tidpunkten för den 
första kontakten med det andra språket t.ex. kan inte enbart utgöra något avgörande 
kriterium för definiering av tvåspråkighetstypen utan, såsom Håkansson (1994:6) 
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påpekar, även andra aspekter måste beaktas. Detta tyder enligt henne (ibid.) på att det är 
fråga om en kombination av faktorer - som bl.a. ålder, personlighetstyp, attityder, 
motivation - som påverkar språkinlärningen. I recensionen av  Lauréns (1994) 
avhandling framhäver Søndergaard (1995:194) betydelsen av det ”negativa” resultatet 
angående större kreativitet hos tvåspråkiga personer och ser resultatet som en början till 
en tredje fas i forskningen i förhållandet mellan tvåspråkighet och kognition: ”[…] hvis 
hovedtendens må antages at blive, at det ikke er tosprogetheden i sig selv, der afgør, om 
slutresultatet bliver positivt eller negativt eller ‘neutralt’ […] men det er de mange ikke-
sproglige faktorers indviklede samspil.” 

Den senaste forskningen i språkinlärning har inneburit en intensiv debatt om slutnivån 
(‘ultimate attainment’) vid andraspråksinlärning, dvs. om en andraspråksinlärare kan nå 
infödd nivå i andraspråket i alla dess områden. De flesta argument i diskussionen har 
kretsat kring frågan om språkinlärningsålder och dennas inverkan på den slutliga nivån i 
andraspråksbehärskningen. Diskussionen rör i synnerhet begreppet ‘kritisk period’ i 
språkinlärning. Lennebergs (1967:153) klassiska hypoteser om förstaspråksinlärning 
utgår från begreppet kritisk period. Enligt den starka versionen av hypotesen kan ingen 
inlärning ske om barnet inte utsätts för ett språk före en viss ålder (ca 13 år). Enligt den 
svagare versionen av hypotesen kan viss inlärning ske även efter denna ålder, men infödd 
kompetens kan inte nås och inlärningen är mer irreguljär. Följaktligen har 
utgångspunkten inom forskning i andraspråksinlärning ofta varit att det, i likhet med vid 
förstaspråksinlärning, finns en kritisk period för andraspråksinlärning under vilken 
inlärningen lyckas men efter vilken den blir ofullständig. 

Enligt Long (1990:257) stöder bl.a. studier av vargbarn (‘wolf-children’ eller ‘feral 
children’) Lennebergs hypotes. Ett fall som kanske mest utförligt kunnat redovisas är 
fallet Genie. Genie blev allvarligt misshandlad och isolerades helt vid 20 månaders ålder. 
Hon hittades av myndigheterna när hon var nästan 14 år gammal och var då en primitiv 
varelse som inte kunde stå rakt eller tugga – och saknade språk. Efter att ha blivit 
omhändertagen lärde hon sig språket (engelska) mycket snabbt, men inlärningen 
upphörde innan infödd nivå uppnåddes. Det var speciellt morfologi och syntax som 
drabbades. Därtill kunde hon bättre förstå än producera språk. Även studier av 
teckenspråk som förstaspråk visar samma tendenser: om teckenspråksinlärning börjas i 
tidig barndom kan språkinläraren nå infödd nivå i teckenspråket. Nära infödd nivå 
uppnås då inlärningen börjas mellan 4 - 6 års ålder. Inlärningen efter 12 års ålder 
däremot innebär irreguljär inlärning och leder till felaktigt språk. Long (ibid.:259) ser 
både studier av vargbarn och teckenspråksinlärning som stöd för Lennebergs svaga 
hypotes om språkinlärning, dvs. att det finns en kritisk period för förstaspråksinlärning. 
Någon inlärning är möjligt även när den börjar i en senare ålder, efter den kritiska 
perioden, men inlärningen är irreguljär och ofullständig. Inlärningen är ofta snabbare än 
vid normal förstaspråksinlärning, men infödd nivå kan inte nås. 

Lenneberg (1967:141) däremot framhäver att det kan vara svårt att avstå från att 
hänvisa till historier om vargbarn när det gäller den kritiska perioden för 
förstaspråksinlärning, men påpekar att dessa historier i regel är ofullständiga 
beskrivningar där den mest elementära informationen fattas eller har utelämnats, och 
således inte kan användas som evidens för den kritiska perioden: ”Descriptions of 
children supposedly reared by wolves or growing up in forests by themselves are 
plentiful, but none is trustworthy. […] The only safe conclusion to be drawn from the 
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multitude of reports is that life in dark closets, wolves’ dens, forests, or sadistic parents’ 
backyards is not conductive to good health and normal development.” (1967:141f.) 

Longitudinella studier (se Long, 1990:265) i andraspråksinlärning visar att bara 
inlärning från mycket tidig barndom leder till infödd nivå i andraspråket, trots flera års 
exponering för andraspråket (t.ex. i andraspråksmiljö i högre ålder), och att inlärning av 
andraspråkets fonologi, morfologi och syntax är mognadsberoende. Dessa kan inläras 
under den kritiska perioden för andraspråket medan inlärningen efter denna period blir 
svår och ofullständig.  

De teorier som förnekar existensen av en kritisk period för andraspråksinlärningen 
baserar förklaringen på affektiva, sociala och psykologiska faktorer. Misslyckandet i 
andraspråksinlärning har förklarats med faktorer som attityd, motivation och 
självvärdering. Enligt Long (1990:275) kan dessa dock inte förklara varför olika 
lingvistiska domäner drabbas av försämringen tidigare, t.ex. fonologi före syntax, eller 
varför olika attityder till andraspråket hos språkinlärare inte påverkar inlärningen. Ett 
annat försök till förklaring av dålig inlärning av ett andraspråk har varit kvaliteten och 
kvantiteten av inflödet, dvs. det språk en inlärare kommer i kontakt med. Yngre inlärare 
påstås få tydligare och enklare inflöde, medan äldre kan ta emot mera komplicerat inflöde 
eftersom de bättre kan förhandla om betydelser. Dessutom får yngre inlärare mer inflöde 
än äldre, eftersom äldre är bättre inlärare överhuvud och klarar andraspråksinlärningen 
väl med mindre inflöde. Studierna inom andraspråksforskning har emellertid kunnat visa 
att äldre inlärare inte når infödd nivå i andraspråket trots inflöde under en längre tid, och 
att mängden inflöde inte har något samband med andraspråksinlärningen. Long 
(ibid.:279) menar således att det i likhet med vid förstaspråksinlärning finns en kritisk 
period för andraspråksinlärning med ungefärligen samma åldersgränser som för 
förstaspråket. Inlärare som börjar efter 6 års ålder kan bli flytande andraspråkstalare men 
dock med fonologisk brytning; infödd nivå i fonologi kan inte nås om inlärningen börjas 
efter 12 års ålder. Inlärare som börjar först efter 15 års ålder bryter dessutom syntaktiskt 
och morfologiskt. Därtill kan inlärare, som börjar sent (efter 7 års ålder), inte nå infödd 
kompetens med avseende på kulturellt lämpliga ämnesval, samtalsstrategier eller 
andraspråkets pragmatik överhuvud utan drabbas av en ‘diskursaccent’ (Scarcella, 
1983:109). Slutsatserna kan enligt Long (1990:280) framställas på följande sätt: 

 
1. Inlärningsåldern påverkar den initiala takten och slutliga nivån i andraspråket 
2. Det finns en kritisk period i förstaspråks- och andraspråksinlärning under vilken 

inlärning av olika lingvistiska färdigheter lyckas och efter vilken den blir 
ofullständig 

3. Försämrad inlärningsförmåga är kumulativ, dvs. drabbar olika lingvistiska domäner 
efter varandra (inte alla på en gång), och gäller inte bara fonologi 

4. Försämrad förmåga drabbar några individer redan vid 6 års ålder, och inte först 
under puberteten  

 
En helt motsatt syn presenteras av många forskare inom universell grammatik, UG, dvs. 
att infödd kompetens i andraspråket kan nås även när språkinlärning börjas senare i livet 
(bl.a. Chomsky, 1988; White & Genesee, 1996). Denna synvinkel utgår från idén om att 
lingvistisk kompetens stammar från en medfödd kunskap, universell grammatik, som 
innehåller abstrakta principer och parametrar som tvingar fram vår kunskap om språk. 
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Det finns med andra ord en kärngrammatik, som består av universella principer som i 
olika språk realiseras i form av olika parametrar. Dessa principer är gemensamma för alla 
språk, och kunskap om dem en medfödd egenskap hos alla barn. I olika språk motsvaras 
principerna av olika parametrar. Värden för parametrar inlärs inte utan de utlöses av (‘are 
being triggered’) av språklig input. Barnet hittar parametrarna för dessa principer genom 
att få språklig input, dvs. det som ett barn lär sig, det som inte är medfött, är värden för 
dessa parametrar i olika språk, medan principerna bakom parametrarna förblir desamma. 
Det är språklig input som i UG utlöser värdet för en viss parameter i ett visst språk. Det 
centrala antagandet inom UG är således att slutnivån i andraspråket kan vara identisk 
med infödd nivå oberoende av den ålder vid vilken inläraren för första gången utsätts för 
andraspråket. Följaktligen finns inga kritiska perioder för vare sig förstaspråks- eller 
andraspråksinlärning. 

White och Genesee (1996) avser att visa att språkinlärningsåldern inte nödvändigtvis 
påverkar slutnivån i andraspråket. Deras utgångspunkt i en undersökning är informanter 
med nära infödd (‘near native’) kompetens i andraspråket. Av informanterna har 89 
engelska som andraspråk. 19 engelsktalande enspråkiga fungerar som kontrollmaterial. 
51 av samtliga andraspråkstalare är födda i Kanada, 38 har invandrat till Kanada i en 
senare ålder. 58 av andraspråkstalarna har franska som modersmål, 8 något germanskt 
språk, 8 något romanskt språk (annat än franska) och de återstående 15 olika språk. 
Andraspråkstalarna har klassificerats i fyra grupper på basis av inlärningsåldern: 0-7 år, 
8-11 år, 12-15 år och 16 år och över. Informanternas muntliga färdigheter i andraspråket 
evaluerades med avseende på uttal, morfologi, syntax, lexikala val, flyt och 
helhetsintryck av ”nativeness” hos informanterna. Dessutom redogjordes för 
informanternas språkliga bakgrund med hjälp av en skriftlig enkät och intervjuer. All 
formell andraspråksundervisning före invandringen ignorerades. På basis av dessa 
uppgifter klassificerades andraspråkstalarna i två grupper: icke-infödda och nära infödda. 
Själva evalueringen baserades på test i grammatisk korrekthet och frågeformulering. När 
det gällde grammatisk korrekthet testades informanternas reaktionstid och antalet 
korrekta svar. Det visade sig att det inte fanns några skillnader mellan de nära infödda 
och infödda informanterna, medan de icke-infödda informanterna reagerade något 
långsammare. När det däremot gällde grammatisk korrekthet fanns knappast några 
skillnader mellan de tre grupperna. De nära infödda och infödda informanterna 
reproducerade frågor på ett identiskt sätt, medan det hos de icke-infödda fanns fler 
ogrammatiska formuleringar. 

White och Genesee (1996:258) drar slutsatsen att slutnivån i andraspråket kan vara 
identisk med infödd nivå och att informanternas performans inte visar några tecken på 
försämrad färdighet i andraspråket p.g.a. en senare inlärningsåldern. Infödd nivå kan nås 
oberoende av den ålder vid vilken inläraren för första gången på riktigt utsätts för 
andraspråket, vilket enligt White och Genesee (ibid.) visar att det inte finns någon kritisk 
period för andraspråksinlärning. De tillerkänner emellertid åldern en viss roll vid 
andraspråksinlärning:  

In other words, the fact that ultimate attainment can be fully native-like 
regardless of age of initial acquisition does not mean that it is always so, or that 
attainment of near-native speaker status is typical. We accept the phenomenon 
of age effects - that adult learners are often less successful than younger 
learners. (White & Genesee, 1996:258f.) 



 

 

27  

 

 
Ett skäl till att informanterna i allmänhet lyckades mycket väl i undersökningen och att 
några effekter av inlärningsåldern inte kunde observeras, kan delvis vara valet av 
informanter. White och Genesee (ibid.:261) avslutar undersökningen med att konstatera 
att det är oerhört viktigt att undersökningar som gäller slutnivån i andraspråket inkluderar 
andraspråkstalare som kan påvisas ha nått infödd kompetens i andraspråket. Deras egna 
resultat av undersökning av sådana talare visar att nära infödd nivå kan vara identisk med 
infödd nivå, och att vuxna inlärare kan uppnå en lingvistisk kompetens i andraspråket 
som inte kan skiljas från de infödda talarnas kompetens. 

Enligt Felix (1995:139) uppmanar White (1993) forskare inom andraspråksinlärning 
att inte bry sig så mycket om att påvisa om UG är tillgänglig eller inte vid 
andraspråksinlärning utan att snarare koncentrera sig på mera detaljerade beskrivningar 
av hur andraspråksinlärare överhuvudtaget behärskar andraspråket. Det finns ett 
grundläggande faktum som de flesta andraspråksforskare accepterar oavsett de olika 
teoretiska perspektiven, dvs. att det som karakteriserar förstaspråksinlärning hos ett barn 
inte gäller – åtminstone inte på ett identiskt sätt – andraspråksinlärning hos en vuxen 
(Felix, 1995:140f). Fyra huvudskillnader kan urskiljas mellan ett barns inlärning av 
modersmålet och en vuxens inlärning av ett andraspråk. Den mest uppenbara skillnaden 
är den slutliga nivån en inlärare når: alla förstaspråksinlärare når en infödd kompetens i 
modersmålet, medan vuxna andraspråksinlärare typiskt inte gör det. Den andra skillnaden 
är s.k. fossiliserad variation, vilket innebär att andraspråksinlärare simultant använder 
både grammatiska och ogrammatiska strukturer. Den tredje hänvisar till 
förstaspråksinlärares potential för språkinlärning och bristen av den hos 
andraspråksinlärare. Detta betyder att förstaspråksinlärare kan lära sig vilket som helst 
språk med samma framgång, medan andraspråksinlärare betraktar några språk som 
svårare att lära sig än andra. Den fjärde skillnaden utgörs av interferens, dvs. 
andraspråksinlärares tendens att föra över strukturer från modersmålet till andraspråket. 
(Felix, ibid.) 

Den senaste forskningen i andraspråksinlärning hävdar att det finns ett antal 
strukturella domäner där andraspråksinlärare ser ut att tillägna sig en intuitiv kännedom 
om målspråket som på ett visst sätt motsvarar den hos förstaspråksinlärare. Denna 
forskning  påstår enligt Felix (1995:141) följande: På grund av det faktum att 
andraspråksinlärare redan har kunskaper i ett språk och att detta språk representerar 
egenskaper av UG, är det möjligt att veta hur UG ser ut i andraspråket åtminstone inom 
vissa domäner. Felix (ibid.) ställer frågan om det är möjligt för en förstaspråkstalare att 
veta att en viss egenskap i modersmålet är en universell egenskap medan en annan inte är 
det? Enligt henne bör frågan besvaras nekande: En infödd talare som inte har kunskaper i 
andra språk betraktar alla egenskaperna i modersmålet som jämställda, eftersom det inte 
finns något i modersmålet som avslöjar att en del egenskaper är universella medan en del 
inte är det. Felix (ibid.) tar som exempel en fransk inlärare av japanska. Inläraren vet att 
franskan tillåter frågor av typ Tu vas où? eller alternativt Où vas-tu? Japanskan tillåter 
inte frågor i enlighet med den senare typen, medan den förra typens frågor är helt 
korrekta. Det finns dock ingenting i franskan som avslöjar för inläraren att den förra 
typens frågor ovan är universella medan den senare typen snarare utgör en språkspecifik 
egenskap. Detta leder till att inläraren lätt kan dra en felaktig slutsats om att frågor 
analogt med de senare är helt grammatiska och korrekta i japanskan.  
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I en utförlig översikt över ålderns roll vid språkinlärning konstaterar Singleton 
(1989:80) att diskussionen om kritisk period vid andraspråksinlärning har roterat mellan 
fyra teser. En, som direkt utgår från tanken om den kritiska perioden och dess inverkan 
på andraspråksinlärningen, framför att yngre inlärare av ett andraspråk är mera effektiva 
och framgångsrika än äldre inlärare, och att gränsen mellan yngre och äldre inlärare 
ligger vid tonåren. En annan intar en motsatt ställning genom att påstå att äldre inlärare är 
mera effektiva och framgångsrika än yngre inlärare. En tredje föreslår att yngre inlärare 
är mera effektiva och framgångsrika än äldre inlärare men endast inom vissa områden, 
dvs. i att de bättre tillägnar sig andraspråkets muntliga färdigheter och/eller de 
grundläggande kommunikativa färdigheterna. En fjärde uppfattning hävdar att äldre 
inlärare är mera effektiva än yngre vid initialskedet av språkinlärningen, men att ju yngre 
en inlärare är vid början av språkinlärningsprocessen desto mer framgångsrikt blir 
resultatet. 

Efter en omfattande genomgång av relevant forskning blir Singletons (ibid.:137f.) 
konklusion att det inte finns tillräckligt evidens för de två första teserna. Detsamma ser ut 
att gälla den tredje, dvs. det har enligt Singleton (ibid.) inte kunnat bevisas att yngre 
inlärare presterar bättre än äldre inlärare på andraspråkets fonetiska/fonologiska nivå. Det 
enda ställningstagande som styrks är det enligt vilket ju tidigare ett andraspråk börjar 
läras in, desto bättre blir resultatet. Det har enligt Singleton (ibid.) inte heller kunnat 
påvisats att själva processen av språkinlärning skulle vara åldersbetingad. Det har visats 
att andraspråksinlärare i stort följer samma inlärningsväg som förstaspråksinlärare, och 
att äldre andraspråksinlärare i stort följer samma inlärningsväg som yngre, även om 
”There is some evidence that older learners may draw more than younger learners on 
general intelligence in acquiring a second language but, on the other hand, evidence on 
putative age-related differences in the contribution of different language learning 
environments is contradictory and difficult to interpret.” (Singleton, ibid.:138). 

2.2  Talaktsteori 

2.2.1  Ursprung och utveckling 

Den språkfilosofiska talaktsteorin av moralfilosofen Austin (1962) följdes av kritiska 
översikter och utvecklingsförslag främst av filosofen Searle (1969, 1972, 1975, 1976) 
och lingvisten Edmondson (1981a, 1981b). Teorin har tillämpats i samband med diverse 
undersökningar gällande andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. I de 
studier som inte direkt tillämpar Austins talaktsteori benämns talakter ibland som 
språkhandlingar eller kommunikativa handlingar. T.ex. Norrby (1996:64) använder 
begreppen talakt och talaktsteori enbart då diskussionen rör sig om klassisk talaktsteori i 
Austins och Searles anda, medan hon annars använder termerna språkhandling eller 
kommunikativ handling när det gäller yttrandenas funktioner i diskursen. 

Huvudidén i talaktsteorin var att när en människa yttrar sig gör han samtidigt något, 
dvs. yttranden betraktas som akter som gör något. Det klassiska exemplet hos Austin 
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(1962:5f.) är I do som en del av en vigselceremoni. Enligt Austin (ibid.) ”[…] to utter 
such sentences in the appropriate circumstances is not to desribe my doing of what I 
should be said in so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is to do it.” Det 
finns enligt Austin (ibid.:94) tre olika typer av akter som gäller samtidigt. För det första 
lokuta akter (‘locutionary acts’) som gäller ett yttrandes propositionella innehåll, dvs. att 
man yttrar något. För det andra illokuta akter (‘illocutionary acts’) som innebär tolkning 
av en lokut akt med ett bestämt propositionellt innehåll i olika kontexter. Och för det 
tredje perlokuta akter (‘perlocutionary acts’) som avser den (avsiktliga eller oavsiktliga) 
effekt som ett yttrande kan ha på lyssnaren i en given situation. (ibid.:101f.) Det 
propositionella innehållet av yttrandet Vad varmt det är här är ett konstaterande av en 
omständighet. I en viss kontext kan det dock betraktas som en begäran, en illokut akt. 
Yttrandet kan leda till att lyssnaren (eller talaren) öppnar ett fönster, vilket utgör dess 
perlokuta akt. 

Searle (1972) utgår i sin teori från hypotesen att tala ett språk är att genomföra talakter 
och att dessa akter i regel möjliggörs och genomförs i enlighet med ett antal bestämda 
regler om hur lingvistiska element används. Att producera ett yttrande under givna 
omständigheter är en illokut akt vilken är den minsta enheten i lingvistisk 
kommunikation och vilka utgör fullständiga talakter (ibid.:137). Och vidare, talaren kan i 
olika akter utföra andra akter som är gemensamma för alla de aktuella akterna. Detta kan 
exemplifieras med å ena sidan en påståendeakt Sam smokes habitually och å andra sidan 
en frågeakt Does Sam smoke habitually? I de två yttrandena hänvisas till samma referent 
(Sam) och samma innehåll (smokes habitually) även om referenten och innehållet i de två 
enbart utgör en del av de fullständiga talakterna (påstående resp. fråga) som är olika 
varandra. Samma referent och samma innehåll kan därför förekomma när olika talakter 
utförs. Searle följer således den distinktion som ursprungligen föreslogs av Austin. 

Att tala ett språk − eller att utföra illokuta akter − innebär enligt Searle (1969:12) att 
engagera sig i ett mycket komplext, regelstyrt beteende. Att lära sig ett språk och att 
behärska det förutsätter att man lär sig och behärskar dessa regler. Searle (1972:138f.) 
urskiljer två typer av regler: sådana som styr existerande beteendeformer, regulativa 
(‘regulative rules’) och sådana som utformar en verksamhet men i synnerhet möjliggör 
verksamheten, konstitutiva (‘constitutive rules’). Regulativa regler är sådana som 
utformar en redan existerande verksamhet och de kan i prototypa fall definieras eller 
parafraseras som imperativer − Officers are to wear ties at dinner. Konstitutiva regler 
däremot formuleras på ett helt annorlunda sätt, som Searles exempel a touchdown is 
scored when a player crosses the opponents' goal line in possession of the ball while a 
play is in progress visar. Sådana icke-imperativiska konstitutiva regler uppfattas enligt 
Searle (ibid.) knappast som regler. Regulativa regler har i regel formen Gör X eller Om Y 
gör X. Några av de konstitutiva reglerna har samma form men i de viktigaste fallen har 
de formen X räknas som Y. Det kan t.ex. frågas Hur kan en touchdown ge sex poäng?. 
Frågan kan enligt Searle (ibid.) besvaras enbart genom att fastslå en regel X räknas som 
Y. Det är de konstitutiva reglerna som är typiska för genomförandet av talakter, dvs. 
språkets konstitutiva regler som möjliggör löften, frågor, påståenden osv. (Segerdahl 
1998:66f.) 

Ett språks semantiska system kan enligt Searle (1972:140f.) betraktas som en serie av 
konstitutiva regler, i enlighet med vilka illokuta akter genomförs. Följande yttranden 
skulle i en given situation representera olika illokuta akter: 
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Utterance Illocutionary act 
 
1. Will John leave the room? question 
2. John will leave the room.  assertion about the  
 future 
3. John, leave the room! request 
4. Would that John left the room. expression of wish 
5. If John will leave the room, I will leave also. hypothetical expression 
 of intention 

 
Det finns emellertid vissa sidoakter som är gemensamma för alla de fem illokuterna. I var 
och en hänvisar talaren till en viss person John och en viss akt of leaving the room of that 
person. Även om illokuterna är olika, är åtminstone några av de icke-illokuta akterna 
desamma. Det finns ett gemensamt innehåll i alla de fem illokuterna, dvs. that John will 
leave the room. Detta gemensamma innehåll kan isoleras genom parafrasering, dvs. I 
assert that John will leave the room, I ask whether John will leave the room. Det 
gemensamma innehållet utgör propositionen av dessa illokuta akter, vilket innebär att i 
de fem yttrandena ovan uttrycker talaren propositionen that John will leave the room. 
Searle (ibid.:141) gör vidare skillnad mellan en proposition och ett påstående som 
uttrycker denna proposition. Detta innebär att propositionen that John will leave the 
room uttrycks i de fem yttrandena men endast i 2. gäller propositionen. Ett påstående är 
en illokut akt medan propositionen inte är en akt, även om akten att uttrycka en 
proposition utgör en del i utförandet av vissa illokuta akter. Att uttrycka en proposition är 
en propositionell akt − inte en illokut akt − som inte kan förekomma ensamt utan alltid 
uttrycks i en illokut akt. Det finns således en disktinktion mellan en illokut akt och det 
propositionella innehållet av en illokut akt. Alla illokuta akter har emellertid inte något 
propositionellt innehåll (interjektioner som Hurrah, Ouch). (Searle, 1972:141) 

Ur ett semantiskt perspektiv görs skillnad mellan den propositionella indikatorn i 
yttrandet och indikatorn för dess illokuta styrka. Yttrandet har två, inte nödvändigtvis 
separata delar, dvs. ett element som indicerar propositionen och ett medel som anger 
illokut styrka. Indikatorn för den illokuta styrkan visar hur propositionen skall tolkas, 
dvs. vilken illokut akt talaren uttrycker i yttrandet. I engelskan fungerar enligt Searle 
(1972:142) bl.a. ordföljd, betoning, intonation och performativa verb som indikatorer för 
illokut styrka av ett yttrande. Talaren kan indicera typen av illokuten genom att inleda 
yttrandet med verb som I apologize, I warn, I state. Illokut styrka behöver emellertid inte 
signaleras med dylika verb, utan den kan i regel avslöjas på basis av kontexten. 

Searle (1976:1f.) gör ett försök att definiera antalet illokuta akter, vilka enligt honom 
konstituerar basenheter i all mänsklig lingvistisk kommunikation. Han syftar vidare till 
att utveckla en välgrundad klassificering av illokuta akter i vissa baskategorier. 
Semantiska skillnader mellan olika illokuta akter leder även till syntaktiska skillnader, 
vilket enligt Searle (ibid.) innebär att bastyper av illokuter realiseras på olika sätt i olika 
språks syntaktiska system. Utgångspunkten utgörs av distinktionen mellan ett yttrandets 
illokuta styrka och dess propositionella innehåll. Searles (ibid.:22f.) konklusion är att det 
finns fem grundläggande saker människor gör med språk: (1) talarna berättar om hur det 
förhåller sig med saker, (2) talarna försöker få andra att göra något, (3) talarna engagerar 
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sig i att göra något, (4) talarna uttrycker sina känslor och attityder och (5) talarna 
åstadkommer förändringar genom sina yttranden. Searle (ibid.) påpekar dock att mer än 
en av dessa görs ofta samtidigt i ett och samma yttrande. 

I början av 1980-talet återupptas talaktsteorin i kritisk diskussion av Edmonson. 
Utgångspunkten i Edmondsons studier (1981a och 1981b) är att omtolka begreppet 
illokut akt för att kunna tillämpa det i analysen av diskurs på ett relevant sätt. Även om 
Austin enligt Edmondson (1981b:20) erkänner existensen av en interaktiv komponent i 
talakter, gör han detta endast implicit genom att introducera begreppet perlokut akt. 
Edmondson (ibid.) hävdar vidare att perlokuta akter i austiniansk bemärkelse inte kan 
betraktas som del av en talakt på samma sätt som lokuta och illokuta akter. 

Searle (1976) föreslår en klassificering av illokuta akter som ett alternativ till Austins 
taxonomi. Vagheten i Austins taxonomi enligt Searle (ibid.:8ff.) är i synnerhet att i stället 
för att lista illokuta akter, innehåller taxonomin engelskans illokuta verb, vilka ytterligare 
inte alla är illokuta verb. Edmondson (1981b) utgår speciellt från Searles talaktsteori och 
studerar hur den kan anses erbjuda sådana teoretiska ramar inom vilka det är möjligt att 
beskriva det som görs när något yttras av en talare i en pågående diskurs. Edmondsons 
(1981b:22) konklusion blir att även om Searles fem kategorier av illokuta akter kan anses 
täcka största delen av yttranden i talad diskurs, är dessa kategorier så omfattande att deras 
relevans i analys av talad diskurs är begränsad. Anledningen till detta är enkel: Searle 
karakteriserar enligt Edmondson (1981a:489f.) inte enheter av kommunikativt beteende 
utan – och på liknande sätt som Austin enligt Searle själv – klassificerar illokuta verb. Ett 
exempel därpå är Searles kriterium enligt vilket det finns akter där det motsvarande 
illokuta verbet kan användas performativt, och akter där det motsvarande illokuta verbet 
inte kan användas på detta sätt. Enligt Edmondson (ibid.) innebär kriteriet att varje 
illokut akt har ett motsvarande illokut verb. Ett annat problem i Searles klassificering är 
att resultatet blir arbiträrt: Searle föreslår fem kategorier av illokuta akter men påpekar att 
mer än en av dessa ofta utförs i samma yttrande. Enligt Edmondson (ibid.:491) detta kan 
tolkas bl.a. så att olika typer av propositioner kan uttryckas simultant. 

Austins performativa analys, som Searle också grundar sin teori på, borde enligt 
Edmondson (1981b:23) ersättas med en deskriptiv tolkning av öppna performativa 
yttranden. Den centrala frågan i Edmondsons deskriptiva tillvägagångssätt är hur några 
yttranden väl kan beskrivas med hjälp av performativa formuleringar, medan det finns 
andra som inte kan beskrivas på samma sätt. Som mindre viktigt ser Edmondson däremot 
den searlianska frågan om huruvida termer som kan förekomma i öppna performativa 
yttranden karakteriserar alla grundläggande saker vi kan göra med språket. Edmondson 
(1981b:25) konkluderar att de illokuta kategorierna hos Searle är common-sense 
kategorier, och inte sådana tekniska kategorier som krävs när verbalt beteende i talad 
diskurs skall karakteriseras. Han medger emellertid att illokuta akter utgör – åtmistone i 
viss mening – en viktig aspekt i det som sägs när något görs. För att vidare utveckla 
begreppet illokut akt återvänder Edmondson (1981b: 26f.) till Austin och dennes 
klassiska exempel på performativer: 

 
(a) I bet you sixpence that P 
(b) I promise I'll come 
(c) I do 
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Illokuta akter kan på grund av dessa exempel definieras som akter som genomförs av en 
talare genom att denne yttrar specifika lokuta akter under lämpliga omständigheter. 
Edmondson (ibid.) påpekar dock att detta inte alltid är fallet eftersom doing it vid vissa 
performativer innebär kooperativ verksamhet. Detta leder till att om lyssnaren vägrar att 
slå vad om P i (a) ovan, inte någon vadhållning har skett. Ifall lyssnaren inställer eller på 
annat sätt upphäver talarens löfte i (b) har talaren inte bundit sig för att komma, även om 
han lovar att göra det. Kooperation krävs vidare tydligt i exempel (c): genom att säga I 
do under vigseln blir talaren inte gift med någon - om inte även den andra parten säger I 
do i sammanhanget. Edmondson (1981a: 497) introducerar därför det sociala begreppet 
lyssnarstödjande maxim (‘Hearer-Support Maxim’).  

Genom att tillfoga den kooperativa principen i illokuta akter föreslår Edmondson 
(1981b:26) antingen att begreppet illokut akt behöver utvidgas till att innefatta även 
andra faktorer än propositionen, talaren och hans avsikter, eller att begrepp som löfte 
eller vadhållning inte skall betraktas som illokuta akter i teknisk bemärkelse. I själva 
verket ser Edmondson (ibid.:27) begreppet illokut akt inom diskursanalys som en teknisk 
fråga snarare än som ett searlianskt common-sense begrepp som manas fram av diverse 
lexikala enheter. Ifall en illokut akt betraktas som lokut akt genom vilken talaren 
uttrycker sina attityder till eller känslor för en viss händelse eller omständighet ser 
Edmondson (ibid.) termer som lova, bjuda på, begära, slå vad i deras vardagliga 
betydelse som vilseledande. 

Edmondsons (1981b:30) slutsatser i hans omtolkning av talakter blir att om illokuta 
akter skall betraktas som yttranden genom vilka talaren kommunicerar sina känslor, 
attityder, förmodanden och intentioner i relation till en viss händelse eller omständighet, 
är det nödvändigt att hitta lämpliga tekniska termer för att beskriva dessa akter. Den 
ovannämnda lyssnarstödjande maximen förespråkas som en faktor för att evaluera 
deltagarnas beteende i talad diskurs. Det borde vidare göras skillnad mellan lokuta och 
illokuta akter, och (den searlianska) tanken om att flera illokuta akter skulle kunna 
förekomma samtidigt i ett och samma yttrande borde övergivas helt. Det är enligt 
Edmondson (ibid.) dessutom nödvändigt att varje yttrande med viss illokut styrka har ett 
enda värde – även om illokut styrka inte alltid är direkt bestämbar utan i många fall 
strategiskt obestämbar, dvs. behöver förhandlas om. 

2.2.2  Indirekta talakter 

Den enklaste kommunikation innebär enligt Searle (1975:59ff.) att en talare yttrar sig och 
menar exakt och bokstavligt det han säger. Talaren kan emellertid även yttra sig och 
mena det han säger och också mena något utöver det. Yttrandet I want you to do it är 
avsett som ett påstående, men primärt som en begäran som görs genom ett påstående. 
Fall där en illokut akt genomförs indirekt genom utförandet av en annan är indirekta 
talakter. 

Det problematiska med indirekta talakter är hur talaren kan säga något och mena det 
men samtidigt mena något annat. Och i synnerhet hur lyssnaren kan förstå den indirekta 
talakten när det han hör och förstår betyder skilda saker. Searles (ibid.) svar är att genom 
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indirekta talakter kommunicerar talaren mer än vad han egentligen säger genom att anlita 
de för talaren och lyssnaren gemensamma bakgrundskunskaperna, både lingvistiska och 
icke-lingvistiska, både förnuft och slutledningsförmåga. 

För att bättre beskriva indirekta talakter introducerar Searle (1975:62) begreppen 
primära och sekundära illokuta akter. Talarens förslag Let's go to the movies tonight 
avvisas av lyssnaren med I have to study for an exam. Den primära illokuta akten som 
lyssnaren genomför är ett avvisande av talarens förslag, medan den sekundära illokuta 
akten informerar talaren om att lyssnaren måste studera till en tentamen. Den sekundära 
illokuta akten är enligt Searle (ibid.) bokstavlig, medan den primära illokuten är icke-
bokstavlig. Frågan är då hur lyssnaren kan förstå den icke-bokstavliga primära illokuten 
genom att förstå den bokstavliga sekundära illokuten. Och vidare, hur är det möjligt att 
talaren avser den primära illokuten när det som han yttrar utgörs av den sekundära 
bokstavliga illokuten då syftet är att lyssnaren förstår den primära på ett relevant sätt? 
För att besvara dessa frågor introducerar Searle (ibid.:62ff.) en rekonstruktion av stadier 
som behövs för härledning av den primära illokuten från den sekundära: 

 
1. STEG: X har föreslagit något (Let’s go to the movies tonight) till Y. Som respons 

säger Y att I have to study for an exam (fakta om samtal) 
2. STEG: X antar att Y samarbetar i samtalet och att hans yttrande därför är avsett som 

relevant (principer om kooperation i samtal) 
3. STEG: Ett relevant svar måste utgöras av ett accepterande, ett avvisande, ett nytt 

förslag, vidare diskussion etc. (talaktsteori) 
4. STEG: Men Y:s bokstavliga yttrande var inte något av dessa, och därför var Y:s svar 

inte relevant (slutsats på basis av stegen 1 och 3) 
5. STEG: Det är därför Y antagligen menar mer än vad han säger. Förutsatt att Y:s svar 

är relevant, måste hans primära illokuta poäng avvika från hans bokstavliga poäng 
(slutsats på basis av stegen 2 och 4) 

6. STEG: X vet att det i allmänhet tar en stor del av en kväll att läsa till en tentamen, och 
att det tar en stor del av en kväll att gå på bio (faktisk bakgrundsinformation) 

7. STEG: Därför kan Y antagligen inte både gå på bio och studera till en tentamen under 
en och samma kväll (slutsats på basis av steg 6) 

8. STEG: En grundläggande förutsättning för att acceptera ett förslag är att kunna utföra 
akten som ges i propositionen (talaktsteori) 

9. STEG: Därför vet X att Y har sagt något som innebär att Y inte kan gå med på X:s 
förslag (slutsats på basis av stegen 1, 7 och 8) 

10. STEG: Därför innebär Y:s primära illokuta poäng antagligen ett avvisande av 
förslaget (slutsats på basis av stegen 5 och 9). (efter Searle, 1975:62ff.) 

 
Det femte steget är avgörande: Om lyssnaren inte har några slutledningsstrategier för att 
avgöra om den primära illokuta poängen avviker från den bokstavliga sekundära, kan han 
inte förstå indirekta illokuta akter. Det är således förmågan att dra slutsatser som bidrar 
till att lyssnaren inser att den primära illokuta poängen avviker från det bokstavliga 
innehållet i ett yttrande, och kan sedan avgöra vad den primära illokuta poängen är. 

Edmondson (1981b:28) ser Searles teori om indirekta illokuta akter som paradoxal, 
eftersom talarna antas bryta mot den kooperativa samtalsprincipen för att följa den. Den 
psykologiskt grundade tanken om en kooperativ princip i samtal förespråkas av Grice 
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(1975). Det finns enligt Grice (ibid.:45f.; se även Segerdahl 1998:132) en övergripande 
kooperativ princip som samtalarna antas vara medvetna om och som styr användningen 
av språket.  

Samarbetsprincipen kan enligt Grice (ibid.) indelas i fyra maximer. Den första 
maximen benämns Kvantitetsmaximen (‘Quantity’; informationsmaximen) och består av 
två kategorier: för det första skall talarens bidrag vara så informativt som sammanhanget 
kräver; för det andra skall talaren inte göra ett samtalsbidrag mer informativt än vad som 
krävs i sammanhanget. Grice (ibid.:46) medger att det senare inte nödvändigtvis bryter 
mot den kooperativa principen och således skulle kunna betraktas enbart som tidsförlust. 
Å andra sidan kan överflödig information leda till förvirring eller få lyssnaren att tro att 
det finns något viktigt i den. Den andra maximen benämner Grice (ibid.) 
Kvalitetsmaximen (‘Quality’; sanningsmaximen) vilken inbegriper supermaximen ‘försök 
säga det som är sant’. Därtill finns det två undermaximer: säg inte det du tror inte är sant 
och säg inte det du saknar adekvat bevis för. Den tredje maximen, Relationsmaximen 
(‘Relation’), innefattar en enda maxim, dvs. var relevant, prata inte om ovidkommande 
saker utan säg bara det som är relevant i sammanhanget. Enligt den sista maximen, 
Maximen för uttryckssätt (‘Manner’), skall talaren undvika tvetydighet samt vara 
kortfattad, välordnad och systematisk, klar och tydlig i sitt bidrag. Medan de tre första 
maximerna relaterar till vad som sägs, avser den fjärde sålunda hur det som sägs skall 
sägas. (Grice, ibid.; se även Norrby, 1996:55f.) Grice (ibid.: 56ff.) konkluderar att även 
om vi inte (alltid) pratar enligt dessa maximer, antar vi att vi hela tiden gör det. Norrby 
(ibid.:56) påpekar vidare att den samtalssituation där de här maximerna gäller är något av 
det teoretiska idealsamtalet, att vi i verklighetens samtal kringgår maximerna och ofta 
med goda skäl. (se vidare avsnitt 2.3.2. nedan) 

Edmondson (1981b:28f.) betraktar således det searleska perspektivet på indirekta 
illokuta akter som paradoxalt: talaren uttrycker en illokut akt som inte passar in i 
sammanhanget, dvs. talaren beter sig inte kooperativt. Talaren antas emellertid vara 
kooperativ, vilket leder till att lyssnaren, på basis av detta antagande, söker hitta en annan 
tolkning av det aktuella yttrandet. Yttrandet Can you pass the salt är inte avsett som en 
fråga men ur Searles perspektiv ser yttrandet ut att såväl ha som inte ha denna illokuta 
styrka. Denna paradox kan enligt Edmondson (ibid.) lösas genom att göra en tydligare 
skillnad mellan det som sägs och det som menas, dvs. mellan den logiska formen och den 
illokuta styrkan av ett yttrande. Den centrala poängen blir frågan om modus, eftersom det 
kan förutsättas att varje förklarande sats yttras med påståendestyrka, att interrogativa 
satser får en illokut styrka av frågor och imperativa satser av direktiv. Edmondson hävdar 
att grammatiskt modus av en sats utgör en del av satsens innebörd och inom 
talaktsanalysen hör till den lokuta akten. Följaktligen är det modusvalet som avgör den 
lokuta styrkan av ett yttrande. 

Edmondson (ibid.) föreslår därför att i stället för att skilja mellan en primär och 
sekundär illokut styrka, borde det fastställas att några illokuta akter kan genomföras på 
ett mera direkt sätt jämfört med andra, att deras illokuta styrka mer direkt kan härledas 
från deras logiska innebörd. Han menar dock inte att den lokuta styrkan och illokuta 
poängen hos ett påstående eller en fråga skulle vara identiska, utan snarare att den 
illokuta poängen mindre indirekt kan härledas från innebörden. 

Den centrala frågan beträffande indirekta talakter är varför talarna uttrycker sig på ett 
indirekt sätt, och inte verkar följa den övergripande samarbetsprincipen. Edmondson 
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(1981b.:29) menar att den centrala anledningen till indirekthet är att indirekta talakter 
inte är avsedda att vara bestämda till innebörden utan den kan förhandlas om. Denna 
strategiska obestämdhet genomförd genom indirekta talakter motiveras enligt 
Edmondson av det sociala begreppet ansikte och följaktligen artighet (se närmare avsnitt 
2.3 nedan) – och förstärker dessutom idén om den lyssnarstödjande principen som 
förespråkas av Edmondson. Ansikte och artighet betraktas som den grundläggande 
anledningen till avvikelser från den griceanska samarbetsprincipen även av Brown och 
Levinson (1987:95): ”[…] that one powerful and pervasive motive for not talking 
Maxim-wise is the desire to give some attention to face. […] Politeness is then a major 
source of deviation from such rational efficiency, and is communicated precisely by that 
deviation.” 

2.2.3  Talakter i tvärkulturell kommunikation 

Talakter − eller språkhandlingar − i tvärkulturella sammanhang har alltmer börjat 
uppmärksammas. Det gäller studier över hur L2-talare både förstår och producerar 
talakter i andraspråket jämfört med infödda talare (t.ex. Blum-Kulka 1982, Olshtain & 
Weinbach 1987, Olshtain & Cohen 1989).  

Blum-Kulka (1982) utgår från frågan om andraspråksinlärare överhuvud kan tillägna 
sig alla kommunikativa komponenter som behövs för att effektivt kunna använda 
andraspråket. På basis av en empirisk analys av utförandet av indirekta talakter i L2 hos 
andraspråkstalare vill Blum-Kulka diskutera och problematisera det komplexa 
förhållandet mellan å ena sidan det rent språkliga och å andra sidan det sociala som 
föreligger när ett nytt språk inlärs. Därtill syftar hon till att utveckla en modell för en 
komparativ analys av talakter mellan olika språk och kulturer. En central fråga är också 
om det kan anses finnas universella indirekta talakter. 

För att kunna realisera talakter behövs det enligt Blum-Kulka (1982:30) en noggrann 
kartläggning av relationen mellan situationella omständigheter, lingvistiska medel och 
sociala variabler. Huvudproblemet ur språkinlärarens synvinkel är att fastställa i vilken 
grad dessa varierar i olika kulturer och olika språk. Blum-Kulka tar itu med problemet 
genom att behandla indirekthet i talaktsrealisering i olika kulturer och genom att studera 
konventionella indirekta talaktsformer i olika språk. 

I vardaglig kommunikation föredras i regel indirekta talesätt. I stället för Do it 
används således hellre uttryck Could you do it eller Would you mind doing it. Brown och 
Levinson (1987:283) hänvisar till detta som konventionell indirekthet men framhäver 
samtidigt att det dock kan finnas signifikanta skillnader mellan olika kulturer och mellan 
olika delgrupper eller delkulturer i en och samma kultur. Olika språk besitter enligt 
Blum-Kulka (ibid.:30f.) ofta en identisk uppsättning språkliga medel för att realisera en 
given akt, men graden av direkthet i realiseringen i en viss kontext styrs av de respektive 
sociokulturella normerna. Kontextuell språkanvändning har en nära relation till 
pragmatisk slutledningsförmåga. Förmågan att dra pragmatiska slutsatser förvärvas i 
tidig barndom. Talaren lär sig att tolka och ge betydelser till det hörda i olika kontexter. 
Andraspråkstalare kan enligt Blum-Kulka (ibid.) anses ha denna förmåga, dvs. de kan 
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utan större ansträngning tillämpa denna kunskap även i det nya språket. Alla aspekter av 
indirekta talakter behöver inte läras in på nytt i L2 utan andraspråkstalaren kan dra 
pragmatiska slutsatser på basis av kontexten i andraspråket på samma sätt som i 
förstaspråket. Inläraren kan således tolka Jag är hungrig som en begäran när det yttras av 
en tiggare men som en ursäkt när det yttras av ett barn (som inte vill gå och lägga sig). 
Blum-Kulka (ibid.) framhäver att det finns aspekter i de regler som styr kontextuellt 
språkbruk som inte är språkspecifika och som sålunda inte behöver inläras på nytt i 
andraspråket. Dessa aspekter betraktar hon som den pragmatiska komponenten i en 
talares kommunikativa kompetens oberoende av vilket språk det gäller. 

Blum-Kulka (1982:32f.) diskuterar vidare indirekta talakter, dvs. sådana som enligt 
Searle (1975:60) innebär ”fall där en illokut akt realiseras indirekt genom att realisera en 
annan”. Morgan (1978:274) utvecklar Searles idéer något vidare och hänvisar till det 
speciella beroendeförhållande som råder mellan konventioner om språk och konventioner 
om språkanvändning. Konventioner om språk gäller det bokstavliga i språk, det som 
utgör språk, medan konventioner om språkanvändning är beroende av de kulturella 
omständigheterna, och inte av kunskaper om språket i sig. Följaktligen har yttranden som 
Can you pass the salt en bokstavlig betydelse – konvention om språk – samtidigt som det 
är ett vanligt sätt att indirekt be om något, dvs. konvention om språkanvändning. Det 
intressanta med konventionella indirekta talakter är enligt Blum-Kulka (ibid.) att de har 
en skenbart systematisk relation mellan de pragmatiska förutsättningarna som behövs för 
att realisera en akt och dess lingvistiska uttryck, dvs. en relation mellan konventioner om 
språk och konventioner om språkanvändning.  

Blum-Kulkas (1982) centrala argument är att konventionella indirekta talakter 
representerar beroendeförhållandet mellan konventioner om språk och konventioner om 
språkanvändning, och att detta beroendeförhållande varierar systematiskt i olika kulturer 
och i olika språk. På basis av teoretiska överväganden förespråkar Blum-Kulka (ibid.:51) 
idén om att för att kunna genomföra indirekta talakter i andraspråket behöver 
språkinlärare lära sig nya strategier för att realisera dem och även nya sociala kunskaper 
om deras adekvata och effektiva kontextuella användning. Den empiriska 
undersökningen däremot antyder att språkinlärare kan misslyckas i att genomföra 
indirekta talakter i andraspråket både med avseende på kommunikativ effektivitet och 
socialt adekvat kompetens. Blum-Kulkas analys ger vidare vid handen att 
andraspråkstalares avvikelser visavi förstaspråkstalare i genomförandet av talakter kan 
förklaras med tre typer av acceptabilitet. Andraspråkstalare kan för det första bryta mot 
andraspråkets sociala normer. För det andra kan avvikelser från lingvistisk acceptabilitet 
leda till att kommunikationen bryter samman: ett yttrande kan vara grammatiskt helt 
korrekt men inte en idiomatisk talakt. Den mest allvarliga avvikelsen enligt Blum-Kulka 
är oavsiktlig ändring av ett yttrandes pragmatiska styrka. 

Förstaspråkstalare är medvetna om de lingvistiska alternativ som finns i modersmålet 
för att nå ett kommunikativt mål och hur dessa alternativ varierar alltefter olika faktorer i 
den sociala kontexten. När ett andraspråk inlärs kan inläraren tro sig hitta ekvivalenta 
direkta och indirekta sätt att kommunicera, vilket styrs av ett redan bekant system av 
sociala normer, modersmålets. Den pragmatiska, icke-lingvistiska färdigheten bidrar till 
att språkinlärare kan relatera den lingvistiska informationen till kontexten och acceptera 
existensen av direkta och indirekta talesätt i andraspråket. Blum-Kulka (1982:53) 
konkluderar emellertid undersökningen med att hävda att det invecklade 
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beroendeförhållandet mellan pragmatiskt lingvistiska och sociala faktorer i andraspråket 
ofta utgör ett hinder för språkinlärare att göra sig förstådda. Blum-Kulkas undersökning 
går ut på att – genom både teoretiska överväganden och en empirisk analys – redovisa de 
svårigheter som finns i realiseringen av talakter i andraspråket och därmed visa att vid 
sidan av lingvistiska kunskaper behöver varje andraspråkstalare kunskaper om hur 
andraspråket kan/får användas i olika kontexter. 

Olshtain och Weinbach (1987:207f.) framhäver att det ur ett teoretiskt perspektiv 
finns goda skäl att tro att sociala parametrar påverkar valet av realiseringsstrategi av alla 
talakter inom en och samma sociokulturella grupp. Detta innebär att distans- och 
maktförhållanden påverkar mer i några kulturer och mindre i andra, och att denna 
påverkan fungerar identiskt vid alla talakter. Alla talakter borde vidare studeras med 
avseende på sociala och kontextuella variabler, dvs. med avseende på den kontext de 
realiseras i. Studien förespråkar även begreppet uppsättning talakter, introducerat av 
Olshtain och Cohen (1984). Olshtain och Weinbach tror således att det är möjligt att 
identifiera en universell uppsättning talakter som består av ett semantiskt inventarium 
som alla språk använder, även om olika språk skiljer sig avsevärt från varandra i sättet att 
utnyttja denna uppsättning beroende på kulturellt betingade sociala och kontextuella 
faktorer. Olshtain och Weinbach (ibid.) framhäver ytterligare betydelsen av att studera 
såväl intrakulturella som interkulturella mönster för talakter. Genom att studera talakter i 
ett språk är det möjligt att komma fram till de huvudsakliga semantiska kategorierna för 
varje talaktsuppsättning, medan ett interkulturellt perspektiv bidrar till att fastställa 
skillnaderna i realiseringen av talakter mellan olika språk. 

Olshtain och Cohen (1989) diskuterar inlärningen av regler för adekvat användning av 
andraspråket på basis av empiriska data. En lämplig analysenhet utgör ofta ett problem 
när talaktsrealisering studeras i tvärkulturella sammanhang. Olshtain och Cohen angriper 
problemet genom att använda begreppet uppsättning strategier för att genomföra en viss 
talakt som tvärkulturell analysenhet. Denna uppsättning innefattar alla de huvudsakliga 
lingvistiska och/eller pragmatiska strategierna för att realisera en given talakt. Vilken 
som helst av dessa strateger skall ensam kunna representera denna akt. Med hänvisning 
till Searle (1975) betraktar Olshtain och Cohen (ibid.:54f.) en sådan uppsättning som en 
nödvändig förutsättning, eftersom en talakt kan realiseras på olika sätt, t.ex. genom att 
använda ett relevant performativt verb (I apologize), en direkt akt (I’m sorry) eller en 
indirekt akt (I didn’t mean it). Undersökning borde enligt Olshtain och Cohen (ibid.) 
koncentreras på en beskrivning av en universell uppsättning talakter, även om de 
erkänner variationen i realisering av talakter i olika språk och kulturer, under olika 
kontexter och på grund av talarnas olika personlighet. Den universella uppsättningen av 
talakter borde innehålla universella strategier för att realisera en given talakt och bör 
kunna anpassas till de språk som studeras. Som exempel på en sådan uppsättning studerar 
Olshtain och Cohen (ibid.) talakten att be om ursäkt. 

Akten att be om ursäkt sker endast om talaren – som medger sig vara åtminstone 
delvis ansvarig för en oförrätt – tror att en viss akt har genomförts innan den aktuella 
situationen och att denna akt har lett till oförrätt som drabbar en annan person som 
således förtjänar en ursäkt. De semantiska kriterierna för att be om förlåtelse utgörs för 
det första av ett beklagande och för det andra av att den kränkande parten erkänner sitt 
ansvar. Dessa kriterier är enligt Olshtain och Cohen (ibid.:55) tillämpliga i alla kulturer 
men behovet och graden av att be om ursäkt varierar. Det finns vidare en tendens till ett 
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konventionellt bruk av vissa (performativa) verb: så t.ex. i engelskan används verbet 
apologize i mera formella sammanhang, medan I’m sorry används frekvent i många olika 
typer av situationer. Hebreiskans ekvivalenta uttryck ani mitsta’er däremot kan vara ett 
tecken på ointresse eller likgiltighet, vilket innebär att israeler inte alltid accepterar 
uttrycket som en ursäkt. 

Olshtain och Cohen (ibid.: 56) föreslår fem strategier för akten att be om ursäkt. Den 
första utgörs av ett uttryck, dvs. ett ord, ett uttryck eller en sats som innehåller det 
relevanta performativa verbet (apologize, forgive, excuse). Alla språk kan anses besitta 
ett visst antal sådana performativa verb, varav en del används på ett mera konventionellt 
sätt än andra. Dessa uttryck kan vidare intensifieras med lämpliga adverb (be very sorry, 
be really very sorry), vilket är både språk- och situationsbetingat. Den andra strategin 
utgörs av en förklaring av eller en redogörelse för den situation som ledde till oförrätten 
och som talaren använder som en indirekt (talakt av) ursäkt. Ett exempel därpå skulle 
vara förklaringen The bus was late i fall där någon kommer för sent till ett möte p.g.a. 
dåliga kommunikationer. En sådan förklaring kan dock enligt Olshtain och Cohen (ibid.) 
betraktas som en mindre acceptabel ursäkt i en omgivning där kommunikationerna är 
goda (i sådana fall är det talaren som betraktas som försenad, inte bussen). Den tredje 
strategin är ett erkännande av ansvaret, dvs. talaren erkänner sig ha förorsakat oförrätten 
– eller i det motsatta fallet förnekar sitt ansvar. Ett erbjudande om gottgörelse utgör den 
fjärde strategin. Strategin är situationsbunden och förutsätter att en viss skada verkligen 
har skett. Den femte strategin är ett löfte med vilket talaren försäkrar att oförrätten inte 
skall ske igen. Olshtain och Cohen (ibid.:57f.) är av den meningen att de fem strategierna 
för ursäkt finns i alla språk, men erkänner att strategierna prefereras olika i olika kulturer 
och i olika situationer. Följaktligen innebär detta att vid en jämförelse av 
talaktsrealisering i olika språk behöver preferensen för en strategi framom de övriga 
etableras och frekvensen av användning av varje strategi kartläggas separat i de berörda 
språken. 

I sin analysmodell vill Olshtain och Cohen (1989:59) ytterligare framhäva det 
interaktiva perspektivet: talaktsrealisering bör inte bara betraktas ur talarens utan också 
lyssnarens synvinkel. Härvid hänvisar de till Browns och Levinsons (1987) artighetsteori 
som bygger på idén om social interaktion som motiveras av två behov: positivt ansikte 
och negativt ansikte (artighetsteori behandlas närmare i avsnitt 2.3 nedan). Olshtain och 
Cohen (ibid.) betraktar Browns och Levinsons taxonomi som en viktig insats vid 
tvärkulturella studier eftersom den bidrar till att karakterisera såväl olika kulturer som 
delkulturer i en social omgivning. På basis av artighetsteorin föreslår Olshtain och Cohen 
(ibid.:59f.) att det i kulturer där positiv artighet gäller finns en tendens till en viss 
direkthet, medan i kulturer där negativ artighet föredras social distans och 
ansiktsbevarande snarare uppskattas. Att be om ursäkt betraktas då som en akt som hör 
till negativt ansikte -aspekten, eftersom betoningen ligger på talarens behov av att 
uppskatta lyssnarens oberoende. Att be om ursäkt indirekt (t.ex. att komma med en 
förklaring, jfr ovan) skulle således innebära en positiv akt, då det förutsätter att lyssnaren 
delar problemet med talaren. Ett direkt eller performativt uttryck för ett beklagande 
skulle på samma sätt vara mindre ansiktshotande för lyssnaren, eftersom ett tillfälle på 
socialt godkänt lyssnarstödjande beteende då skapas. I kulturer med inriktning på positiv 
artighet finns en tendens till att be om ursäkt i mindre omfattning än i kulturer som 
föredrar negativ artighet. Det är enligt Olshtain och Cohen (ibid.:60) således helt 
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acceptabelt i positivt inriktade kulturer att be om ursäkt p.g.a. en försening med yttrandet 
You know me, I’m never on time. I negativt orienterade kulturer skulle samma situation 
däremot kräva ett yttrande som I’m sorry I caused you so much trouble, eftersom 
lyssnaren antas vara mindre tillmötesgående och ha större behov av en ursäkt. Detta kan 
enligt Olshtain och Cohen (ibid.) leda till att personer från kulturer med inriktning på 
positiv artighet kan förefalla oartiga i en mera negativt inriktad kultur ifall de väljer 
indirekta förklaringar i stället för ett (direkt) uttryck då de ska be om ursäkt. 

Olshtain och Cohen (1989) tar upp termen sociolingvistisk transfer för att förklara 
anledningar till språkinlärarnas kommunikativa avvikelser i realiseringen av 
andraspråkets talakter. Antagandet bakom begreppet transfer är idén om språkinlärarnas 
benägenhet att använda sig av modersmålets former i sina yttranden på andraspråket, då 
andraspråkets ekvivalenta former inte än har inlärts. En sådan transfer kan dock även 
vara beroende av att språkinlärare inte inser relativiteten av den egna kulturens värden, 
dvs. att ett kommunikativt beteende helt acceptabelt i modersmålet inte tolereras i 
andraspråkssammanhang. Kellerman (1977:72) betraktar transfer vid 
andraspråksinlärning som en uppsättning antaganden som görs på basis av modersmålet. 
Följaktligen överför språkinläraren alltid modersmålets former och drag till andraspråket 
när han tror dessa väl går att använda där. Denna transfer sker enligt Kellerman (ibid.) 
för att fylla ut en lucka i andraspråket och/eller för att inläraren betraktar modersmålet 
och andraspråket som identiska med avseende på ett visst drag. 

Kommunikativa avvikelser p.g.a. transfer från modersmålet kan förorsakas av 
situationen och de involverade deltagarna men även av grammatiska och lexikala 
faktorer. Informanterna i Olshtains och Cohens (ibid.:62f.) undersökning var väl 
medvetna om det sociolingvistiska behovet av att be om ursäkt men misslyckades p.g.a. 
felaktiga språkliga former som berodde på deras begränsade lingvistiska kompetens i 
andraspråket. Det gällde även fall där transfer från modersmålet skulle ha varit positiv, 
dvs. modersmålets former skulle ha varit korrekta i andraspråket, vilket informanterna 
emellertid inte var medvetna om. 

2.2.4  Sammanställning 

Ur ett teoretiskt perspektiv har talaktsteorin således varit ett diskussionsämne i många 
undersökningar. Austins (1962) arbete granskas kritiskt av Searle (1969, 1972, 1975). I 
själva verket kritiserar Searle Austin för att denne listar illokuta verb i stället för illokuta 
akter, och vidare för att dessa verb inte ens är illokuta verb. Följaktligen kommer Searle 
med en alternativ taxonomi av illokuta akter. Searle konkluderar sin studie genom att 
hävda att det finns fem fundamentala saker talaren kan göra med språket: talaren berättar 
om hur det förhåller sig med saker, han försöker få andra att göra något, han engagerar 
sig i att göra något, han uttrycker sina känslor och attityder och åstadkommer 
förändringar genom sina yttranden. Poängen är dock att mer än ett av dessa ofta görs 
samtidigt i ett och samma yttrande.  

Edmondson (1981a, 1981b) går vidare och ger en kritisk översikt av Searles arbete. 
Kritiken baseras på att Searle som filosof inte kan erbjuda mycket åt diskursanalytiker 
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(som Edmondson). Edmondsons huvudpoäng är att när Searle anklagar Austin för att 
klassificera illokuta verb i stället för illokuta akter, gör Searle detsamma: enligt Searles 
kriterier finns det för varje illokut akt ett motsvarande illokut verb. Edmondson påpekar 
vidare att det som Searle arbetar med – vilket Searle öppet medger – är enkla och ideala 
fall, medan den centrala frågan hos Edmondson är det verkliga samtalsbeteendet, där 
inga idealiserade fall kan förekomma. Ett ytterligare problem i Searles taxonomi av 
illokuta akter är att mer än en illokut akt kan genomföras i ett yttrande, vilket alltså 
innebär att mer än en av de särskiljande dimensionerna av illokuta akter skulle existera i 
ett och samma yttrande. Detta kan enligt Edmondson inte vara möjligt. Han erkänner 
emellertid att många yttranden kan anses innefatta två dimensioner men påpekar att det 
inte alltid är möjligt att avgöra vilkendera det är som gäller.  

Edmondson återvänder till Austin och Grice och utökar talaktsteorin med en interaktiv 
aspekt som enbart implicit (som perlokuta akter) tangeras i den ursprungliga 
talaktsteorin. Edmondson introducerar begreppet lyssnarstödjande maxim, dvs. en 
kooperativ aspekt utan vilken ingen diskurs kan analyseras. Den kooperativa aspekten 
tillsammans med den lyssnarstödjande maximen utgör ett av de viktigaste inläggen i 
utvecklandet av talaktsteorin: genom att överväga hur ett yttrande mottas av lyssnare i en 
given kontext arbetar analysen inte längre med separata isolerade (ideala) yttranden utan 
med en diskurs som helhet, med deltagarnas intentioner och deras tolkningar av 
varandras samtalsbidrag. 

Begreppet indirekthet utgör en central aspekt vid realiseringen av talakter. Frågan 
därvid är hur det är möjligt för en lyssnare att tolka sådana talakter, och hur det är möjligt 
för en talare att säga något och mena det men samtidigt mena något annat i samma 
yttrande. Frågan accentueras i synnerhet i andraspråkssammanhang, dvs. hur är det 
möjligt för en språkinlärare att förstå en indirekt talakt då det han hör och förstår 
samtidigt betyder något annat. Searle besvarar detta genom att införa begreppen primära 
och sekundära illokuta akter. Lyssnarens slutledningsförmåga spelar här en avgörande 
roll då det är med hjälp av denna förmåga som lyssnaren kan bestämma den primära 
akten och också när denna skiljer sig från ett yttrandes bokstavliga innehåll, den 
sekundära illokuten. 

Edmondson däremot förkastar de searleska begreppen primära och sekundära illokuta 
akter. I stället för att göra skillnad mellan dessa två borde man enligt Edmondson 
acceptera det faktum att en del illokuta akter realiseras mer direkt än andra, att den 
illokuta styrkan hos en del akter kan urskiljas från den logiska innebörden mer direkt än 
hos andra, dvs. skillnad borde göras mellan det som sägs och det som avses. En viktig 
fråga när det gäller indirekta talakter är varför talarna uttrycker sig på ett indirekt sätt i 
stället för att tala utan omsvep. En förklaring enligt Edmondson är det sociala ansiktet: 
indirekthet leder till förhandling om betydelse mellan samtalsdeltagare. Det är därför 
fråga om artighet vid indirekta talakter. Detta förstärker ytterligare Edmondsons idé om 
den föreslagna lyssnarstödjande maximen.  

Även om det finns forskare som hävdar att talakter inte kan jämföras tvärkulturellt 
(t.ex. Wierzbicka, 1985a & 1985b), finns det andra som påstår att detta är möjligt. I 
andraspråksundersökningar studeras ofta hur språkinlärare realiserar indirekta talakter 
jämfört med förstaspråkstalare. I likhet med Searle (1975) påpekar Blum-Kulka (1982) 
att det finns ett klart förhållande mellan andraspråkstalarnas förmåga att förstå indirekt 
språkbruk och förmågan att dra pragmatiska slutsatser. Detta implicerar att 
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andraspråksinlärare kan anses kunna tillämpa principerna för indirekt språkbruk i det nya 
språket, en förmåga som de har tillägnat sig i modersmålet i tidig barndom. Eftersom 
vissa aspekter som styr kontextuellt språkbruk inte är språkspecifika utan universella, 
behöver språkinlärare inte lära sig alla aspekter av indirekt språk ånyo i samband med 
inlärningen av andraspråket. 

Olshtain och al. (1984, 1987, 1989) introducerar begreppet talaktsuppsättning som 
enhet för tvärkulturella talaktsjämförelser. Enligt deras förslag borde undersökningarna 
syfta till att beskriva universella talaktsuppsättningar även om de är medvetna om den 
kulturella och språkspecifika variationen som föreligger. Talaktsuppsättningen upprättas 
för det första genom en studie av talakter i ett språk för att definiera de huvudsakliga 
semantiska kategorierna för varje talakt i detta språk. För det andra fastställs de 
semantiska realiseringsmönstren av samma talakter i ett annat språk. En jämförelse 
mellan talakter i de berörda språken kan sedan användas vid studier av 
andraspråksinlärning. 

De ovan refererade undersökningarna visar en uppenbar relation mellan 
talaktsrealisering och artighetsteori. Även om artighetsteorin väl kan tillämpas vid studier 
som gäller ett språk och en kultur blir dess roll desto viktigare vid tvärkulturella och 
tvärspråkliga jämförelser. Artighetsteorin ser ut att möjliggöra jämförelser av talakter 
mellan olika språk – i motsats till idéer som förespråkas av t.ex. Wierzbicka. När en 
given talakt realiseras måste talaren vara medveten om den sociokulturella kontexten han 
befinner sig i, dvs. om de omständigheter som gäller i den aktuella situationen. Faktorer 
som den givna språkliga och kulturella kontexten och deltagarnas sociala status visavi 
varandra påverkar deltagarnas kommunikativa beteende. De skall bl.a. tänka ut vilken typ 
av språkanvändning som accepteras i en viss kontext, vilket även påverkar deras sätt att 
genomföra talakter. Begreppet ansikte utgör en central fråga i detta sammanhang. 
Kulturer som skiljer sig från varandra när det gäller artighetsstrategier – m.a.o. kulturer 
där positiv artighet föredras och andra där negativ artighet gäller – skiljer sig även i fråga 
om realiseringen av talakter. Kulturer (inklusive delkulturer) som framhäver positiv 
artighet kan anses tåla mera direkta talesätt, medan indirekthet föredras i kulturer där 
negativ artighet utgör det dominerande beteendemönstret. När språkinlärare använder 
andraspråket borde de således vara medvetna om såväl de kontextuella som 
interpersonliga aspekterna i interaktionen. Dessutom borde de vara medvetna om 
relativiteten av de kulturella värdena i vilken som helst kultur – inklusive den egna.  

2.3  Artighetsteori 

2.3.1  Bakgrund 

Språkantropologerna Brown och Levinson (1987) utvecklade en teori för att beskriva de 
språkliga strategier som används i samtal för att bevara deltagarnas ansikte (1978/1987). 
Denna artighetsteori har bearbetats bl.a. av Scollon och Scollon (1983), och tillämpats 
och behandlats i diverse studier även i nordiska sammanhang (bl.a. Saari, 1990; Kataja & 



 

 

42  

 

Kuure, 1991; Siponen, 1992; Suikkari, 1995, 1997; Norrby, 1996). Teorin utgår från det 
mycket abstrakta begreppet ansikte ('face') som ursprungligen härstammar från Goffman 
(1967). Det centrala antagandet i teorin är att varje kompetent vuxen talare har - och är 
medveten om att andra har - ett socialt ansikte som innehåller två sinsemellan relaterade 
dimensioner, ett negativt och ett positivt ansikte. Negativt ansikte syftar på talarens 
behov av oberoende, av att hålla distans, hans vilja att behålla vissa delar av sin 
individualitet för sig själv, att ha rätt till att fatta självständiga beslut oberoende av den 
sociala omgivningen. Inom detta område vill talaren behålla rätten att inte utsättas för 
påtryckning. Det negativa ansiktet innebär i regel formell kommunikation, att hålla 
avstånd till andra interlokutörer. Samtidigt med det negativa ansiktet har talaren dock 
också behov av ett positivt ansikte, med vilket avses talarens behov av närhet, av att 
känna gemenskap, hans vilja att vara en social varelse, hans önskan att bli accepterad av 
andra. (Brown & Levinson, 1987:61f.) Ansikte är något som kan förloras eller bevaras, 
och som ständigt måste beaktas i interaktion. I regel samarbetar varje människa - och 
förutsätter att andra samarbetar - för att bevara ansiktet. Människan försvarar sitt ansikte 
när det hotas men hotar samtidigt de andras ansikten. Denna ömsesidighet leder till att 
det ligger i varje människas intresse att söka skydda varandras ansikten. Färdighet att 
göra detta är något som inlärs och olika människor kan skilja sig avsevärt från varandra 
(även kulturinternt) när det gäller beteendet i interaktion, dvs. hur de sociala reglerna om 
vad som är och vad som inte är acceptabelt beaktas (Edmondson, 1981b:7). 

Efter första upplagan av Politeness (1978) kritiserades Brown och Levinson för sin 
universella syn på ansiktet. I andra upplagan (1987) bemöter författarna kritiken och 
hävdar att ansikte är ett universellt fenomen som gäller i alla språk och kulturer. De 
påpekar dock att " [--] naturally it may be thought that our universalistic account is an 
inexcusable cultural denudation, or worse, ethnocentric projection. But our point is that 
despite the rich cultural elaborations, the core ideas have a striking familiarity." (ibid.:13) 
De utesluter således inte den möjligheten att det finns kulturella nyanser, kulturell 
variation angående begreppet ansikte och angående vad som i olika kulturer betraktas 
som gott eller dåligt beteende utan menar att "such cross-cultural conflicts grounded in 
different views of what constitutes 'good' behaviour in interaction is precisely what our 
model was designed to accomodate" (ibid.:14). 

Det finns enligt Brown och Levinson (1987:65) vissa akter som har en inneboende 
egenskap att hota ansiktet, lyssnarens och/eller talarens. Med ‘akt’ menas det som avses 
göras med ett verbalt eller icke-verbalt kommunikationsbidrag. 

De s.k. ansiktshotande akterna kan indelas i sådana som antingen hotar lyssnarens 
negativa ansikte eller det positiva ansiktet. Akter som primärt hotar det negativa ansiktet 
indicerar att talaren inte undviker att genomföra en akt som hotar lyssnarens rätt till 
integritet och oberoende. Dessa kan indelas för det första i (1) sådana som utsäger en viss 
framtida akt av lyssnaren och som uppmanar lyssnaren att genomföra eller inte 
genomföra denna akt. Som exempel därpå kan nämnas befallning, begäran, förslag, råd, 
påminnelser, varningar och hot.  För det andra (2) akter som utsäger en viss positiv 
framtida akt av talaren mot lyssnaren, vilket samtidigt innebär en viss uppmaning till 
lyssnaren, eftersom denna antingen ska acceptera eller avvisa akten. Det kan vara fråga 
om erbjudanden eller löften. För det tredje (3) akter som utsäger en viss önskan hos 
talaren mot lyssnaren eller dennas tillhörigheter, uppförande, egenskaper etc., och som 
indicerar att lyssnaren eventuellt behöver skydda sig mot talarens önskan. Sådana akter 
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kan innebära komplimanger, uttryck för avund eller beundran, eller starka (negativt 
laddade) emotioner mot lyssnaren som hat eller förargelse. Akter som hotar det positiva 
ansiktet innebär att talaren inte bryr sig om lyssnarens känslor eller behov, att han i något 
viktigt avseende inte vill det lyssnaren vill. Dessa akter indelar Brown och Levinson 
(ibid.:66f.) för det första i (1) sådana som visar talarens negativa evaluering av vissa 
aspekter i lyssnarens positiva ansikte, dvs. som visar att talaren inte uppskattar eller 
tycker bra om lyssnarens handlingar, personliga egenskaper, attityder, värderingar osv. 
Sådana akter kan utgöras av uttryck för ogillande, kritik, förakt eller åtlöje, klagan, 
tillrättavisningar, beskyllningar och förolämpningar. För det andra (2) finns akter med 
vilka talaren visar att han inte bryr sig om eller är helt likgiltig för lyssnarens positiva 
ansikte. Språkligt realiseras dessa bl.a. genom våldsamma känslouttryck, omnämnande 
av tabubelagda eller emotionellt farliga ämnen, påfallande avsaknad av samarbete (t.ex. 
ständiga avbrott eller total ouppmärksamhet på lyssnarens samtalsbidrag). Brown och 
Levinson (ibid.:67) framhäver emellertid att det finns tydliga överlappningar i deras 
klassificering av de ansiktshotande akterna, då några av dessa hotar såväl det negativa 
som det positiva ansiktet (t.ex. klagan, avbrott, hot, starka känslouttryck). 

En annan distinktion görs mellan ansiktshotande akter som huvudsakligen hotar 
lyssnarens ansikte, för vilka redogörs i stycket ovan, och akter som huvudsakligen hotar 
talarens ansikte. Akter som hotar talarens negativa ansikte är enligt Brown och Levinson 
(1987:67f.) uttryck för tacksamhet eller ursäkt, accepterande av lyssnarens tack eller bön 
om förlåtelse, accepterande av erbjudanden, eller motvilliga löften eller erbjudanden. 
Akter som däremot direkt hotar talarens positiva ansikte är ursäktande, accepterande av 
komplimanger, misslyckande i fysisk kroppskontroll, självförödmjukelser, 
självmotsägelser, erkännanden, skuld- eller ansvarsbekännelser, okontrollerat skratt eller 
okontrollerad gråt. 

All kommunikation kan innebära hot mot ansiktet. Påflugenhet kan variera från ofarlig 
kommunikation, som inte kräver diskretion och som kan föras direkt utan särskilt 
beaktande av ansikte, till kommunikation där framfusigt beteende blir så allvarligt att 
kommunikationen bryter samman. Största delen av kommunikation ligger dock emellan 
dessa extrema fall. (Scollon & Scollon, 1983:166) All kommunikation innebär således en 
ständig balansgång mellan behoven av oberoende och närhet: Allt man säger för att visa 
närhet till andra är ett hot mot ens egen (och andras) integritet; Allt man säger för att 
hålla avstånd till andra är ett hot mot ens egen (och andras) behov av gemenskap. Det är 
därför varje kompetent talare försöker undvika att genomföra ansiktshotande akter eller 
åtminstone använda sig av vissa strategier för att minimera hotet. Talaren tar enligt 
Brown och Levinson (1987:68) därvid hänsyn till åtminstone följande tre punkter: för det 
första viljan att överhuvud genomföra en ansiktshotande akt, för det andra viljan att vara 
effektiv samt för det tredje viljan att behålla lyssnarens ansikte. Ifall viljan att vara 
effektiv är mindre än viljan att behålla lyssnarens ansikte, söker talaren minimera hotet 
av sin akt.  
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2.3.2  Artighetsstrategier 

När det vid ett kommunikationstillfälle föreligger en (potentiellt) ansiktshotande akt, kan 
talaren enligt artighetsteorin anlita fem olika strategier för att bevara deltagarnas ansikte. 
(1) Talaren kan besluta att inte genomföra en ansiktshotande akt (‘Don't do the face-
threatening-act’) när en alltför stor risk att tappa ansiktet föreligger. Om talaren däremot 
beslutar att genomföra akten, måste han för det första överväga om den aktuella 
kontexten tillåter direkt handling eller om mera indirekta talesätt förutsätts. (2) Indirekta 
samtalsstrategier (‘Off record strategies’) innebär ambiguitet och tvetydighet, dvs. akten 
kan inte ges en enda betydelse, utan talaren ger tips om vad han vill eller avser med sitt 
samtalsbidrag utan att göra det direkt. Detta leder till att innehållet i budskapet 
åtminstone delvis är förhandlingsbart. (Brown & Levinson, 1987:68f.)  

Direkta samtalsstrategier (‘On record strategies’) kan vara mer eller mindre direkta 
och entydiga beroende på om och i vilken grad talaren väljer att linda in budskapet. 
Huvudskälet till direkta strategier är enligt Brown och Levinson (ibid.:95) att talaren vill 
genomföra en ansiktshotande akt med maximal effektivitet snarare än med beaktande av 
lyssnarens ansikte. Det finns dock olika typer av direkta strategier i olika sammanhang, 
eftersom talaren kan ha olika skäl till att genomföra en akt effektivt. Dessa kan indelas i 
för det första sammanhang där ansiktshotet inte minimeras, där ansiktet ignoreras eller är 
irrelevant. Dessa (3) rakt på sak -strategier (‘bald on record strategies’) innebär otvetydig 
kommunikation, dvs. en akt genomförs så direkt och tydligt som möjligt. För det andra 
kan talaren även välja att försöka minimera aktens ansiktshotande kraft: han vill 
genomföra akten och också ta ansvaret för det, men inte utan att erkänna lyssnarens 
ansiktsbehov. Det finns i dessa fall två tillvägagångssätt enligt Brown och Levinson 
(ibid.:70; se även Norrby, 1996:178f.) beroende på vilken aspekt av ansiktet – det 
negativa eller det positiva – som framhävs. (4) Positiv artighet (‘Positive politeness’) 
föreligger då lyssnarens positiva självbild beaktas. (5) Negativ artighet (‘Negative 
politeness’) däremot riktas till lyssnarens negativa ansikte, hans integritet. Scollon och 
Scollon (1983) hänvisar till positiv och negativ artighet med termerna solidaritets- resp. 
respektartighet p.g.a. de positiva resp. negativa konnotationer som kan uppstå: negativ 
artighet innebär emellertid inte något negativt och positiv artighet inte något positivt 
förhållningssätt i samtal. I de följande avsnitten presenteras olika artighetsstrategier i 
huvuddrag med exempel ur originalverket. 

2.3.2.1  Indirekta off record -strategier 

En kommunikativ handling är indirekt då det inte är möjligt att den kan tillmätas en enda 
bestämd kommunikativ betydelse. Talaren vill genomföra en handling men ändå undvika 
ansvaret för att göra det. Det är enligt Brown och Levinson (1987:211f.) lyssnaren som 
ska avgöra vad som egentligen avses med en sådan handling. Klassiska exempel på 
genomförandet av off record -strategier är bl.a. ironi, metafor, retoriska frågor och tau-
tologi. Dessa strategier kan emellertid betraktas som direkta då talaren och lyssnaren 
delar samma bakgrund, dvs. är helt medvetna om ett indirekt yttrandes innebörd. Som 
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även Norrby (1996:177) påpekar är de flesta indirekta språkhandlingar lätta att känna 
igen och innebär ofta en konventionaliserad indirekthet (Kan du skicka saltet i st.f. 
Skicka saltet). Brown och Levinson (ibid.) vill dock med off record -strategier inte enbart 
hänvisa till sådana mera formella former av indirekthet utan snarare till indirekta 
språkliga strategier i en viss kontext: det är de kontextuella omständigheterna som 
möjliggör tolkning av indirekta språkhandlingar.  

En av de viktigaste anledningarna till indirekta off record -strategier är enligt Brown 
och Levinson (ibid.:212) ansiktsförhållanden: Talaren vill genomföra en ansiktshotande 
handling men gör det indirekt och mångtydigt. Klassificeringen av indirekta strategier 
görs med hänsyn till Grices (1975) samarbetsprincip. För det första kan indirekthet 
innebära en diskrepans mellan relevansmaximen och den aktuella språkhandlingen. 
Talaren kan exempelvis tipsa lyssnaren om vad som avses med en kommunikativ 
handling: i stället för en direkt uppmaning Shut the window kan talaren således yttra It’s 
cold here. Talaren kan vidare bryta mot relevansmaximen genom att ge associativa 
ledtrådar. Frågan Are you going to market tomorrow? kan innebära en begäran Give me a 
ride there. Talaren behöver således inte känna sig ansvarig för handlingen utan det är 
lyssnarens tolkning som blir avgörande. 

För det andra kan talaren enligt Brown och Levinson (1987:217-220) vara indirekt 
och bryta mot kvantitetsmaximen ‘gör ditt bidrag så informativt som krävs’ och på så sätt 
få lyssnaren att dra slutsatser om vad ett yttrande egentligen avser att kommunicera. 
Strategier som kan användas i sådana sammanhang är att säga mindre än vad som krävs i 
sammanhanget, underdrift, eller det omvända, att säga mer än krävs i sammanhanget, 
samt tautologi. Till exempel tautologiska uttryck kan användas som indirekta ursäkt eller 
indirekt kritik (Boys will be boys resp. Yóur clothes belong where yóur clothes belong, 
mý clothes belong where mý clothes belong. Look upstairs!). 

För det tredje kan indirekthet innebära kränkning av sanningsmaximen ‘gör dina 
samtalsbidrag sanna’. Som strategier kan motsägelser, ironi, metaforer och retoriska 
frågor användas. Genom att låta två sinsemellan motstridiga tankar ingå i ett yttrande 
visar talaren att han inte kan anses tala sanning. Vid ironiska uttryck däremot behövs 
vissa ledtrådar för att lyssnaren skall kunna tolka det som talaren avser att kommunicera 
indirekt. Som exempel därpå ger Brown och Levinson (ibid.:222) yttrandet Beautiful 
weather, isn’t it! yttrat till en genomvåt brevbärare. De bokstavligt falska metaforerna 
uttrycks i regel direkt men kan komma till användning som indirekta strategier då det inte 
är helt klart vilken av de konnotativa betydelserna av en metafor som talaren avser. 
Yttrandet Harry’s a real fish kan sålunda innebära He drinks/swims/is slimy/is cold-
blooded like a fish. Även retoriska frågor bryter mot uppriktighetsvillkoret: en fråga 
ställs men inget svar förväntas. Det kan vara frågan om ursäkt (How was I to know…? i 
betydelsen I wasn’t) eller kritik (How many times do I have to tell you…? i betydelsen 
Too many). 

Talaren kan också uttrycka sig vagt och tvetydigt − och således bryta mot maximen 
för uttryckssätt − så att den avsedda meningen förblir oklar för lyssnaren. Sådana uttryck 
kan emellertid enligt Brown och Levinson (ibid.:225) även inbegripa så många 
kontextuella ledtrådar att innehållet blir helt otvetydigt. Avsiktlig tvetydighet kan 
åstadkommas genom bl.a. metaforer eftersom det inte alltid är klart vilken av de 
konnotativa betydelserna av en metafor som avses: yttrandet John’s a pretty sharp cookie 
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kan således vara antingen en komplimang eller en förolämpning. Övergeneraliseringar 
och användningen av elliptiska uttryck utgör vidare indirekta samtalsstrategier. 

2.3.2.2  Direkta on record -strategier 

Rakt på sak -strategier ('On record') gäller i kommunikation där en mycket liten risk att 
tappa ansiktet föreligger. Innehållet i akten är otvetydigt och talaren kan uttrycka sig 
direkt utan omsvep. Det kan vara fråga om fall där behovet av maximal effektivitet är 
mycket viktigt och överskrider behovet av att upprätthålla ansikte. Rakt på sak -strategier 
kan uppstå p.g.a. störningar i den aktuella kanalen eller då fokusen i interaktionen är på 
uppgiften. Men det kan även vara fråga om att talaren inte behöver vara rädd för hämnd 
från den aktuella lyssnaren p.g.a. sin större maktposition, eller helt enkelt vara så att 
talaren vill vara oartig. Socialt acceptabel oartighet föreligger enligt Brown och Levinson 
(ibid.:97f.) då talaren retas eller skojar med lyssnaren. Sympatiska råd och varningar kan 
också uttryckas rakt, i vilket fall talaren genom att genomföra en ansiktshotande akt 
egentligen beaktar lyssnarens positiva ansikte. 

I vissa sammanhang kan rakt på sak -strategin användas därför att det finns andra 
behov som är viktigare än omsorgen om deltagarnas ansikte. Talaren kan tala direkt utan 
omsvep då situationen kräver maximal effektivitet, vilket alla deltagarna skall vara 
medvetna om. T.ex. vid en olycka eller annat nödfall finns det inte tid att beakta de 
sociala förhållandena deltagarna emellan och ansiktet kan då ignoreras. I stället för det 
icke-brådskande yttrandet Please help me, if you would be so kind används således det 
direkta Help!. När en talare vill framhäva betydelsen av maximal effektivitet producerar 
han något som benämns metaforisk brådska (‘metaphorical urgency’) för att betona det 
sagda. Ett exempel därpå är då man i ett samtal vill dra till sig lyssnarens uppmärksamhet 
och använder sig av uttryck som Listen, I’ve got an idea… eller Hear me out… 
Begreppet metaforisk brådska kan enligt Brown och Levinson (ibid.: 96ff.) förklara 
varför order eller ursäktande i många språk tar sitt uttryck i form av imperativer som 
Accept my thanks eller Excuse me, eller Förlåt mig, Ursäkta. 

Störningar i kanal eller vissa typer av problem i kommunikation kan leda till 
användningen av rakt på sak -strategin. Ett yttrande som Come home right now! uttalat 
från ett visst avstånd, eller I need another £1000! uttalat i en dålig telefonlinje, är 
exempel därpå. När interaktionen är uppgiftsorienterad kan ansiktsrelationen betraktas 
som irrelevant (Give me the nails). Detsamma gäller även de paradigmatiska formerna av 
instruktioner och recept (Open other end resp. Add three cups of flour and stir 
vigorously). Ett ytterligare fall där ansiktet inte uppmärksammas är då talarens vilja att 
göra detta är liten, antingen därför att han har större makt och inte behöver vara rädd för 
hämnd eller ickekooperation hos lyssnaren som i Bring me wine, Jeeves, eller därför att 
han vill vara oartig eller inte bryr sig om att beakta lyssnarens ansikte. Socialt acceptabel 
oartighet föreligger när man retas eller skämtar. Direkt klarspråk kan komma till 
användning även då den ansiktshotande handlingen genomförs huvudsakligen p.g.a. 
lyssnarens intressen: Genom handlingen visar talaren att han bryr sig om lyssnaren (och 
dennes positiva ansikte). Det kan vara frågan om sympatiska råd eller varningar, Careful! 
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He’s a dangerous man (om He betraktas som farlig för lyssnaren). Det kan också vara 
frågan om konventionella avskedsfraser som Take care of yourself . 

Vid sidan av de ovannämnda mera standardiserade fallen av klarspråk, finns det 
ytterligare fall där rakt på sak -strategin används med hänsyn till ansikte. De visar hur det 
sociala ansiktet innebär en ömsesidig anpassning så att varje deltagare försöker förutse 
det som den andra deltagaren försöker att förutse. Sådana är enligt Brown och Levinson 
(ibid.:99f.) bl.a. hälsningar där talaren insisterar på att lyssnaren får tränga sig på hans 
negativa ansikte (Come in), eller avskedsfraser där talaren insisterar på att lyssnaren får 
överträda hans positiva ansikte (Don’t let me keep you). Detsamma gäller vid vissa 
erbjudanden där talaren insisterar om att lyssnaren får tränga sig på talarens negativa 
ansikte (You must have some more cake). 

On record -strategier kan utgöras av direkt klarspråk men det finns situationer där 
talaren bestämmer sig för att minimera en handlings ansiktshotande kraft. Talaren vill 
genomföra den ansiktshotande handlingen och också ta ansvaret för dess effekter, men 
samtidigt linda in budskapet, dvs. man lägger ner omsorg på ansiktsförhållanden. 
Skillnad görs om det är det negativa eller det positiva ansiktet som beaktas: Positiv 
artighet riktas till lyssnarens positiva ansikte, hans önskan om en positiv självbild, 
negativ artighet gäller det negativa ansiktet, lyssnarens grundläggande önskan om 
oberoende. (Brown & Levinson, 1987:69f.; Norrby, 1996:179) 

2.3.2.3  Solidaritetsstrategier 

Positiv artighet gäller lyssnarens önskan att hans behov betraktas som önskvärda. Talaren 
uttrycker att hans önskningar (åtminstone delvis) sammanfaller med lyssnarens. 
Solidaritetsstrategier som då används kan enligt Norrby (1996:181) betraktas som 
handlingar som visar att talaren känner närhet, solidaritet, delaktighet och intimitet med 
den han vänder sig till. Positiv artighet kännetecknar således intima, vardagliga samtal 
mellan nära vänner. Antagandet bakom solidaritetsstrategier − i likhet med rakt på sak -
strategin − är således att det inte finns någon skillnad eller enbart en liten skillnad i makt 
och distans mellan samtalsdeltagarna. Lingvistiskt karakteriseras positiv artighet av att 
det associeras med språket mellan nära vänner. Solidaritetsstrategier används som 
markörer för intimitet för att antyda gemensamma intressen (i viss mån) även mellan 
främmande vilka betraktar sig själva som likar med avseende på syftet i sammanhanget. 
Därför används solidaritetsstrategier inte bara för att minimera ansiktshot utan i 
allmänhet också för att peka på att talaren vill visa delaktighet och komma närmare 
lyssnaren. 

Brown och Levinson (1987:103) räknar upp olika strategier som talaren kan använda 
för att betona solidaritet och gemenskap med lyssnaren. Det är tre mekanismer som ligger 
till grund för och som leder till att strategierna realiseras i olika typer. Den första 
bakomliggande mekanismen är antagandet om att talaren och lyssnaren delar samma 
bakgrund och visar att han och lyssnaren hör till samma grupp och delar samma 
önskningar. Talaren har här tre olika tillvägagångssätt att utgår ifrån, vilka i sin tur leder 
till olika typer av solidaritetsstrategier. Talaren kan meddela att en viss önskan, ett visst 
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mål eller föremål hos lyssnaren även uppskattas av talaren − talaren sätter lyssnaren i 
centrum och visar honom uppskattning. Brown och Levinson (ibid.) inkluderar här 
strategin ‘att uppmärksamma lyssnaren, dennas intressen, önskningar och behov’. 
Strategin innebär att talaren borde uppmärksamma sådant hos lyssnaren som denna ser ut 
att vilja att talaren lägger märke till som i What a beautiful vase this is! Where did it 
come from? Ett annat fall av uppmärksamhetsstrategin föreligger då lyssnaren genomför 
en handling som hotar honom själv (t.ex. misslyckad kroppskontroll). Talaren borde 
lägga märke till det och visa att han inte är generad av det. Talaren kan göra detta genom 
att skämta eller genom att retas med lyssnaren (God you’re farty tonight!) eller genom att 
inkludera sig själv i handlingen (We ate too many beans tonight, didn’t we!). På samma 
sätt, om lyssnaren har en rinnande näsa, är det positivt artigt att erbjuda en näsduk eller 
beklaga förkylningen, medan att ignorera det är negativt artigt. (Brown & Levinson, 
ibid.:103; Norrby, 1996:182) 

Talaren kan även uttrycka sitt välvilliga och positiva förhållningssätt genom att 
överdriva och intensifiera sitt intresse för, sitt medhåll och sin sympati med lyssnaren. 
Strategin realiseras ofta med överdriven intonation, betoning och andra prosodiska medel 
eller med förstärkande ord och partiklar (What a fantástic gárden you have!). 
Användningen av historisk presens är vidare en vanlig strategi inom 
solidaritetsstrategierna eftersom talaren med detta drar lyssnaren (åtminstone metaforiskt) 
till de händelser som talaren berättar om. En annan strategi utgörs av direkta citat och 
användning av frågepåhäng eller uttryck som gör lyssnaren till en deltagare i samtalet. 
(Brown & Levinson ibid.:104ff.) 

Gemenskap kan även visas genom att betona att både talaren och lyssnaren hör till 
samma grupp människor som har gemensamma mål. En vanlig strategi är att använda 
markörer för grupptillhörighet, vilket kan innefatta bruket av dialekt och slang och 
tilltalsformer. I de flesta språk kan det informella tilltalspronomenet du användas för att 
visa på intimitet och närhet. Som Norrby (1996:182) påpekar är svenskans du gångbart i 
långt fler sammanhang än i många andra språk (jfr tyska eller franska). Samhörighet kan 
också befästas genom användning av generiska namn och termer (mate, buddy, dear). I 
fall där imperativer används (Come here mate) signalerar talaren med dessa termer att 
den relativa maktskillnaden mellan henne och lyssnaren ska betraktas som liten, att 
imperativformen inte är avsedd som en maktbaserad befallning. Detta gäller enligt 
Brown och Levinson (ibid.:108) också när man pratar med barn, dvs. en befallning blir 
en uppmaning (Bring me your dirty clothes to wash, darling). 

Kodväxling innebär all växling från ett språk till ett annat eller en dialekt till en annan 
i situationer där två eller flera koder existerar. I diglossiska förhållanden sker växlingen 
mellan två former eller dialekter av ett språk, där den ena har högre status och prestige 
medan den andra betraktas som familjespråk med lägre status i samhället. Då kodväxling 
sker kan man vänta sig att det sker i riktning mot det socialt lägre familjespråket för att 
visa solidaritet när en handlings ansiktshotande kraft lindas in. Brown och Levinson 
(ibid.:110) framhäver å andra sidan att växling från familjespråket till det socialt högre 
språket kan signalera negativ artighet inför en ansiktshotande handling (t.ex. det att 
använda ni i stället för du). Eller helt enkelt att man byter den positiva artigheten mot den 
negativa (Mors första rop: Come here Johnny! Mors andra rop: John Henry Smith, you 
come here right away!) 
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Talaren kan även hävda att han har samma åsikter, attityder eller kunskap som 
lyssnaren. En strategi är att söka instämmande. Talaren kan försöka hitta lämpliga, trygga 
ämnen att prata om med lyssnaren för att på detta sätt kunna hålla med. Ju mer talaren vet 
om lyssnaren, desto lättare är det att hitta sådana samtalsämnen. I många kulturer inleder 
man t.ex. den ansiktshotande handlingen begäran med kallprat för att visa att man inte 
bara vill ha något av lyssnaren utan också vill värna om förhållandet med honom. 
Medhåll kan även visas genom upprepning av det som den tidigare talaren har sagt: Vid 
sidan av att kontrollera att man hört rätt kan upprepningar användas för att betona det 
emotionella medhållet av yttrandet (A: John went to London this weekend. B: To 
Lóndon!) 

Talaren kan vidare försöka att undvika att uttrycka motsatta uppfattningar mot 
lyssnaren. Önskan att instämma leder ibland till att man döljer sitt icke-instämmande eller 
tar till vita lögner (Yes I do like your new hat). Garderingar bidrar till att talaren kan 
uttrycka sina åsikter vagt för att inte hota lyssnarens ansikte. Att uttrycka egna åsikter 
med intensifierande adverb (absolutely) och förmildra dem med garderingar hör till 
positiv artighet. Garderingar kan användas för att förmildra den ansiktshotande kraften i 
t.ex. förslag, kritik eller anklagelser genom att de gör talarens intentioner oklarare (A: 
What’s the matter? B: Well my husband sort of, never does anything, you know…) och 
samtidigt bidrar till att talaren kan undvika att uttrycka sin attityd i klarspråk. (Brown & 
Levinson ibid.:115ff.) 

Deiktiska hänvisningar har att göra med hur meningarna förankras i vissa aspekter i 
kontexten (t.ex. deltagarrollerna i talsituationen, den spatio-temporala och sociala 
ställningen). Till exempel hänvisar pronomenet jag vanligen till den som har talarrollen, 
nu till den tid då yttrandet fälls, där till en plats som är mera avlägsen än den som 
hänvisas till med här osv. Ett normalt omarkerat deiktiskt centrum är där talaren är den 
centrala personen, tiden då yttrandet fälls är den centrala tiden och platsen där talaren 
befinner sig när han talar den centrala platsen. Det kan dock även förekomma avvikelser, 
t.ex. talaren talar så att den centrala tiden gäller en förfluten tid eller så att den centrala 
platsen är lyssnarens plats, inte talarens, eller talaren talar så att den centrala personen är 
lyssnaren och inte talaren. Dessa avvikelser används enligt Brown och Levinson 
(1987:118f.) också i artighetssyften, speciellt när man byter synvinkel från talarens till 
lyssnarens sida, dvs. man intar lyssnarens roll. Karakteristiska fall bland 
solidaritetsstrategier är sådana där man försöker slå ihop talarens och lyssnarens 
synvinklar; sådana där man avviker från den normala förankringen och på så sätt 
försöker minska avståndet mellan talaren och lyssnaren. 

Bland deiktiska strategier kan således urskiljas en strategi som innebär övergång från 
talare till lyssnare. Denna strategi gäller då talaren talar som om lyssnaren var talare, eller 
då lyssnarens kunskaper är identiska med talarens. Ett exempel föreligger i fall där man 
visar empati genom att försäkra något som bara lyssnaren kan veta om (A: Oh this cut 
hurts awfully, Mum. B: Yes dear, it hurts terribly, I know.) Man kan ytterligare slå ihop 
jag och du till ett vi även om det endast är lyssnaren som avses (OK now, let’s stop the 
chatter and get on with our little essays.). Dessutom utgör övergång i tiden, dvs. bruket 
av historisk presens, enligt Brown och Levinson (ibid.:120f.) en solidaritetsstrategi 
åtminstone i engelskan. 

Den andra mekanismen som ligger till grund för positiv artighet utgörs enligt Brown 
och Levinson (ibid.:125) av att antaga att talaren och lyssnaren samarbetar. Dessa 
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strategier förutsätter att talaren och lyssnaren tillsammans är involverade och samarbetar 
i den pågående aktiviteten. Ett sätt att göra detta är att hävda att talaren är medveten om 
och intresserad av lyssnarens behov och att han vill anpassa de egna behoven efter dem  
(I know you love roses but the florist didn’t have any more, so I brought you geraniums 
instead). Talaren kan vidare påstå att vad lyssnaren än vill, vill talaren hjälpa honom att 
få det. Erbjudanden och löften är naturliga medel inom denna strategi: De kan vara 
osanna men talaren visar ändå sin goda vilja genom att beakta lyssnarens positiva 
ansikte. Å andra sidan kan man också utgå ifrån ett omvänt perspektiv, dvs. anta att 
lyssnaren vill det talaren vill. Även mycket optimistiska uttryck hör till denna strategi och 
utgör enligt Brown och Levinson (ibid.:126) den mest dramatiska skillnaden mellan 
strategier att genomföra ansiktshotande akter inom positiv och negativ artighet. Exempel 
därpå är yttranden som You’ll lend me your lawnmower for the weekend, I hope eller I’ve 
come to borrow a cup of flour. Sådana optimistiska uttryck för ansiktshotande akter ser 
ut att fungera så att de minimerar ansiktshotet genom att de implicerar att det inte finns 
något att fråga/begära överhuvudtaget, att samarbetet mellan talaren och lyssnaren 
innebär att dylika småsaker är en självklarhet. 

Den tredje mekanismen bakom solidaritetsstrategier utgörs av att tillfredsställa 
lyssnarens vilja av något. Strategiskt kan talaren tillfredsställa lyssnarens positiva 
ansiktsbehov genom att faktiskt göra det i handling. Det kan vara frågan om materiella 
behov och önskningar men även behov av att vara omtyckt, beundrad, förstådd osv. 

2.3.2.4  Respektstrategier 

Negativ artighet riktas mot lyssnarens negativa ansikte, dvs. hans rätt att inte bli utsatt för 
påtryckning och att kunna handla fritt och oberoende av andra. Med de hithörande 
respektstrategierna framhävs den sociala distansen mellan deltagarna, vilket innebär att 
talaren beaktar lyssnarens negativa ansikte och invänder – om alls – bara mycket 
försiktigt. Ifall lyssnaren anser att invändningen är alltför stark, försöker talaren bjuda på 
en utväg. I praktiken innebär negativ artighet formell kommunikation och avstånd mellan 
samtalsdeltagare. I västerlandet är negativ artighet är den mest genomtänkta och 
konventionella uppsättningen av lingvistiska strategier för att förmildra en 
ansiktshotande akt. Dess lingvistiska uttryck är konventionell indirekthet, garderingar, 
artig pessimism, betoning av lyssnarens makt utan behov av vidare förklaring. 

Negativ artighet innehåller både direkta strategier och strategier med vilka en 
ansiktshotande akt lindas in. Det enklaste sättet att framföra ett meddelande är att 
uttrycka det direkt som i fråga om rakt på sak -strategier. Detta innebär dock en kollision 
med behovet av att beakta lyssnarens negativa ansikte, vilket leder till att akter inte kan 
uttryckas fullkomligt direkt. Det finns dock ett element inom formell artighet som ibland 
får talaren att minimera påtryckningen genom att snabbt komma till poängen och på så 
sätt undvika en vidare påtryckning (t.ex. när man ska störa viktiga personer med en fråga 
om en tjänst). Det finns således två sinsemellan motstridiga behov – att tala direkt och att 
tala indirekt som härstammar från idén att inte påverka lyssnaren – som leder till att man 
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måste kompromissa mellan de två behoven så att båda behoven tillfredsställs åtminstone 
delvis. 

Strategin att vara konventionellt indirekt innebär att talaren har två motsatta behov att 
tillfredsställa: önskan att erbjuda lyssnaren en väg ut genom att uttrycka sig indirekt och 
önskan att gå rakt på sak. Brown och Levinson (1987:132) menar att problemet kan lösas 
genom konventionell indirekthet, dvs. genom användning av fraser och uttryck som 
kontextuellt har ett otvetydigt innehåll vilket avviker från deras bokstavliga innehåll. På 
detta sätt går talaren rakt på sak men signalerar samtidigt sin önskan att vara indirekt. 
Brown och Levinson (ibid.) framhäver att indirekta talakter utgör den viktigaste formen 
av konventionell indirekthet. En viktig aspekt härvid är det s.k. felicitetsvillkoret 
(‘felicity condition’) vilket innebär att för att ett yttrande lyckas måste det antas att 
lyssnaren kan t.ex. uppfylla en begäran och att talaren vill det som han begär. I många 
kontexter är indirekta talakter helt konventionaliserade så att det inte råder någon som 
helst osäkerhet om vad som menas med ett yttrande — i sådana fall är det fråga om en 
direkt strategi. Uttryck som Can you please pass the salt? och Can you pass the salt? är 
båda så konventionaliserade att de uppfattas som uppmaningar, inte som frågor om 
lyssnarens färdighet att göra något. Vid sidan av de mera konventionella indirekta 
talakterna kan talaren anlita off record -strategier när det gäller att samtidigt vara direkt 
och indirekt: ”[…] to slip up into negative politeness, these must simply be used in a 
context where they are unambiguously on record. The point here is that ‘on record’ and 
‘off record’ are categories that do not precisely coincide with categories of linguistic 
forms, but only with linguistic forms in context.”(Brown & Levinson ibid.:134; min 
kursivering). 

En annan strategi inom negativ artighet är att gardera och att gardera i synnerhet den 
illokuta styrkan av ett yttrande. Talaren kan således visa att han inte förutsätter att 
lyssnaren vill samarbeta. Talaren kan vidare explicit uttrycka ett alternativ för lyssnaren 
att inte (behöva) samarbeta genom pessimistiska strategier (You couldn’t possibly lend 
me your lawnmower?). Påtryckningen på lyssnarens negativa ansikte kan även lindas in 
med uttryck som I just want to ask you if I can borrow a little paper i vilket fall verbet 
‘borrow’ används enligt Brown och Levinson (ibid.:177) eufemistiskt i betydelsen ‘ta 
och förbruka’ vilket minimerar påtryckningen. 

Att visa respekt för lyssnaren genom (lingvistiska) motiveringar (It’s not much I’m 
afraid, but it’ll fill our stomachs) eller genom användninga av olika artighetsuttryck 
(engelskans Madam, Sir) är typiska respektstrategier. Att be om ursäkt utgör vidare en 
respektstrategi. Brown och Levinson (ibid.:188f.) urskiljer olika sätt att uttrycka 
beklagande. Talaren kan exempelvis direkt medge att han tränger sig på (I hope this isn’t 
going to bother you too much…) eller visa sin motvilja att göra det genom garderingar 
eller genom användning av olika uttryck (I normally wouldn’t ask you this, but…).  
Talaren kan vidare uttala sig på så vis att han är tvungen att tränga sig på (I can think of 
nobody else who could…), eller helt enkelt be om ursäkt för den aktuella akten (Excuse 
me, but…). 

Avpersonifiering av talaren och lyssnaren genom att undvika personliga pronomen är 
en vanlig strategi inom negativ artighet. I stället för pronomina ‘jag’ och ‘du’ används i 
stället ett ‘vi’ eller olika typer av opersonliga uttryck (It seems that…). Även 
nominalisering fungerar som en respektstrategi: ju mer nominaliserat ett yttrande är, 
desto mindre betraktas agenten som den som gör något (I am pleased to be able to inform 
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you… resp. It is my pleasure to be able to inform you…). Nominalisering som 
respektstrategi kännetecknar enligt Brown och Levinson (ibid.:208) inte bara engelskan 
utan ser ut att ha samma funktion oberoende av språket. Att förplikta sig själv i stället för 
lyssnaren är ett ytterligare sätt att visa respekt. En akts ansiktshotande kraft kan således 
minimeras genom explicita uttryck för talarens skyldighet mot lyssnaren (I’d be eternally 
grateful if you would…).  

2.3.3  Val av strategi 

Ett av de centrala argumenten i artighetsteorin är att talarna tenderar att välja samma 
strategier i samma typer av kommunikativa sammanhang. Brown och Levinson (1987) 
menar att strategier har sådana inneboende egenskaper att deras användning kan erbjuda 
vissa fördelar för talaren i en relevant situation. Således kan direkta strategier bl.a. bidra 
till att talaren inte missuppfattas eller att han betraktas som en pålitlig och öppen person i 
stället för en manipulator, medan off record -strategier kan ha fördelen att talaren anses 
som en finkänslig och taktfull person. Inom positiv artighet kan talaren genom att linda 
in ett direkt yttrande visa att han och lyssnaren hör till samma grupp med samma 
intressen och behov, medan inom negativ artighet kan talaren upprätthålla avståndet till 
lyssnaren. 

Det som vidare påverkar valet av strategier är sociologiska faktorer som Brown och 
Levinson (ibid.:74) påstår gälla många, om inte alla kulturer: den sociala distansen 
mellan talare och lyssnare, den relativa makten hos talare och lyssnare samt hur olika 
kulturer rangordnar påtryckningens effekter. Scollon och Scollon (1983:168) anser att 
om en viss grupp betraktar distans som nödvändig mellan deltagarna, gör negativ artighet 
sig gällande. Om en annan vill framhäva den gemensamma bakgrunden, gäller positiv 
artighet. Dessa interaktionstyper är symmetriska då både talaren och lyssnaren använder 
samma strategi i interaktionen. Symmetrin avspeglar förutsättningen att det finns en 
försumbar maktskillnad mellan deltagarna. När den sociala distansen mellan deltagarna 
är stor och påtryckningen anses som hög används strategierna off record, 
respektstrategier som kännetecknar negativ artighet och icke-kommunikation (‘don’t do 
the face-threatening-act’). När distansen är liten och påtryckningen låg, anlitas direkta 
strategier och solidaritetsstrategier som kännetecknar positiv artighet. (Scollon & Scollon 
ibid.:169) 

När det däremot föreligger en asymmetrisk maktrelation med en klar maktskillnad 
mellan deltagarna använder deltagarna olika strategier. Deltagaren med större makt 
använder sig av direkta strategier och solidaritetsstrategier (då han talar "neråt"), medan 
talaren med mindre makt använder sig av strategierna respekt, off record och icke-
kommunikation (då han talar "uppåt"). (Scollon & Scollon ibid.) 

Dessa globala artighetssystem avspeglar de dominerande skillnaderna i distans och i 
makt som gäller för medlemmar av bestämda grupper. På grund av individuella 
skillnader, skillnader i påtryckning eller kontextuella skillnader kan varje strategi 
användas av en talare (t.ex. direkta strategier kan i nödfall användas av en talare med 
mindre makt inför en talare med större makt utan att detta skulle tolkas som ett hot mot 
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den sistnämndas självbild). Artighetsstrategierna bidrar således till att noga balansera 
behoven av både positivt och negativt ansikte, om vilka ständigt förhandlas i all 
kommunikation. 

Scollon och Scollon (1983:170) hävdar − på basis av artighetsteorin − att talarens sätt 
att kommunicera alltid avspeglar de bakomliggande antagandena om distans- och 
maktrelation mellan honom och lyssnaren. Potentiella skäl till misslyckad 
kommunikation ligger i maktdimensionen. Om två talare är oense om de underliggande 
antagandena om distans, inställer sig den ena med respekt (+d) medan den andra 
uttrycker solidaritet (-d). Denna solidaritet kan dock av den förra uppfattas som ett bevis 
på en asymmetrisk maktrelation (+m) där den senare utövar makt. Detta innebär att en 
missuppfattning angående distansförhållanden kan leda till att den part som ur-
sprungligen förväntade sig intimitet och solidaritet i ansiktsrelationer slutligen befinner 
sig i en dominerande position med större makt (+m). 

Scollons och Scollons (1983) studie ger vid handen att den mest centrala aspekten 
som skall beaktas i interkulturell kommunikation är skillnader i samtalsstilen, dvs. talares 
sätt att använda språket i interaktion, sätt att tala (inklusive mimik och gester) i olika 
sociokulturella kontexter. Skillnader i samtalsstilen deltagare emellan kan leda till fel-
aktiga tolkningar av och missuppfattningar om det egentliga innehållet i kommunika-
tionen. Som bl.a. Tannen (1984:4f.) påpekar är det de kontextuella omständigheterna 
som avgör hur allvarliga följder olikheter i samtalsstilen kan få: under ett cocktailparty 
blir konsekvenserna knappast lika ödesdigra som under en anställningsintervju. När det 
gäller t.ex. invandrare kan upprepade missuppfattningar på grund av skillnader i 
samtalsstilen leda till mycket negativa slutsatser om det nya hemlandet. 

2.4  Samtalsstil 

Med samtalsstil menas talares sätt att använda sig av ett komplex av olika lingvistiska 
och icke-lingvistiska medel. För att kunna förstå det som menas med ett ord eller ett 
yttrande måste man veta hur det skall tolkas, dvs. vad talaren avser att kommunicera 
(Tannen, 1984:2). Genom att analysera det som finns i de enskilda yttrandena kan man 
redogöra för samtalsstilen i ett helt samtal, en gruppstil eller en viss individs samtalsstil 
(Norrby, 1996:190). Som Tannen (ibid.) och Norrby (ibid.) påpekar är samtalsstil inte ett 
absolut begrepp som oförändrat alltid gäller hos t.ex. en talare, utan den varierar alltefter 
olika sociokulturella kontexter, olika samtalspartner. Genom att studera de drag som med 
hög frekvens förekommer hos en talare i ett samtal kan man redogöra för den samtalsstil 
som gäller hos denna talare i detta samtal. 

Tannen (1984) urskiljer två olika samtalsstilar: high involvement style och high 
considerateness style. På svenska hänvisas till närhets- och engagemangsstil resp. 
respekt- och hänsynsstil (Adelswärd 1992:146; Norrby 1996:52). Respektstil 
kännetecknar mera formella samtal och består av bl.a. formella artighetsmarkörer, 
garderingar, indirekta uttryckssätt, det att man inte avbryter sin samtalspartner, långa 
pauser mellan turerna och följaktligen ett lågt samtalstempo. (Norrby, ibid.:191) 
Respektstil sammanfaller således med de strategier som gäller för negativ artighet hos 
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Brown och Levinson (1987; jfr ovan). Närhetsstil däremot är vanligare i mera informella 
sammanhang mellan nära vänner och motsvarar positiv artighet hos Brown och 
Levinson. Typiskt för närhetsstil är enligt Norrby (ibid.:191ff.) bl.a. att man föredrar 
personliga ämnen, man byter ämnen snabbt och abrupt, det finns många berättelser, 
simultanstöd förekommer frekvent, talarbytena är täta, samtalstempot är högt, man talar 
fort, det förekommer stora variationer i röststyrka och man använder ofta direkta citat. 

Samtalsstil hos olika grupper av talare har intresserat många forskare. I synnerhet 
Tannen (bl.a. 1990) och på svenskt håll Nordenstam (1987, 1998) har redovisat 
skillnader mellan kvinnlig och manlig samtalsstil. Ungdomars samtalsstil på svenska har 
redovisats av Nordberg (1985, 1992) och av Kotsinas (bl.a. 1994; även Kotsinas & al. 
1997). I Finland har studierna i ungdomsspråk varit främst examensarbeten vid olika 
universitet och sysslat speciellt med slanguttryck (för en översikt se Saari, 1997). 

Närhets- och engagemangsstilen är enligt många forskare kännetecknande för svenska 
ungdomars samtalsstil. Nordbergs undersökning (1985:8f.) gäller ett antal drag där man 
enligt honom kan finna skillnader mellan ungdomars och vuxnas sätt att samtala. Dragen 
indelas i samtalsstrukturella (turlängd, turtagning), prosodiska och paralingvistiska 
(taltempo, artikulation, variation i röststyrka och i tonhöjd, onomatopoetiska inslag, 
moduleringar av röstkvaliteten) och innehållsliga (anföringsteknik, grad av explicithet, 
andelen omdömen, koherens, garderingar). Nordbergs studie (ibid.:10f.) ger vid handen 
att ungdomar i allmänhet har kortare samtalsturer och talar fortare än vuxna. Samtidigt tal 
är klart vanligare hos ungdomar än vuxna talare. Nordberg (ibid.:13) menar att ungdomar 
kanske inte helt behärskar turtagnings- och turhållningssystemet i den mån vuxna gör, 
eftersom t.ex. öhanden, som markerar att man inte vill släppa ifrån sig ordet, är mycket 
sparsamma hos ungdomar. Variationen i röststyrka och tonhöjd är kraftigare hos 
ungdomar än vuxna. Ljudhärmande ord kännetecknar vidare klart oftare ungdomars än 
vuxnas tal (ibid.:14). Anföringstekniken hos ungdomar innebär ofta avsaknad av 
anföringsverb. Det kan enligt Nordberg (ibid.:18) ersättas av ett annat verb (komma i 
stället för säga eller fråga) eller helt utelämnas. Omdömen är klart mer frekventa hos 
ungdomar och koherensen i deras tal lägre än hos vuxna. Till skillnad från vuxnas 
samtal, kännetecknas ungdomars samtal vidare av ett högt antal vädjanden och andra 
osäkerhetsuttryck. Skillnaderna mellan vuxna och ungdomar beror på 
utvecklingspsykologiska, sociala och kulturella faktorer. Det är frågan om ett stadium i 
språkutvecklingen från barnspråk till vuxenspråk: under de tidigare stadierna i individens 
språkutveckling fungerar språket som uttryck för känslor och påverkan vilket dominerar 
över språket som redskap för begreppsbildning, tänkande och meddelelse. Nordberg 
(1992:173f.) menar att det dominerande intrycket av ungdomarnas språk därför är att det 
är emotionellt, implicit och kontextberoende till skillnad från det mer explicita och 
textberoende språket hos vuxna. Nordberg vill emellertid framhäva att ungdomens 
samtalsstil i första hand är kulturellt betingad, att den avspeglar ett förhållningssätt till 
omvärlden som är mer typiskt för ungdomskulturen än i de flesta andra subkulturer. 
Ungdomars samtalsstil överensstämmer vidare klart med närhets- och engagemangsstil. 
Även om många stildrag i närhetsstilen kan återfinnas även hos vuxna, menar Nordberg 
(ibid.:175) att ”Men skillnaden verkar vara tillräckligt stor för att ge upphov till irritation, 
missförstånd och lätt hånfulla kommentarer på samma sätt som yttringar av andra 
kulturer än den egna gör.”  
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I likhet med Nordberg ger Kotsinas (1994:55) omfattande analys vid handen att det är 
just närhetsstilen som präglar svenska (stockholmska) ungdomars talstil. Hon vill 
emellertid – i likhet med andra samtalsforskare – framhäva att närhetsstilen inte är unik 
för ungdomar utan däri ingående drag även kan återfinnas hos vuxna talare beroende på 
samtalskontexten. Kotsinas (ibid.:59ff.) fann bl.a. att andelen slangord och svordomar 
hos ungdomar var förvånansvärt liten, att slang och svordomar inte förekommer i 
ungdomarnas tal så tätt som man ibland föreställer sig. Hon anger sig dessutom använda 
en mycket generös bedömning av vilka ord som betraktas som slang, och menar att de 
flesta slangord i materialet egentligen borde betraktas som vardagliga ord, som även 
vuxna talare använder flitigt (t.ex. jobba, kompis, tjej, godis). Ett annat frekvent fenomen 
i ungdomarnas tal var "onödiga" småord, dvs. pragmatiska partiklar. Kotsinas (ibid.:74f.) 
vill dock framhålla att även om förekomsten av pragmatiska partiklar ofta ses som ett 
tecken på bristande ordförråd eller på talarens osäkerhet i den aktuella kontexten – och 
därför anses höra till de socialt mer osäkra ungdomarnas tal – är detta inte hela 
sanningen: Även vuxna använder sig av samma eller liknande småord och fraser. 
Kotsinas (ibid.:95) slutsats är att den övergripande funktionen för de flesta pragmatiska 
partiklar tycks vara att utgöra en länk mellan talare och lyssnare. 

Är dagens ungdomsspråk det språk som kommer att användas i framtiden? Nordberg 
(1992:175) menar att tonåringarna lägger om sina samtalsvanor och anpassar sig till 
rådande vuxenmönster snarare än att de behåller sitt sätt att tala upp i vuxen ålder. 
Samma tanke finns hos Kotsinas (ibid.:178). Hon menar att svenskan i framtiden ganska 
säkert kommer att förändras, vilket inte betyder att dagens ungdomar som vuxna skulle 
använda de typiska ungdomsspråksdragen i lika hög grad som nu. Hon menar dock 
vidare att några av dessa drag kommer att förlora sin biton av normbrott och i stället så 
småningom normaliseras, men framhäver samtidigt att ”även om ungdomsspråket är en 
verkstad där många språkliga nyheter första gången ser dagens ljus är det inget facit där 
vi kan avläsa framtidens språk.” (ibid.) 



 

3 METOD 

Den föreliggande analysen är metodprövande: den vill se i vilken mån diskursanalys kan 
bidra i ett studium av språkinlärning. Tonvikten ligger på att skildra skillnader mellan en- 
och tvåspråkiga talares samtalsstil med hjälp av en lingvistisk analys. Forskningsmetoden 
är kvalitativ och kvantitativ: analysen bygger på kvantitativa iakttagelser av ett antal drag 
för att på så sätt beskriva samtalsstil Arbetet syftar till att beskriva sverigefinska 
ungdomars samtalsstil i interaktion på andraspråket svenska i olika sociokulturella 
kontexter i jämförelse med infödda svenska ungdomar. Informanternas språkligt och 
kulturellt olika bakgrund samt de olika samtalssituationerna är således förutsatta aspekter 
och utgör en central utgångspunkt i studien. 

I en sammanställning av olika forskningsmetoder i analyser av diskurs tar Norrby 
(1996:28f.) upp den begreppsförvirring som ofta råder. Både begreppen diskursanalys 
och samtalsanalys används olika av olika forskare. Ifall man utgår från indelning efter 
material kan man enligt Norrby (ibid.:28) se samtalsanalysen som en typ av 
diskursanalys: Diskursanalysen kan handla om samtal, men den kan även syssla med t.ex. 
skrivna texter eller icke-interaktiva monologer. Om man däremot utgår ifrån teoretiska 
och metodiska skillnader, kan man betrakta diskursanalys och samtalsanalys som 
sidoordnade begrepp, och då skilja på de rätt specifika inriktningarna conversation 
analysis (CA) och discourse analysis (DA). I regel hänvisas då med termen 
diskursanalys till den traditionella diskursanalysen, DA, som har sitt ursprung inom 
lingvistiken och härstammar från den språkfilosofiska talaktsteorin med företrädare som 
Austin, Searle och Grice. Med begreppet samtalsanalys, CA, däremot menas allt oftare 
den analysmetod som härstammar från etnometodologin (i främsta hand Sacks, Schegloff 
& Jefferson, 1974 och 1977). Det är speciellt DA och CA som många forskare ser som 
konkurrerande metoder, vilket har lett till en del sammanställningar och jämförande 
beskrivningar av de två. 

Som Norrby (1996:60) påpekar är både de teoretiska och metodiska utgångspunkterna 
i DA och CA i mångt och mycket motsatta. DA använder den metodologi, de teoretiska 
principer samt de begrepp som är typiska för lingvistiken. Syftet därmed är att utvidga de 
inom lingvistiken lyckade teknikerna till att omfatta större enheter än en sats (Levinson, 
1983:286f.). Norrby (1996:71f.) menar att DA ofta utgår ifrån en hypotes som testas mot 
ett material. Utgångspunkten i analysen ligger ofta i på förhand bestämda kategorier och 
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analysen influeras starkt av grammatisk terminologi. Man använder empiriskt material 
men även konstruerade exempel är tillåtna. CA däremot är en starkt empirisk analys-
metod som söker undvika all a priori teori och alltid utgår ifrån själva interaktionen utan 
att beakta några förhandsuppgifter eller några kontextuella omständigheter (Levinson, 
ibid.). CA är en induktiv metod, som strävar efter att hitta ständigt återkommande 
mönster i naturliga samtal (Levinson, ibid.). DA innebär lingvistisk analys av naturlig, 
sammanhängande talad eller skriven diskurs varmed språkets struktur studeras utöver en 
mening eller en sats (Stubbs, 1983:1ff.). DA uppmärksammar språket i bruk i sociala 
kontexter, i synnerhet interaktionen mellan talare, och tar hänsyn till sådana dynamiska 
faktorer som kan anses påverka samtalets gång. Man utgår ifrån tanken att språk, 
handling, kunskap och situation inte går att skilja åt, vilket enligt Stubbs (ibid.) innebär 
att det handlar om en slags teori om social verksamhet. Även om uppmärksamhet i DA i 
huvudsak fästs vid språket, beaktas samtidigt även kontexten, vem det är som 
kommunicerar med vem, om vad och varför, vad det gäller för situation eller samhälle 
(Cook, 1992:1ff.). CA däremot ”låter materialet självt tala” (Londen, 1995:21), dvs. 
slutsatser om t.ex. den sociokulturella kontextens betydelse dras enbart på basis av själva 
samtalet, det kommer fram i talarnas prestation om t.ex. kön eller ålder spelar någon roll i 
interaktionen. Ännu en skillnad mellan DA och CA enligt Norrby (ibid.:71) är att medan 
DA startar i funktionen och därefter når strukturerna, gäller i CA det omvända.  

Edmondson (1981b:50f.) kritiserar CA för dess metodologi och terminologi och anser 
att de begrepp och sekvenser som CA−forskare tar itu med definieras dåligt och att av-
gränsningen av begreppen ofta bygger på forskarens intuition. Därtill anser Edmondson 
(ibid.) att "It is assumed that the reader will recognise the 'rightness' of the proposed 
analysis somehow, given the 'real' cited data, which is often presented as though it itself 
justifies the analysis offered". Han kritiserar vidare den selektiva inställningen till un-
dersökningsmaterialet inom CA och menar därmed att ett material väljs endast därför att 
det är analyserbart. 

Coulthard (1985:91) anser att beskrivningar av samtalsmekanismer i CA har givit 
mycket detaljerad information om vardagliga samtal. Trots detta ser Coulthard (ibid.) 
flera betydande brister i den CA−metod som etnometodologerna ovan föreslår. De 
deskriptiva kategorierna har inte definierats, vilket enligt Coulthard (ibid.) beror på att 
analysmodellen inte tar hänsyn till relationen mellan form och funktion, dvs. hur vissa 
lingvistiska symboler kommer att meddela en viss mening. Dessutom tar CA inte itu med 
helheten, något som CA inte försöker göra som Coulthard (ibid.) påpekar, utan analysen 
koncentreras på intressanta och potentiellt givande fragment i en text vilka jämförs med 
(åtminstone till synes) motsvarande fragment i andra texter. Därtill kritiserar Coulthard 
(ibid.:92) det sätt varpå CA beaktar paralingvistiska och prosodiska drag i samtal och 
menar att även om dessa drag ibland markeras i transkriptionerna är det svårt att tolka 
vad som menas därmed. 

Londen (1993a:147f.) listar ett antal kritiska synpunkter som CA fått bemöta, och 
nämner bl.a. att CA negligerar den större sociokulturella kontexten samt faktorer såsom 
makt och dominans, att det i CA föreligger vissa likheter med ett behavioristiskt synsätt 
(ett yttrande av typ X utlöser ett annat av typ Y), att bakgrundsinformation om deltagarna 
används i större utsträckning än vad som redovisas. DA däremot har kritiserats för dess 
syn på samtal som en hierarkiskt strukturerad produkt i likhet med en sats – inte som en 
pågående process. DA har också ansetts antyda en underliggande grammatik för 
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beteendet som baseras på klart avgränsade strukturella enheter. Londen (1993b) kritiserar 
DA för att vara ett tilltrasslat, förvirrande, alltför omfattande område, som inte har någon 
tydlig karaktär och grundar sin åsikt på den stora variation som litteratur om DA visar. 
Kritik mot DA (i synnerhet av Levinson 1983) har lett till att CA ofta ses som den mest 
lämpade metoden att analysera samtal (t.ex. Hakulinen 1989, 1996; Gustavsson, 1990). 

Det är således många forskare som anstränger sig för att bevisa CA.s överlägsenhet 
gentemot DA som analysmetod. Poängen är dock att DA inte som CA bör ses som en 
forskningsmetod. DA borde snarare betraktas som ett synsätt som erbjuder vida 
teoretiska ramar för forskning, som tillåter olika synvinklar och metodologiska lösningar 
för forskning om både talad och skriven text (Jokinen & al., 1993:17f.). Att CA i allt 
högre grad började dominera i nordisk samtalsforskning kan bero på att det i början av 
1990-talet gällde ett relativt outforskat område vilket ledde till en hel del explorativt 
arbete (Hyltenstam, 1990). Det är dock meningslöst att söka jämföra DA och CA liksom 
att betrakta dem som helt separata, varandra uteslutande forskningssynvinklar: Det är ett 
faktum att CA och DA har också mycket gemensamt: samma målsättningar gäller dem, 
dvs. analys och beskrivning av den sekventiella strukturen och koherensen i samtal, där-
till sammanfaller terminologin i de två forskningsinriktningarna (Piirainen-Marsh, 
1992:62ff.). En syntes av de två analyssätten kan i själva verket ibland vara att föredra; 
annars är det alltid analysens syfte som avgör vilkendera som tillämpas. 



 

4 MATERIAL 

4.1  Undersökningsort 

Informanterna i analysen kommer från Haparanda kommun i norra Sverige. Denna 
tornedalska stad har en lång gemensam historia med den finska Tornedalen och ett stort 
antal finska invandrare. Det är skäl att här ge en kort översikt över situationen i Torneda-
len för att belysa den särställning som Haparanda intar i relation till andra invandrar-
kommuner i Sverige. 

Den finska språkgruppen har genom tiderna utgjort den största språkliga minoriteten 
inom det nuvarande Sverige. Fram till 1809 utgjorde de finskspråkigas andel ca en 
fjärdedel av hela befolkningen. När Sverige år 1809 förlorade den östra delen av landet 
till Ryssland kvarstod den finsktalande befolkningen endast i finnbygderna, i Stockholm 
och i Tornedalen (De Geer & Wande, 1988:94). Efter andra världskriget var Sverige ett 
invandrarland, Finland ett utvandrarland. Utflyttningen från Finland till Sverige ökade 
från 1946 till 1969-1970 vilket för Finlands del innebar en absolut befolknings-
minskning. Flyttningsbalansen var negativ för Finlands del ända till år 1971, varefter 
återflyttningen från Sverige till Finland började öka. (De Geer & Wande, ibid.:98) 

År 1809 var av stor betydelse för Tornedalens språkliga förhållanden. I fredsförhand-
lingar i Fredrikshamn efter kriget 1808-1809 fastställdes en gräns mellan Sverige och 
Ryssland som innebar en klyvning av ett förut enhetligt område. Kontakterna över 
gränsen fortsatte dock enligt Wande (1988:438) på många ställen nästan som tidigare, 
men Sverige fick nu en finskspråkig gränsminoritet. Den svenska Tornedalen omfattar 
enligt en språklig-kulturell definition Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner, 
Karesuando och Jukkasjärvi, vilket i stort motsvarar finskans utbredningsområde i norra 
Sverige. Även om den tornedalsfinska kulturella bakgrunden utgör ett väsentligt element 
i de flesta tornedalingars identitet, har många försvenskats språkligt. Inflyttare – vare sig 
från annat håll i Sverige eller från Finland – med annan bakgrund än den tornedalsfinska 
uppfattar sig efter en långvarig bosättning i området numera som tornedalingar. (Wande, 
ibid.:439) 

Framförallt har skolpolitiken bidragit till försvenskningen av nuvarande Tornedalen. 
Efter gränsdragningen 1809 fortsatte Tornedalen att i huvudsak vara finskspråkigt. 
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Skolundervisningen var uteslutande på finska - även på 1850-talet då folkskolestadgan 
började tillämpas i Tornedalen - ända till 1880-talet, varefter undervisningen successivt 
blev svenskspråkig. I början av 1900-talet försvann finskan som läroämne. Detta är en av 
följderna som en bestämmelse från 1888 medförde. Enligt bestämmelsen medgavs 
statsbidrag till kommunerna för att inrätta folkskolor på villkor att undervisningen helt 
gavs på svenska. Dessutom hade den första folkhögskolan i Tornedalen från 1899 som 
sitt viktigaste syfte att stärka svenskans ställning i Tornedalen. (Wande, ibid.:442) Den 
försvenskande språkpolitiken medförde enligt Wande och Winsa (1994:2f.) en negativ 
attityd till finskan – tornedalingarnas modersmål – som gällt fram till våra dagar. 

Enspråkigt finska invånare finns knappast längre i Tornedalen utan de finsktalande är 
också tvåspråkiga. Språksociologiskt ser Wande (1988:442f.) den tornedalska 
tvåspråkighetssituationen numera som övervägande diglossisk med svenskan som det 
officiella livets språk, framför allt använt i skolan och i kontakt med myndigheterna, och 
med finskan som de informella sammanhangens språk. Det är dock numera i allt större 
utsträckning frågan om enspråkighet i Tornedalen, om svenskspråkighet, trots den 
senaste tidens attitydförändringar gentemot finskan. Föräldrar uppfostrar ofta barnen till 
enspråkighet, vilket medför skarpa kulturella klyftor mellan generationerna. Barnen och 
föräldrarna förstår inte varandra, barnen har gått miste om den kulturella bakgrunden 
som föräldrarna besitter, deras finskspråkiga traditioner. (Winsa, 1991:34f.; Wande & 
Winsa, 1994:17) Winsa (ibid.) menar därmed att "med dessa enspråkiga generationer 
börjar Tornedalen skapa en ny historia, och en näst intill oöverstiglig klyfta åtskiljer för-
äldrarna från barnen. [--] De [= barnen] får skapa nytt utan att kunna bygga på tra-
ditioner". Som följd till denna kulturella klyfta vacklar den tvåspråkiga tornedalingen sitt 
språkbruk så att de två språken har fått varsin funktion och står – såsom Wande 
framhäver – i diglossisk relation till varandra. Svenskan föredras i intellektuellt och 
opersonligt tal medan finskan används då känslor, glädje och minnen skall uttryckas 
(Winsa, ibid.). 

Haparanda utgör dock ett unikt fall bland andra kommuner i Tornedalen. Även om 
attityderna till finskan (både tornedalsfinskan, dvs. meän kieli och riksfinskan) fortfa-
rande på många håll är negativa, är och blir Haparanda alltmer tvåspråkigt i och med att 
finskans status vid sidan av/trots svenskans officiella ställning har ökat. (Wande, 1994, 
muntligt meddelande) 

4.2  Lokalt perspektiv 

För att ytterligare belysa de förhållanden som informanterna befinner sig i intervjuades 
även utvalda personer inom skolväsendet i Haparanda. Det gäller både lärare och admi-
nistrativ personal som känner till och måste ta itu med tvåspråkigheten både i själva 
skolarbetet och överhuvud i det vardagliga livet. Intervjuerna sammanställs nedan till en 
översikt över situationen i kommunen samt över skolans inställning till tvåspråkigheten. 
Översikten grundar sig dels på de nämnda intervjuerna, dels på litteratur inom området. 
Det gäller de intervjuades personliga åsikter om och attityder till den tvåspråkiga situa-
tionen i kommunen. 
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De intervjuade tillerkänner Haparanda en särställning bland Sveriges invandrarkom-
muner. Då det i regel i invandrarkommuner är fråga om tiotals olika nationaliteter, gäller 
för Haparanda så gott som enbart den finska. Invandrarna har således en gemensam 
kulturell bakgrund, ett gemensamt förstaspråk. Förstaspråket finska blir inte ett un-
derlägset, icke-använt språk; det blir inte heller till någon "rinkebysvenska" utan finskan 
förblir ett aktivt språk. 

Egentlig tvåspråkighet i Haparanda började framträda först på sjuttiotalet i och med 
invandringen från Finland (jfr Wande, 1988 ovan). Även om inflyttningen från Finland 
kraftigt har minskat under de senaste åren kommer tvåspråkigheten att förbli ett faktum i 
kommunen även framöver. Attityderna till de två språken varierar från övervägande 
negativa till absolut positiva: en del anser att det enbart borde gälla svenska då man be-
finner sig i Sverige, en del däremot vill tala för en aktiv tvåspråkighet. Svenskan ser ut att 
ha högre status hos urtornedalingar, medan de som kommer utifrån – t.ex. från södra eller 
mellersta Sverige – har en något mer liberal syn på de två språken. 

De flesta elever i skolan har tvåspråkig bakgrund: i hela kommunen fanns vid 
intervjutillfällen 20%-25% finska medborgare, medan i skolan är 50%-60% av eleverna 
tvåspråkiga med finska som hemspråk – dock i varierande grad från en total finsk do-
minans till ett litet finskt inslag i hemmen. Detta påverkar hela undervisningen. Varje 
elevs språkliga bakgrund kartläggs före skolan, det anordnas också en språktest när 
eleverna börjar på högstadiet för att undervisningen skall kunna anpassas efter deras 
språkliga kunskaper. De finska eleverna har mer svårigheter på alla plan än de 
svenskspråkiga. De intervjuade anser att skolsvårigheter inte alltid beror enbart på 
tvåspråkigheten utan också t.ex. på social klass, negativa attityder till att lära sig ett nytt 
språk samt föräldrarnas inställning till de båda språken. En kartläggning gjord av SYO-
konsulenterna i skolan 1990 över hur eleverna klarar sig efter högstadiet visade att 
finskspråkiga elever bara väljer sällan teoretiska linjer i gymnasiet. Detta anses 
åtminstone delvis bero på deras ofullständiga tillägnande av svenska, eleverna tror inte 
att de klarar en teoretisk linje med den ringa färdighet som de har i svenskan. Å andra 
sidan påverkar även föräldrarnas bakgrund vilken linje som väljs: ifall det inte finns 
någon studietradition i familjen uppmuntras barnen inte heller att gå en teoretisk linje i 
gymnasieskolan. 

Tvåspråkighetens betydelse för skolframgång har diskuterats mycket och tidigare ar-
gumenterades ofta för dess negativa påverkan på barnets utveckling i skolan: tvåspråkig-
het ansågs alltid innebära en försening i utvecklingen i jämförelse med enspråkiga barn. 
Denna negativa syn, som ser ut att i någon mån leva kvar hos de intervjuade personerna, 
har dock mött kritik. T.ex. Baldo (1988:61f.) skriver därom: "As language plays such an 
important part in school, it is regarded as one of the main factors accounting for the 
failure of certain children. [--] When learning and interacting in school is processed 
through a language different from the children's L1, the mismatch between home and 
school is even greater, although bilingualism is not in itself a source of academic failure". 
Försening kan således förorsakas av att skolans språk inte är barnets modersmål, men 
denna försening borde inte framhävas, såsom Tabouret-Keller (1962:169) påpekar, utan 
snarare bör man beakta skolans möjligheter att anpassa undervisningen efter barnens 
intellektuella och lingvistiska färdigheter. 

Hurdana skillnader finns det mellan de enspråkiga och tvåspråkiga eleverna? Kan lä-
raren alltid avgöra vilkendera det är frågan om? Enligt de intervjuades evalueringar 
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avslöjar det talade språket i de flesta fall inte elevens språkliga bakgrund, dvs. lärarna 
kan inte alltid avgöra om talaren är en tvåspråkig sverigefinsk elev eller en enspråkig 
svensk. I det skrivna språket däremot kommer de utmärkande skillnaderna mellan de två 
elevgrupperna klart fram. De tvåspråkiga elevernas språkliga utveckling kan enligt de 
intervjuade lärarna emellertid tydligt upptäckas från sjunde årskurs till den nionde. I 
sjunde årskurs har eleverna ytterst varierande kunskaper i svenska, vilket jämnas ut ju 
längre på högstadiet de kommer. 

Såsom ovan konstaterats, anser Winsa (1991) samt Wande och Winsa (1994) att 
svenskans ställning, trots den alltmer positiva attityden gentemot finskan, har stärkts i 
Tornedalen, att det allt oftare är frågan om enspråkighet, om svenskspråkighet. Hapa-
randa utgör dock ett undantag i detta avseende p.g.a. dess geografiska läge samt finskans 
starka ställning. Enligt de aktuella intervjuerna innebär enspråkighet i kommunen i allt 
högre utsträckning finskspråkighet och det finns allvarliga brister i kunskaper i svenska 
hos de flesta av de tvåspråkiga eleverna. En stor roll därvid torde den diglossiska 
språkanvändningen spela som Wande (1988) pekar på: svenskan används enbart i skolan 
samt i mera officiella sammanhang, medan finskan förblir hemmets och kamratkretsens, 
vardagens språk. 

Till skillnad mot Wandes ovan refererade uppfattning anses finskans starka ställning i 
stället enligt intervjuerna ha lett till subtraktiv tvåspråkighet, dvs. att det ena språket 
inlärs på bekostnad av det andra. Detta innebär att de berörda språken inte står i ett 
kompletterande utan snarare i ett konkurrerande förhållande till varandra. Subtraktiv 
tvåspråkighet uppstår enligt Baetens Beardsmore (1982:19f.) speciellt i samhällen där 
skolundervisning ges på ett språk som inte används i hemmet eller i övrigt utanför sko-
lan, vilket tydligt gäller i Haparanda kommun. Den diglossiska språkanvändningen i 
kommunen understryks hos Wande (1988), framgår av intervjuerna ovan och förstärks 
dessutom av informanterna själva (jfr avsnitt 4.3 nedan). 

4.3  Presentation av informanterna 

Informanterna i föreliggande analys är 14−15 år gamla sverigefinska ungdomar, födda i 
olika delar av Sverige. Vid de två inspelningstillfällena åren 1990-1991 bodde de i 
Haparanda. Enligt de definitioner som Wande (1997:155) presenterar representerar de 
aktuella informanterna inte egentliga tornedalingar utan betraktas som inflyttare med 
annan bakgrund än den tornedalsfinska, men som eventuellt så småningom börjar 
uppfatta sig som (acklimatiserade) tornedalingar. För att utreda hur både språkkunskaper 
och användningen av de berörda språken ser ut hos ungdomarna, ombads varje informant 
besvara ett antal frågor beträffande användningen av de två språken (frågeenkät i bilaga 
1). I enkäten beaktades i synnerhet hur, när och var de använder sina två språk. Språk-
användningen i hemmet t.ex. är central för tvåspråkighetsutvecklingen och det var därför 
viktigt att redogöra för föräldrarnas modersmål samt för vilka språk eleverna använder 
med dem och syskon. Vidare uppmärksammades språket i daghemmet, inom 
kamratkretsen samt skolans språk, dvs. på vilket språk undervisningen har givits. Därtill 
ombads informanterna uppskatta den ålder vid vilken de börjat tala svenska. Föräldrarnas 
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attityder till eller språkanvändningsstrategier av de två språken beaktades däremot inte 
explicit, utan detta framgår enbart implicit från informanternas svar (språkanvändning i 
hemmet).  

När det gäller de informanter som gått på daghem, har det för alla varit ett 
svenskspråkigt daghem. Fem av informanterna har haft en svenskspråkig, fyra däremot 
en finskspråkig dagmamma. Förskolan har varit svenskspråkig för de flesta informanter, i 
tre fall har det varit fråga om en tvåspråkig förskolemiljö, och i ett fall en finskspråkig. 
Även låg- och mellanstadier har i de flesta fall varit svenskspråkiga, bara två av 
ungdomarna har gått på finskspråkiga lågstadier. Alla har fortsatt i ett svenskspråkigt 
högstadium. 

Språkanvändningen hos de sverigefinska ungdomarna varierar mycket oberoende av 
om det är ett enspråkigt finskt eller ett tvåspråkig finskt-svenskt hem. Med syskon 
används övervägande finska men även svenska. Två av informanterna anger sig använda 
endast svenska med syskon. Det finns även fall där med den ena föräldern används båda 
språken, oftast med modern, medan med den andra endast finska. Endast en informant 
anger sig använda lika mycket finska och svenska i hemmet med föräldrarna och syskon. 
Med finskspråkiga kompisar använder de flesta informanter båda språken, bara en 
uppger sig använda endast finska med finskspråkiga kompisar. De sex informanterna 
från språkligt blandade familjer använder övervägande svenska i hemmet, men även där 
förekommer (något överraskande) variation. En anger sig använda mest finska med den 
finskaspråkiga modern och mest svenska men även finska med den svenska fadern. En 
annan använder mest svenska men även finska både med den finska modern och svenska 
fadern. Uppgifter om föräldrars modersmål i enkäten tycks således inte innebära att de 
skulle vara enspråkiga utan åtminstone till viss mån har kunskaper även i det andra av de 
berörda språken. Med syskon används så gott som alltid svenska. Med finskspråkiga 
kompisar används i ett fall bara finska, i två fall bara svenska, medan de övriga använder 
båda språken.  

De sverigefinska ungdomarna ombads även bedöma den ålder vid vilken de har börjat 
tala svenska. Informanterna från de språkligt blandade hemmen har lämnat frågan om 
åldern obesvarad, med vilket de menar att de börjat tala svenska redan från början. Detta 
framgår även av deras skriftliga svar på frågan om Som barn talade jag svenska med 
vem? i enkäten: Mamma, pappa, hemma eller Hemma med syskonen och föräldrar. 
Informanterna från helt finska familjer däremot anger sig ha börjat tala svenska vid 3-7 
års åldern, i daghemmet, med kompisar eller först i förskolan. Detta skulle innebära att 
svenskan har börjat användas efter det att ett förstaspråk redan etablerats. MacLaughlin 
(1978) drar gränsen mellan simultan och successiv tvåspråkighet vid tre års ålder. Enligt 
denna fördelning skulle de aktuella informanterna från finska hem representera successiv 
tvåspråkighet. Eftersom det gäller ungdomar som är födda i Sverige i en svenskspråkig 
miljö, kan det vara rimligt att anta att de tidigare än vad de ovan anger introducerats till 
det svenska språket. Det kan likväl vara rimligt att anta att svenskan i början har spelat en 
mindre roll än finskan p.g.a. finskans starka ställning i familjen. Den föreliggande 
analysen söker emellertid inte verifiera någon åldersgräns mellan olika typer av 
tvåspråkighet. De nämnda åldersuppgifterna beaktas i sammanfattningen i de fall det 
visar sig vara av betydelse när det gäller prestation på andraspråket. 

I en retrospektiv intervju efter samtalsinspelningarna fick de svenska informanterna 
evaluera sina sverigefinska samtalspartners svenskkunskaper. Kunskaperna betraktades 
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genomgående som goda, vilket även stödjer lärarnas uppskattning av de tvåspråkigas 
goda muntliga färdigheter på svenska. Dessutom utvärderade de sverigefinska 
ungdomarna själva de egna kunskaperna i svenska som högre än kunskaperna i finska, 
och betraktade sig själva som övervägande svenska i stället för tvåspråkiga sverigefinnar. 

Språkanvändningen hos samtliga tvåspråkiga informanterna är i huvudsak diglossisk 
med svenskan som det officiella livets – framför allt skolans – språk, medan finskan 
används i mera vardagliga sammanhang, i hemmet och inom kamratkretsen. Även om 
användningen av de två språken varierar mycket hos de enskilda informanterna, kan de 
aktuella sverigefinska ungdomarna betraktas som mycket avancerade talare av svenska. 
Detta förstärks av lärarnas observationer, enligt vilka det inte går att avgöra om en talare 
är av finskt ursprung eller om det gäller en enspråkig svensk talare. 

4.4  Materialinsamling 

Materialet för analysen bygger på 36 samtal, dialoger som samlats in under åren 1990-
1991. Hela samtalsmaterialet består av simulerade samtal mellan ungdomar från års-
kurserna 7.-9. i högstadiet och mellan dessa ungdomar och en vuxen talare. Samtalen har 
insamlats efter en modell som ursprungligen tillämpades av Edmondson och al. (1984) 
och som vidareutvecklats bl.a. i ett projekt vid engelska institutionen vid Uleåborgs 
universitet under ledning av Nyyssönen (se Kärkkäinen & Raudaskoski 1988; Nyyssönen 
1990). Modellen går ut på att åstadkomma simulerade samtalssituationer där deltagare 
inte spelar roller utan deltar som sig själva. Det centrala är att varje situation innehåller 
ett interaktivt problem som skall lösas genom diskussion för att få deltagarna att samtala. 

De olika samtalssituationerna planerades så att det blev möjligt att studera den sociala 
variation i språkbruket som orsakas av olika samtalspartner, den variation som framkallas 
av de kulturellt bundna antagandena om distans och makt samtalsdeltagare emellan. Del-
tagarna har ytterligare antingen samma eller olika mål i samtalen varmed det blir möjligt 
att kartlägga hur situationella faktorer påverkar samtalets gång. 

Elevernas förberedelse för samtalssituationen skedde på följande sätt. Båda deltagarna 
fick skriftliga instruktioner för samtalet (se bilaga 2). De ombads noggrant läsa dem före 
inspelningen och göra eventuella frågor om innehållet. De skulle alltså bete sig på samma 
sätt som de skulle göra i en motsvarande situation i verkligheten. Samtalet skulle inledas 
och avslutas som ett verkligt samtal. Det fastslogs inga tidsgränser för samtalet utan detta 
bestämdes av hur lång tid deltagarna tog på sig att nå sitt mål och lösa problemet. Under 
själva inspelningen satt deltagarna ensamma. Detta ledde till att samtalen varade i snitt i 
10 minuter, enskilda samtals längd varierade från 5 till drygt 30 minuter. Deltagarna om-
bads avgöra konfliktsituationen genom diskussion snarare än genom gräl. Till sist 
påmindes deltagarna om att det inte var fråga om en språktest. 

Analysens huvuduppmärksamhet fästs vid de samtal där de tvåspråkiga eleverna 
samtalar på sitt andraspråk med svenska talare. Vilka är sammanlagt 18. Syftet är att 
studera om de sverigefinska ungdomarnas samtalsbeteende är identiskt med de infödda 
talarnas, eller om de två grupperna avviker från varandra. Kontrollsamtalen på svenska 
med infödda svenska talare är 9 och de med finska likaledes 9. 
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4.5  Autenticitet eller spontanitet? 

En mycket omdiskuterad fråga inom forskning med talat material är kravet på 
autenticitet. Detta gäller i synnerhet inom rent samtalsanalytiska (CA) studier, där 
grundprincipen är att enbart autentiskt tal skall analyseras, men även i andra 
sammanhang är forskarna ute efter så autentiskt material som möjligt. 'Autentiskt tal' är 
ett mycket invecklat och svårdefinierat begrepp. Dessutom betraktas det inte sällan som 
synonymt med begreppet spontant tal. De två begreppen är, vid sidan av den aktuella 
materialinsamlingsmetoden, av betydelse i denna avhandling varför jag kort diskuterar 
dem nedan. 

Kasper och Dahl (1991) ger en bra överblick över de olika sätt på vilka talat material 
har insamlats vid olika tvärkulturella, pragmatiskt inriktade undersökningar. Vanliga vid 
t.ex. tvärkulturella talaktsstudier har varit olika typer av skriftliga, kompletterande 
uppgifter, eller kontrollerade (closed) rollspel. Dessa eliciterande metoder ger mycket 
likartat material. Kompletterande uppgifter utgörs av skrivna frågeformulärer som 
innehåller korta situationsbeskrivningar som efterföljs av korta dialoger med luckor där 
den undersökta talakten ska skrivas in. Informanterna ombes fylla ut luckorna med 
talakter som de anser passa in i den aktuella kontexten. Denna insamlingsmetod har 
enligt Kasper och Dahl (ibid.:221) fördelen att man snabbt kan få ett stort material, men 
nackdelen att den är icke-interaktiv och språket blir ofta mindre varierat. Kontrollerade 
rollspel, å andra sidan, representerar talat språk, men knappast något fritt förhandlande 
och således inte heller interaktivt språk. Deltagarna kan t.ex. får precisa uppgifter om 
hurdana invändningar de skall göra och när i samtalet (t.ex. inför en ansiktshotande akt). 

Öppna rollspel däremot är enligt Kasper och Dahl (ibid.:228f.) självdrivande. Talarna 
kan fritt förhandla om den interaktiva uppgiften utan att slutresultatet a priori skulle vara 
fastslaget. Dessutom opererar turtagningsmekanismen på samma sätt som i autentiska 
situationer. Öppna rollspel representerar spontan planering som uppstår p.g.a. samtals-
partnerns bidrag och leder till förhandlande om betydelser när så behövs. Öppna rollspel 
möjliggör dels studier av hur talakter realiseras och organiseras sekventiellt t.ex. med 
avseende på artighet och strategival, och dels en analys av hurdana lyssnarresponser 
vissa strategival eliciterar och hur dessa responser påverkar fortsättningen i diskursen. 
Kasper och Dahls (ibid.) översikt över materialinsamlingsmetoder inom pragmatiskt 
inriktad forskning ger således vid handen att öppna rollspel ger mycket rikare data än 
olika typer av starkt kontrollerade tester. 

I stället för att diskutera talets autenticitet problematiserar Östman (1982) begreppet 
'spontant tal', som enligt honom (ibid.:154) kan granskas ur olika synvinklar. Spontant tal 
innebär att språket skapas på platsen och reproduceras i realtid. Spontan, vardaglig, 
ansikte mot ansikte interaktion är prototypen. Definitionen av spontant tal skall därför fo-
kusera de kognitiva och interaktiva processerna snarare än den slutliga lingvistiska pro-
dukten. Spontant tal skiljer sig således från t.ex. sådan prosa som grammatiska beskriv-
ningar av ett givet språk ofta baseras på. Följaktligen har spontant tal sin egen grammatik 
vilket dock inte innebär att spontant tal skall ses som ett separat lingvistiskt system. 
Östman (ibid.:154f.) vill tvärtom framhäva att mer eller mindre spontanitet kan finnas i 
varje samtal. Som icke-spontant tal borde inte heller a priori uteslutas fall där språk mer 
eller mindre simulerar spontant tal. Östman (ibid:161) påstår vidare att de bakomliggande 
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faktorerna som ger upphov till tal som kan betraktas som spontant är planering och 
artighet. Planering påverkar såväl yttrandets innehåll som form, medan artighet snarare 
gäller interaktion och dess effekter − både på innehållet och formen − är mera indirekta 
resultat. Med planering avser Östman (ibid.) här grammatisk planering av både form och 
innehåll och sammanfattar förhållandet mellan planering och spontant tal på följande sätt: 
ju mer tid, desto mer planering; ju mindre tid, desto mindre planering; ju mindre 
planering, desto mer spontanitet. 

Ett tecken på att talet kan betraktas som spontant är förekomsten av pragmatiska 
partiklar: Östman går ut på att påvisa att spontant tal, åtminstone delvis, framkallas av 
förekomsten av pragmatiska partiklar. Eller omvänt, förekomsten av pragmatiska 
partiklar i diskursen betyder att diskursen är spontan. Östman (ibid.:165) argumenterar 
för detta för det första med att förekomsten av en pragmatisk partikel i ett yttrande i regel 
avbryter dess grammatiska flöde. Följaktligen uppstår ett grammatiskt fragmentariskt och 
ofta grammatiskt avvikande yttrande. För det andra med att fragmentering samt 
grammatisk avvikelse implicerar spontanitet. Förekomsten av pragmatiska partiklar i 
diskursen medför således att diskursen är spontan. 

Östman (ibid.:170) drar den slutsatsen att förekomsten av pragmatiska partiklar i en 
diskurs skall ses som en tillräcklig förutsättning för att betrakta denna diskurs som – i 
högsta grad – spontan. Förhållandet mellan pragmatiska partiklar och spontant tal kan 
beskrivas som symbiotiskt men de är inte beroende av varandra till den grad som en 
biologisk symbios skulle förutsätta. Snarare har pragmatiska partiklar och spontant tal 
gemensamma rötter, vilket interaktivt realiseras på följande sätt: spontant tal underlättar 
social interaktion och pragmatiska partiklar utgör det viktigaste fenomenet som 
underlättar – i vissa fall t.o.m. möjliggör – tolkningen av spontant tal. 

Förutom förekomsten av pragmatiska partiklar finns det en hel del andra faktorer eller 
omständigheter som bidrar till att språket blir spontant. Enligt Enkvist (1982:13) utesluter 
dock de olika perspektiven på spontant språk inte varandra utan snarare kompletterar 
varandra. Följaktligen menar Enkvist (ibid.) att spontant språk kan karakteriseras som ett 
språk som produceras i realtid, "på platsen", att det gäller en snabb process, vilket sedan 
avspeglas i den resulterande texten, t.ex. genom förekomsten av pragmatiska partiklar, 
grammatisk fragmentering osv.  

När man samlar in talat material för forskningssyften skall deltagarna vara medvetna 
om inspelningen. Detta kan leda till den s.k. observatörens paradox ('the observer's 
paradox'; t.ex. Stubbs, 1983:224), eller bandspelareffekt (Kotsinas, 1994:31), dvs. att det 
inspelade talet inte längre är naturligt utan hämmas och blir mera artificiellt; sam-
talsdeltagare är mera medvetna om sitt språkbruk än vanligen och modifierar talet även 
om forskaren själv inte skulle vara närvarande. En påslagen mikrofon och eventuellt en 
videokamera, eller en närvarande intervjuare, gör att deltagare är medvetna om observa-
tionen. 

Många forskare invänder emellertid och hävdar att medvetenheten påverkar materialet 
i mindre mån än vad som påstås. Bl.a. Tannen (1984:34) menar att samtalsdeltagare 
mycket snabbt glömmer bort att det gäller en inspelning. Det är också enligt Nordberg 
(1985:11) en allmän erfarenhet bland språkvetenskapliga fältforskare att informanterna 
gradvis vänjer sig vid inspelningssituationen och vid varandra. Kotsinas (ibid.:32) kunde 
i sin undersökning inte konstatera några anmärkningsvärda skillnader i språkligt 
avseende mellan bandade inspelningar där deltagarna inte var medvetna om inspelningen 
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resp. där de var det. Inte heller kunde hon lägga märke till att inspelningsspråket skulle 
avvika särskilt från det språk hon hörde omkring sig vid besök i olika skolor. Nordberg 
(1985:8) påpekar att även om material som erhålls genom bandinspelningar inte kan 
betraktas som autentiskt, tycks detta inte ha någon inverkan på spontaniteten och, vad 
gäller hans egen undersökning, ”lika lite som det förhållandet att det i en grupp av 
inspelningar förekom frågor avsedda att styra diskussionen.” 

Även Stubbs (1983:225) problematiserar begreppet autentiskt tal. Han framhäver att 
jakten efter rent naturligt eller autentiskt tal är en chimär, att det inte finns något absolut 
naturligt tal utan tal alltid anpassas efter situationen. I alla sociala situationer är talarna 
medvetna om den kontroll som i någon utsträckning alltid utövas av andra närvarande, att 
kontrolleras av en mikrofon eller en forskare utgör bara ett särskilt exempel därpå.  

Eftersom insamlingsmetoden i denna avhandling är av stor betydelse, efterföljdes 
varje inspelning av en retrospektion, där informanterna fick besvara frågor om bl.a. hur 
de uppfattade inspelningssituationen. De flesta informanter kunde enligt eget omdöme 
bete sig på ett naturligt sätt i interaktionen. Det som många uppfattade som svårt var 
samtalsuppläggning, dvs. de svåra utgångspunkterna i synnerhet i samtal om mobbning 
eftersom "Mobbning, det är något som förekommer här också, det vet jag, och ja, det är 
så svårt". Många angav också att både mobbning och anställningsintervju är något som 
de varit om att diskutera i en verklig situation. I de finska kontrollsamtalen var det ett 
antal av de sverigefinska ungdomarna som tyckte att det var svårt för dem att prata 
finska, att det var lättare att genomföra samtalen på svenska. De finska samtalen är dock 
intressanta såtillvida att talarna pratar dialektal finska, den finska som man använder i 
området i allmänhet, vilket ju innebär att de kunnat tala och bete sig rätt naturligt och 
spontant under inspelningen. En intressant kommentar hos ett par informanter var att 
situationen inte var naturlig eftersom det blev så mycket upprepningar, vilket emellertid 
utgör ett för förståelsen nödvändigt och naturligt fenomen i spontant tal. 

Avsikten med att samla in talat material i form av simulationer var att dessa skulle 
representera så spontant tal som möjligt, att de skulle bilda representativa 
interaktionssituationer i de två kontexterna, en asymmetrisk och en symmetrisk kontext. 
De aktuella simulationerna skiljer sig från öppna rollspel i att deltagarna får behålla sin 
identitet under inspelningen, vilket enligt Kasper och Dahl (1991:245) leder till att 
simulationerna i betydligt högre grad än t.ex. öppna rollspel motsvarar autentiska 
samtalssituationer.  Simulationer kan således väl användas till att insamla talat material 
när syftet är att få spontant talat material. Simulerade samtal kan anses representera 
idealiserat spontant tal men ändå bidra till forskningen på detta område. Forskaren bör 
helt enkelt vara medveten om de restriktioner som finns och tolka resultaten därefter. 

4.6  Materialbearbetning 

Kasper och Dahl (1991:229) påpekar att både simulationer, rollspel och autentiskt 
talmaterial har en gemensam nackdel från forskarens synvinkel: de skall transkriberas. 
Det finns emellertid inget enhetligt, vedertaget transkriberingssystem. Forskaren skall 
därför ha det klart för sig vad som är relevant för undersökningen. Är det viktigt att t.ex. 
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uppmärksamma överlappande tal eller förlängta ord och uttryck i samtalet? Vilken be-
tydelse har pauser? Skall intonation eller förändringar i röstkvalitet markeras? Skall 
extralingvistiska drag beaktas? Skall materialet transkriberas i sin helhet eller räcker det 
med utdrag med de undersökta fenomenen? Dessa hör till de frågor som forskaren måste 
besvara innan själva transkriberingsarbetet påbörjas. Annars riskerar han att utelämna 
faktorer som har betydelse för analysen eller också att fästa avseende vid fenomen som 
inte har någon relevans. Problem därvid uppstår ofta p.g.a. att det i regel inte på förhand 
kan avgöras vilka drag som är relevanta för undersökningen. En ideal transkription skulle 
vara en sådan som väl kunde tillämpas i olika slags undersökningar, dvs. en transkription 
som mycket noggrant skulle ta hänsyn till alla fenomen i samtalet (Hakulinen, 1989:29f). 

Transkribering är såsom Stubbs (1983:222) påpekar "enormously lengthy business". 
Kasper och Dahl (1991:ibid.) anger, efter att ha konsulterat ett antal 
transkriberingsexperter, att transkribering av ett relativt hörbart material på en timme 
med vanlig ortografi tar ca 10 timmar. De menar vidare (ibid.) att det är svårare att 
transkribera t.ex. rollspel än mer kontrollerat material eftersom de exakta funktionerna av 
vissa diskursmarkörer inte kan fastslås helt otvetydigt. Har man emellertid själv 
transkriberat det material som skall analyseras, har man en kunskap om och känsla för 
materialet som behövs och som knappast kan uppnås på annat sätt, vilket bl.a. Londen 
(1993a:142) påpekar. Hakulinen (1989:29f) menar dock att en absolut transkription 
emellertid knappast kan åstadkommas utan det gäller ett slags basversion som forskaren 
skall bearbeta under det pågående arbetet alltefter forskningssyften. Stubbs (1983:229) 
framhäver vidare att det inte finns en enda korrekt transkription av ett givet yttrande, utan 
transkriptionen bestäms alltid av syftet i undersökningen. 

Även om en systematisk transkription ligger till grund för en analys av talat språk-
material, innebär transkriptionen alltid en tolkningsaktivitet med transkriberarens egna, 
ibland felaktiga tolkningar (temat behandlas t.ex. i Adelswärd 1990). Det är således 
mycket viktigt att forskaren under arbetets gång har tillgång till och använder sig av de 
ursprungliga ljudbanden. Detta understryks i fall där analyseraren och transkriberaren 
inte är samma person. Även Londen (1993a:143) framhäver hur viktigt det är att betrakta 
transkribering som en process, som aldrig egentligen blir färdig, och menar därmed att 
under analysfasen skall ljudbanden ständigt anlitas. 

De aktuella transkriptionerna är fonologiskt grova, stark betoning beaktas. Uttalet har 
standardiserats så att t.ex. det skrivs det trots uttalet [de], detsamma gäller vad [va], är 
[e]. Samtidigt tal och avbrutna yttranden har betydelse för analysens syfte och markeras 
således. Pauserna mäts i grova drag, dvs. längden mäts inte noggrant utan värderas i 
korta och längre pauser. Nedan anges de symboler som tillämpas i transkriptionerna. 
Symbolerna används delvis efter Forsblom-Nyberg (1993:37f.) som har bearbetat ett 
transkriberingssystem för samtalsanalytiska studier. Jag tillämpar hennes system i den 
mån det är ändamålsenligt för analysens syfte, vilket innebär att jag inte beaktar så 
detaljerade aspekter om samtalet som samtalsanalys i regel gör. Så förbises t.ex. 
uppgifter om knarr eller uppgifter om intonation. 

 
Versaler Starkt betonade ord 
[  ] Samtidigt tal 
- Avbrutet yttrande, stamning 
: Förlängt ljud 
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:: Ytterligare förlängt ljud 
(Ohb) Ohörbart tal 
(och) Transkriptionen är osäker 
<  > Transkriberarens anmärkningar, extralingvistiska drag 
» Turen fortsätter, efter samtalspartens mellanliggande tur 
# Kort paus 
## Längre paus 
Övrig interpunktion (. , ? osv.) används normalt 

4.7  Beskrivning av samtalssituationerna 

Analysen grundar sig på fem olika situationer. De symmetriska samtalen gäller mellan 
mellan jämnåriga, jämställda ungdomar utan maktskillnad eller social distans mellan sig 
(-M-D). Det är fråga om tvärkulturell kommunikation, dvs. ett samtal utgörs av 
interaktion mellan en infödd, enspråkig svensk talare och en tvåspråkig sverigefinsk 
talare. Dessutom bandades som jämförelsematerial samtal mellan två infödda ungdomar. 
De asymmetriska samtalen går ut på att framhäva både distans och skillnad i makt 
deltagarna emellan (+M+D). Dessa samtal består av kommunikation mellan en enspråkig 
vuxen svensk talare och tvåspråkiga sverigefinska ungdomar. Som kontrollmaterial ban-
dades samtal med enspråkiga svenska talare, en vuxen och en ung talare. Som 
kontrollmaterial till det svenska huvudmaterialet i analysen insamlades samma typer av 
samtal på finska med samma sverigefinska ungdomar. Samtalsämnen bearbetades delvis i 
samarbete med lärarna i skolan för att situationerna skulle bli så naturliga som möjligt. 

Materialet framhäver således i Anställningsintervju, Skolresa och Skolfest formalitet 
med maktdominans och distans, medan Mobbning och Basar går ut på informalitet och 
därmed tar hänsyn till balans och jämställdhet mellan deltagarna. Samtalen betraktas inte 
som absolut formella resp informella utan formella resp informella aspekter stod i fokus 
vid materialinsamlingen: en formell situation kan väl innehålla inslag av informalitet och 
omvänt. De aktuella situationerna är följande: 

 
Symmetriska samtal: 
 
Basar 
– Sverigefinska ungdomar –  enspråkigt svenska ungdomar 
– Kontroll på finska med sverigefinska ungdomar 
Två klasser har anordnat en gemensam basar och efter basaren träffas en representant 
för vardera klassen för att komma överens om hur de influtna pengarna skall fördelas. 
Båda klasserna är missnöjda med den andra klassens insats och representanternas 
uppdrag från sina klasser är att se till att den egna klassen får minst 80% av pengarna, 
men man måste samtidigt ha eventuella samarbetsmöjligheter i framtiden i minnet, så 
en total brytning mellan klasserna får inte åstadkommas. Här har den svenska och den 
sverigefinska eleven samma instruktioner. Samtalsuppläggningen handlar om en 
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direkt motsättning med klart motstridiga intressen samtalsparterna emellan. (efter 
Kuure & Sandbäck, 1991) 

 
Mobbning 
– Sverigefinska ungdomar –  enspråkigt svenska ungdomar  
– Kontroll på finska med sverigefinska ungdomar 
Den sverigefinska eleven bör tala med sin svenska kamrat om hur en av dennes kam-
rater i sin tur mobbar en annan elev från Finland. Den sverigefinska eleven bör vidare 
få den svenska eleven att lova att han ska tala med sin vän om problemet. Den 
sverigefinska eleven har här således ett svårare uppdrag, han ska övertala sin kamrat 
att göra något obehagligt. Här får eleverna olika instruktioner: i den svenska elevens 
instruktioner finns information om att han är medveten om att hans mobbande vän har 
haft svårigheter hemma men ingenting om att denne har mobbat någon medan den 
sverigefinska eleven bara känner till mobbningen. Det föreligger således en 
potentiellt gemensam strävan att lösa en konflikt, där ingendera av samtalsparterna är 
direkt engagerad, trots att den sverigefinska eleven är den som tar upp ämnet. I 
samtalet betonas då förmågan att lösa ett problem genom förhandlande på ett 
tillfredsställande sätt mellan jämnåriga, jämnställda samtalsparter. (Kuure & 
Sandbäck, 1991) 

 
Asymmetriska samtal: 
 
Anställningsintervju 
– Sverigefinska ungdomar – vuxen svensk talare 
– Kontroll på svenska med svenska ungdomar – vuxen svensk talare 
Samtalet gäller en anställningsintervju där den sverigefinska eleven intervjuas av en 
vuxen enspråkig. Eleven har just gått ut högstadiet och söker ett sommarjobb som 
skall vara bra betalt men också en lämplig praktikplats för hans vidare studier. Han 
har nu hittat ett eventuellt jobb och ska intervjuas av arbetsgivaren för att få veta om 
han passar för jobbet. Eleven ska enligt överenskommelse träffa arbetsgivaren men 
kommer försent p.g.a. en punktering han fått på vägen till mötet. Den vuxne får som 
instruktioner att vara missnöjd p.g.a. elevens försening: han vet hur viktigt jobbet är 
för eleven men också att det finns många andra som söker samma jobb. Samtalet är 
uppbyggt så att både makt och distans mellan talarna betonas. 

 
Skolresa 
– Sverigefinska ungdomar – vuxen svensk talare 
– Kontroll på svenska med svenska ungdomar – vuxen svensk talare 
– Kontroll på finska med sverigefinska ungdomar – vuxen finsk talare 
En skolklass från Haparanda är på skolresa i Stockholm. Klassen har för avsikt att 
stanna i Stockholm ett par dagar och bor på ett hotell under resan. Efter den första 
natten på hotellet får hotelldirektören dock en hel del klagomål från några hotellgäster 
p.g.a. klassens nattliga festande. Hotelldirektören har i och för sig ingenting emot 
skolelever utan välkomnar dem såsom vanliga hotellgäster till hotellet men denna 
gång har han bestämt sig för att klassen inte skall få stanna en natt till utan 
omedelbart bör lämna hotellet. Klassen har ingen möjlighet att hitta lediga hotellrum 
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för en hel klass men vill dock inte heller fara hem. Efter att ha funderat över 
situationen föreslår klassföreståndaren att någon av eleverna skall gå och prata med 
hotelldirektören om att klassen skulle kunna få stanna såsom tänkt var. En elev blir 
vald till klassens representant och ska prata med hotelldirektören. Det ligger alltså i 
elevens intresse att övertyga direktören att klassen ska kunna stanna kvar på hotellet. 
 
Skolfest 
– Sverigefinska ungdomar – vuxen svensk talare 
– Kontroll på svenska med svenska ungdomar – vuxen svensk talare 
En sjundeklass vill anordna en disconatt i skolan för att samla in pengar till en 
skolresa i årskurs 9. Discot skulle vara öppet för alla årskurserna på högstadiet i 
skolan. Klassföreståndaren och föräldrarna går med på idén men för att kunna ordna 
festen behöver eleverna dock rektors tillstånd. En av eleverna blir vald till klassens 
representant som ska prata med rektorn om tillståndet. Rektorn är dock inte så lätt att 
övertyga då det alltför ofta har hänt att det inte lyckats så bra med festerna i skolan: 
det har kommit utanförstående dit som vandaliserat, det har blivit slagsmål osv. 
Rektorn skulle nog gå med på en disconatt för enbart sjundeklasserna i skolan och 
föreslår det till eleven. Klassen har diskuterat det och kommit till den slutsatsen att de 
får in mer pengar om disconatten är öppen för alla årskurserna i skolan 



 

5 ANALYS 

5.1  Översikt över materialet 

Kvantitativa uppgifter om vissa fenomen ger en översiktlig bild av vad som sker i ett 
samtal. När ett samtal med två talare studeras skulle man kunna påstå det är den som 
pratar mer räknat i antal ord som dominerar i samtalet. Följaktligen har denna talare 
också längre turer, medan det hos den andra talaren kan finnas ett större antal 
uppbackningar p.g.a. en mer passiv roll som denne tagit sig. Även om kvantiteter endast 
ger en översikt, kan de emellertid vara intressanta såtillvida att de ger en inblick i hur det 
förhåller sig när det gäller två olika grupper av talare – å ena sidan enspråkiga infödda 
talare, och å andra sidan tvåspråkiga andraspråkstalare – i två olika typer av samtal. De 
kvantitativa uppgifterna visar vissa tendenser men några slutsatser angående analysens 
syfte kan inte dras på basis av dem.  

Samtalen betraktas för det första i det totala antalet ord och turer per talare. Skillnad 
görs mellan tur och uppbackningar. Uppbackningar utgörs av pragmatiska partiklar som i 
sig inte har något proportionellt innehåll men bidrar till samtalets flyt och 
upprätthållande. Genom uppbackningar kan lyssnaren ange instämmande och 
uppmärksamhet, och visa att kanalen fortfarande är öppen. Uppbackningar betraktas 
således som icke-turer som skall skiljas från egentliga turer. Det följande utdraget belyser 
denna skillnad: den vuxna talaren (Svux) har en tur medan den sverigefinska (Sfel) 
endast bidrar genom uppbackningar: 

 
Ex. (1) ur Skolfest 

Svux: »mm sist vi hade disko här så var det massor med sönderslagna 
fönster i en toalett var det alldeles översvämmat med vatten [dom» 

Sfel: mm] 
Svux: »hade tryckt ner en tröja IN i toalettstolen så att det var vatten i hela 

och vi fick # ja det blev vattenskader helt enkelt å öh hur än konstigt 
det låter så är det så att då ni har disko här då kommer dom ifrån 
högstadiet» 

Sfel: ja 



 

 

73

 

Svux: »dom kommer– eller högstadiet (ohb) från Tornedalskolan» 
Sfel: mm 
Svux: »då kommer dom hit sånhära grabbar kanske som är förtjusta inom 

tjejer eller nånting och då börjar dom å bråka och– och det har varit 
så vilt dom där så jag vet inte riktigt om– vad tycker du om vi sku ta 
och vänta ett tag med att ha disko tills det blir– det är klart att jag 
vill att ni ska ha disko det är helt klart [att» 

Sfel: mm 
Svux: »jag vill men öh kan ni inte tänka på bara för ha för» 

 
En tur kan även vara ett avbrutet yttrande, vilka vid sidan av turöverlappningar är  
frekventa i synnerhet hos ungdomar. I sådana fall kan en turgräns vara svår att fastslå. 
Följande utdrag visar hur upphetsade ungdomar talar i munnen på varandra helt utan att 
bry sig om några turväxlingsregler, men å andra sidan utan att samtalets gång heller 
skulle nämnvärt påverkas av detta: 

 
Ex. (2) ur Mobbning 

Sfel: men det förklarar ju ingenting har du inte SETT hur hon går å 
[mobbar Tiina  

Sel: vad då mobba] HON mobbar väl inte hon har ju problem HEMMA 
Sfel: men det är ju hon som mobbar hon mobbar ju Tiina JÄMT 
Sel: nä:ä 
Sfel: JO:O [det gör hon just– 
Sel: det har jag–] nä:ä [det– inte tror jag– 
Sfel: har inte] d– jo:o [det gör hon 
Sel: nä:ä] 
Sfel: jag har sett flera gånger när hon går å mobbar Tiina å Tiina har 

aldrig gjort någon någonting hon är sn– jätte snäll å ändå går dom 
alltid å mobbar henne å du också du reagerar ju inte ALLS 

Sel: men det är ju inte SANT 
Sfel: men det är ju VISST [det # försök å– försök å– 
Sel: men hon har haft] svårigheter hemma» 
Sfel: det [förklarar väl ingenting 
Sel: »det kan vara det–] det– jå:å 
Sfel: nä:ä [det tycker jag inte 
Sel: det är] kanske därför hon vill spela lite mer tuff mot sina kompisar 

för att hon inte ska visa ut det hon har [haft» 
Sfel: jaa»] 
Sel: »hemma 
Sfel: »är det någon ursäkt kanske å så (ohb) Tiina också bara för att hon 

inte har det så bra 
Sel: jaa 
Sfel: tycker jag inte # kan du [tänka sådär 
Sel: det kanske är–] det kanske är– det kanske är lätt för HENNE det» 
Sfel: vad– vad menar du med det där då 
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Sel: »det kanske är– det kanske är hennes sätt att inte visa– [hon kanske 
inte vill VISA– 

Sfel: jo:o men jag tycker] faktiskt att du också borde TALA lite– lite med 
Maj eftersom du KÄNNER henne bättre än jag # kan ju gå å tala så 
det– hon kan inte fortsätta med å [mobba Tiina bara för att hon har 
det s– 

Sel: men vad ska jag göra mer åt henne] jag har gjort vad jag har kunnat 
[jag kan inte göra mer 

Sfel: nå men du har inte] SAGT någonting om att hon MOBBAR 
 

Att uppbackningar räknas för sig i tabellerna nedan innebär att den genomsnittliga 
andelen ord/tur utesluter de pragmatiska partiklar som fungerar som uppbackningar.  

5.1.1  Symmetriska samtal 

De symmetriska samtalen mellan svenska och sverigefinska ungdomar visar ingen tydlig 
dominans i antalet ord hos endera ungdomsgruppen. Talarna beter sig på var sitt sätt, 
vilket kan leda till att den ena har en mer aktiv roll som talare (som t.ex. i samtalen 1 och 
4), eller att båda är så gott som lika aktiva (t.ex. i 36 och 37). 

 
Tabell 1. Översikt över symmetriska samtal på svenska. 

 
Samtal nr 

Antal 
ord/talare

Antal 
tur/talare

Antal
uppbackningar

Andel 
ord/tur 

1 
 

Sfel
Sel

621
363

29
25

8
31

21,4 
14,5 

4 
 

Sfel
Sel

213
71

14
12

2
12

15,2 
5,9 

13 
 

Sfel
Sel

132
316

10
11

5
4

13,2 
28,7 

14 
 

Sfel
Sel

402
645

22
18

2
2

18,3 
35,8 

36 
 

Sfel
Sel

292
263

18
18

4
1

16,2 
14,6 

37 
 

Sfel
Sel

226
251

11
14

4
12

20,5 
17,9 

38 
 

Sfel
Sel

637
532

31
30

4
8

20,5 
17,3 

39 
 

Sfel
Sel

543
550

26
28

8
13

20,9 
19,6 

40 
 

Sfel
Sel

160
198

7
7

3
6

22,9 
28,3 
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Ett större antal ord leder i regel till längre turer. Den som pratar mindre mätt i ordantal 
däremot använder sig – återigen i regel – av fler uppbackningar, vilket kan tyda på en 
mindre aktiv roll i hela samtalet. Det är i synnerhet i samtal nummer 1 där den svenska 
talaren ser ut att helt medvetet låta den sverigefinska ha hand om samtalets gång, men 
ändå upprätthåller samtalet genom frekventa uppbackningar. Utdraget visar dessutom hur 
uppbackningar klart kan användas även för att undvika turtagning: 

 
Ex. (3) ur Basar 

Sel: jo:o ## hur har vi tänkt att lösa det problemet då 
Sfel: det var ju tusen kroner 
Sel: mm 
 ## 
Sfel: å dom är– ## ja ja dom tyckte att ## man sku få alla pengarna för att 

# vi hade- vi hade som jobbat MEST» 
Sel: mm 
Sfel: »men det tycker ju inte jag vi sku dela lika ändå 
Sel: ja <viskande> jå: 
Sfel: men det där med grejerna det fattades grejer eller det fanns inte 

något mycket [så–» 
Sel: ja:a] ## vet inte riktigt 
Sfel: »så dom där andra vars dom tog vägen dom där som sku sälja # [det 

var–» 
Sel: ja:a] 
Sfel: »alla var inte där 

5.1.2  Asymmetriska samtal 

Enligt de kvantitativa uppgifterna i tabell 2 nedan är det – som väntat – den vuxna talaren 
som styr och dominerar i de asymmetriska samtalen. Jämfört med de symmetriska 
situationerna (tabell 1 ovan) är de sverigefinska ungdomarna här klart mer aktiva att visa 
sin uppmärksamhet i den pågående diskursen genom uppbackning, de vill visa att de hör 
på och hela tiden följer den vuxna talarens bidrag. Detta kan åtminstone delvis bero på att 
ungdomarna är medvetna om den vuxna talarens högre status och vill uppmärksamma 
detta genom mycket frekventa uppbackningar, som i exempel 4, vilket de inte är så måna 
om i de symmetriska samtalen med en jämnårig samtalspartner. 

 
Ex. (4) ur Anställningsintervju 

Svux: jo det är klart att semestern ser jag också kolossalt fram emot 
speciellt nu när man håller på göra ordning båten å bara väntar att få 
sjösätta den å ge sig ut i skärgården [det är min» 

Sfel: jo] 
Svux: »morot att jobba vidare» 
Sfel: jo 
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Svux: »för det är klart att– det förstår jag att– att man längtar efter 
sommarlovet att man längtar efter å gå ut skolan att man längtar 
efter å få semester» 

Sfel: mm 
Svux: »när man är anställd» 
Sfel: mm 
Svux: »men jag tänker på det dära hur många år klarar man av ett jobb # 

du har gått tre år nu på högstadiet du har gått nie år i– i grundskolan 
[tycker du den är– 

 
Tabell 2. Översikt över asymmetriska samtal på svenska: sverigefinska ungdomar – 
vuxen svensk. 

 
Samtal nr 

Antal 
ord/talare

Antal 
bidrag/talare

Antal
uppbackningar

Andel 
ord/bidrag 

8 
 

Sfel 
Svux

338
917

32
33

24
2

10,6 
27,8 

9 
 

Sfel 
Svux

483
871

50
40

22
24

9,7 
21,8 

28 
 

Sfel 
Svux

422
966

54
51

21
1

7,8 
18,9 

29 
 

Sfel 
Svux

346
706

35
35

9
0

9,9 
20,2 

41 
 

Sfel 
Svux

224
552

29
29

15
3

7,7 
19,0 

42 
 

Sfel 
Svux

687
1056

44
42

15
6

15,6 
25,1 

43 
 

Sfel 
Svux

736
1127

51
50

28
8

14,4 
22,5 

44 
 

Sfel 
Svux

1427
1393

49
50

30
30

28,9 
27,9 

45 
 

Sfel 
Svux

484
956

36
41

26
15

13,4 
23,3 

 
Samma tendenser finns i kontrollsamtalen på svenska (tabell 3): den vuxna ansvarar för 
samtalets gång, även om skillnaderna i ordantal och uppbackningar mellan den vuxna 
och ungdomarna är något mindre jämfört med de motsvarande samtalen med de 
sverigefinska talarna ovan. 
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Tabell 3. Översikt över asymmetriska kontrollsamtal på svenska: svenska ungdomar – 
vuxen svensk. 

Samtal nr 
Antal 

ord/talare
Antal 

tur/talare
Antal

uppbackningar
Andel 

ord/tur 
10 

 
Sel 

Svux
431
829

28
28

8
4

15,4 
29,6 

11 
 

Sel 
Svux

132
507

20
21

6
3

6,6 
24,1 

30 
 

Sel 
Svux

530
830

22
22

22
1

24,1 
37,7 

31 
 

Sel 
Svux

539
918

36
33

10
5

15,0 
27,8 

32 
 

Sel 
Svux

651
931

41
41

23
5

15,9 
22,7 

46 
 

Sel 
Svux

264
394

20
24

8
8

13,2 
16,4 

47 
 

Sel 
Svux

276
397

14
17

8
10

19,7 
23,4 

48 
 

Sel 
Svux

82
192

11
12

7
5

7,4 
16,0 

49 
 

Sel 
Svux

171
420

17
15

9
7

10,1 
28,0 

5.1.3  Kontrollsamtal på finska 

Det framgår av tabell 4 att kontrollsamtalen på finska visar samma tendenser: det kan 
vara två lika aktiva talare, men ibland har den ena en mer dominerande roll när det gäller 
ren talmängd. Uppbackningar i allmänhet är mycket få i de finska samtalen. 

 
Tabell 4. Översikt över symmetriska kontrollsamtal på finska. 

Samtal nr 
Antal 

ord/talare
Antal 

bidrag/talare
Antal

uppbackningar
Andel 

ord/bidrag 
12 

 
Sfel 
Sfel

228
554

36
37

14
0

6,7 
145,0 

33 
 

Sfel 
Sfel

259
307

48
46

1
2

5,4 
6,7 

34 
 

Sfel 
Sfel

146
121

14
15

1
0

10,4 
8,1 

50 
 

Sfel 
Sfel

139
143

9
9

1
3

15,4 
15,9 

51 
 

Sfel 
Sfel

78
127

9
9

3
4

8,7 
14,1 
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Det framgår av tabell 5 nedan att i de asymmetriska kontrollsamtalen på finska är de 
kvantitativa skillnaderna vad gäller ordantal mindre jämfört med de motsvarande 
samtalen på svenska (tabell 3 ovan). Uppbackningar förekommer knappast hos den 
vuxna talaren, och är mycket infrekventa även hos de sverigefinska talarna. Jämfört med 
de asymmetriska svenska samtalen är de sverigefinska talarna här således inte så måna 
om att visa att de är uppmärksamma på den vuxnas bidrag. Skillnaden är tydlig även 
jämfört med de asymmetriska kontrollsamtalen på svenska. 
 

Tabell 5. Översikt över asymmetriska kontrollsamtal på finska: sverigefinska ungdomar – 
vuxen finne. 

Samtal nr 
Antal 

ord/talare
Antal 

bidrag/talare
Antal

simultanstöd
Andel 

ord/bidrag 
35 

 
Sfel

Fvux
133
479

34
33

8
2

3,9 
14,5 

52 
 

Sfel
Fvux

181
376

12
13

4
0

15,1 
28,9 

53 
 

Sfel
Fvux

332
371

25
25

5
0

13,3 
14,8 

54 
 

Sfel
Fvux

326
346

27
24

3
0

12,1 
14,4 

5.2  De analyserade dragen 

Tidigare studier har visat att det finns vissa drag som karakteriserar speciellt (svenska) 
ungdomars samtalsstil. Dessa drag hör typiskt till närhetsstil som är vanlig i mera 
informella sammanhang mellan nära vänner, och givetvis även förekommer hos vuxna 
talare. För att ta reda på hur det förhåller sig hos de sverigefinska andraspråkstalarna i det 
aktuella materialet studeras ett antal av dessa drag hos dem i jämförelse med de svenska 
ungdomarna i de två samtalsstituationerna. Avsikten är inte att i detalj redogöra för de 
analyserade företeelserna i sig, utan med hjälp av dessa drag beskriva den övergripande 
frågeställningen i avhandlingen, dvs. huruvida dessa drag kan anses beskriva en 
samtalsstil samt huruvida man på basis av dem kan avslöja en talares pragmatiska 
färdighet i ett andraspåk. 

5.2.1  Pragmatiska partiklar 

Sfel: bara att öh hon är liksom med å öh mobbar min kompis Tiina # jag 
har märkt det å Tiina är jätte ledsen å hon– hon är verkligen jätte 
[ledsen 
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Sel: jag vet] men jag har som– jag har som märkt på Maj vi är ganska 
bra kompisar [å så här» 

Sfel: ja:a] 
Sel: » jag har som märkt på henne att det är NÅGONTING men jag vet 

som–jag har inte [som vetat– 
Sfel: har du inte] vetat om det 
Sel: nä jag har som inte vetat vad det ÄR # eller VAD det är för 

någonting jag har som MÄRKT [på henne–» 
Sfel: aha] 
Sel: »att hon har blivit öh vet du nu lite annorlunda men det är så svårt 

för jag som inte vet vad– vad som jag ska säga då # vad då # vem är 
den där Tiina då 

Sfel: men det är en finsktalande kompis– finsk kompis till mig då # som 
jag känner jätte bra då 

 
Spontant tal – som samtalsutdraget ovan – innehåller en hel del småord, ljud och uttryck 
av olika slag som i sig inte har något bestämt innehåll. Dessa småord anses vara speciellt 
frekventa hos ungdomar och betraktas ofta som tecken på dåligt och fult språk. De 
förekommer emellertid även hos vuxna talare och spelar en viktig roll i diskursen: de 
opererar på språkets pragmatiska nivå och ger viktig information om talarnas attityder till 
den pågående diskursen.  

Pragmatiska partiklar karakteriserar i synnerhet talat språk. Det är fråga om ord och 
uttryck som i sig inte påverkar ett yttrandes propositionella innehåll utan yttrandet förblir 
korrekt och förståeligt även utan dessa. Pragmatiska partiklar har dock en stor påverkan 
på samtalets flyt och dessutom en central kommunikativ uppgift då de informerar om hur 
ett yttrande skall tolkas. Pragmatiska partiklar fungerar inte bara med avseende på talaren 
utan också indirekt eller direkt som medel att stödja lyssnaren. Icke-användning (eller 
irrelevant användning) av pragmatiska partiklar kan enligt Edmondson och House 
(1981:69f.) tolkas som icke-stödjande. Om detta generaliseras skulle det innebära att 
pragmatiska partiklar används oftare då talaren i sin illokuta akt kräver svar av lyssnaren 
eller då han inte håller med. Pragmatiska partiklar används alltså mer frekvent om det 
föreligger risk för en konfliktsituation. Det är därför Edmondson och House (ibid.) ser 
det som ytterst viktigt att även språkinlärare lär sig att strategiskt använda målspråkets 
pragmatiska partiklar. 

I sin klassificering av pragmatiska partiklar urskiljer Edmondson och House 
(1981:passim) bl.a. följande funktioner hos dem: 

 
- att signalera att ett meddelande har tagits emot och accepteras som en relevant del 

av den pågående diskursen  
- att invända indirekt för att inte hota lyssnarens sociala ansikte 
- att uttrycka sitt emotionella tillstånd om det som man just har hört 
- att stödja den aktuella talaren utan att begära tur (starkt lyssnarstödjande funktion) 
- att etablera, öka eller återställa harmoni mellan samtalsparter genom vädjan om 

samarbete/kooperation och instämmande 
- att framhäva poängen i yttrandet, dess betydelse för samtalets vidaregång 
- att explicit engagera lyssnaren, att elicitera en viss typ av reaktion hos lyssnaren 
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- att bli säker på lyssnarens fortsatta uppmärksamhet 
- att fylla ut luckor i samtalet för att behålla den egna turen 
- att genomföra en självreparation 
 

Færch och Kasper (1982:72f.) utgår från den kontroll som ständigt behöver utövas både 
på den egna och samtalspartnerns talproduktion. Språket erbjuder medel för att utöva 
denna för verbal interaktion väsentliga kontroll. Dessa medel hänvisas till som fatiska, 
metaspråkliga och metakommunikativa funktioner (Færch & Kasper, ibid.). Ett 
meddelande har huvudsakligen fatisk funktion om det bidrar till att förlänga, avbryta 
eller etablera kommunikation, att kontrollera att kanalen fungerar, att dra till sig 
lyssnarens uppmärksamhet eller bekräfta lyssnarens fortsatta uppmärksamhet (Jakobson, 
1974:147). Metaspråklig funktion föreligger då talaren och/eller lyssnaren måste 
kontrollera att de använder samma kod (Jakobsson, ibid.). Metakommunikativ funktion 
däremot indicerar hur den referentiella betydelsen av ett meddelande borde tolkas. 
Skillnaden mellan metaspråklig och metakommunikativ funktion är att den metaspråkliga 
funktionen beaktar formella och semantiska aspekter av den språkliga koden, medan den 
metakommunikativa funktionen gäller illokuten, dvs. den pragmatiska nivån där den 
indicerar talarens intentioner med ett meddelande eller lyssnarens tolkningar därav. 
(Færch & Kasper, ibid.) 

Största delen av verbala aktiviteter innehåller implicit fatiska, metalingvistiska och 
metakommunikativa funktioner: genom att svara på samtalspartnerns yttrande på ett ko-
hesivt och koherent sätt utför talaren en fatisk funktion för att behålla kanalen öppen, 
dvs. han upprätthåller och fortsätter diskursen. Den fatiska funktionen är den första 
verbala funktionen som förvärvas av barn: de är inställda på att kommunicera men kan 
inte än sända eller motta informativ kommunikation (Jakobson, ibid.). Genom att välja 
acceptabla och korrekta lingvistiska enheter utför talaren (oftast omedvetet) metaspråklig 
funktion. Metaspråkliga processer används vid varje språkinlärningsprocess, i synnerhet 
vid barnets tillägnande av modersmålet (Jakobson, ibid.). Metakommunikativ funktion 
uppfylls då talaren informerar lyssnaren om avsikten med yttrandet, det gäller m.a.o. 
information om det interaktiva yttrandets illokuta styrka. (Færch & Kasper, 1982:73) 

Færch och Kasper (1982:74) anser att pragmatiska partiklar enbart eller 
huvudsakligen uppfyller fatisk funktion. Deras huvudsakliga uppgift är att uppehålla och 
reglera samtalet. Att uppehålla samtalet innebär etablering av koherens antingen mellan 
talarturer eller inom en tur. Att reglera samtalet däremot betyder fördelning av talarturer 
mellan samtalsparter genom svarssignalering (’uptaking’). Turtagning föreligger då den 
aktuella fördelningen av samtalsrollerna kastas om så att den f.d. lyssnaren intar talarens 
och den f.d. talaren lyssnarens roll. Lyssnaren kan signalera sin avsikt att ta turen genom 
användning av pragmatiska partiklar. Turbehållande innebär enligt Færch och Kasper 
(ibid.:74) att talaren söker behålla turen, i synnerhet vid potentiell turbytesplats, där 
risken finns att den andra parten tar vid. Turgivning genomförs då den aktuella talaren 
signalerar åt den aktuella lyssnaren att han har avslutat sin tur och önskar att lyssnaren tar 
över. Markering signalerar gränser i samtalet, dvs. övergång från en aspekt i samtalet till 
en annan.  

Både Edmondson och House (1981) och Færch och Kasper (1982) utgår ifrån ett em-
piriskt interkulturellt samtalsmaterial och försöker därmed belysa pragmatiska partiklars 
interaktiva funktioner. Östman (1982; även 1981) däremot tar fasta på förhållandet 
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mellan spontant tal (’impromptu speech’) och pragmatiska partiklar. Östman (1982:147) 
ger en universell definition av pragmatiska partiklar och baserar definitionen både på 
strukturella och funktionella kriterier. Han (ibid.:147f) utgår ifrån två perspektiv 
angående pragmatiska partiklar. Det första fokuserar de strukturella aspekterna, det andra 
de funktionella aspekterna av pragmatiska partiklar. Den strukturella synvinkeln söker 
förklara pragmatiska partiklar med hänsyn till lingvistiska enheter och hierarkier samt 
med hänsyn till pragmatiska partiklars uppgift i narrativa strukturer och tur-
tagningsstrukturer. Den funktionella däremot koncentreras mera på diskursfunktionella 
aspekter av språket och söker förklara partiklarna genom en studie av det kognitiva och 
interaktiva beteendet hos människor. 

En pragmatisk partikel kan typiskt få följande strukturella karakteristik: den är kort, 
prosodiskt underordnad ett annat ord, har ingen klar lexikal definition, är propositionellt 
tom (m.a.o. deltar inte i frasens propositionella innehåll), tenderar att förekomma isolerat 
från resten av yttrandet samtidigt som den modifierar detta yttrande som helhet. Även om 
dessa kriterier skall användas för att definiera pragmatiska partiklar som ett prototypiskt 
begrepp, vill Östman (ibid.:149f.) även framhäva behovet av ett funktionellt perspektiv, 
dvs. varför pragmatiska partiklar används. 

När det gäller den funktionella (eller pragmatiska) aspekten av pragmatiska partiklar 
ligger tonvikten på att se på språket i relation till andra aspekter i det mänskliga 
beteendet. Detta kan enligt Östman (ibid.:151) studeras genom att jämföra pragmatiska 
partiklarnas funktioner med andra lingvistiska och icke-lingvistiska medel som används 
för att meddela pragmatisk information. Pragmatiska partiklar har en del gemensamma 
karakteristika med vissa prosodiska aspekter. I synnerhet sammanfaller pragmatiska 
partiklar och olika paralingvistiska företeelser i detta avseende. Likheten mellan 
pragmatiska partiklar och modaliteter är också tydlig, såsom Östman påpekar, vilket 
också gäller pragmatiska partiklar och den pragmatiska funktionen av ordföljd, 
passivering, aspekt osv. 

Östman (ibid.:151f.) hävdar att det är tre gemensamma drag som förenar de ovan-
nämnda företeelserna (prosodi, paralingvistik, modalitet) med pragmatiska partiklar, dvs. 
förankring (’anchoring’), implicering (’implicitness’) och expressivitet 
(’expressiveness’). Språkets expressiva element underrättar om talarens attityder och 
känslor och etablerar på så sätt ett samband med lyssnaren. Pragmatiska partiklar, 
prosodi, gester och vissa grammatiska medel förankrar implicit en kommunikativ akt i 
talarens attityder till den pågående interaktionen. Detta kallar Östman (ibid.:152) implicit 
förankring (’implicit anchoring’), ett multidimensionellt konceptuellt fält, vars ling-
vistiska manifestationer innefattar pragmatiska partiklar. Pragmatiska partiklar utgör 
således funktionellt en manifestation av den implicita förankringen. 

Det är enligt Östman (ibid.) ändå självklart att såväl det strukturella som det funk-
tionella perspektivet är nödvändigt vid karakteriseringen av pragmatiska partiklar: utan 
ett funktionellt perspektiv skulle pragmatiska partiklar förbli endast en svårdefinierbar 
ordklass, utan ett strukturellt perspektiv däremot skulle de inte kunna särskiljas från den 
implicita förankring som realiseras genom prosodiska medel eller gester eller från några 
verbala element som vid ett givet tillfälle har en expressiv funktion. Östman (ibid.) menar 
dock att en unik definition av pragmatiska partiklar behövs och föreslår att en lingvistisk 
enhet kan utgöra en prototypisk pragmatisk partikel när den inte direkt deltar i yttrandets 
propositionella innehåll samt när den har den enda uppgiften att implicit förankra detta 



 

 

82

 

propositionella innehåll. Med ’den enda uppgiften’ menas här att för att kunna bli kallad 
en pragmatisk partikel, skall den enbart fungera som en pragmatisk partikel och inte ha 
andra funktioner. Dessutom skall den alltid tillhöra klassen av pragmatiska partiklar 
oberoende av kontexten. Denna definition utesluter de språkliga enheter som kan fungera 
som pragmatiska partiklar men inte alltid gör det. Dessa kallas av Östman (ibid.) för 
perifera pragmatiska partiklar. Därtill vill han påpeka att pragmatiska partiklar kan ha 
homonymer med ett klart propositionellt innehåll. I detta fall är den propositionella och 
den pragmatiska funktionen dock tydligt åtskiljbara, vilket Östman (ibid.) beskriver med 
följande exempel: 

 
A: You know, yesterday I really enjoyed myself! 
B: No I don’t, actually. 

 
Östman (ibid.:161) påstår vidare att de bakomliggande faktorerna som åstadkommer 
pragmatiska partiklar (och spontant tal) i grunden är desamma, nämligen planering och 
artighet. Förekomsten av pragmatiska partiklar avspeglar planering. Talaren kan planera 
tyst men för att undvika att förlora talarturen fylla ut planeringsfasen med en pragmatisk 
partikel. Flera studier har enligt Östman (ibid.:162) visat att det alltid finns skäl att an-
vända en viss pragmatisk partikel i stället för en annan. Östmans (ibid.) sammanfattning 
blir att planering både utgör en bakomliggande faktor som reglerar spontant tal och ger 
anledning till att använda en pragmatisk partikel i diskursen. Östman (1982:163) följer 
vidare Lakoffs (1979) teori om artighetsstrategier och kommer fram till indirekta 
samtalssätt, vilka används för att linda in ett yttrandes effekt och för att på så sätt undvika 
konflikter i diskursen. Språkligt realiseras undvikandet typiskt genom diskursreglerande 
gardering, där pragmatiska partiklar spelar en viktig roll. 

När det gäller undersökningar i de nordiska språken har pragmatiska partiklar i t.ex. 
finlandssvenskan studerats av bl.a. Saari (1984). Hennes (ibid.:219f.) slutsats blir att en 
strukturell analys inte räcker till för en adekvat beskrivning av partiklarna utan att de 
alltid skall betraktas – både funktionellt och formellt – med avseende på den kontext där 
de förekommer. Pragmatiska partiklar i finlandssvenskan har vidare studerats inom 
projektet Svenska samtal i Helsingfors,  t.ex. Lehti-Eklund partiklarna nå och då (1992 
resp. 1993), och Green-Vänttinen (1993) partiklarna jå och mm. Finskans pragmatiska 
partiklar behandlas bl.a. i Hämäläinen (1976) och inom det av Hakulinen ledda projektet 
Suomalaisen keskustelun keinoja (t.ex. i Hakulinen 1989). 

Nordenstam (bl.a. 1989) och Åbrink (t.ex. 1992) tar fasta på påhängsfrågor resp. tal-
språksegna mönster i svenskan. Nordenstam (ibid.:3) syftar till att jämföra kvinnlig och 
manlig samtalsstil genom en studie av frågepåhäng. Hon (ibid.:79ff.) anser att t.ex. 
påhängsfrågor i sig inte räcker till för att studera artighet eller modalitet hos å ena sidan 
kvinnor och å andra sidan män. Hon ser dock att den mera frekventa förekomsten av 
vissa frågepåhäng visar på en mer kontaktskapande, solidaritetsuppvisande samtalsstil 
hos kvinnor jämfört med män. Åbrink (ibid.:249ff.) belyser andraspråksinlärningen 
genom en studie av talspråksegna mönster i tvärkulturella samtal på svenska. Studien 
(ibid.:257f.) uppvisar en tydlig korrelation mellan vistelsetiden i Sverige och andelen tal-
språksegna mönster i svenska samtal: ju längre vistelsetid desto fler talspråksegna 
mönster. Därtill skiljer sig de tvärkulturella samtalen markant från de rikssvenska 
jämförelsesamtalen. Åbrink (ibid.) anser vidare att talspråksegna mönster hör till det mest 
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grundläggande stadiet i språktillägnandeprocessen snarare än till de senare stadierna. De 
utgör en nödvändig del i att uppfylla språkets fatiska funktion och utan dem försvåras 
språkinlärarens möjligheter att skapa och utveckla kontakter med infödda talare. 

Pragmatiska partiklar är kulturellt betingade. Detta leder till att behärskning eller icke-
behärskning av bruket av pragmatiska partiklar i ett språk kan ge viktig information om 
en andraspråkstalares kommunikativa färdighet. Eftersom pragmatiska partiklar fungerar 
på flera olika kommunikativa nivåer och bidrar till symmetri och flyt i talarens prestation, 
borde de introduceras i de allra tidigaste stadierna i språkundervisningen. Utan att kunna 
använda pragmatiska partiklar blir det betydligt svårare för en språkinlärare att skapa och 
utveckla kontakter med infödda talare av det aktuella språket. Detta återkallar Jakobsons 
(jfr ovan) tankar: analogt med modersmålstillägnandet, där den fatiska funktionen är den 
första som förvärvas, borde andraspråksinlärningen från en tidig början understryka 
betydelsen av den fatiska funktionen. Att pragmatiska partiklar oftast studeras i 
tvärkulturella och andraspråkspedagogiska sammanhang beror först och främst på att 
pragmatiska partiklar är så pass kulturbundna att användningen bara svårligen kan inläras 
genom traditionell språkundervisning utanför det berörda språkområdet.  

När en språklig enhet här klassificeras som pragmatisk partikel sker det enligt ett 
funktionellt kriterium: varje språklig enhet, eller en förbindelse av flera språkliga 
enheter, som i en viss kontext – men inte nödvändigtvis i en annan – fungerar som en 
pragmatisk partikel, beaktas. En pragmatisk partikel föreligger således då en språklig 
enhet inte direkt har betydelse för ett yttrandes propositionella innehåll samtidigt som 
denna enhet enbart fungerar som pragmatisk partikel i den aktuella kontexten. I det 
följande presenteras först en översikt över fördelningen av pragmatiska partiklar i de två 
samtalskontexterna, varefter deras användning exemplifieras och kommenteras närmare. 

5.2.1.1  Svenska samtal 

I de enskilda symmetriska samtalen har de svenska ungdomarna i genomsnitt fler 
pragmatiska partiklar än de sverigefinska, medan de sverigefinska ungdomarna har något 
fler pragmatiska partiklar i samtal med den vuxna talaren (fördelning av pragmatiska 
partiklar i de enskilda samtalen ges i bilaga 3). Det totala antalet ord däremot leder inte 
nödvändigtvis till större andel pragmatiska partiklar. 

När det gäller den funktionella fördelningen av pragmatiska partiklar hos de två 
ungdomsgrupperna (tabell 11 nedan) ligger ungdomarna nära varandra i de symmetriska 
samtalen: olika typer av vädjande partiklar används flitigt, vilket överensstämmer tydligt 
med Nordbergs (1985) iakttagelser om ungdomars många omdömen och personliga 
förhållningssätt. Turinitiala neutrala partiklar är också vanliga hos de båda grupperna – i 
de asymmetriska samtalen är dessa ännu mer frekventa. Även gardering (eller 
modifiering) är vanligt, dess andel hos de svenska ungdomarna ökar dessutom i de 
asymmetriska samtalen. Att såväl fokusering som markering förekommer i mindre 
omfattning i de asymmetriska samtalen är väntat p.g.a. ungdomarnas lägre sociala status 
jämfört med den vuxna talaren. Tvekljud däremot uppvisar så gott som ingen variation i 
de två kontexterna. 
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Tabell 11. Funktionell fördelning av pragmatiska partiklar hos sverigefinska och svenska 
ungdomar i de två samtalskontexterna. 

 Symmetriska samtal Asymmetriska samtal 
 Sverigefinska 

talare 
Svenska 

talare
Sverigefinska 

talare
Svenska  

talare 
Totalt antal ord 3268 3285 5343 3184 
Uppbackningar 54 106 193 101 
Andel pragmatiska partiklar 13,6 10,5 10,6 13,4 

 
Pragmatiska partiklar Σ % Σ % Σ % Σ % 
Inledare 58 24,2 77 24,7 192 38,2 99 41,6 
Gardering 44 18,3 47 15,1 91 18,1 53 22,3 
Vädjande 91 37,9 107 34,3 161 32,0 48 20,1 
Fokusering 22 9,2 35 11,2 13 2,6 13 5,5 
Tvekljud 21 8,7 36 11,5 44 8,7 24 10,1 
Markering 4 1,7 10 3,2 2 0,4 1 0,4 
Totalt 240 100 312 100 503 100 238 100 
 

Pragmatiska partiklar som inleder en tur är frekventa hos de båda ungdomsgrupperna. De 
anknyter till den föregående repliken och skapar på så sätt koherens i samtalet. De 
realiseras oftast med småord som ja, jaha, jo, jå, nå, nä och ljud mm men förekommer 
även i olika kombinationer som ja nå, jo nå, jo jo, ja precis, ja just det. De har ofta 
innebörden ’jag har något att säga’ eller som Kotsinas (1994:93) påpekar ’nu börjar jag 
tala’. Även om inledare vanligtvis förekommer turinitialt kan de även användas inom en 
tur. De kan då användas för att ominleda ens eget yttrande som i det är ju alltid sånt dära 
mellan klasserna att det blir så där lite- vissa är- ja dom vill arbeta å vissa vill inte 
arbeta och markerar dessutom ofta övergång från tvekan till slutsats som i så får vi höra 
av oss mer– jag kan som– nå men jag SÄGER till henne att jag hört att hon mobbar. 
Inuti en tur kan inledande partiklar också markera aspekt– eller temabyte talaren plötsligt 
bestämmer sig för t.ex. ja nog mår jag väl bra nog är det helt okej jo du vet din kompis 
Maj. Andelen turinledande pragmatiska partiklar av alla pragmatiska partiklar hos de två 
ungdomsgrupperna visar inte någon skillnad i de symmetriska samtalen (24,2% hos de 
sverigefinska resp. 24,6% hos de svenska ungdomarna). Vilkas andel blir ännu högre i de 
asymmetriska samtalen. 

Förutom den rätt neutrala funktionen att inleda ett yttrande kan inledare även fungera 
som en rituell bekräftelse av lyssnarens sociala ställning: inledare används ofta då talaren 
invänder mot lyssnarens föregående inlägg men inte vill göra det alltför direkt (ex. 5). 
Detta fenomen går hos Edmondson och House (1981:71f.) under namnet yes but fe-
nomen som kan parafraseras som Det finns en viss poäng i det som du säger men jag vill 
ändå göra det klart att jag inte håller med. Det gäller en strategi att visa på solidaritet, att 
undvika motsatta uppfattningar med samtalspartnern. En talare modifierar i sådana fall 
propositionen i det egna yttrandet genom att låtsas instämma, dvs. dölja sitt 
icke−instämmande. Det kan vidare vara fråga om att en talare delvis instämmer med den 
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föregående talaren, men vill ändå lägga till någon ytterligare attityd eller omständighet. 
Det är således ett indirekt strategiskt bruk av ja men som används i synnerhet vid 
invändningar. I det aktuella materialet realiseras Ja men med varieteterna jo men eller nej 
men, på finska motsvaras dessa av joo mutta (även joo joo mutta) resp. ei mutta. 

 
Ex. (5) ur Basar 

Sfel: ja men ni hade ju bara en- en- # alltså vi hade HÄLFTEN så 
mycket- alltså mycket mer grejer än- DUBBELT så mycket grejer 
än va NI HADE på den här basaren 

Sel: nä men # inte- det är ju inte grejerna som räknas 
Sfel: ja men det är ju därif- det är ju f- utav grejerna vi får PENGARNA 

# inte får vi någon pengar annars om inte vi skulle haft grejer 
Sel: ja men lyssna nu om vi skulle haft grejer å ingen skulle sälja dom 

inte skulle vi ha fått någon pengar på det 
 

Invändningar som inleds med ja men, jo men, nä men, nå men är något mera frekventa 
hos de sverigefinska ungdomarna än hos de svenska (27,6% av alla inledare resp. 
15,6%). I de asymmetriska samtalen sjunker andelen något, 11,4% av samtliga inledande 
partiklar hos de sverigefinska resp. 10,1% hos de svenska. Ja men används för att 
uppmjuka en invändning mot den vuxnas påståenden. I de följande utdragen kan 
yttranden som inleds med jo men parafraseras som jag håller åtminstone delvis med om 
det som du säger men har också en annan syn på saken vilket är den prototypa 
funktionen hos denna typ av pragmatisk partikel: 

 
Ex. (6) 

(a) ur Anställningsintervju 
Svux: ja tänker du som tekniska– gå teknisk LINJE då # låter lite banalt 

det där att stupa en viktig intervju på en PUNKTERING 
Sfel: jo:o men det är # sånt som händer alla 
 
(b) ur Anställningsintervju 
Svux: behöver inte] ungarna ha fast hand någon som säger att nu jöklars 

sitter ni ner å är tyst 
Sfel: jo men man måste prata om saker med dom ändå först (ohb) 
 
(c) ur Skolfest 
Svux: om vi tänker på att ni skulle få ha ett diskotek och så skulle det vara 

mycket föräldrar som jobbar här och era klassföreståndare ## har ni 
tänkt på andra saker som basar och sån hära saker 

Sel: jo men vi tycker inte att det lönar sig 
Svux: det ger inte lika mycket pengar då 
Sel: nä 
Svux: men om man hyr en diskjockey det ko– kostar ju mycket pengar det 

också 
Sel: jo men det kommer ju mer folk så 
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Däremot finns det skillnad mellan de två ungdomsgrupperna vad gäller de småord som 
används. Båda grupperna använder samma ord men i olika omfattning: medan de svenska 
föredrar klart olika varianter (i längd) av ja, jo, jå som turinledande partiklar, använder 
de sverigefinska ungdomarna oftast nå eller enbart ett hummande mm i denna funktion. 
Nå som en turinitial partikel är speciellt frekvent hos de sverigefinska ungdomarna i de 
asymmetriska situationerna: 

 
Ex. (7) ur Mobbning 

(a) Sel: ja:a] jag vet inte ALLS hon har öh som– hon har ju öh BLIVIT 
hemskt konstig så här # nu på sistone jag vet ju inte som # vad hon 
(ohb) TILL nu för tiden [å så 

(b) Sel: ja dom– det är så att man skyller på andra hela tiden 
(d) Sfel: nå hon håller på å reta henne å mobba henne på olika sätt 
(f) Sfel: mm vi får hoppas att det här tar slut 
 
(g) ur Anställningsintervju 
Svux: å det är ett sommarjobb inom barnomsorgen va tror du man gör då 
Sfel: nå sköter barn å är med barnen ute å 
Svux: va gör man som praktikant när man sköter barn 
Sfel: nå leker med dom å sköter om dom 
Svux: jaha varför vill du ha ett sånt jobb 
Sfel: nå jag är intresserad av barn å # tycker om å vara med barn 
Svux: så du tror att det kanske är ganska roligt 

 
Turinledande partiklar relaterar inte alltid till den föregående talarens yttrande utan kan 
ofta fokusera talarens eget yttrande och kan parafraseras som jag har något nytt att säga. 
De kan även bidra till att göra ett beslut om något som talarna förhandlar om, dvs. den 
ena talaren bestämmer sig för att erbjuda en lösning på något som förhandlats om tidigare 
i diskursen (den sverigefinska talarens sista replik i ex. 8a). Dessutom kan de inleda ett 
yttrande med en stark invändning eller en icke–prefererad respons som i exempel 8b 
nedan. 

 
Ex. (8) ur Mobbning 

(a) 
Sel: [vad har hon–» 
Sfel: du–] 
Sel: »vad heter det vem– vad har hon då mobbat vad har hon sagt vad 

har hon gjort 
Sfel: jag vet inte det därför att Tiina– ## öh finsk flicka då såhär så det är 

väl därför dom har mobbat henne jag vet inte riktigt men dom har 
skrikit finnjävla å allting sånt där # löjligt # urdumt 

Sel: mm 
Sfel: onödigt 
Sel: men det är ju onödigt men– ja:a 
Sfel: nå men har du inte VETAT någonting alls 
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Sel: NÄ:Ä jag har inte vetat nånting # den dag hon (ohb) sina problem 
hemma som–» 

Sfel: nå då tycker [jag att vi tar å– 
Sel: »som jag skulle hjälpa henne] men– men jag kan inte göra mer än 

vad jag har gjort å hon har då aldrig sagt att hon har mobbat någon 
 
(b) 
Sel: men vad ska jag göra mer åt henne] jag har gjort vad jag har kunnat 

[jag kan inte göra mer 
Sfel: nå men du har inte] SAGT nånting om att hon MOBBAR 
Sel: men jag har inte vetat OM det 

 
En annan viktig funktion som pragmatiska partiklar fyller är gardering. Gardering 
används för att göra ett inlägg mer vagt, att modifiera en språkhandling. Talaren kan t.ex. 
vara osäker på om propositionen i det egna yttrandet är sann eller han kanske vill visa att 
propositionen är förhandlingsbar och garderar sig därför. Gardering används således i 
strategiskt språkbruk, för artighet och ansiktsbevarande, för att upprätthålla balans mellan 
deltagarna: genom att starkt gardera t.ex. en invändning kan talaren informera andra om 
att även andra åsikter kan vara relevanta. Samtidigt försvarar talaren det egna ansiktet, 
eftersom en direkt invändning skulle kunna leda till att lyssnaren i sin tur motsätter sig 
denna invändning (se vidare t.ex. Lakoff 1972, Holmes 1984). 

När det gäller de symmetriska samtalen modifierar de sverigefinska ungdomarna sina 
yttranden något oftare än de svenska: av samtliga partiklar fyller 18,3% hos de 
sverigefinska talarna en garderande funktion medan siffran hos de svenska talarna är 
15,1%. De svenska ungdomarna garderar sig vidare klart mer än de sverigefinska i de 
asymmetriska samtalen (22,3% av samtliga partiklar hos de svenska resp. 18,1% hos de 
sverigefinska). Ett exempel därpå finns i utdrag 9c nedan. De vanligaste orden hos de 
båda ungdomsgrupperna är (lik)som, så här/där, å sånt (här/där), å så. De två utdragen 
nedan visar hur olika typer av modifikationer kommer ofta till användning när 
samtalsämnet är svårt och ett inlägg behöver lindas in, eller när talaren är litet osäker om 
yttrandets innehåll. Det är således inte bara pragmatiska partiklar utan även andra – 
lexikala och syntaktiska – medel som karakteriserar ett starkt garderat yttrande. I 
exempel 9a garderar den svenska talaren starkt sitt förslag, som den sverigefinska mottar 
med ett kort och direkt motförslag. I exempel 9b däremot efterföljs den sverigefinska 
talarens rätt direkta anklagelse av ett starkt garderat yttrande – vilket också leder till ett 
mera garderat inlägg hos den sverigefinska talaren. 

 
Ex. (9) 

(a) ur Basar 
Sel: nä men vi hade ju– vi hade ju med oss grejer ÄNDÅ liksom så 

därför så tycker jag som att– jag tycker nästan att vi borde ha hela 
förtjänsten 

Sfel: jag tycker att vi borde ha den 
Sel: jag menar som att– eftersom eran klass liksom den– den jobbade 

inte lika– okej okej den jobbade kanske litet före men den jobbade 
inte alls lika mycket med– alltså under basaren. 
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Sfel: ja  
Sel: så jag menar att vi stod ju där ute i kylan då hela– hela dan å fick 

frysa ihjäl 
Sfel: men tänk nu vi kom bärande på en massa grejer å då tycker jag att 

vi ska ha– få åttio procent av– av– minst 
Sel: hör du– 
Sfel: inte ska väl ni få mer pengar bara för att ni var med som försälj– 

försäljare # det– det var ju inte– det är ju grejerna som kostar å inte 
försäljarna 

 
(b) ur Mobbning 
Sfel: ja jag tänkte fråga dig om en sak att # varför mobbar Maj Tiina å du 

gör ingenting åt saken 
Sel: men öh jag har inte träffat Maj så här på länge hon har ju haft 

ganska svårt hemma också nu jag vet faktiskt inte jag har märkt 
själv också hon har ju varit lite konstig hon brukar inte vara så där 

Sfel: jaha för jag tycker Tiina är en # snäll tjej å så här # det– det verkar 
som så att jag tänkte att # varför hon mobbar henne [å jag– 

Sel: ja:a] jag vet inte ALLS hon har öh som– hon har ju öh BLIVIT 
hemskt konstig så här # nu på sistone jag vet ju inte som # vad hon 
(ohb) TILL nu för tiden [å så 

 
(c) ur Anställningsintervju 
Svux: mm # vad har du tänkt göra efter då 
Sel: mm jag vet inte jag skulle vilja jobba med djur 
Svux: ja:a 
Sel: men att det är som så svårt och få sommarjobb och sånt där hos» 
Svux: mm 
Sel: »olika veterinärer och sånt där för att– okej man förstår ju dom 

också att dom inte vill ha oerfarna elever där 
 

Pragmatiska partiklar har vidare en vädjande, eller en feed–backsökande (Kotsinas, 
1994:90) funktion. Vädjande partiklar används för att explicit engarera lyssnaren. De kan 
användas för att vädja om förstärkning och instämmande från lyssnaren eller också för att 
kontrollera dennes uppmärksamhet och intressen i det pågående samtalet. 

Ju är den mest frekventa partikeln av de enstaka orden hos de båda 
ungdomsgrupperna i de symmetriska samtalen: hela 30,4% av samtliga partiklar hos de 
sverigefinska ungdomarna utgörs av ju, medan motsvarande siffra hos de svenska 
ungdomarna är 24,0%. I de asymmetriska samtalen är ju den mest frekventa partikeln hos 
de sverigefinska talarna med 17,3% av alla partiklar, medan dess andel hos de svenska 
ungdomarna sjunker kraftigt till 10,5% jämfört med de symmetriska samtalen. Ju har ofta 
en modal betydelse och uttrycker talarens övertygelse om något. Enligt Aijmer 
(1977:207f.) används ju i den modala funktionen då talaren protesterar mot lyssnaren och 
vill "rätta" denna (ex. 10c). Ju används när det gäller att övertyga den andra och få denna 
att hålla med, talaren uttrycker sitt omdöme att något skall tas som självklart och att även 
lyssnaren antas vara medveten om detta (ex. 10b). Ju förekommer ofta i samband med de 
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indirekta invändningarna som inleds med ja men eller nä men (ex. 10a). Även nog 
uttrycker talarens omdöme om en viss omständighet. Nogs placering först i yttrandet 
innebär enligt Borgstam (1977:220) en invändning som uttrycker talarens visshet. När 
nog däremot finns efter det finita verbet betecknar det i allmänhet "sannolikhet". Nog är 
emellertid infrekvent i de aktuella samtalen och förekommer nästintill enbart i initial 
position. 
 
Ex. (10) 

(a) ur Mobbning 
Sfel: för det är ju onödigt att dom börjar å bråka eller fortsätter å bråka 
Sel: jo men vad heter det vi får ju se # nog går det jag ska snacka med 

henne så får vi se 
 
(b) ur Anställningsintervju 
Svux: nå] finns det inte trevligare jobb å söka än på en vårdcentral 
Sfel: nä men jag trivs å jobba med människor å # det är ju någon som 

måste ta hand om dom så 
 
(c) ur Mobbning 
Sel: nog mobbar han väl Pekka inte 
Sfel: men du har ju sett har– nog har– måste du ju ha sett [på» 
Sel: vi–»] 
Sfel: »skolan också 
Sel: vilken Pekka pratar du om 
 

Väl hänvisar till något som talaren vill få bekräftat av lyssnaren. Dess vädjande karaktär 
anknyter även till talarens indirekta sätt att framföra sina attityder och kan därför väl 
komma till användning när ett eventuellt ansiktshotande yttrande skall undvikas. Med väl 
kan talaren markera att han betvivlar sanningshalten i det egna yttrandet och söka 
lyssnarens förstärkning därpå (nog mobbar han väl Pekka inte). Väl används bara sällan i 
de symmetriska samtalen och visar ingen skillnad mellan de två ungdomsgrupperna 
varken i antal (3,8% av samtliga partiklar hos de sverigefinska resp. 3,9% hos de svenska 
talarna) eller i användning i övrigt. I de asymmetriska är väl mer frekvent hos 
ungdomarna (8,3% av alla partiklar hos sverigefinska och 6,4% hos svenska ungdomar), 
vilket kan anses hänga samman med deras socialt lägre position i samtalet. 

Vädjande realiseras ofta även med de finala frågepåhängen vad, eller, eller hur men 
även med uttryck som du vet. Dessa är dock mycket infrekventa i de symmetriska 
samtalen och förekommer nästintill enbart hos de svenska ungdomarna i yttranden som 
är det allvarligt eller. Bara några enstaka yttranden hos de sverigefinska ungdomarna 
innehåller denna typ av pragmatisk partikel. I exempel 11 nedan har det finala eller hur 
en starkt feed–backsökande funktion: talaren gör ett försiktigt förslag, och behöver vädja 
om respons efter samtalspartnerns långa tystnad: 

 
Ex. (11) ur Basar 
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Sfel: jag tänker på att städa– vet du tror– vi har ju gjort det jätte många 
gånger ## ja # men fem hundra spänn till båda två kanske ## eller 
hur 

 
I de asymmetriska samtalen däremot använder de sverigefinska ungdomarna 
påhängsfrågor oftare än de svenska, men även här förblir andelen mycket liten (1,3% av 
samtliga partiklar).  

Pragmatiska partiklar används även för att ge eftertryck åt det sagda, för att fokusera 
innehållet i ett yttrande. Fokusering är speciellt vanlig i argumenterande samtal i 
synnerhet vid invändningar för att framhäva talarens åsikt. En av de vanligaste 
partiklarna som används är då. Lehti–Eklund (1993; även Hellberg, 1985) har studerat då 
och fann att med då kan hänvisas till det som tidigare har sagts i diskursen eller till 
världen utanför samtalet, vilket kan vara antingen en global eller en lokal diskursextern 
kontext. Då kan också markera retoriska frågor, perspektivbyte eller ironisk distans. Å 
andra sidan är då enligt Kotsinas (1994:89f.) den partikel som tydligast har en 
strukturerande funktion, dvs. den kan ofta uppfattas som ett skiljetecken. I detta fall 
markerar då slutet på ett yttrande eller satsslut inne i ett yttrande, “liksom mellan 
huvudsats och bisats“ (Kotsinas, ibid.). Då är vidare vanlig som ett slags utropstecken 
(Hej då!) eller ett frågetecken (Vad då? Vem då?). 

I de symmetriska samtalen används då flitigast av de svenska ungdomarna (9,9% av 
samtliga partiklar hos dem), men den är inte sällsynt hos de sverigefinska ungdomarna 
heller (5,9%). De asymmetriska samtalen visar samma tendens – 4,2% av samtliga 
partiklar hos de svenska resp. 2,2% hos de sverigefinska ungdomarna utgörs där av då. 
Då är vanligt i yttrandeslut både på de ovannämnda mera “traditionella“ platserna efter 
frågor och som fokuserare som i utdragen i ex. 12. Där finns också exempel på hör du 
och vet du som fokuserare – även om de också har en vädjande funktion. Som 
Nordenstam (1990:251f) påpekar är en av de viktigaste funktionerna hos t.ex. vet du in-
timitetsskapande och solidaritetsstärkande: talaren vädjar om gemensamma åsikter och 
erfarenheter, vilket dessutom även kan innefatta ett övertalningsmoment. Dessa uttryck 
förekommer emellertid enbart sporadiskt i de symmetriska samtalen. 

 
Ex. (12) 

(a) ur Mobbning 
Sfel: va tycker du då 
Sel: [ja:a 
Sfel: månne] tycker DU att det ska f– få fortsätta 
Sel: nä FORTSÄTTA det får det ju INTE för att det är– det är ju ett stort 

fel i sig som Sven gör då  # men va ska vi göra för å # få slut på det 
hela då 

 
(b) ur Basar 
Sel: ja men vi fick ju– vi fick ju försöka sälja alla dom där brända 

sakerna 
Sfel: mm vadå # brända å brända <skrattar> men ändå # hör du tror– # 

såna där trasor va ni har gjort då jo:– 
Sel: dom var i alla fall goda alla bullarna som vi gjorde 
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(c) ur Basar 
Sfel: hör du vet du att vi ha gjort mycket mera 
Sel: ja men ni är ju rena– det är för det ni bakat ni har ju redan fått betalt 

för det som 
Sfel: men vadå tänk på det # vi ha inte fått mycket ja 
 
(d) ur Skolresa 
Svux: vars tänker ni ta vägen nu i natt då 
Sel: ja det finns ju ingen– ingenstans å ta vägen vi har sökt genom varje 

hotell nästan i hela Stockholm det finns inga lediga rum för en hel 
klass # så det var också DÄRFÖR vi tänkte komma hit OM vi 
skulle få kunna stanna några nätter till sku vara hemskt snällt av dig 
då 

 
Även alltså kan fokusera innehållet i ett yttrande, men partikeln används ofta också i 
samband med en självreparation mitt i det egna yttrandet.  Även Kotsinas (1994:93f.) 
påpekar att talaren ofta ominleder det egna oplanerade yttrandet till och med flera gånger 
och då markerar gränsen mellan det inledande “bluddret“ och det omplanerade inlägget 
med alltså (ex. 13c och d). I sådana fall kan alltså anses ha en turbehållande funktion, då 
den används för att fylla ut en planeringspaus. Alltså är något mer frekvent hos de 
sverigefinska ungdomarna än hos de svenska (3,3% resp. 1,3% av samtliga partiklar) i de 
symmetriska samtalen, medan den i de asymmetriska förekommer så gott som enbart hos 
de svenska (bara 1,3% av samtliga partiklar). 

 
Ex. (13) 

(a) ur Mobbning 
Sfel: å vi är jätte bra kompisar å så där men hon är jätte ledsen för det 

alltså # hon är helt– helt utstött av dom hon är helt mobba– dom 
mobbar [henne helt 

 
(b) ur Skolfest 
Sel: nå tjugo som nä jag vet inte vi har inte pratat om det så jätte mycket 

men dom har lovat alla– alla vuxna är som positiva på det här 
[alltså 

 
(c) ur Basar 
Sfel: ja men ni hade ju bara en– en– # alltså vi hade HÄLFTEN så 

mycket– alltså mycket mer grejer än– DUBBELT så mycket grejer 
än va NI HADE på den här basaren 

 
(d) ur Skolfest 
Svux: jaha] det är dom ja:a det låter ju bra men ändå hu– hur har ni tänkt 

er det här me– med sprit då att inte– # att dom inte– att det inte blir 
någon sprit för det är ju absolut förbjudet med sprit på skolan det 
förstår ni 
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Sel: jo det förstår vi vi har försökt– vi har– att vi ska– alltså föräldrarna 
ska– dom ska gå runt på toaletter och så där att man får inte lämna 
som diskoteket 

 
Det vanligaste sättet att fylla ut en lucka i samtalet är dock tvekljud. Talaren behöver 
planera sitt inlägg eller tvekar mitt i ett yttrande och för att undvika risken att förlora 
turen fyller han ut en planeringspaus med ett öh (ex. 14a) eller någon typ av 
utfyllnadsord eller –fras. Det är frågan om turbehållande, vilket kan dock ibland tolkas av 
lyssnaren som turgivning, eller leda till initering av en annanreparation från lyssnaren 
(ex. 14b). 

 
Ex. (14) 

(a) ur Basar 
Sfel: öh det tycker inte JAG för att öh om man tänker så gjorde vi 

faktiskt– # om NI var å gjorde JOBBET men vi kom med mer 
GREJER så då tycker jag att vi är öh gjort minst lika mycket vi ska 
ha lika mycket i så fall eller att– för att jag tycker att vi kom med 
mera grejer å vi fick– tack vare det så fick vi mer pengar öh som #i 
nte skulle vi fått så mycket pengar om vi också skulle komma med 
litet grejer 

 
(b) ur Mobbning 
Sel: jo men det är ju jobbigt det förstår jag också både öh för– öh 
Sfel: M]AJ Å TIINA 
Sel: [mm 
 

Tvekljud är tydligt det vanligaste sättet att fylla ut luckor i de symmetriska samtalen: 
7,1% av samtliga partiklar hos de sverigefinska ungdomarna utgörs av öh, medan 
motsvarande siffra hos de svenska är 6,7%. Vid sidan av tvekljud kan samtalsluckor även 
fyllas ut med enstaka ord eller fraser. De sverigefinska ungdomarna gör det bara i några 
enstaka gånger, medan de svenska utnyttjar ord och uttryck som ja:a, vad heter det nu, 
vänta här nu (ex. 15a) vid planeringen: 41,7% av samtliga utfyllnadspartiklar utgörs av 
en fras eller ett uttryck. Detsamma gäller i de asymmetriska samtalen. De svenska 
ungdomarna använder vid sidan av – och ofta i samband med – tvekljud även fraser och 
uttryck, som i exempel 15b. Hälften av samtliga fall av tveksamhet eller planering 
innehåller hos dem en fras. Till skillnad från de symmetriska samtalen fyller även de 
sverigefinska ungdomarna ut planeringsluckor ofta med någon fras eller något uttryck i 
de asymmetriska samtalen (i 43,2% av samtliga fall av planering), och på ett identiskt sätt 
med de svenska ungdomarna, dvs. frasen förekommer i samband med ett öh (ex. 15c). 

 
Ex. (15) 

(a) ur Mobbning 
Sel: å det kan jag–] nä:ä det kan jag inte vet– vad heter det nu hon– hon 

har inte  
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(b) ur Anställningsintervju 
Svux: mm # vad har du tänkt göra efter då 
Sel: öh jag vet inte # jag skulle vilja jobba med djur 
 
(c) ur Anställningsintervju 
Svux: varför var du läss 
Sfel: öh jag vet inte man har ju gått så länge i skolan 

 
Pragmatiska partiklar kan vidare fungera som markerare, dvs. de markerar övergång från 
en aspekt till en annan i samtalet, eller från en fas till en annan (t.ex. från egentlig 
behandling av temat till avslutning av hela samtalet). Sådana markerare kan ibland 
indicera en viss dominans: en talare styr samtalet i en önskad riktning genom att välja att 
byta aspekt eller tema, eller genom att besluta att samtalet ska avslutas. Mycket ofta 
innebär en dylik markering presentation av ett förslag att lösa ett visst problem eller en 
sammanfattning av det som har diskuterats i samtalet (som okej ex. 16). I de aktuella 
samtalen är dessa emellertid rätt lågfrekventa hos de sverigefinska ungdomarna (1,6%), 
medan de svenska använder dem något oftare, 3,2% av samtliga partiklar. Även vissa 
konjunktioner kan användas för markering (men men det var inte det vi skulle prata om 
utan du har kommit hit för att…). I likhet med andra pragmatiska partiklar är t.ex. okej en 
flerfunktionell partikel och används ofta även som ominledare mitt i ett yttrande (som i 
ex. 16c). 

 
Ex. (16) 

(a) ur Mobbning 
Sel: men jag– jag har inte varit– jag har inte träffat # Maj så där jätte 

mycket nå  vad heter det nu ## ja ## men det är så– så svårt okej jag 
å Maj är bra kompisar men jag vet som inte ändå # vad jag ska säga 
till henne som (ohb) okej jag kan ju– jag kan ju fråga henne om hon 
inte [ja om hon mår bra å så 

 
(b) ur Mobbning 
Sfel: men okej då tar du å snackar med Maj då 
Sel: mm 
Sfel: för jag vill absolut inte se att Tiina blir bombad lä– mobbad längre 
 
(c) ur Anställningsintervju 
Sel: men att det är som så svårt och få sommarjobb och sånt där hos» 
Svux: mm 
Sel: »olika veterinärer och sånt där för att– okej man förstår ju dom 

också att dom inte vill ha oerfarna elever där 
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5.2.1.2  Kontroll på finska 

 
Översikt över användning av pragmatiska partiklar i de enskilda finska samtalen ges i 
bilaga 3.  Tabell 12 nedan visar att de sverigefinska ungdomarna använder i genomsnitt 
färre pragmatiska partiklar när de samtalar på förstaspråket finska jämfört med deras 
samtal på svenska. 

 
Tabell 12. Pragmatiska partiklar hos de sverigefinska ungdomarna i finska 
kontrollsamtal. 

 Sverigefinska ungdomar 
 Symmetriska samtal Asymmetriska samtal 
Totalt antal ord 2131 992 
Uppbackningar 29 20 
Andel pragmatiska partiklar 9,9 11,0 
Pragmatiska partiklar Σ % Σ % 
Inledare 114 54,1 44 40,4 
Gardering 18 8,5 14 12,8 
Vädjande 35 16,6 16 14,7 
Fokusering 18 8,5 9 8,3 
Tvekljud/tveksamhet 26 12,3 26 23,8 
Markering 0 0,0 0 0,0 
Totalt 211 100 109 100 

 
De flesta partiklar utgörs av inledare, vilket gäller de båda samtalssituationerna. I motsats 
till de svenska samtalen är turinledare något vanligare i de symmetriska än i de 
asymmetriska samtalen. Av de enskilda partiklarna är det no [nå] som toppar som 
turinledare i de symmetriska situationerna och används nästintill enbart i de 
asymmetriska (exempel 17a). I de symmetriska används ofta även jo:o (’jå:å’), niin (’ja’) 
och mm (ex. 17b). Där förekommer no (’nå’) dessutom ofta i olika kombinationer, som 
no niin, no niin no och no joo, också det dubbla  niinniin förekommer. De finska 
exemplen efterföljs av en – ungefärlig – översättning av mig av det aktuella utdraget till 
svenska. 

 
Ex. (17) 

(a) ur Skolresa 
Fvux: onko sinulla mitään esitystä siitä millä tavalla se vois tapahtua 
Sfel: no: no vois osan varmasti maksaa rahoilla ja sitte jos voitais nyt ne 

päivät ku me ollaan täällä niin auttaa siinä hotellin # niinkö öö 
tiskaamisessa tai [jossakin semmosessa 

Fvux: se ei tule–] se ei tule kysymykseen meillä on sitä varten oma 
henkilökunta 

Sfel: no en minä sitte oikeen tiijä 
(Fvux: har du något förslag om hur det skulle kunna göras 
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Sfel: nå: nå en del skulle säkert kunna betalas med pengar och sen om vi 
kunde nu under dessa dagar som vi är här så hjälpa till i det där 
hotell # liksom öh i disken eller [nåt sånt där 

Fvux: det kommer inte–] det kommer inte i fråga vi har egen personal för 
det 

Sfel: nå då vet jag inte riktigt) 
 
(b) ur Mobbning 
Sfel52: mm # mutta Minnallahan on hirveesti vaikeuksia kotona ja öö 

saattaa olla että se niinkö öö sitte käyttää– syyttää minuaki siinä 
että– NO NIIN sannoo että– en MINÄ sitte tiiä jos– # mä haluan 
vain öö Minnaa auttaa 

Sfel51: jo: mutta jos sää voisit kuitenki sanoa sille että yrittää lopettaa sen 
että siitähän tullee vaan vaikeuksia koko hommasta että 

Sfel52: jo: # son tietenki vaikeeta sanoa Mi– Minnallekki että se lopettaa 
kiusaamisen Tiinalle kerran sillä on vaikeuksia näin kotona ja 

(Sfel52: mm # men Minna har ju hemskt stora problem hemma och öh det 
kan vara så att hon liksom öh sen använder– anklagar mig också där 
att– NÅ JA säger att– inte vet JAG sen om– # jag vill bara öh hjälpa 
Minna 

Sfel51: jå: men om du ändå kunde säga åt henne att hon försöker sluta det 
att det blir ju bara problem av det hela att 

Sfel52: jå: # det är klart det är svårt att säga Mi– Minna att hon slutar 
mobba Tiina eftersom hon har problem hemma så där ja) 

 
(c) ur Basar 
Sfel15: ne ei halua- ne haluaa enämpi ku kaks sattaa 
Sfel16: no jos me saatas vaikka kuus sattaa ja te neljä sattaa # käviskö se 
(Sfel15: dom vill inte– dom vill ha mer än två hundra 
Sfel16: nå om vi fick fast sex hundra och ni fyra hundra # skulle det gå) 
 

På samma sätt som i de svenska samtalen kan inledare också användas för att ominleda 
det egna yttrandet (som i det första yttrandet i ex. 17b). Invändningar som inleds med 
inledare som joo/ei/no/mm mutta (’jå:/nej/mm men’) (ex. 17b) är något vanligare i de 
symmetriska samtalen än i de asymmetriska, 11,4% resp. 9,1% av samtliga inledare. 
Inledare kan också i de finska samtalen markera övergång från en aspekt i ett tema till en 
annan, eller från förhandlande till förslag (ex. 17c). Den i finskan frekventa 
konventionella användningen av turinledande pragmatiska partiklar i t.ex. hälsningsfraser 
(jaha päivää, no niin päivää; ’jaha god dag’, nå ja god dag’) förekommer i de aktuella 
samtalen endast hos den vuxna talaren – hans konventionella hälsningsfras efterföljs av 
ungdomarnas päivää päivää, vilket också är vanligt i finskan. 

Ungdomarna garderar sig i de båda situationerna, något oftare dock i de asymmetriska 
samtalen med den vuxna talaren. I likhet med garderingar i de svenska samtalen innebär 
gardering även här att yttrandet modiferas samtidigt på flera sätt.  Den vanligaste 
garderande partikeln är niinku/niinkö (över 80% av all gardering i de symmetriska 
samtalen och över 50% i de asymmetriska), som motsvarar närmast svenskans ’liksom’. 
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Vissiin, (ja) sillee, (ja) sillai (’väl’, ’å så där’)förekommer endast sporadiskt. Det är 
således frågan om yttranden där talaren framför något som uppfattas som svårt eller 
osäkert. Det prototypa fallet är ett närhetspars andradel, ofta ett svar på en fråga som 
uppfattas som svår, som i de följande utdragen: 

 
Ex. (18) 

(a) ur Skolresa 
Fvux: miten aiot sen tehdä 
Sfel53: no emmie vielä oikeen tiiä että pittäis niinkö saaha selvää ketkä– 

ketkä niinkö enimmin teki sitä melua sillai # vielä ei oikeen oo saatu 
selville 

(Fvux: hur tänker du göra det 
Sfel53: nå jag vet inte riktigt än att man borde liksom få reda på vilka– 

vilka liksom störde mest så där # vi vet det inte riktigt än) 
 
(b) ur Mobbning 
Sfel51: »ook SÄÄ sekaantunu siihen hommaan 
Sfel53: en oo mitenkään mie vaan öö oon niinkö huomannu että Minna– se 

on alakanu omituisesti käyttäytymmään että se– että se ei niinkö 
puhu paljo ennää mitä se tekkee kotona ja sillee että se taitaa olla 
jotaki vaikeuksia siellä» 

Sfel51: [ja:a 
Sfel53: »pittäis vissiin] # yrittää– # emmie tiiä mitä se oikeen tekkee ku se– 

ku se Tiinaa kiusaa ku Tiinaha ei oo teheny sille mittää sillä tavalla 
että 

(Sfel51: »har DU varit med i det 
Sfel53: inte alls jag har bara öh har liksom märkt att Minna– hon har börjat 

bete sig på ett konstigt sätt att hon– att hon liksom inte längre pratar 
om vad hon gör hemma å så att hon har väl några problem där» 

Sfel51: [ja:a 
Sfel53: »man borde väl] # försöka # jag vet inte vad hon menar när hon– 

när hon mobbar Tiina eftersom Tiina har ju inte gjort henne 
någonting på det där sättet att) 

 
De sverigefinska ungdomarna använder sig av vädjande partiklar nästan lika mycket i de 
två samtalskontexterna. Ett av de vanligaste sätten att vädja (71,4% i de symmetriska och 
18,7% i de asymmetriska samtalen) är användningen av suffixpartiklar –hAn, –kin och –
kAAn, vilka i stort motsvarar svenskans ’väl’ och ’ju’. Suffixpartiklar fyller ofta också en 
understrykande funktion, och förekommer ofta i samband med andra fokuserande 
element, t.ex. stark betoning (ex. 19a) eller som suffix till en pragmatisk partikel 
(kyllähän, sittenhän), som i yttrandet i 19b nedan. Suffixpartiklar är mycket frekventa i 
de symmetriska samtalen och avspeglar den informella atmosfären mellan deltagarna. 
Dessutom använder ungdomarna många uttryck vilka saknas i de asymmetriska samtalen. 
Dessa uppfattas eventuellt så uppenbara och direkt vädjande – jämfört med 
suffixpartiklar – att ungdomarna inför den vuxnas högre position hellre undviker att 
använda dem. De vanligaste är kato (talad form av imperativ av verbet katsoa ’titta, se’, 
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som motsvaras närmast av svenskans ’titta’ och kanske också ’kolla’) och kuule (verbets 
kuulla ’höra’ imperativ, ’hör du’), och de båda oftast i olika kombinationer med andra 
pragmatiska partiklar och suffixpartiklar som kato ny, no katopa ny, katokko och no 
kuule ny (ex. 19b). Kuules både fokuserande och vädjande karaktär kommer tydligt fram 
hos den sverigefinska talaren 34 i exempel 19 c. 

 
Ex. (19) ur Basar 

(a)  
Sfel16: NO MUTTA PITTÄÄHÄN tämä riita nyt herran jestas selvittää tää 

ei käy vaa että– että teän luokka vaan protestoi ku meän luokka on 
ollu siellä enemmän tekemäsä 

(Sfel16: NÅ MEN MAN MÅSTE JU klara upp det här grälet herre gud det 
går inte  bara att– att din klass bara protesterar när min har varit 
där och gjort mer) 

(b) 
Sfel16: mutta–] no kato ny meijän luokka ois pitäny vaan tuua sinne 

tavaroita mutta ko ne– ko niillä EI OLLU niittä TAVAROITA [nii 
nii» 

Sfel15: mm] 
Sfel16: »kyllähä te silti oisitte voinu siellä olla myymässä vaikka– vaikka 

mei tuotukkaa nii paljon tavaroita 
 (Sfel16: men–] nå titta här nu vår klass borde bara ha kommit dit med mer 

varor men dom– dom HADE INTE dom där VARORNA [så så» 
Sfel15: mm] 
Sfel16: »ni kunde ju ändå ha varit där och sälja fast– fast vi inte hade så 

mycket varor) 
(c) 
Sfel33: jaha no mitäs te– miks– miks te että ollu niitä myyjäisissä 
Sfel34: kuule mehän oltiin mutta te taas että ollu 
Sfel33: kyllä ME olimma siellä me– me myimmä ja me siivosimma ja me 

toimma myös tarpeita 
Sfel34: e:ei kö– kuule me siivottiin me jäätiin sinne muistaks sie # e kuule 

me jäätiin s– me siivottiin ainaki mie muistan kyllä 
(Sfel33: jaha nå vad ni– varför– varför var ni inte på den där basaren 
Sfel34: hör du vi var ju där men ni gjorde inte det 
Sfel33: visst var VI där vi– vi sålde och vi städade och vi hade också grejer 

med oss 
Sfel34: nä:ä– hör du vi städade vi stannade kvar minns du det # ä hör du vi 

stannade d– vi städade åtminstone nog minns jag det) 
 

Andra fokuserande partiklar i finskan är kyllä och sitten som ofta används av 
ungdomarna i de aktuella samtalen. Kyllä är vanlig i de asymmetriska samtalen och 
används då ungdomarna vill övertyga den vuxna talaren om något (ex. 20a och b). Sitte 
däremot används i de båda samtalskontexterna. Den intar en understrykande funktion 
speciellt när det förekommer efter det finita verbet (ex. 19c). 
Ex. (20) 
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(a) ur Skolresa 
Sfel: öö kyllä me yritetään ainakin tämän jollakin tavalla korvata ja 

ollaan– jos me saatais vielä yhen yön olla niin ## me kyllä 
[näytetään että me– 

(Sfel: öh vi försöker nog åtminstone ersätta det här på nåt sätt och är– om 
vi fick stanna kvar en natt till så ## vi [visar nog att vi–) 

 
(b) ur Skolresa 
Sfel: no öö me öö ## me tuota laitetaan vaikka– ## kyllä me se jotenki 

kuitenki että te varma– varmasti saatta ne rahat 
(Sfel: nå öh vi öh ## vi det där sätter fast– ## vi gör det nog  på nåt sätt 

ändå att ni säk– säkert får dom där pengarna) 
 
(c) ur Basar 
Sfel: mitä teijän luokka on aikonu sitte tehä niillä rahoilla jota teillä on 
(Sfel: vad har eran klass då tänkt att göra med dom där pengarna som ni 

har) 
 

Talplaneringspauser fylls oftast ut med ett öh, endast i ett par gånger med ja:a eller ett 
uttryck mikä se nyt on el.dyl (’vad heter det nu’ i ex. 21). Överhuvud är tvekljud 
vanligare i de asymmetriska samtalen, men även om samtalstempot är mycket snabbt i de 
symmetriska samtalen, speciellt när det gäller Basar, behöver ungdomarna planera 
alltemellanåt även i dem och öhar för att undvika att förlora turen. 

 
Ex. (21) ur Skolresa 

Fvux: mitä luulet onko teillä mahdollisuuksia järjestää minkään näköstä # 
etukäteismaksua tai maksusitoumusta # luokkanne puolesta 

Sfel53: öö emminä oikeen– saattaapa olla jos ne– jos me voitais tehdä niin 
että– mikä se on tuommonen tuo öö # mikä se on tuo ## että jos me 
jotenki niinkö tehtäis että osan vois maksaa nytte ja sitte jotenki 
saatais kerätä rahhaa ja sitte lähetettäis ne sieltä sitte 

(Fvux: vad tror du har ni möjlighet att ordna någon # förhandsbetalning 
eller något betalningsavtal # för er klass 

Sfel53: öh jag vet inte riktigt– kanske det om dom– om vi kunde göra så 
att– vad heter det nu öh # vad heter det # att om vi på nåt sätt liksom 
gjorde så att en del kan betalas nu och sen på nåt sätt fick samla in 
pengar och sen skickar in dom sen) 

 
Övergång från en aspekt i samtalet till en annan markeras så gott som aldrig med en 
pragmatisk partikel i de symmetriska samtalen, utan övergång sker vanligtvis snabbt och 
abrupt: talaren går rakt på en ny aspekt eller föreslår något, som i exempel 22 där talarna 
tidigare har diskuterat vem som har gjort eller inte gjort det som man ska under den 
gemensamma basaren, och helt plötsligt bestämmer sig den ena att komma med ett 
förslag. I de asymmetriska däremot är det den vuxna talaren som har hand om samtalets 
fortskridande, men denne använder inte heller pragmatiska partiklar för att markera 
aspektbyte eller avslutning. 
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Ex. (22) ur Basar 

Sfel33: meitoli vähintään viistoista 
Sfel32: no meitoli kuitenki siellä aika PALJON 
Sfel33: EI 
Sfel32: no öö– 
Sfel33: me saahaan viis sattaa viis kymppiä  
Sfel32: te saatta– te saatta viis sattaa viis kymppiä 
Sfel33: nii te saatta neljä ja puoli sattaa 
(Sfel33: vi var minst femton 
Sfel32: nå vi var ändå ganska MÅNGA där 
Sfel33: NÄ 
Sfel32: nå öh– 
Sfel33: vi får fem hundra femti 
Sfel32: ni får– ni får fem hundra femti 
Sfel33: ja ni får fyra hundra femti) 

5.2.2  Uppbackningar i de svenska och finska samtalen 

Med uppbackningar avses ord och ljud med vilka signaleras en lyssnares aktivitet under 
den tid i ett samtal då någon annan har ordet. En uppbackning kan enligt Norrby 
(1996:131) definieras som stödjande tal som yttras när någon annan har turen och som 
inte syftar till att ta över talarrollen. Uppbackning har således en viktig uppgift både på 
den textuella och den interaktiva nivån i diskursen: genom att uppbacka stödjer lyssnaren 
den aktuella talarens sociala ansikte samtidigt som samtalets fortskridande förstärks. 

Som redan ovan redovisats menar Færch och Kasper (1982:72f.) att pragmatiska 
partiklar, inklusive uppbackningar, huvudsakligen fyller en fatisk funktion, dvs. reglerar 
samtalet bl.a. genom svarssignalering. Med svarssignalering visar lyssnaren att kanalen 
fortfarande är öppen och att talarens meddelande tas emot. Den antyder  ytterligare att 
lyssnaren inte begär turen utan förstärker den aktuella fördelningen av samtalsrollerna. 
De pragmatiska partiklar som kan realisera svarssignalering är enligt Færch och Kasper 
(ibid.) bl.a. uppbackningar (’go-on’). Inom svarssignalering urskiljer Færch och Kasper 
vidare ett antal underfunktioner som kan parafraseras och definieras på följande sätt: 

 
a) Jag lyssnar: indicerar lyssnarens uppmärksamhet på talarens verbala aktivitet 
b) Jag hör vad du säger: indicerar att talarens verbala aktivitet är fysiskt tillgänglig 

för lyssnaren 
c) Jag förstår vad du säger: indicerar att lyssnaren tilldelar talarens yttrande en 

mening 
d) Jag håller med om vad du säger: indicerar instämmande med talarens medde-

lande 
e) Jag reagerar med förvåning/tvivel/vrede....mot vad du säger: indicerar lyssnarens 

emotiva reaktion mot talarens meddelande 
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Underfunktionerna (c), (d) och (e) är lätt identifierbara i många typer av interaktion 
medan (a) och (b) närmast skall betraktas som teoretiska eventualiteter, påpekar Færch 
och Kasper (ibid.:77), inte som empiriskt iakttagbara distinktioner. (a) kan dock komma 
till användning i telefonsamtal t.ex. när det finns störningar på linjen (hallå kan då para-
fraseras som jag lyssnar på men kan inte höra dig). Funktionen (b) däremot framhävs då 
en språkinlärare bekräftar talarens verbala aktivitet utan att emellertid emotta medde-
landet, antingen p.g.a. ouppmärksamhet eller t.o.m. ointresse  (sorry I wasn’t listening - 
what are you saying) eller oförmåga att förstå meddelandet (I heard what you said but I 
can’t understand it). Om svarssignalering antas ha de ovannämnda underfunktionerna 
(under vissa omständigheter) kan deras inbördes relationer enligt Færch och Kasper 
(1982:77) karakteriseras på följande sätt: beträffande funktionerna (a) och (b) framhäver 
lyssnaren de psykologiska och fysiska förhandsvillkoren för förståelse utan att signalera 
själva förståelsen. Funktionerna (d) och (e) däremot implicerar förståelse och gäller 
lyssnarens kognitiva eller emotiva attityder till talarens meddelande. Endast funktionen 
(c) har att göra med lyssnarens förståelseförmåga. Færch och Kasper (ibid.:78) menar att 
(c) förutsätter att talaren använder en kod som lyssnaren kan motta, vilket enligt defini-
tionen ovan - Jag förstår vad du säger - leder till att svarssignalering kan antas ha både 
en fatisk och en metaspråklig funktion, då det som en underfunktion signalerar förståelse. 

När det gäller det interpersonella förhållandet mellan samtalsparter motsvarar svars-
signalering den interaktiva ansiktsbevarande-principen: genom att aktivt stödja den 
aktuella talaren accepterar lyssnaren samtidigt denna som en samtalspartner vars sociala 
behov respekteras. Betydelsen av lyssnarstödjande samtalsbeteende framhävs även av 
Edmondson och House (1981). Att signalera förståelse är väsentligt för varje samtal. 
Færch och Kasper (ibid.) menar att talaren därmed garanteras en fortsatt talartur utan att 
en reparation eller en precisering skulle behövas. Icke-förståelse däremot kan signaleras 
antingen indirekt genom att inte svarssignalera, dvs. genom lyssnarens tystnad (’hearer’s 
silence’) eller genom en direkt vädjan med paralingvistiska signaler – som stigande eller 
jämn intonation – eller med olika extralingvistiska signaler. Att signalera icke-förståelse 
tvingar enligt Færch och Kasper (ibid.) i regel fram en reparation av talaren. Edmondson 
och House (ibid.:74) betraktar uppbackningar som ytterst viktiga element i samtalet: de 
är starkt lyssnarstödjande (’hearer-supportive’) – avsaknaden kan leda till att ett samtal 
bryter samman. Uppbackningar i finlandssvenska (helsingforssvenska) samtal behandlas 
utförligt i Green−Vänttinen 2001. 

I de symmetriska samtalen på svenska uppbackar de svenska ungdomarna i 
genomsnitt något oftare än de sverigefinska: 29,6% av samtliga inlägg hos de svenska 
ungdomarna utgörs av uppbackningar, medan den motsvarande siffran hos de 
sverigefinska är 20,6%. Det allra vanligaste sättet att uppbacka hos de båda 
ungdomsgrupperna är med ja med olika varianter som ja:, jo, jaha. Dess andel av 
samtliga uppackningar hos de sverigefinska ungdomarna är 57,4% och hos de svenska 
47,2%. Även hummanden mm är frekventa som uppbackningar (38,9% hos de 
sverigefinska och 43,4% hos de svenska ungdomarna). 

Den viktigaste funktionen som en uppbackning fyller är att signalera lyssnarens 
uppmärksamhet. I de flesta fall har uppbackningen i det aktuella materialet en klart 
medhållande funktion (ex. 23a). Ibland uppstår det däremot situationer där den aktuella 
talaren inte fortsätter sitt inlägg efter en uppbackning utan snarare ser ut att invänta en 
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respons av den uppbackande lyssnaren. I dessa fall efterföljer vanligen en längre paus 
varefter antingen den f.d. talaren fortsätter (ex. 23b) eller lyssnaren tar över (ex. 23c). 
Det är i regel frågan om ställen där det råder ovisshet om hur samtalet skall fortsättas 
(och av vem), och vanligtvis bestämmer sig den ena att komma med ett förslag eller en 
ny aspekt. 

 
Ex. (23) 

(a) ur Basar 
Sfel: »så jag fråga dem bara så där men dom sa bara att man– vi hade inte 

tid å komma å så där 
Sel: ja 
Sfel: en ganska dålig ursäkt men» 
Sel: ja 
Sfel: »som dom hade LOVA 
Sel: mm vissa hade ju– vi hade ju bestämt vi skulle» 
Sfel: [mm 
Sel: »klara] av det tillsammans 
Sfel: om vilken tid man sku komma» 
Sel: [ja 
Sfel: »å så (avlöser)] man» 
Sel: ja [(ohb) 
Sfel: »å så] blev det så här [jaja 
 
(b) ur Mobbning 
Sfel: ja så öh s– synd att det ska– gå ut– gå ut över Tiina» 
Sel: mm 
Sfel: »som just har kommit hit till skolan» 
Sel: [ja:a 
Sfel: »menar det] är jävla synd om henne 
Sel: mm 
 ## 
Sfel: kan du inte ta å snacka med» 
Sel: ja 
Sfel: »med Maj» 
Sel: ja 
Sfel: »försöka i alla fall 
 
(c) ur Basar 
Sel: ja vissa sköter sig 
Sfel: vissa det– dom strunta helt å hållet i va dom– man har BESTÄMT 

så 
Sel: ja 
 ## 
Sel: jo:o så här skulle vi göra men jag vet inte va dom tycker i min klass 

om det där men 
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I de symmetriska finska samtalen är andelen uppbackningar ytterst liten, endast 10,0% av 
samtliga inlägg. De mest frekventa är de neutrala jo: och mm med 37,9% resp. 24,1% av 
samtliga uppbackningar. I likhet med de svenska samtalen används de – dock bara några 
enstaka gånger – som markörer för turundvikande, som i slutet av följande utdrag: 

 
Ex. (24) ur Mobbning 

Sfel51: jo: sää et vois puhua sen Minnan kansa nyt että–» 
Sfel53: [jo: 
Sfel51: »että] (ohb) kysyä siltä että MIKS se kiusaa Tiinaa että 
Sfel53: mm # voihan mie ky– aina kysyä tietenki 
Sfel51: jo: 
 ## 
Sfel51: ku oikiastaan se # että on vaikeuksia kotona niin se ei oikeen oo 

mikkään syy [että voi» 
Sfel53: mm»] 
Sfel51: »kiusata toisiakkaan että 
Sfel53: »eihän se ookkaan mutta kuitenki» 
Sfel51: jo: [Tii– 
Sfel53: »mutta jos mie] # puhun sen kans sitte ja 
Sfel51: jo:o ku Tiina on kuitenki ihan mukava kaveri että 
Sfel53: mm 
Sfel51: jo: 
Sfel53: no mie puhun sen kans sitte 
 (Sfel51: jå: kunde inte du prata med den där Minna nu att–» 
Sfel53: [jå: 
Sfel51: »att] (ohb) fråga henne att VARFÖR hon mobbar Tiina att 
Sfel53: mm # jag kan ju frå– fråga alltid så klart 
Sfel51: jå 
 ## 
Sfel51: eftersom egentligen det # att ha problem hemma så är det inte riktigt 

någon ursäkt [att kunna» 
Sfel53: mm»] 
Sfel51: »mobba andra att 
Sfel53: »det är ju inte det men ändå» 
Sfel51: jå: [Tii– 
Sfel53: »men om jag] # tar och pratar med henne sen och 
Sfel51: jå:å eftersom Tiina är åndå en trevlig kompis att 
Sfel53: mm 
Sfel51: jå: 
Sfel53: nå jag tar och pratar med henne sen) 
 

I de asymmetriska svenska samtalen ökar andelen uppbackningar hos de sverigefinska 
ungdomarna (ex. 25a), medan det hos de svenska sjunker något jämfört med de 
symmetriska samtalen (ex. 25b). Hos de båda grupperna fyller uppbackningar den 
protypa funktionen att signalera uppmärksamhet. 
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Ex. (25) ur Skolresa 
(a) 
Svux: jag tycker vi säger så här nu får du gå till dina kamrater» 
Sfel: mm 
Svux: »får ni prata igenom det här» 
Sfel: mm 
Svux: »och sen kan du skicka hit nån av dina kamrater» 
Sfel: [mm 
Svux: »nu] har jag pratat med dig nu kan nån av dom andra komma» 
Sfel: mm 
Svux: »och berätta vad ni har kommit fram till om exakt en timme så 

träffas vi igen 
Sfel: mm 
Svux: välkomna tillbak 
Sfel: mm 
 
(b) 
Svux: jag tycker vi gör så» 
Sel: mm 
Svux: »nu går du ut och talar med dina kamrater Om EN timme vill jag att 

du skickar in nån av dina kamrater [jag» 
Sel: mm] 
Svux: »har talat med dig och dig har jag fått troende för då vill jag att nån 

av dina kamrater kommer in och berättar för mig VARFÖR JAG 
ska tro att ni klarar av att stanna en natt till på hotellet 

Sel: mm 
Svux: vi säger [så» 
Sel: ja] 
Svux: »så kan vi träffas om en timme igen 
 

De sverigefinska ungdomarna är mer benägna att uppmärksamma sin vuxna 
samtalspartner än den jämnåriga även i de finska kontrollsamtalen. Uppbackningar är 
dock här klart färre jämfört med de asymmetriska svenska samtalen: endast 14,5% av 
samtliga inlägg hos ungdomarna utgörs av uppbackningar. I likhet med de motsvarande 
svenska samtalen används uppbackningar även här för att signalera uppmärksamhet. 

 
Ex. (26) ur Skolresa 

Fvux: sovitaanko että pidetään parin tunnin kuluttua uudelleen palaveri ja 
katsotaan mitä silloin on tehtävissä 

Sfel53: sovitaan 
Fvux: hankit rahat siihen mennessä–» 
Sfel53: [mm 
Fvux: »osan] rahoista ja maksusitoumu teemme silloin maksusitoumuk-

sen» 
Sfel53: okei 
Fvux: »käykö tämä päinsä 
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Sfel53: käypi 
Fvux: minusta tuntuu että voimme silloin tavata parin tunnin kuluttua 
Sfel53: mm [tehään niin 
(Fvux: ska vi säga så att vi har ett nytt palaver om ett par timmar och då 

kollar vi  vad vi kan göra 
Sfel53: vi säger så 
Fvux: du skaffar pengarna till dess–» 
Sfel53: [mm 
Fvux: »en del av pengarna och betalningsav– vi gör ett betalningsavtal» 
Sfel53: okej 
Fvux: »går detta bra 
Sfel53: det går bra 
Fvux: jag tror att vi kan träffas sen om ett par timmar 
Sfel53: mm [vi gör så) 

5.2.3  Vardagliga ord 

En vanlig strategi att visa gemenskap är att använda slang. Slangen används närmast i 
informella sammanhang och består av ord som avviker från standardordförrådet i ett 
språk. Dess huvudsakliga funktion är att markera grupptillhörighet och därmed också 
avståndstagande från andra gemenskaper, dvs. att betona sitt avvikande i positiv mening. 
Slang ingår oftast som en del i ungdomarnas språkbruk i synnerhet i urbana miljöer. Som 
Norrby (1996:181) påpekar kan den även komma till användning mellan främmande, 
vilka betraktar sig själva som likar och vill känna gemenskap. Slangen kan enligt Lainio 
(1997:189) anses fungera som ett sammanhållande språkbruk inom gruppen och som ett 
avgränsande språkbruk utåt mot andra grupper. Även om slangen ofta ses som ett tecken 
på fult språk som med fördel borde filas bort påpekar Lainio (ibid.) att den ur en 
språkvetenskaplig synvinkel inte är sämre än andra språkliga varieteter. 

Användningen av slang hör normalt som strategi till positiv artighet och används för 
att betona deltagarnas gemensamma intressen och grupptillhörighet. Lingvistiskt 
karakteriseras positiv artighet av att den associeras med språket mellan vänner. I den 
aktuella analysen skulle detta innebära en frekvent användning av slangord hos 
ungdomarna i de symmetriska samtalen, medan i de asymmetriska samtalen borde 
andelen slang vara klart mindre. I det senare fallet är den sociala distansen mellan 
deltagarna stor, varför ungdomarna snarare kan förväntas anlita off record− och övriga 
respektstrategier eller välja att icke−kommunicera. 

I den aktuella analysen ingår samtliga ord som av ordböcker definieras som 
vardagliga. Det är alltså ord som väl kan användas även av vuxna och som inte (längre) 
betraktas som egentliga slangord (t.ex. jobba, kompis). Vardagliga ord är mycket få i hela 
materialet. I de symmetriska samtalen används vardagliga ord något oftare av de 
sverigefinska än de svenska ungdomarna (1,6 % resp. 1,3 % av de totala ordantalen hos 
de båda grupperna) men andelen är mycket liten hos de båda grupperna. Det är för det 
oftast frågan om ord som är frekventa i allt vardagligt tal, som tjej, kompis, polare, fixa, 
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fatta, jobb(a), medan t.ex. fan som kraftuttryck förekommer en enda gång (hos en svensk 
talare). De mest vardagliga orden (skit, jävla) förekommer bara några enstaka gånger i 
inlägg som  

 
Ex. (27 ) ur Mobbning 

Sel: alltså hon få− måste [ju reda ut det här» 
Sfel: »sluta 
Sel: »å så med sin farsa då å sånt 
Sfel: ja] 
Sel: hon kan ju inte tala på− hon har ju snackat skit om oss- våran 

KLASS också så här 
Sfel: [det är−» 
Sel: att vi är] världens jävla töntar då 
Sfel: »det är klart har hon problem hemma så 
 

Även i de asymmetriska svenska samtalen är andelen vardagliga ord mycket liten hos 
ungdomarna: 1,3 % av det totala antalet ord hos de sverigefinska ungdomarna utgörs av 
vardagliga ord, medan den motsvarande siffran hos de svenska ungdomarna är endast 0,6 
%. Detta antyder att de sverigefinska ungdomarna inte varierar språkbruket i samma mån 
som de svenska ungdomarna. Avsaknaden av de mest vardagliga orden i de 
asymmetriska situationerna hos de båda ungdomsgrupperna är ändå tydlig. De flesta 
vardagliga ord förekommer hos den vuxna talaren: av hans totala ordantal utgörs 1,9 % 
av vardagliga ord i samtal med sverigefinnar, och bara 0,9 % i samtal med svenska 
ungdomar. Han ser således ut att använda sig av solidaritetsstrategier för att eventuellt 
komma närmare sina unga samtalspartner. Enligt artighetsteorin kan han utnyttja 
solidaritetsstrategier när han samtalar med någon med lägre social ställning, men i de 
flesta fall är det fråga om inlägg där han manipulerar ungdomarna. Detta kan väl belysas 
med de två utdragen i exempel 28 nedan. Det är fråga om anställningsintervjuer: I det 
första utdraget söker den sverigefinska talaren ett jobb på gatukontoret, i det senare på ett 
daghem. Ungdomarna provoceras rätt så starkt av den vuxna i dennes syfte att få dem att 
motivera varför de ansöker om plats just där. 
 
Ex. (28) 

(a) ur Anställningsintervju 
Sfel: jobba−] jobba på gatorna å laga- asfaltera å sånt 
Svux: krypa ner i ett hål när grävmaskinen har (ohb) upp gatan å 
Sfel: [mm 
Svux: gräva] bland skitkorvar å dasspapper å # brukar stoppa ihop rören 

igen 
Sfel: ja 
Svux: varför vill du ha ett sånt jobb 
 
(b) ur Anställningsintervju 
Svux: tänk dig jobba på ett dagis å så kommer morsan eller farsan å är sent 

till jobbet är tjugo minuter sent till en intervju # å har klätt på 
ungarna i illfart å kastar inom på dagis å ungarna skriker å har skiti 
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på sig på väg till dagisen å då grinar å vill hem "DUMMA KIRSI, 
DUMMA KIRSI, KOM INTE HIT, KOM INTE HIT!" va gör du då 

Sfel: man måste ju försöka prata med dom å # byta blöjorna å försöka 
prata att din mamma eller pappa måste gå till jobbet # [försöka− 

Svux: behöver inte] ungarna ha fast hand någon som säger att nu jöklars 
sitter ni ner å är tyst 

 
I de finska kontrollsamtalen är antalet vardagliga ord nästintill obefintligt. I de 
symmetriska samtalen mellan ungdomarna förekommer ett par enstaka gånger ord som 
kymppi (för 'kymmenen', sv. 'tio'), tonni (för 'tuhat', sv. 'tusen'), eller kaveri ('kompis') 
som än idag, trots dess höga frekvens i finskan, i ordböckerna anges som ett vardagligt 
ord. Svenskan gör sig synlig genom användning av ordet mobba som här används som 
finskans verb 'mobbata' eller substantiv 'mobbaus' (i betydelse 'kiusata' resp. 
'kiusaaminen'). Detta överförande torde inte bero på bristande språkfärdighet, eftersom 
ordet används vid sidan av finskans motsvarande av samma talare. I de asymmetriska 
finska samtalen finns inga belägg på vardagliga ord hos den vuxna talaren. Hos 
ungdomarna är antalet vardagliga ord endast tre: homma ('grej'), kaveri ('kompis') och 
tykätä ('gilla'). Således är både ungdomarna och den vuxna talaren klart mer formella i 
detta avseende jämfört med de motsvarande svenska samtalen. 

Att vardagliga ord överhuvud är så få i materialet sammanfaller med Kotsinas (1994) 
resultat. Hon ser det bl.a. som ett positivt tecken på ungdomarnas förmåga att anpassa 
språket efter inspelningssituationens krav. Detta torde stämma även i detta sammanhang. 
De sverigefinska ungdomarna beter sig emellertid något annorlunda i samtalen på 
andraspråket svenska och förstaspråket finska: i de symmetriska samtalen på båda 
språken förekommer vardagliga ord i viss mån, medan dessa fattas så gott som helt i de 
asymmetriska finska samtalen − men dock förekommer i de asymmetriska svenska 
samtalen. De sverigefinska ungdomarna avviker också från de svenska: de använder 
något fler vardagliga ord i de symmetriska situationerna än de svenska ungdomarna. I de 
asymmetriska samtalen på svenska är skillnaden ännu tydligare. Förekomsten av 
vardagliga ord hos de sverigefinska ungdomarna är över hälften så stor som hos de 
svenska ungdomarna. De sverigefinska ungdomarna ser således ut att anlita en 
solidaritetsstrategi i en kontext där de inte borde göra det när de pratar svenska, medan de 
i de finska samtalen väl kan anpassa språket efter sammanhanget. 

5.2.4  Citat 

Att ofta återge vad någon annan eller talaren själv har sagt eller kanske kommer att säga 
hör till närhetsstil, och är vanligt i ungdomars tal (Kotsinas 1994; Norrby 1996). 
Anföringstekniken hos ungdomar innebär enligt Nordberg (1985:18) ofta avsaknad av 
anföringsverb som kan ersättas med ett annat verb (komma i stället för säga eller fråga), 
eller helt utelämnas. Som Kotsinas (ibid.:42) påpekar är sådana citat hos ungdomar ofta 
s.k. pseudocitat, dvs. det är inte frågan om ordagrant återgivande av vad någon har sagt 
utan de är fiktiva och ibland överdrivna inlägg med vilka talaren kan dramatisera och 
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illustrera sitt bidrag. Kotsinas (ibid.) menar vidare att det kan finnas en funktionell 
skillnad mellan direkta (pseudo) citat och indirekt anföring: de förra är bara undantagsvis 
ordagranna citat, medan den senare vanligen helt neutralt återger innehållet i det som 
någon har sagt. 

I de aktuella samtalen förekommer citat endast i de svenska samtalen. Av samtliga 
citat finns över hälften (54,3 %) hos den vuxna talaren, en dryg tredjedel (37,1 %) hos de 
sverigefinska ungdomarna och bara en knapp tiondedel (8,6 %) hos de svenska 
ungdomarna. De svenska ungdomarna kommer med citat bara i de symmetriska samtalen, 
medan de sverigefinska citerar lika mycket i de båda kontexterna. Den funktionella 
skillnaden mellan direkta pseudocitat och indirekt anföring som Kotsinas undersökning 
antyder är helt uppenbar: genom indirekt anföring återges det som faktiskt har sagts eller 
kommer att sägas (exempel 29a–c), medan direkta citat används för att överdriva och 
dramatisera eller återge något som någon kanske skulle säga (jfr den vuxna talarens 
direkta citat i exempel 28 ovan, eller citatet exempel 29d). Medan de svenska 
ungdomarna använder de vanligaste anföringsverben och endast indirekt anföring, citerar 
de sverigefinska ungdomarna oftast direkt. De sverigefinska ungdomarna använder 
vidare även andra verb (komma) än egentliga anföringsverb vid indirekt anföring. Den 
vuxna talaren ser ut att använda sig av direkta citat för att dramatisera sina inlägg i syfte 
att provocera ungdomarna (jfr exempel 29e–f) 

 
Ex. (29) 

(a) ur Mobbning 
Sel: ja då ska jag gå dit under precis när han håller på å MOBBA Pekka 

[då» 
Sfel: ja:] 
Sel: »då ska jag säga att “va fan du håller på med” 
Sfel: ja: 
 
(b) ur Basar 
Sfel: »så jag fråga dem bara så där men dom sa bara att “man- vi hade 

inte tid å komma” å så där 
Sel: jah 
Sfel: en ganska dålig ursäkt men» 
 
(c) ur Anställningsintervju 
Svux: en-] en kompis till mig sa som exempel här nyligen att inför 

finalerna i- i slutspelet i hockey vm» 
Sfel: mm 
Svux: »så sa han det att “nog hade jag en jävlans tur att jag blev lite 

förkyld nu för nu passar jag på å lägga mig hemma ett par dagar å 
vilar upp mig å så får jag se matcherna som går på dagtid här” å 

Sfel: ja:a 
Svux: det tycker du det är okej 
 
(d) ur Basar 
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Sfel: jo <viskande> det kommer inte å bli nånting nästa gång om om vi 
kommer å samarbeta i framtiden när vi kommer å göra det 

Sel: ja <viskande> 
Sfel: kommer ju bara att “ääh jag vill int göra med dem för dom gjorde 

det å det [då” 
Sel: mm 
 
(e) ur Anställningsintervju 
Svux: »öh va tror du att jag tycker är viktigt om du ska svara i telefon 
Sfel: att jag svarar på rätt sätt å är artig [det är väl» 
Svux: ja] 
Sfel: »ja det är väl- 
Svux: "Sparbanken vem vill du snacka med?" 
Sfel: nä det är nog inte riktigt rätt 
 
(f) ur Skolresa 
Sel: tyckte väl att jag var pålitlig 
Svux: på vad då 
 # 
Sel: ja på prata och så där kunde prata för klassen 
Svux: "det här grejar Anna [nu» 
Sel: mm] 
Svux: »snicka- skickar vi in Anna hon är bra på snacka hon lurar gubben 

så får vi stanna resten av veckan" 
Sel: nä nä utan vi har pratat igenom det här och vi har tänkt att det- det 

blir ingen mer nu sånt 
 

De sverigefinska ungdomarna använder således klart oftare direkta citat i sin 
framställning jämfört med de svenska ungdomarna. Dessutom citerar de även i de 
asymmetriska svenska samtalen. Deras beteende avviker från de svenska ungdomarnas 
och präglas av en närhetsstil även i de asymmetriska samtalen. Avsaknaden av citat i de 
finska samtalen är i de symmetriska situationerna något överraskande, men kan tolkas 
som ett tecken på en samtalsstil som är något mer avståndstagande jämfört med de 
motsvarande svenska situationerna. I de asymmetriska finska situationerna däremot är 
ungdomarnas språk mycket formellt vilket syns även i avsaknaden av dramatisering eller 
illustrering i form av citat. 

5.2.5  Stark betoning 

Livliga variationer i röststyrka betraktas som ett tecken på positiv artighet, närhetsstil 
som gäller i samtal mellan vänner. Starka förändringar i röststyrka och tonhöjd 
förekommer följaktligen ofta i ungdomarnas språk (jfr Nordberg, 1985 och Norrby, 
1996). Genom att t.ex. starkt betona kan talaren öka effekten av det sagda eller 
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tillkännage sitt känsloläge, sina attityder gentemot den pågående diskursen och sin 
inställning till samtalspartnern. 

Av de prosodiska signalerna i talet beaktas i denna analys det att ge eftertryck. I 
materialet är det för det mesta enstaka ord eller kortare uttryck som betonas. En 
kvantitativ översikt över dessa i hela materialet (figur 1 nedan) ger vid handen att de 
förekommer oftast i de svenska samtalen, medan de är mycket infrekventa i de 
asymmetriska finska samtalen. 

Figur 1. Översikt över fördelning av stark betoning i de fem situationerna 
 

I de symmetriska svenska samtalen betonar de svenska ungdomarna något oftare det 
sagda än sverigefinnarna: i dessa samtal finns av starkt betonade ord och uttryck 55,2 % 
hos de svenska talarna och 44,8 % hos de sverigefinska. Det är oftast för att övertyga den 
andra parten som man betonar (exempel 30a), men stark betoning förekommer även i 
samband med en självreparation (exemplen 30b–c). 

 
Ex. (30) 

(a) ur Basar 
Sfel: men det är ändå varorna som # man får pengarna- pengar för 
Sel: ja men varför gjorde nå Det blev en massa ÖVER vi- vi orka inte 

sälja vi FÖRSÖKTE JU Å FÖRSÖKTE 
Sfel: ja nog försökte vi också 
Sel: men det var ju ingen DÄR 
 
(b) ur Mobbning 
Sfel: »hon] har varit med å mobba henne som jag trodde att du visste 

någonting om det att # det måste ju- vi måste GÖRA någonting för 
att öh- 

31,7 %

30,2 %

20,3 %

16,3 %
1,5 %

Symmetriska svenska samtal

Asymmetriska svenska samtal

Symmetriska finska samtal

Asymmetriska svenska
kontrollsamtal

Asymmetriska finska samtal



 

 

110

 

 
(c) ur Mobbning 
Sel: vet] du det är bra att du SÄGER men jag tänkte om det har pågått 

länge att ingen har sagt till mig okej för jag har inte vetat hon har- 
jag har MÄRKT på henne i SKOLAN å så att hon har- att hon har 
mobbat- eller ja VARIT så där lite s-småirriterad mot andra så där 
men jag har väl inte tänkt mer på det # men jag ska ta å prata med 
henne för du känner inte Maj 

 
I samtliga de asymmetriska situationerna dominerar de vuxna talarna klart över 
ungdomarna vad gäller stark betoning. I de asymmetriska svenska samtalen med 
sverigefinska ungdomar finns hela 83,2 % av starkt betonade ord hos den vuxna talaren, 
men även i de asymmetriska kontrollsamtalen är den vuxnas andel hög jämfört med de 
svenska ungdomarnas, 79,7 % mot ungdomarnas 20,3 %. Detta gäller även i de finska 
kontrollsamtalen: andelen starkt betonade ord och uttryck hos den vuxna talaren är så 
hög som 83,3 % – det bör dock påpekas att stark betoning överhuvud används bara sällan 
i de asymmetriska finska samtalen. Ungdomarna håller alltså en låg profil inför de vuxna 
talarna och tar bara sällan till starkare betoning.  Det är i typfallet frågan om att öka 
effekten av det sagda – som i exempel 31a–b – men betoning förekommer också i 
samband med självreparationer (exempel 31c). 

 
Ex. (31) 

(a) ur Anställningsintervju 
Svux: men inte är det för pengarnas skull du tar jobbet 
Sfel: ja DELVIS å så för att man får veta hur man- hur det är om man ska 

börja jobba här sen senare 
 
(b) ur Skolresa 
Sel: ja det finns ju ingen- ingenstans å ta vägen vi har sökt genom varje 

hotell nästan i hela Stockholm det finns inga lediga rum för en hel 
klass så det var också DÄRFÖR vi tänkte komma hit OM vi skulle 
få kunna stanna några nätter till # sku vara hemskt snällt av dig då 

 
(c) ur Skolfest 
Sel: ja men vi har som vi är som ganska många i våran klass och vi har 

tänkt- FÖRÄLDRARNA som ställer upp vi har pratat med 
föräldrarna och klassföreståndare 

Svux: som vakter då 
 

Även de vuxna betonar för att ge eftertryck åt det sagda och på sätt övertyga den andra. 
Ur den interaktiva synvinkeln uppfyller stark betoning således klart även en vädjande 
funktion vid sidan av den fokuserande funktionen.  I följande utdrag ges exempel på de 
vuxna talarnas sätt att betona: 

 
Ex. (32) 

(a) ur Skolresa 
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Svux: för som DU uttrycker det nu så har jag INGEN som helst tro på att 
det ska bli bättre i natt 

Sfel: nja jag tror nog det 
Svux: ja DU tror det [men» 
Sfel: mm] 
Svux: »JAG tror inte det utan nu är det DIN uppgift att tala om för mig på 

ett SÅDANT sätt att jag verkligen TROR på dig # att NI kommer 
att sköta er som våra VANLIGA gäster är VANA VID att 
skolelever brukar göra [inte DET så får ni ingenting tillbaka 

 
(b) ur Skolresa 
Fvux: me emme voi tehdä kaikki- KAIKKIEN kanssa sopimusta ## 

meidän on ilmeisesti valittava sieltä MUUTAMA # ehkä näitte 
PAHIMPIEN joukosta 

(Fvux: vi kan inte skriva avtal med alla– ALLA ## vi måste antagligen 
välja NÅGRA # kanske bland de VÄRSTA) 

 
(c) ur Skolresa 
Svux: hur tyckte du det vore om jag skulle ringa hem till dina föräldrar 

och fråga vad DOM tycker 
 # 
Sel: det skulle inte alls va bra 

 
Analysen visar inte någon funktionell skillnad mellan ungdomarnas och de vuxnas sätt 
att betona. Betoning används för att öka effekten av det sagda, visa sina attityder och 
inställningar till den pågående diskursen samt övertyga samtalspartnern. Enligt analysen 
skiljer sig däremot finskan och svenskan något. Finskan är klart mer monoton överhuvud 
jämfört med svenskan. Det ser vidare ut som om betoning i finskan typiskt sker i 
samband med självreparationer (exempel 33a–b) och att den används som en strategi att 
behålla turen när det föreligger konkurrens om tur: När den aktuella lyssnaren försöker 
avbryta eller gripa turen höjer den aktuella talaren rösten för att på så sätt försöka behålla 
den.  

 
Ex. (33) 

(a) ur Skolresa 
Fvux: jaha päivää 
Sfel: päivää # soli siittä se meijän luokka ku me oltiin vähän #  moltiin 

vähän liian villejä viime yönä että #  me pyytäisimme anteeksi ja 
ajattelimme että jos ois yhtään mahdollisuutta että me voisimma 
jäähä vielä yheks vuoje- yheks yöks että ## että jos me voij- jotenki 
voitais # # tehä jotaki tehä että tulis paremma- että KORVATA 
tämän 

(Fvux: jaha god dag 
Sfel: god dag # det var om det där med vår klass då vi var lite # vi var lite 

för vilda förra natten att # vi skulle be om ursäkt och tänkte att om 
det skulle finnas någon möjlighet att vi kunde stanna än ett å– en 
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natt till att ## att om vi kun– på nåt sätt kunde ## göra nåt göra att 
bli bättr– att ERSÄTTA det här) 

 
(b) ur Skolresa 
Fvux: tämä ehto on siinä että niin tuota tämä on-on ehtona sille että te 

voitte pysyä- JÄÄDÄ tähän hotelliin 
(Fvux: denna förutsättning är att så där detta är– är en förutsättning till att 

ni kan förbli– STANNA KVAR på detta hotell) 
 
(c) ur Skolresa 
Fvux: ehkä siinä on ollu alkoholia mukana sitte kuitenki koska tämä jälki 

mitä saitte aikaan kyllä viittaa siihen [miten nyt sitte tämä» 
Sfel: tai sitte-] 
Fvux: »KORVAUS # asia # nämä vahingot täytyy korvata ja niin jossei 

muu auta nii tietysti nämä korvaukset haetaan teiltä oikeusteitse  
(Fvux: det kanske har varit alkohol med där ändå eftersom det som ni 

gjorde tyder på det [hur ska vi göra nu med den där» 
Sfel: eller sen–] 
Fvux: »ERSÄTTNINGS # ärendet # dessa skadegörelser måste ersättas 

och om vi inte kan komma på någonting så måste vi begära 
ersättning via rätten) 

 
Starkt betonade ord är mest frekventa i de svenska samtalen mellan ungdomarna, och 
förekommer också rätt ofta i de finska samtalen mellan ungdomarna. I de asymmetriska 
samtalen sjunker andelen starkt betonade ord och uttryck kraftigt hos ungdomarna men 
används frekvent som övertalningsverktyg av i synnerhet den vuxna svenska talaren. I de 
asymmetriska finska samtalen är starkt betonade ord mycket få och de förekommer 
nästintill helt hos den vuxna talaren. Ur ett kvantitativt perspektiv liknar de svenska 
ungdomarnas beteende i detta avseende något mer den vuxna svenska talarens beteende 
jämfört med de sverigefinska ungdomarnas beteende. 

5.2.6  Aspektbyte 

Närhetsstil och således också svenska ungdomars stil karakteriseras enligt Nordberg 
(1985:21) av en låg ämneskoherens. Nya ämnen införs snabbt, vilket kan ge intrycket av 
att repliker inte har något samband och att det finns sammanhangsbrister i samtalet. Även 
Norrby (1996:191) menar att i synnerhet närhetsstilen karakteriseras av snabba och 
abrupta temabyten. Det är följaktligen något som präglar ungdomarnas samtalsstil. Som 
Kotsinas påpekar (1994:50) ingår replikerna emellertid oftast i en större kontext och de 
ibland till synes osammanhängande svaren på vad någon har sagt kan väl betraktas som 
relevanta bidrag med avseende på samtalet som helhet.  

Med aspektbyte avses i sammanhanget en talares sätt att mitt i samtalet byta aspekt för 
att styra samtalet i en ny riktning. Det gäller inte egentliga temaändringar: ett samtal 
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gäller ett övergripande tema, av vilket deltagarna behandlar olika aspekter. Aspektbyten 
kan användas som en medveten diskursstrategi t.ex. när det finns en risk att samtalet dör 
ut, att deltagarna har behandlat en viss aspekt färdigt, och en ny aspekt behöver 
introduceras. I detta fall måste någondera parten ta initiativet till att komma med något 
nytt. Den strategiska användningen kan också komma till användning av en talare som 
eventuellt inte uppskattar en viss aspekt, eller upplever något som för svårt eller 
obehagligt att tala om. Att byta aspekt kan således också signalera en viss dominans – 
den dominerande parten gör övergångar från en aspekt till en annan allt efter egna 
önskningar. Aspektbyten är funktionellt nära användningen av pragmatiska partiklar som 
markerare. 

I denna analys indelas aspektbyten i snabba och långsamma. De förra avser byten som 
sker helt plötsligt utan någon förhandsvarnande signal. De kan ske mitt i en talares tur 
eller strax efter en talares tur – i det senare fallet bortser den nya talaren från det 
föregående inlägget och kommer direkt med en ny aspekt. De senare däremot görs i 
typfallet efter en längre paus. Deltagarna har inte längre något att säga om den aktuella 
saken, och den ena eller den andra bestämmer sig för att introducera något nytt.  

I de asymmetriska samtalen är det som väntat de vuxna talarna som styr samtalet 
genom ämnesbyten. Ungdomarna beaktar väl den sociala kontexten och låter den socialt 
högre vuxna talaren ha hand om samtalets gång. Det finns emellertid ett undantag: även 
om den vuxna talaren klart dominerar i aspektbyten tar även de sverigefinska 
ungdomarna initiativ till nya aspekter i de asymmetriska samtalen på svenska. I följande 
exempel håller de vuxna talaren på att avsluta samtalet, det gäller Skolfest, och den 
sverigefinska talaren är inte nöjd med vad samtalet resulterade i (att klassen inte får 
anordna disco utan en basar istället) utan envisas och initierar en ny infallsvinkel efter en 
mycket kort paus: 

 
Ex. (34) ur Skolfest 

Svux: »Anna vi säger så här att det var bra att du kom hit å prata med mig 
om det [här» 

Sfel: jo] 
Svux: »och så ska jag ta och prata med dina klassföreståndare 
Sfel: jo 
Svux: eller hur 
Sfel: jo 
Svux: så får vi se hur det blir 
Sfel: jo # men fest det är ju ingen disco som det är mycket bättre fest 
Svux: att ni ska ordna fest 
Sfel: ja tänkte ju ordna fest 
Svux: hurdan fest 
Sfel: nå det är sån där [sån där partaj 
Svux: på skolan] 
Sfel: nå sån där party 
Svux: mm på skolan 
Sfel: jo 
Svux: vad är det för skillnad mellan [partaj och− 
Sfel: nå] disco det är− det har man ju diskjockey och sånt 
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Svux: mm 
Sfel: men sånt kosta pengar så mycket så vi tänkte ha sån här egen party 

som 
 

I de symmetriska svenska samtalen är det något oftare de sverigefinska ungdomarna som 
introducerar nya synvinklar: av alla aspektändringar i dessa samtal görs 52,2 % av dem, 
medan de svenska ungdomarna gör resten. Skillnaden är således inte stor. Däremot finns 
det en skillnad mellan hur snabbt ändringarna görs. Över hälften (54,5 %) av aspektbyten 
hos de svenska ungdomarna är snabba, och en dryg tredjedel (33,4 %) hos de 
sverigefinska ungdomarna. I exempel 35 håller deltagarna på att diskutera vad det var för 
saker som såldes vid basaren; diskussionen tar tämligen lång tid, och plötsligt bestämmer 
sig den svenska talaren för att avsluta det temat och kommer med ett förslag om hur 
inkomsten ska fördelas mellan de två klasserna.  

 
Ex. (35) ur Basar 

Sve: ja men vi fick ju− vi fick ju försöka sälja alla dom där brända 
sakerna 

Svefi: mm vadå brända å brända men ändå hör du tror− # sådana där trasor 
va ni har gjort då jo:− 

Sve: mm dom var i alla fall goda alla bullarna som vi gjorde 
Svefi: sä:kert det skulle ni ha smakat 
Sve: men sextifem procent till oss å resten till er 

 
Även i de finska kontrollsamtalen inför de sverigefinska ungdomarna nya aspekter 
långsamt, efter längre pauser, men även snabba vändningar görs. Andelen långsamma är 
bara litet högre jämfört med de snabba ändringarna, 53 % resp. 47 %. I första utdraget i 
följande exempel har deltagarna hållit på att diskutera vems fel det var att basaren inte 
lyckades som den borde ha gjort. Behandlingen av detta tema dör ut, och den ena talaren 
bestämmer sig för att komma med ett förslag, efter en längre paus. I exempel 36b 
däremot ges exempel på en snabb introduktion av en ny aspekt, dock genom användning 
av pragmatisk partikel no, som ofta används när något nytt tas upp. 

 
Ex. (36) ur Basar 

(a) 
Sfel1: jo: mie] sanon niille soli huono että mei tulla sinne 
 ## 
Sfel2: mutta kerran me saatiin niinkö tonni siitä kokkoon [niitä» 
Sfel1: ja:] 
Sfel2: »myyjäisistä nii että jos me otettas vaikka kuus sattaa 
(Sfel1: ja jag] ska säga åt dem det var inte bra att vi inte kom dit 
 ## 
Sfel2: men eftersom vi som fick tusen spänn [från» 
Sfel1: ja] 
Sfel2: »basaren så att om vi tog fast sex hundra) 
 
(b) 
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Sfel3: ni no ei sitte mutta sinun häätyy puhua niille ja sanoa että [soli» 
Sfel4: jo:] 
Sfel3: »pakko niin 
Sfel4: jo: 
Sfel3: no tehhäänkö me se toinen myyjäinen sitten ens vuonna tai sillon  
Sfel4: ja:] 
Sfel3: mutta sillon pittää kyllä olla kaikki [siellä siivoamasa 
(Sfel3: ja nå nej då men du måste prata med dom och säga att [man var» 
Sfel4: jå:] 
Sfel3: »tvungen att göra det 
Sfel4: jå: 
Sfel3: nå ska vi ha en annan basar nästa år eller då  
Sfel4: ja:] 
Sfel3: men då måste nog alla vara med på [att städa där) 
 

Analysen ger vid handen att aspektbyten i de asymmetriska samtalen görs övervägande 
av de vuxna talarna, och att de sverigefinska ungdomarna dominerar något i de 
symmetriska samtalen på svenska. De sverigefinska ungdomarna avviker dock från de 
svenska ungdomarna i de asymmetriska svenska samtalen och initierar även där nya 
infallsvinklar i samtalet. Detta antyder att de något mindre utsträckning än de svenska 
ungdomarna beaktar det sociala sammanhanget och följaktligen uttrycker 
solidaritetsbeteende inför den vuxna talaren. 

5.2.7  Modifierade yttranden 

Ungdomars samtal kännetecknas vidare av att de modifierar sina yttranden på olika sätt. 
Svenska ungdomars samtalsstil karakteriseras enligt Nordberg (1985:21) av många 
vädjanden och olika osäkerhetsuttryck: Ungdomar är angelägna om medhåll och 
instämmande från samtalspartner och modifierar sina inlägg snarare än kommer med 
direkta utsagor. Det kan således röra sig om en talares sätt att visa sin osäkerhet gentemot 
sanningsvärdet av innehållet i det egna yttrandet, eller att markera att innehållet är 
förhandlingsbart. Modifikationer används ofta för att upprätthålla balans mellan 
deltagarna: genom att modifiera t.ex. en invändning kan talaren informera andra 
deltagare om att även andra åsikter kan vara relevanta. Det är frågan om 
ansiktsförhållanden: genom att modifiera det egna yttrandet försvarar talaren det egna 
ansiktet, eftersom ett direkt inlägg skulle kunna leda till att lyssnaren i sin tur motsätter 
sig yttrandet. 

Ett vanligt sätt att modifiera en språkhandling är genom användande av olika 
pragmatiska partiklar. Analysen av pragmatiska partiklar ovan (avsnitt 5.2.1) visar klart 
att de oftast uppfyller en garderande eller vädjande funktion hos de aktuella ungdomarna. 
Talaren kan signalera sin osäkerhet eller att han behöver tid att planera sitt yttrande 
vidare genom olika slags tvekljud. Mycket ofta modifieras ett yttrande som talaren vet 
lyssnaren inte kommer att uppskatta eller betvivlar sanningshalten av. I sådana fall är det 
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vanligtvis frågan om strukturellt fragmentariska yttranden där modifikationen blir synlig 
genom avbrott, ominledningar, pausering och tvekljud vid sidan av pragmatiska partiklar. 
I regel förekommer fler modifierande drag i ett och samma yttrande. 

Den följande figuren över fördelningen av modifierade yttranden i hela materialet 
visar att de är mycket frekventa i de svenska samtalen. I de asymmetriska situationerna är 
det nästintill enbart ungdomarna som modifierar sina inlägg: endast 3,7 % av dessa 
yttranden förekommer i den vuxnas tal med sverigefinska ungdomar och 2,8 % i vuxnas 
samtal med svenska ungdomar. Detta är ett väntat resultat: ungdomarna är osäkra inför 
den vuxna talaren vilket synliggörs genom modifikationer.  

 
Figur 2. Översikt över fördelning av modifierade yttranden i de fem situationerna 

 
Det gäller i regel topiker som ungdomarna uppfattar som svåra. I utsnittet 37 är talarna 
inne på en diskussion om skolk, den vuxna talaren kommer med rätt så provocerande 
förslag om hur många gånger det är rimligt att skolka, varefter den sverigefinska talaren 
försöker förklara varför man skolkar. (Ett exempel på modifiering på finska finns bl.a. i 
exempel 33a ovan). 

 
Ex. (37) ur Anställningsintervju 

Svux: någon gång i] veckan eller 
Sfel: nä:ä inte så ofta 
Svux: en gång per termin eller kanske mer när− 
Sfel: en eller två gånger något sånt där men det är ofta som ibland har 

man haft håltimmar flera i sträck å sådär å så när det är en timme på 
slutet av dan då är det ju många som far har det ju hänt men inte 
annars mycket [det var−» 

Svux: mm] 
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Sfel: »vissa lärare var så jobbiga å sådär så är väl mest doms timmarna 
man inte− har blivit så ledsen att or− orka göra fast man har varit 
där å # sådär så det syns väl på betygen lite grann 

Svux: det syns på betygena 
Sfel: ja lite grann då på dom ämnena som− det är vissa lärare 
 

I de symmetriska svenska samtalen modifierar de svenska ungdomarna sina yttranden 
något oftare än de sverigefinska (56,4 % resp. 43,6 % modifierade yttranden i dessa 
situationer). Ett exempel därpå finns i exempel 38a nedan, där den sverigefinska talaren 
initierar temat mobbning med en indirekt introduktionsfras − att hon kommer att fråga 
något − varpå följer en rätt direkt fråga, som dessutom innehåller en direkt anklagelse. 
Den svenska talaren garderar sig starkt och erkänner att något är fel med väninnan Maj. I 
exempel 38b kommer den sverigefinska talaren i synnerhet i början med torftiga inlägg 
utan att bidra mycket till förhandlandet om hur inkomsten från basaren borde fördelas, 
medan den svenska talaren på ett garderat försöker sätt motivera varför hennes klass 
borde få mer. 

 
Ex. (38) 

(a) ur Mobbning 
Sfel: ja jag tänkte fråga dig om en sak att # varför mobbar Maj Tiina å du 

gör ingenting åt saken 
Sel: men öh jag har inte träffat Maj så här på länge hon har ju haft 

ganska svårt hemma också nu jag vet faktiskt inte jag har märkt 
själv också hon har ju varit lite konstig hon brukar inte vara så där 

Sfel: jaha för jag tycker Tiina är en # snäll tjej å så här # det− det verkar 
som så att jag tänkte att # varför hon mobbar henne [å jag− 

Sel: ja:a] jag vet inte ALLS hon har öh som− hon har ju öh BLIVIT 
hemskt konstig så här # nu på sistone jag vet ju inte som # vad hon 
(ohb) TILL nu för tiden [å så 

 
(b) ur Basar 
Sel: nä men vi hade ju− vi hade ju med oss grejer ÄNDÅ liksom så 

därför så tycker jag som att− jag tycker nästan att vi borde ha hela 
förtjänsten 

Sfel: jag tycker att vi borde ha den 
Sel: jag menar som att− eftersom eran klass liksom den− den jobbade 

inte lika− okej okej den jobbade kanske litet före men den jobbade 
inte alls lika mycket med− alltså under basaren 

Sfel: ja 
Sel: så jag menar att vi stod ju där ute i kylan då hela− hela dan å fick 

frysa ihjäl 
Sfel: men tänk nu vi kom bärande på en massa grejer å då tycker jag att 

vi ska ha− få åttio procent av− av− minst 
Sel: hör du− 



 

 

118

 

Sfel: inte ska väl ni få mer pengar bara för att ni var med som försälj− 
försäljare# det− det var ju inte− det är ju grejerna som kostar å inte 
försäljarna 

 
Modifieringar i de symmetriska finska kontrollsamtalen har samma bakomliggande 
orsak, dvs. det är något svårt som tas upp, varför yttranden blir fragmentariska och starkt 
garderade. I exempel 39a undviker de två talarna att alltför rakt presentera sina 
synpunkter och försöker bara mycket försiktigt hitta förklaringar till mobbningen utan att 
komma med direkta invändningar eller anklagelser. Utsnittet belyser väl ett försiktigt 
förhandlande om det som har hänt och deltagarna beaktar noga varandras ansikten. Som 
framgår av figur 2 ovan modifieras yttranden emellertid rätt sällan i de symmetriska 
finska samtalen, vilket antyder en mer direkt samtalsstil jämfört med de motsvarande 
svenska samtalen. Detta kan belysas med exempel 39b nedan. I de finska samtalen 
modifieras yttranden i huvudsak i form av olika typer av suffixpartiklar (−hAn, 
−kAAn/−kin i betydelse ’väl’ eller ’ju’) men även lexikalt (vähän 'lite', vissiin 'kanske') 

 
Ex. (39) 

(a) ur Mobbning 
Sfel4: mä haluisin tietää mitä sinä ja se Minna− siitä mobbauksesta Tiinan 

kansa että 
Sfel5: niikö tuo Minna on vähän kiusannu Tiinaa niinkö− sitäkö sä 

meinaat että 
Sfel4: mm nii että− 
Sfel5: musta tuntuu että tuolla Minnalla sillon vissiin vähän vaikeuksia 

siellä kotona» 
Sfel4: [jo 
Sfel5: »emmie] tiiä jos se siitä riippuu että se vähän kiusailee ja» 
Sfel4: no» 
Sfel5: »että jos se− 
Sfel4: »ook sää sekaantunu siihen hommaan 
Sfel5: en oo mitenkään mie vaan öö oon niinkö huomannu että Minna− se 

on  alakanu omituisesti käyttäytymmään että se− että se ei 
niinkö puhu paljo ennää mitä se tekkee kotona ja sillee että se taitaa 
olla jotaki vaikeuksia siellä 

(Sfel4: jag skulle vilja veta vad du och Minna− om det där att Tiina mobbas 
att 

Sfel5: alltså det där att Minna har mobbat Tiina litet som− är det det du 
menar att 

Sfel4: mm så att− 
Sfel5: jag tror att Minna hon har kanske litet problem hemma så där» 
Sfel4: [jå 
Sfel5: »jag vet] inte om det är därför att hon mobbar litet å»  
Sfel4: nå» 
Sfel5: »att om hon− 
Sfel4: »har DU varit med i det 
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Sfel5: det har jag inte alls varit jag bara öh har som märkt på Minna− hon 
har börjat bete sig konstigt så att hon− att hon liksom inte längre 
pratar så mycket om det som hon gör hemma å så där att hon har 
kanske problem där) 

 
(b) ur Basar 
Sfel6: no kuitenki me− me haluamme rahat me- me- me oomma tehneet 

enemmän kö te 
Sfel7: [MEHÄN− 
Sfel6: ja] me tarvitsemma rahaa paljon kipeämmin kö te 
Sfel7: miten nii 
Sfel6: jo:o koska me- me tarvitsemma ne 
Sfel7: jassoo me ollaan kuule menossa ruo− luokkaretkelle ja nämä 

myyjäiset siis− 
Sfel6: NII OLLAAN MEKI 
Sfel7: NO NIIN mutta kato jos meki näissä myyjäisissä oltiin mukana 

miksei me SAAHA sitte mittää 
(Sfel6: nå ändå vi− vi vill ha pengarna vi− vi− vi har gjort mer än ni 
Sfel7: [DET VAR JU VI− 
Sfel6: och] vi behöver pengar bra mycket mer än ni  
Sfel7: hur så 
Sfel6: jå:å eftersom vi− vi behöver dem 
Sfel7: jasså hör du vi ska göra en skolresa och den här basaren alltså− 
Sfel6: DET SKA VI OCKSÅ GÖRA 
Sfel7: NÅ JA men kolla om vi var med på basaren varför FÅR vi inget då) 
 

I de symmetriska samtalen − i synnerhet i de finska men även i de svenska − spelar 
samtalstopiken en viss roll härvidlag. I Basar tenderar ungdomarna att vara något mer 
framfusiga jämfört med hur de beter sig i Mobbning: båda situationerna är svåra, men 
den senare behandlar dessutom ett mycket sensitivt tema vilket ungdomarna reagerar 
mycket emotionellt på. Den kvantitativa analysen av modifikationer ger vid handen för 
det första att ungdomarna modifierar sina inlägg oftare i samtal med en vuxen person, 
och för det andra att de svenska ungdomarna gör det något oftare än de sverigefinska 
ungdomarna. De svenska ungdomarna är i detta avseende mer samarbetsvilliga och mer 
benägna att erbjuda möjlighet till förhandlande jämfört med de sverigefinska 
ungdomarna som har en mer fyrkantig stil. 

5.2.8  Överlappande tal 

I vilken mån behärskar ungdomarna turtagningssystemet, dvs. att man i regel inte bör tala 
i munnen på varandra utan bör vänta tills den aktuella talaren har pratat färdigt? Enligt 
Nordberg (1985:12f.) klart mindre jämfört med vuxna talare. Min analys tillämpar 
Norrbys (1996:127) indelning: skillnad görs mellan samtidigt tal som inträffar vid en 
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turgräns och sådant som uppträder under en pågående tur. I det senare fallet är det frågan 
om uppbackningar, som används för att stödja den aktuella talaren, och som har 
behandlats ovan i avsnitt 5.2.2. I detta avsnitt analyseras sådant överlappande tal som har 
att göra med turtagningsprinciperna och som sker vid en turbytesplats. Skillnad görs 
vidare mellan överlappande tal som leder till turbyte, dvs. är turövertagande, och sådant 
som inte gör det, det gäller i detta fall snarare försök till turövertagning. Samtidigt tal i 
turövertagande syfte kan enligt Norrby (ibid.:129) vara ett sätt att försöka styra samtalet, 
att skaffa sig dominans i samtalet. Å andra sidan menar hon (ibid.) att ett flertal studier 
har visat att man i normalfallet inte beter sig på detta sätt utan snarare följer 
samarbetsprinciperna även i informella vardagssamtal.  

Fördelningen av överlappningar i hela materialet i figur 3 nedan visar på att de är mest 
frekventa i de svenska samtalen mellan ungdomarna, men även förekommer i de 
asymmetriska svenska samtalen, speciellt i samtal med de sverigefinska ungdomarna. 
Andelen är klart mindre i de finska kontrollsamtalen. 

 
Figur 3. Översikt över fördelning av samtidigt tal i de fem situationerna 

 
I de symmetriska svenska samtalen är det något oftare de svenska ungdomarna som 
inleder sin tur innan den andra har avslutat sin, 58,1 % mot de sverigefinska 
ungdomarnas 41,9 %. Av samtliga överlappningar i dessa samtal leder 40,5 % till 
talarbyte. De svenska ungdomarna lyckas något oftare att ta över: 41,9 % av deras 
överlappningar leder till att de får turen, medan den motsvarande siffran hos de 
sverigefinska ungdomarna är 38,7 %. I de flesta fall kan turövertagande överlappningar 
dock inte tolkas som aggressiva försök till turtagning. Det gäller snarare fall där 
överlapparen kommer på något nytt, en ny aspekt som kan ha betydelse för den aktuella 
topiken, och därför skyndar med sitt nya inlägg. Å andra sidan blir överlappningar fler på 
ställen där deltagarna blir emotionellt mycket involverade i ämnet, invänder starkt utan 
att beakta samtalspartnerns pågående tur. Sådana instanser i en diskurs är enligt Norrby 
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(1996:129) de tydligaste ställena där överlappningar återfinns. Detta kan belysas med det 
ganska långa utdraget i exempel 40 nedan, där deltagarna är helt oense om mobbning 
överhuvudtaget har skett, varför det har skett och om den svenska talaren, den mobbande 
Majs vän, har varit medveten om den. De två talarna är mycket upphetsade och skyndar 
att komma med de egna invändningarna innan den andra har pratat färdigt. 

 
Ex. (40) ur Mobbning 

Sel: men det är ju inte SANT 
Sfel: men det är ju VISST [det försök å försök å– 
Sel: men hon har haft] svårigheter hemma 
Sfel: det [förklarar väl ingenting 
Sel: det kan vara det–] det– jå:å 
Sfel: nä:ä [det tycker jag inte 
Sel: det är] kanske därför hon vill spela lite mer tuff mot sina kompisar 

för att hon inte ska visa ut det hon har [haft» 
Sfel: ja:a»] 
Sel: »hemma 
Sfel: »är det någon ursäkt kanske å så (ohb) Tiina också bara för att hon 

inte har det så bra 
Sel: ja:a 
Sfel: tycker jag inte kan du [tänka sådär 
Sel: det kanske är–] det kanske är– det kanske är lätt för HENNE det 
 ## 
Sfel: vad– vad menar du med det där då 
Sel: det kanske är– det kanske är hennes sätt att inte visa– [hon kanske 

inte vill VISA– 
Sfel: jo:o men jag tycker] faktiskt att du också borde TALA lite– lite med 

Maj eftersom du KÄNNER henne bättre än jag # kan ju gå å tala så 
det– hon kan inte fortsätta med å [mobba Tiina bara för att hon har 
det s- 

Sel: men vad ska jag göra mer åt henne] jag har gjort vad jag har kunnat 
[jag kan inte göra mer 

Sfel: nå men du har inte] SAGT någonting om att hon MOBBAR 
Sel: men jag har inte vetat OM det 
Sfel: [det har du VISST det 
Sel: å det kan jag–] nä:ä det kan jag inte vet– ## vad heter det nu hon– 

hon har inte sagt– alltså ## jag vet inte fan hon har inte sagt 
NÅNTING åt mig 

 
Exemplet ovan är dock ett undantag i materialet. Ungdomarna ser i övrigt inte ut att 
konkurrera om turer genom överlappat tal: det verkar snarare som att de skyndar med 
sina instämmande inlägg eller kommer varandra till hjälp och därför pratar i munnen på 
varandra. Mycket ofta är det frågan om ett slags annanreparationer hos de svenska 
ungdomarna (exempel 41): den sverigefinska samtalspartnern har svårt att uttrycka sig 
och den svenska talaren skyndar sig med ett förslag på vad den förra försöker säga. 
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Ex. (41) 
(a) ur Mobbning 
Sfel: öh ## men vi måste göra någonting öh vad ska vi göra alltså? # 

Måste prata med Maj # [alltså vi måste ju– 
Sel: jag vet] jag är ju ganska bra– du känner inte Maj så bra 
Sfel: nä jag vet ju– jag har ju aldrig s– jag har [inte pratat med henne 

någon gång 
Sel: du bara vet att hon– vad] har Tiina sagt till dig då 
 
(b) ur Basar 
Sfel: nä:ä men då så tar vi inte– då kan vi väl ta fem hundra spänn båda 

två ## eller hur ## å det var faktiskt inte något vi hade söndrat det 
var bara någon som hade– som var där någon som– nå jag vet inte 
någons kompis i våran klass [någon som– 

Sel: så det] var ingen från eran klass 
Sfel: nä: 

 
I de asymmetriska samtalen avbryter de sverigefinska ungdomarna något oftare än den 
vuxna talaren: 55,4 % av samtliga överlappningar i dessa samtal görs av ungdomarna 
mot den vuxnas 44,6 %. Det är i regel frågan om ett slags instämmande inlägg hos 
ungdomarna (som i första inlägget i exempel 42a) och inte om försök att ta över. Vidare 
förutser ungdomarna ofta den vuxnas fråga och skyndar att replikera innan denne har 
pratat färdigt (exempel 42b). 

 
Ex. (42) ur Skolfest 

(a) 
Svux: mm # ja: det är problematiskt det där # det hur vi ska göra det där # 

jo det är roligt att ni vill som göra nånting för hela skolan men jag 
öh (ohb) att skolan ra– raseras på grund av [det är ju inte så där bra 
kanske 

Sfel: ja det är inte så bra nä] 
Svux: nej men hur ska vi gö– öh me– om ni gjorde bara för årskurs sju då 

vad tror ni– hu– vad tror ni om det då 
Sfel: jo:o vi har ju tänkt på det men öh det är– blir inte lika mycket 

PENGAR  som när man har för hela skolan 
Svux: jah aha ja det är det förstås [ja när jag jämf–» 
Sfel: det blir inte–] 
Svux: »när jag hade– nä det känns att det– det # jah ni har inte kommit på 

nåt annat sätt att öh få ihop pengar då 
(b) 
Sfel: och nu sku vi få tillstånd av dig 
Svux: jaha vem skulle få komma på det här diskot om ni [skulle ha 
Sfel: nå vi har] tänkt å ha från– öh först tänkte vi från sjuerna som bara 

sjuer men sen tänkte vi att det kommer ju mer PENGAR om vi har 
f– nierna också som 
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Det är endast ett par enstaka gånger ungdomarna lyckas att avbryta och få turen. I 
typfallet gäller det preciserande frågor som ungdomarna kommer med – och blir tillåtna 
att komma med, som i de två utdragen nedan. I det förra diskuteras möjlighet att anordna 
disco av en sjundeklass (vanligtvis tillåts endast niondeklassare göra det), i det senare är 
det frågan om att hotellet har förlorat en (betalande) gäst. 

 
Ex. (43) 

(a) ur Skolfest 
Sfel: för å tjäna pengar 
Svux: ja det är ju jätte bra att ni försöker tjäna pengar tills klassresa men» 
Sfel: mm 
Svux: »annars så brukar vi ju göra så också att när vi har disko här på 

skolan så brukar det vara nionde klass som ordnar disco» 
Sfel: mm 
Svux: »för att det är [ett ganska stort– 
Sfel: måste] vi vänta till nian då 
 
(b) ur Skolresa 
Svux: Ragnar Nilsson» 
Sfel: mm 
Svux: »en av– VAR en av mina stamkunder han kommer aldrig mer 

tillbaka» 
Sfel: mm 
Svux: [»och så– 
Sfel: och] det är tack vare oss 
Svux: han sa att ni försökte RIVA hotellet i går 

 
I de asymmetriska kontrollsamtalen med svenska ungdomar är överlappningar i 
allmänhet färre jämfört med samtalen med sverigefinska, men även här överlappar 
ungdomarna något oftare än den vuxna talaren. Överlappningar fördelas dock något 
jämnare mellan dem, 51,1 % resp. 48,9 %, jämfört med i samtal med de sverigefinska 
ungdomarna. Även de svenska ungdomarnas överlappningar sker oftast när de skyndar 
att svara på en fråga eller komma med en respons innan den vuxna talaren har avslutat 
sin tur: 

 
Ex. (44) ur Skolfest 

Svux: ja jo det är förstås alltid det där men det är ju sen- det kommer ju 
då- några säger att jag har pojkvän (ohb) på gymnasiet dom [vill ju 
också– 

Sel: ja dom] kommer inte in vi har satt en stopp för [att– 
Svux: det har ni] satt ja 
Sel: jo 

I de symmetriska kontrollsamtalen på finska är överlappningarna få, men till skillnad från 
de svenska samtalen ser samtalstopiken ut att spela en viss roll: det är nästintill endast i 
Basar där överlappande tal förekommer, medan i Mobbning gäller snarare 
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uppbackningar. Basarsamtalen på finska blir mycket upphetsade på sina ställen vilket 
leder till att deltagarna snabbt kommer med sina invändningar utan att invänta den andra: 

 
Ex. (45) ur Basar 

Sfel32: muttako ei KERETTY ko puoli luokasta on öö [flunssa ja 
Sfel33: no OMA SYY nyt-] nyt saatta neljä sattaa ja me kuus satt– 

kaheksan sattaa saatte kaks sattaa 
Sfel32: <skrattar> ei:i, ei ei se MENE niin 
Sfel33: mutta jos me saahaan kuus sattaa ja te- te neljä nii se on AIKA 

hyvin vaikka tettä ollu siellä me siivottiin me leivottiin me [myytiin 
Sfel32: me OLTIIN] siellä 
Sfel33: nii jokku kolome varmasti [ei ollu enempää 
Sfel32: KOLME] meitoli vähintään KUUSI 
Sfel33: meitoli vähintään viistoista 
(Sfel32: men vi HANN inte eftersom halva klassen är öh [förkyld och– 
Sfel33: nå det är deras EGET FEL nu–] nu får ni fyra hundra och vi sex 

hund– åtta hundra ni får två hundra 
Sfel32: <skrattar> nä:ä nä nä det GÅR inte så 
Sfel33: men om vi får sex hundra och ni– ni fyra så det är ju GANSKA bra 

fast ni inte var där vi städade vi bakade vi [sålde 
Sfel32: visst VAR vi där 
Sfel33: ja några säkert tre [ni var inte fler 
Sfel32: TRE] vi var minst SEX 
Sfel33: vi var minst femton 
 

I de asymmetriska finska samtalen förekommer överlappande tal bara mycket sällan och 
nästintill enbart hos den vuxna talaren. Överlappningar i absoluta tal är så få som 4 
belägg hos ungdomarna mot den vuxnas 13 (dvs. 23,5 % mot 76,5 %). Hos ungdomarna 
är det alltid frågan om snabba instämmanden i den vuxnas förslag, som snarare fyller en 
uppbackande funktion, som i exempel 46 nedan. 

 
Ex. (46) ur Skolresa 

Fvux: sä olet sitä mieltä että koko luokka- luokka on yhdessä vastuussa 
näistä [vahingoista» 

Sfel52: jo: olen] 
Fvux: »siitä mitä tapahtui 
(Fvux: du menar att hela klassen– klassen är ansvarig för de här 

[skadegörelserna» 
Sfel52: ja det menar jag] 
Fvux: »för det som hände) 

I de svenska samtalen finns det således ingen funktionell skillnad mellan de två 
ungdomsgrupperna när det gäller samtidigt tal. I de symmetriska samtalen verkar något 
slags konsensus gälla, bara undantagsvis leder diskussionen till gräl där överlappande tal 
är frekvent och där deltagarna alltså inte beaktar samarbetsprinciperna. Detta tyder på en 
välvillig solidaritetsstil hos de båda ungdomsgrupperna. I de asymmetriska svenska 
samtalen skiljer sig ungdomarna från varandra kvantitativt: de sverigefinska överlappar 
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den vuxna något oftare än de svenska ungdomarna. I de symmetriska finska 
kontrollsamtalen verkar samtalstemat påverka mer än i de motsvarande svenska samtalen, 
även om förutsättningar för samma typer av mer påträngande beteende och aggressivitet i 
princip finns även i de svenska situationerna. I de asymmetriska finska samtalen uppvisar 
ungdomarna en klart mer respektbetonad samtalsstil jämfört med de motsvarande 
svenska samtalen: de inväntar (artigt) tills den vuxna talaren har avslutat och kommer 
först därefter med de egna kommentarerna. Att ungdomarna överlappar den vuxna 
talaren i de svenska samtalen antyder i denna analys en solidaritetsstil: de är mycket 
måna om att instämma med den vuxna och kommer därför snabbt med sina responser, 
vilket är en av de viktigaste strategierna inom solidaritetsartighet.  

5.2.9  Pauser 

Pauser i samtal betraktas ofta ur ett strukturellt perspektiv och anses då höra tätt samman 
med turtagningssystemet: tar en talare en paus kan detta tolkas som tecken på att han 
önskar att någon annan tar vid. På grund av pausens placering i samtalsstrukturen kan 
man enligt Nofsinger (1991:94ff.) skilja på olika typer av pauser (de svenska 
översättningarna är ur Norrby, 1996:103f.): lapses (samtalsuppehåll), gaps 
(reaktionspauser) och pauses (pauser). Samtalsuppehåll har att göra med 
turväxlingssystemet och beror på för det första att den aktuella talaren inte har nominerat 
nästa talare, för det andra att ingen lyssnare har nominerat sig själv som nästa talare eller 
för det tredje att den aktuella talaren inte väljer att fortsätta själv. Följaktligen upphör 
samtalet åtminstone temporärt, och resulterar enligt Norrby (ibid.) vanligtvis i att ett nytt 
tema introduceras. Reaktionspauser däremot avser pauser som uppstår efter det att en 
talare avslutat sin tur och innan den lyssnare som nominerat sig själv som nästa talare har 
börjat tala. Reaktionspauser tillhör enligt Nofsinger (ibid.:95) ingen utan betraktas enbart 
som tystnad mellan samtalsdeltagare. Pauser däremot hör till turinnehavaren och indelas i 
tre olika typer. Det kan för det första uppstå en paus inuti en tur i vilket fall det oftast är 
frågan om talplanering: den aktuella talaren letar efter ord eller behöver på annat sätt tid 
för att fortsätta. Talplaneringspauser fylls ofta ut med tvekljud eller uttryck av typ vad 
heter det nu, vänta här nu. För det andra kan en paus inträffa vid en turbytesplats, dvs. 
ingen ny talare tar vid och talaren som just avslutade sin tur bestämmer sig för att 
fortsätta själv. För det tredje kan en paus uppstå när en nästa talare har utsetts men 
dennes respons dröjer. Som Norrby (ibid.:104) påpekar är de sistnämnda mycket nära 
reaktionspauser – skillnaden är dock att i det sistnämnda fallet har ingen nästa talare 
utsetts utan en talare nominerar sig själv till nästa talare. 

Den strukturella indelningen av pauser ovan bygger på idén att pauser inträffar vid en 
viss plats och hör till en viss talare i samtalet. Det är däremot omöjligt att alltid komma 
på en given funktion en paus fyller. En talare kan t.ex. bli distraherad av något i 
samtalskontexten och tiger därför ett tag. Som Norrby (ibid.:102) konstaterar kan de 
förekomma vid ställen där en talare behöver tid att planera sitt tal eller markera inlägg 
vilka betraktas som känsliga. Pauser har dessutom en viktig interaktiv roll i att de kan 
markera olika samtalsstilar: få och korta pauser karakteriserar enligt Norrby (ibid.:105) 
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ofta närhetsstil, medan längre pauser tenderar att förekomma i samtal där distans och 
respekt betonas. Pausbeteende varierar hos en och samma individ beroende på 
samtalskontexten. Dessutom finns det kulturellt betingad variation beträffande 
paustolerans: t.ex. Nordberg (1985:12) konstaterar ”Man får heller inte glömma att alla 
invandrare, undantagandes finnarna, torde tala fortare än den förment sävlige svensken”. 
Taltempot gör sig synligt även i hur långa pauser man har eller tål från andra. 

Pauserna i det aktuella materialet betraktas kvantitativt med avseende på placeringen, 
dvs. om de finns inuti en talares tur eller mellan två turer. En paus mellan turer tilldelas 
den part som tar vid efter denna paus. Analysen avser således inte att i detalj redogöra för 
pauser utan dessa utgör vid sidan av de övriga analyserade dragen underlag för ett mer 
omfattande syfte. S.k. fyllda pauser – pauser som i regel fylls ut med en pragmatisk 
partikel – har analyserats i avsnitt 5.21. ovan.  

En översikt över hur pauser fördelas mellan de fem situationerna (figur 4) visar att de 
är mest frekventa i de symmetriska och asymmetriska svenska samtalen, medan andelen 
är klart mindre i de finska kontrollsamtalen. Av samtliga pauser omfattar turinterna 
pauser 67,5 % mot andelen 32,5 % pauser mellan turer.  

Figur 4. Översikt över fördelning av pauser i de fem situationerna 
 

I de symmetriska svenska samtalen är pauserna något mer frekventa hos de sverigefinska 
än de svenska ungdomarna: 54,1 % mot 45,9 %. Hos de båda grupperna förekommer 
pauserna övervägande under turer, 72,6 % hos de sverigefinska resp. 72,2 % hos de 
svenska ungdomarna. Det är i typfallet fråga om yttrandeplanering som karakteriseras 
bl.a. av korta uppehåll i talet, som i följande utdrag: 

 
Ex. (47) ur Basar 

27,0 %
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Symmetriska finska samtal

Asymmetriska svenska
kontrollsamtal
Asymmetriska finska samtal



 

 

127

 

Sel: i så fall # så # jag menar som att det absolut lägsta jag kan gå med 
på det är åttio procent utav allt det här som # ni– jag såg inte 
RÖKEN utav dom här som från eran klass där nästan 

Sfel: ja men ni hade ju bara en– en– # alltså vi hade HÄLFTEN så 
mycket– alltså mycket mer grejer än– DUBBELT så mycket grejer 
än va NI HADE på den här basaren 

 
Att en paus inom en talares tur hör till turinnehavaren kan vara svårt att fastställa. Enligt 
Norrbys (1996:103f.) indelning är det fråga om tystnad vid en potentiell turbytesplats: en 
talare avslutar sin tur men ingen tar ordet, varför den föregående talaren fortsätter att tala. 
I exempel 48a nedan behöver den sverigefinska talaren efter förslaget i sitt första inlägg 
begära en respons med en direkt fråga eftersom den svenska talaren inte reagerar. Detta 
kan hända även efter en direkt vädjande fråga som i den sverigefinska talarens yttrande i 
48b nedan.  

 
Ex. (48) 

(a) ur Basar 
Sfel: men ## det blir ju som rättvisast å ta fem hundra kronor var ## eller 

va tycker du 
Sel: mm 
 ## 
Sfel: några tyckte att vi sku få alla pengarna, att vi sku få åtminstone åtti 

procent eller så där men 
 ## 
Sel: ja:a 
Sfel: då skiter vi i va dom tycker å tar fem hundra kronor var <skrattar> 
 ## 
Sel: jo:o ## ja:a det– 
Sfel: ett himla krig det har blivit med 
Sel: jo:o 
 
(b) ur Mobbning 
Sel: nä FORTSÄTTA det får det ju INTE för att det är– det är ju ett stort 

fel i sig som Sven gör då men va ska vi göra för å # få slut på det 
hela då 

 ## 
Sfel: men kan inte DU prata med honom ## för att du KÄNNER ju 

honom 
Sel: va ska jag säga 
 ## 
Sfel: öh va tycker du va– va kan man säga det är ju du som– # men SÄG 

någonting att du– att va håller du på med å 
 
I de asymmetriska samtalen på svenska är pauser mer frekventa hos de sverigefinska 
ungdomarna än hos den vuxna talaren, 56,1 % mot 43,9 %. De flesta pauser hos 
ungdomarna sker även här under en tur, 75,8 % av deras samtliga pauser finns i den egna 
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turen. Detta stämmer också den vuxna talarens pauser (59,6 %). När det gäller pauser 
mellan turer uppstår ofta en paus efter den vuxna talarens frågor: de tillfrågade 
ungdomarna behöver utrymme för att reagera och organisera sina svar. I följande utdrag 
diskuteras den sverigefinska talarens motivation att söka arbete på ett sjukhus. 

 
Ex. (49) ur Anställningsintervju 

Svux: så du känner det som kanske ett KALL att du vill hjälpa människor 
som har det dåligt eller 

Sfel: mm 
Svux: är det det viktigaste skälet 
Sfel: ja jag tycker om å hjälpa folk å» 
Svux: jaha 
Sfel: »dom behöver ju hjälp så 
Svux: finns det något annat skäl till att du söker jobb på ett sjukhus 
 ## 
Sfel: jag har alltid– jag har varit å praktiserat förut också å då tyckte jag 

att det var jätte kul så nu vill jag som # få sommarjobb å sen kanske 
fortsätta med yrket en längre tid sen framöver sen när man gått mera 
skola å så där 

 
Pauser mellan turer som inträffar före den vuxna talarens tur ser däremot ut att vara 
beroende av den vuxnas sätt att erbjuda ungdomarna möjlighet att komma med några 
ytterligare förklaringar, motiveringar m.fl. I sådana fall resulterar pausen i att den vuxna 
tar upp en ny aspekt i den pågående diskursen. Exempel på detta finns i följande utsnitt 
där deltagarna har diskuterat skolelevernas eventuella drickande på hotellet. Eftersom 
denna diskussion inte leder någon vart på grund av den sverigefinska talarens mycket 
undvikande beteende, byter den vuxna talaren strategi efter en längre paus:  

 
Ex. (50) ur Skolresa 

Svux: ni kanske drack så mycket läsk så ni spydde 
Sfel: ja jo det var nåt– vi hade var det tjugo liter dricka så 
Svux: tjugo liter läsk 
Sfel: mm läsk 
Svux: som luktade öl 
Sfel: luktade ÖL 
Svux: för det var en av städerskorna sa det STANK ÖL i en av rummen 
Sfel: ja det kanske var dom som har druckit 
Svux: kanske några som har druckit det 
Sfel: mm 
Svux: du minns inte så noga 
Sfel: inte vet jag 
 ## 
Svux: vad tycker du att jag ska säga åt hotellpersonalen som är upprörd 

över att vi har förlorat betalande gäster på er 
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De frekventa pauserna under turer utgörs hos de sverigefinska ungdomarna i huvudsak 
av talplaneringspauser efter den vuxna talarens frågor: de unga talarna är osäkra och 
behöver tid att fundera över sina svar. Talplaneringspauser är sådana där strukturen i 
sekvensen före pausen avslöjar att en fortsättning är möjlig, varför det är lyssnarens 
ansvar att antingen försöka ta över eller (artigt) invänta en fortsättning. Den vuxna 
talaren väljer i regel det senare, som i följande exempel: 

 
Ex. (51) ur Anställningsintervju 

Svux: men # va var ditt sämsta ämne i skolan hade du något som var 
sämre än dom andra [eller 

Sfel: ja::] # det vet jag inte om jag hade men # finns ju sådana som man 
tycker mindre om å det som man tycker mer om 

Svux: vilket ämne tycker du mindre om 
Sfel: ja det kan ju vara ## till exempel kemi tycker jag inte om 
 

De asymmetriska svenska kontrollsamtalen följer i stort samma tendenser. Pauserna är 
fler hos ungdomarna: 51,8 % mot den vuxnas 48,2 %. Pauserna i dessa samtal fördelas 
således rätt jämnt mellan ungdomarna och den vuxna talaren jämfört med de 
motsvarande situationerna med sverigefinnar. Pauser under turer hos de svenska 
ungdomarna är fler än pauser mellan turer. Här är dock återigen fördelningen klart 
jämnare jämfört med de sverigefinska ungdomarna: andelen turinterna pauser hos de 
svenska ungdomarna är 53,4 %, och andelen pauser mellan turer 46,6 %. Detta antyder 
eventuellt ett mindre behov av planering jämfört med hos de sverigefinska ungdomarna. 
Däremot inträffar turinterna pauser på liknande sätt som hos de sverigefinska 
ungdomarna oftast i yttranden efter den vuxna talarens frågor. Ungdomarnas – både de 
sverigefinska och svenska – svar karakteriseras ofta även av andra osäkerhetsmarkörer 
(pragmatiska partiklar, avbrott och ominledningar) vid sidan av pauser, som i följande 
exempel: 

 
Ex. (52) ur Anställningsintervju 

Svux: mm vad– vad tror du själv att det är för arbetsuppgifter då om vi 
säger– vad– vad har du för bild av det här jobbet 

Sel: ja:a det är väl # ja skriva maskin och kopiera och» 
Svux: mm 
Sel: »göra små ärenden och sånt där och» 
Svux: mm 
Sel: »ta hand om post sortera post kanske å sånt där 
Svux: mm 
 # 
Sel: och # ja springa små ärenden [åt» 
Svux: mm] 
Sel: »de som– i och med att jag inte är utbildat så kan det ju som inte bli 

så mycket mer 
 

Även i de symmetriska finska kontrollsamtalen förekommer de flesta pauser under turer: 
66,2 % av samtliga pauser är turinterna och 33,8 % förkommer mellan turer. Pauser 
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under en tur markerar talarnas osäkerhet i sina yttranden när något svårt framförs 
(exempel 53) – och fyller således samma funktion som i de svenska samtalen. 

 
Ex. (53) ur Mobbning 

Sfel52: en minä ainakaan usko että moon mittään– 
Sfel51: mutta se Minna ku # se ei oikeen perusta siitä että se mobbaa sitä # 

Tiinaa että 
Sfel52: mm # mutta Minnallahan on hirveesti vaikeuksia kotona ja öö 

saattaa olla että se niinkö öö sitte käyttää– syyttää minuaki siinä 
että– NO NIIN sannoo että– en MINÄ sitte tiiä jos– # mä haluan 
vain öö Minnaa auttaa 

(Sfel52: jag tror inte att jag åtminstone har gjort–  
Sfel51: men den där Minna # hon gillar egentligen inte det att hon mobbar 

den där # Tiina att 
Sfel52: mm # men Minna har ju hemskt stora svårigheter hemma och öh det 

kan vara hon som öh sen använder– skyller mig också där att– JA 
NÅ säger att– JAG vet inte sen om– # jag vill ju bara hjälpa Minna) 

 
I de asymmetriska finska samtalen gör ungdomarna fler pauser jämfört med den vuxna 
talaren: pauserna i dessa samtal fördelas 53,7 % mot den vuxnas 46,3 %.  I likhet med de 
motsvarande situationerna på svenska är det övervägande turinternt som pauserna 
förekommer. 68,2 % av pauserna tillhörande ungdomarna förekommer under de egna 
turerna, och hela 76,3 % av den vuxnas pauser är turinterna. På samma sätt som i de 
svenska samtalen förekommer turinterna pauser hos ungdomarna då något som de 
uppfattar som obehagligt berörs. Detta kan belysas med den sverigefinska talarens 
följande replik, som också innehåller många andra osäkerhetsmarkörer (garderingar, 
ominledningar): 

 
Ex. (54) ur Skolresa 

Sfel: päivää. # soli siittä se meijän luokka ku me oltiin vähän # moltiin 
vähän liian villejä viime yönä että # me pyytäisimme anteeksi ja 
ajattelimme että jos ois yhtään mahdollisuutta että me voisimma 
jäähä vielä yheks vuoje- yheks yöks että ## että jos me voij- jotenki 
voitais # # tehä jotaki tehä että tulis paremma- että KORVATA 
tämän 

Fvux: jo: mä keskustelin tästä teidän luokan- valvojanne kanssa ja kyl tää 
tilanne aika vakava on 

(Sfel: god dag # det var om det där med vår klass då vi var lite # vi var lite 
för vilda förra natten att # vi skulle be om ursäkt och tänkte att om 
det skulle  finnas någon möjlighet att vi kunde stanna än ett å– en 
natt till att ## att om vi kun– på nåt sätt kunde ## göra nåt göra att 
bli bättr– att ERSÄTTA det här 

Fvux: jå jag pratade om det här med er klass– föreståndare och nog är det 
en allvarlig situation) 
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Över hälften (60,9 %) av pauser mellan turer inträffar före ungdomarnas yttranden. Det 
är i likhet med de motsvarande svenska samtalen oftast frågan om att ungdomarna 
behöver tid för att reagera och planera sina svar efter den vuxnas frågor, som i de två 
utdragen nedan:  

 
Ex. (55) ur Skolresa 

(a) 
Fvux: onko sulla mitään ehdotusta miten me tämä asia ratkastaan oikeen 

käytännössä 
 ## 
Sfel: jos kaikki tulis puhumaan sinun kans tai sillai 
(Fvux: har du något förslag om hur vi löser saken i praktiken 
 ## 
Sfel: om alla i klassen skulle komma och prata med dig eller så där) 
 
(b) 
Fvux: voitteko te nyt ennen lähtöänne hotellista suorittaa osan 

korvauksista hetikäteisellä 
 ## 
Sfel: käteisellä no mehän ollaan nyt tämmösellä koulumatkalla eikö 

luokkaretkellä tai tämmösellä niin tuota tietenki me tarvitsetaan 
rahaa muihinkin asioihin että en minä tiijä [tykkääkö- 

(Fvux: kan ni nu innan ni åker ut från hotellet betala en del av 
skadesgörelserna genast kontant 

 ## 
Sfel: kontant nå nu är vi ju på en sån här skolresa eller klassresa eller på 

en sån här så vi som behöver pengar förstås till andra saker att jag 
vet inte om [dom tycker– 

 
Den kvantitativa analysen över pauserna i materialet ger vid handen att de flesta pauser 
hos de båda ungdomsgrupperna i samtliga kontexter förekommer under en talares tur. 
Pauserna markerar oftast någon typ av planering av det egna yttrandet och är speciellt 
frekventa i yttranden som talaren upplever som obehagliga eller som innehåller något 
som talaren antar att lyssnaren inte kommer att uppskatta. Pauser ser ut att fungera som 
ett slags garderingar och förekommer mycket ofta i samband med andra garderande 
uttryck eller osäkerhetsmarkörer. I de symmetriska svenska samtalen finns inte skillnader 
mellan de två ungdomsgrupperna. I de asymmetriska svenska kontrollsamtalen finns 
något fler pauser mellan turer än i samtal med de sverigefinska ungdomarna. Detta 
antyder att de svenska ungdomarna ligger något närmare den vuxnas sätt att bete sig, dvs. 
de inväntar oftare än de sverigefinska ungdomarna att den andra har pratat färdigt eller 
erbjuder åtminstone tillfälle för att göra det. 

Att ungdomarna i de symmetriska svenska samtalen gör flest pauser under turer, och 
inte mellan turer, sammanfaller med Norrbys (1996:192) iakttagelser om s.k. stafettal 
som karakteriserar i synnerhet närhetsstil: pauser mellan turerna är få, vilket leder till ett 
högt samtalstempo. Detta stämmer speciellt väl i de aktuella samtalen på båda språken 
mellan ungdomarna: pauser mellan turerna är mycket få och turerna följer på varandra 
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mycket snabbt. I de asymmetriska kontexterna ökar andelen pauser mellan turer hos 
ungdomarna, förutom hos de sverigefinska ungdomarna i samtal på svenska. Kvantitativt 
sett är deras pausbeteende identiskt i de två kontexterna på svenska, och i detta avseende 
ser de således inte ut att variera språkbruket alltefter olika sociokulturella kontexter i 
samma mån som de svenska ungdomarna gör.  

5.2.10  Språkhandling missnöje 

Att uttrycka missnöje är enligt artighetsteorin en språkhandling som hotar lyssnarens 
ansikte. Det gäller en negativ evaluering av lyssnarens handlingar, talaren vill visa att han 
inte uppskattar det som lyssnaren har gjort eller gör. Om en talare bestämmer sig för att 
genomföra en viss språkhandling har han olika alternativ att utgå ifrån beroende på den 
sociala kontexten han befinner sig. Han måste bl.a. beakta de aktuella deltagarnas sociala 
status visavi varandra, och vara medveten om vad det är för språkbruk som accepteras i 
denna kontext. När det gäller missnöje kan det uttryckas direkt då det inte finns risk för 
att någondera parten förlorar ansiktet. När statusskillnaden mellan deltagare däremot är 
stor och asymmetrisk, kan en talare med lägre status avstå helt från att realisera 
handlingen, eller genomföra den indirekt genom att förmildra den ansiktshotande 
effekten av yttrandet. Att uttrycka sig indirekt eller vagt innebär således att talaren bryter 
mot samarbetsprincipen – och har goda skäl till att göra det: att inte hota den andras 
ansikte, den andras integritet. 

Som redan ovan har påpekats är andraspråkstalare ofta benägna att föra över 
modersmålets former i andraspråket, vilket torde gälla i synnerhet mindre avancerade 
andraspråkstalare med deras ofta bristande språkfärdighet i andraspråket. Denna transfer 
kan emellertid också förekomma hos mer avancerade andraspråkstalare då de inte är 
medvetna om eventuella skillnader mellan modersmålets och andraspråkets konventioner 
om språkanvändning, dvs. de betraktar de två språken som identiska när det gäller det 
pragmatiskt korrekta språkbruket. 

I en undersökning av språkhandlingen klagan i hebreiskan syftar Olshtain och 
Weinbach (1987) till att skapa en beskrivning av de huvudsakliga semantiska 
formuleringarna för denna handling, och till att jämföra hur klagan realiseras av infödda 
och icke-infödda talare av hebreiska. Klagan innebär i regel att talaren uttrycker sitt 
missnöje eller sin irritation gentemot en förfluten eller pågående handling som har 
ogynnsamma konsekvenser för honom. Klagan riktas till lyssnaren som talaren betraktar 
som ansvarig för den anstötliga handlingen. Innan en klagan genomförs måste talaren 
emellertid överväga såväl den aktuella kontexten som både den egna och lyssnarens 
sociala roll. Talaren måste noga tänka igenom den aktuella situationen, dvs. om en 
klagan överhuvud kan genomföras och om den anstötliga handlingen kan rättas till i den 
aktuella situationen. (Olshtain & Weinbach, 1987:195f.) 

Olshtain och Weinbach (1987:199ff.) föreslår en uppsättning på fem strategier för att 
realisera en klagan. Den första strategin utgörs av ett diplomatiskt förhållningssätt, dvs. 
ett totalt undvikande av direkt och indirekt hänvisning både till handlingen och lyssnaren. 
Den andra är ett uttryck av irritation eller missnöje som på den lingvistiska nivån innebär 
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undvikande av direkt och explicit hänvisning till den anstötliga handlingen eller 
lyssnaren, men dock en klar anspelning om att något betraktas som anstötligt. Den tredje 
kategorin utgörs av en explicit klagan, dvs. talaren realiserar en öppen ansiktshotande akt 
mot lyssnaren, dock utan omnämnande av en eventuell sanktion. Språkligt innebär 
strategin en klar hänvisning till lyssnaren eller en handling, eller både och. Anklagelser 
och varningar utgör den fjärde strategin: talaren realiserar en öppen ansiktshotande akt 
och implicerar också en potentiell bestraffning. Språkligt innebär denna strategi 
användningen av tempusformen futurum och första person singularis. Den femte 
strategin utgörs av omedelbara hot: talaren går till öppet angrepp mot lyssnarens ansikte. 
Omedelbara hot är i presens med hänvisning till talaren eller lyssnaren eller bådadera och 
innefattar uttryck för omedelbarhet. Olshtain och Weinbach (ibid.) menar att det är dessa 
fem alternativ talaren kan välja mellan då han vill genomföra en klagan. Det är 
åtminstone två aspekter talaren dock bör överväga vid valet av strategi, dvs. lyssnarens 
sociala ansikte och möjligheten till en (potentiell) gottgörelse. 

I detta avsnitt studeras hur direkt de två ungdomsgrupperna genomför 
språkhandlingen missnöje i de två kontexterna. Valet av denna språkhandling beror 
främst på det analyserade materialet: de aktuella situationsuppläggningarna går ut på 
omständigheter där uttryck för missnöje väl kan väntas. Utgångspunkten i analysen är att 
studera om de två ungdomsgrupperna skiljer sig från varandra när det gäller deras sätt att 
genomföra handlingen, samt att studera om de sverigefinska ungdomarna i detta 
avseende beter sig på ett identiskt sätt i samtal på finska och på svenska. Det förväntade i 
detta material skulle innebära att direkta uttryck för missnöje kan förekomma i de 
symmetriska samtalen, medan de i de asymmetriska samtalen endast kan genomföras av 
de vuxna talarna. 

Ett direkt uttryck för missnöje definieras här som en talares helt öppna, explicita 
anklagelse mot lyssnaren. I hela materialet finns 130 belägg på uttryck för missnöje. Av 
dessa är 69,2 % direkta och 30,8 % indirekta språkhandlingar. 

I de symmetriska svenska samtalen förekommer övervägande direkta anklagelser: av 
samtliga uttryck för missnöje i dessa samtal är 78,1 % direkta och bara en dryg femtedel 
(21,9 %) indirekta. Det finns vidare en klar skillnad mellan de två ungdomsgrupperna: 
merparten (78,1 %) av uttrycken för missnöje realiseras av de sverigefinska ungdomarna 
och endast en dryg femtedel (21,9 %) av de svenska. Indirekta anklagelser förekommer 
enbart hos de sverigefinska ungdomarna. Ett exempel på en direkt anklagelse finns i 
exempel 56 nedan. Båda parterna är mycket upphetsade och oense om mobbing 
överhuvud sker, det blir överlappande tal och framhävande av det sagda genom stark 
betoning. I slutet kommer den sverigefinska talaren sedan med en öppen anklagelse mot 
sin svenska samtalspartner. 

 
 
Ex. (56) ur Mobbning 

Sfel: men det förklarar ju ingenting har du inte SETT hur hon går å 
[mobbar Tiina (ohb) 

Sel: vad då mobba] HON mobbar väl inte hon har ju problem HEMMA 
Sfel: men det är ju hon som mobbar hon mobbar ju Tiina JÄMT 
Sel: NÄ:Ä 
Sfel: JO:O [det gör hon just- 
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Sel: det har jag-] nä:ä, [det- inte tror jag- 
Sfel: har inte] d- JO:O [DET GÖR HON 
Sel: nä:ä] 
Sfel: jag har sett flera gånger när hon går å mobbar Tiina å Tiina har 

aldrig gjort någon någonting hon är sn- jätte snäll å ändå går dom 
alltid å mobba henne Å DU OCKSÅ DU REAGERAR JU INTE 
ALLS 

 
I exempel 57a är det däremot frågan om klart mer indirekta anklagelser hos den 
sverigefinska talaren. Redan i första yttrandet kommer den sverigefinska talaren med ett 
indirekt missnöjesuttryck som dock efterföljs av ett inlindande inlägg (dessutom 
skrattande). Detsamma gäller hennes egentliga anklagelse – att den andra klassen inte 
hade tillräckligt med varor – som följs av ett inlägg där den egna klassens ansvar för 
misslyckande framförs starkt. Ett ännu mer indirekt uttryck finns hos den sverigefinska 
talaren i 57b: han låter den andra veta att han är medveten om vad som har hänt och antar 
att även den svenska talaren har varit medveten om mobbningen men inte gjort någonting 
för att mobbningen skulle ta slut.  

 
Ex. (57) 

(a) ur Basar 
Sfel: egentligen så VAR det ju våran klass som gjorde det mesta jobbet 

men» 
Sel: ja:a 
Sfel: »å tycker väl några i eran klass då förstås <skrattar> att dom gjorde 

jobbet men 
Sel: jo:o men- 
Sfel: det var det där dom var så emot i våran klass att ni int hade- # att ni 

inte hade- va heter det nu VARER» 
Sel: mm 
Sfel: »det som ni sku ha å # så där å det var ju också- från våran klass 

fattades ju FOLK» 
Sel: jå 
Sfel: »så jag vet inte hur- det var bara några stycken som var kvar efter 

basaren å  sku städa 
 
(b) ur Mobbning 
Sfel: du Gunilla» 
Sel: [ja:a 
Sfel: »den här] # Maj» 
Sel: mm 
Sfel: »det är din polare 
Sel: ja:a 
Sfel: har du märkt att hon är- hon är inte så schysst mot Tiina? 
Sel: nä:ä men jag har märkt att hon är lite öh konstig såhär hon har 

problem (ohb) 
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Sfel: nä jag tycker det är jävligt bara när hon håller på å- jävlas med 
TiinaSel: va har hon gjort [då 

Sfel: för det] andra 
Sel: va gör hon då 
Sfel: nå hon håller på å reta henne å mobba henne på olika sätt 
 # 
Sel: [ja 
Sfel: borde] göra någonting åt det 
 

Att gardera sig på detta sätt bidrar således till att förmildra den ansiktshotande effekten 
av ett missnöjesuttryck. Det är i synnerhet i Mobbning de sverigefinska ungdomarna är 
indirekta: det gäller ett känsligt ämne, och deras uppgift är att ta upp det och också 
anklaga den andra för att denna inte har gjort någonting åt saken. 

I de symmetriska finska kontrollsamtalen förekommer endast direkta uttryck för 
missnöje. Det gäller t.o.m. när något hypotetiskt uttrycks som i sista yttrandet i följande 
exempel: 

 
Ex. (58) ur Basar 

Sfel16: mitä jos piettäis uuet myyjäiset # [sitte 
Sfel15: no] vaikka 
Sfel16: paitsi ei se käy kö te ootta aina– lintsaatta siitä myyjäisistä 

kumminki ootta kotona tai josaki muualla että kumminkaa tuu me 
saamma taas siivota ja kaikki [muu siellä 

(Sfel16: hur skulle det vara att ha en basar till #  [sen 
Sfel15: nå] varför inte 
Sfel16: fast det går inte då ni ändå alltid är– skolkar från basaren ändå är 

hemma eller nån annanstans ni kommer ändå inte vi får igen städa 
och göra allt [annat där) 

 
I de asymmetriska svenska samtalen förekommer 86,8 % av missnöjesuttrycken hos den 
vuxna talaren och 13,2 % hos ungdomarna, vilket är det förväntade. 73,7 % av samtliga 
uttrycken är indirekta, och endast 26,3 % direkta. Den vuxna talaren uttrycker sitt 
missnöje övervägande indirekt (81,8 % av hans samtliga anklagelser), även om han i 
princip på basis av sin status skulle kunna uttrycka sig på ett direkt sätt. Detta antyder 
således en mer respektbaserad stil hos den vuxna talaren. Anklagelser hos de 
sverigefinska ungdomarna är få men övervägande direkta: 80 % av deras 
missnöjesuttryck presenteras öppet och direkt. Ett extremt exempel på detta finns i den 
sverigefinska talarens nästsista yttrande i följande exempel: 

 
Ex. (59) ur Skolresa 

Svux: ja:a men vet du om det är så att ni i Haparanda tycker om å SPY å 
hacka på väggarna å skrika som babianerna på Skansen» 

Sfel: mm 
Svux: »då tycker inte jag ni ska komma hit till Stockholm för här gör vi på 

ett annat sätt 
Sfel: ja här klagar ni bara 



 

 

136

 

Svux: jaha 
Sfel: mm så vi får inte våra rum tillbaka 
 

I de asymmetriska kontrollsamtalen på svenska ser ungdomarna däremot ut att väl beakta 
de sociala omständigheterna: missnöje uttrycks enbart av den vuxna talaren. Av hans 
missnöjesuttryck är 75 % direkta, vilket vittnar om ett mer närhetsbetonande 
förhållningssätt gentemot ungdomarna jämfört med hans beteende i samtal med de 
sverigefinska ungdomarna. Den vuxna svenska talarens sätt att bete sig inför de två 
ungdomsgrupperna är intressant: han är övervägande indirekt med de sverigefinska 
ungdomarna och klart mer direkt med de svenska ungdomarna. De sverigefinska 
ungdomarna kommer ofta med öppna missnöjesuttryck, medan de svenska ungdomarna 
undviker att göra detta inför en talare med högre status. Detta ser ut att ha en viss 
påverkan på den vuxna talarens beteende: han verkar vara en aning närmare de svenska 
ungdomarna och betraktar dem som mer likställda jämfört med de sverigefinska 
ungdomarna. 

I de asymmetriska samtalen på finska finns inga belägg på missnöjesuttryck hos 
ungdomarna, och enbart direkta hos den vuxna finnen.  

Utgående från de två samtalskontexterna, den ena utan status− eller maktskillnad 
mellan deltagarna, och den andra med sådan skillnad, kunde man anta att missnöje i de 
symmetriska samtalen uttrycks på ett mer direkt sätt jämfört med i de asymmetriska 
samtalen. I de asymmetriska samtalen framhävs deltagarnas oberoende: för att inte tränga 
sig på eller hota den andras integritet kan talarna snarare väntas använda sig av indirekta 
uttryck, medan man i de symmetriska samtalen mellan jämlika deltagare kan komma med 
mer direkta inlägg. Den aktuella analysen visar att de två ungdomsgrupperna följer de 
framförda antagandena över distans− och maktrelationer mellan talarna när de pratar 
förstaspråket finska respektive svenska: i de symmetriska samtalen kommer de med 
direkta anklagelser, medan de inför den vuxna talaren tolkar kontexten så att 
språkhandlingen inte kan genomföras. 

Analysen ger vidare vid handen att de sverigefinska ungdomarna på andraspråket 
svenska avviker i sitt beteende från både de svenska ungdomarna och från sitt eget 
beteende på finska. Detta ser ut att gälla de båda kontexterna − i något högre grad de 
asymmetriska kontexterna. Att de sverigefinska ungdomarna avviker från de svenska 
ungdomarna i synnerhet i den asymmetriska kontexten antyder att de inte tar hänsyn till 
den sociala kontexten − dvs. om direkta handlingar är tillåtna eller om mer indirekta 
talesätt förutsätts − och följaktligen beter sig som i en mer symmetrisk situation. 



 

6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I föreliggande avhandling har jag studerat ett antal drag som förekommer i talat språk för 
att redogöra för om avancerade andraspråkstalare använder sig av andraspråket på 
samma sätt som förstaspråkstalare. Materialet utgörs av simulerade samtal mellan 
sverigefinska och svenska ungdomar, samt mellan dessa ungdomar och en vuxen talare. 
Som kontrollmaterial analyseras samtal på finska mellan de berörda sverigefinska 
ungdomarna, samt mellan dessa ungdomar och en vuxen finne. Samtalssituationerna 
mellan ungdomarna är socialt symmetriska, det gäller således samtal mellan jämställda 
samtalsparter. De asymmetriska situationerna mellan ungdomarna och en vuxen talare 
understryker däremot social distans mellan deltagarna. Avsikten med att analysera dessa 
slags situationer har varit att studera om de sverigefinska ungdomarna kan variera bruket 
av andraspråket i två olika kontexter, i vilka olika slags språkbruk är en förutsättning. 

Avsikten med att samla in material i form av simulationer var att få så representativt 
material som möjligt. Analysen gäller inte de valda företeelserna i sig utan dessa utgör 
underlag för en studie av pragmatisk språkinlärning. Simulationer visade sig vara ett sätt 
att erhålla spontant tal hos en större grupp andraspråkstalare med liknande språklig och 
kulturell bakgrund med avseende på andraspråksutvecklingen. Olika typer av eliciterande 
tester eller kontrollerade rollspel skulle väl ha utnyttjats, men dessa ger något olika data: 
de är vanligtvis icke−interaktiva, språket varierar mindre och förhandlande uteblir. Det 
aktuella materialet visar tydligt att simulationer representerar spontant språk: de är 
interaktiva, innehåller rikligt med förhandlande samt företeelser som i allmänhet 
karakteriserar autentiskt, spontant språk. 

Den teoretiska ramen i analysen är artighetsteori och den metodologiska 
utgångspunkten diskursanalys. Analysen gäller ett antal utvalda företeelser som 
förekommer i samtal. Jag analyserar företeelserna kvantitativt för att på så sätt kunna 
beskriva samtalsstilen hos de aktuella informanterna. 

Att analysera vissa företeelser i samtalen innebär ett val. I denna avhandling har jag i 
valet dels utgått från tidigare undersökningar, dvs. jag har valt att analysera sådana 
fenomen som påvisats vara frekventa i svenska ungdomars samtal. Dels har jag utgått 
från materialet och analyserat sådana drag som visat sig vara av betydelse för syftet i hela 
arbetet, dvs. uppmärksammat sådant som kan avslöja något om samtalsstilen hos de 
sverigefinska och svenska ungdomarna. Att göra diskursanalys som baseras på 
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kvantitativa uppgifter om de undersökta fenomenen kan givetvis ifrågasättas och 
diskuteras. För att komma åt den globala samtalsstilen som gäller hos en individ i ett helt 
samtal krävs enligt min mening att förekomsten av vissa drag räknas kvantitativt. En 
kvantitativ analys möjliggör vidare en jämförelse av samtalsbeteendet hos de två 
ungdomsgrupperna, samt mellan de berörda språken. 

Analysen av de valda dragen ger vid handen att de sverigefinska ungdomarnas 
samtalsbeteende avviker från de svenska ungdomarnas i flera avseenden. De 
sverigefinska ungdomarnas samtalsstil kan karakteriseras som något mer ungdomlig i 
jämförelse med de svenska ungdomarnas, eftersom de förstnämndas tal har högre 
frekvens ungdomliga drag. De använder bl.a fler vardagliga ord och citat samt varierar 
röststyrka i större utsträckning än de svenska ungdomarna. Dessa drag anses höra till 
närhetsstil, som i allmänhet kännetecknar ungdomarnas språkbruk. De svenska 
ungdomarnas samtalsbeteende ser ut att i högre grad likna den vuxna svenska talarens 
beteende. De sverigefinska ungdomarnas samtalsstil i de symmetriska svenska samtalen 
är vidare annorlunda än i de motsvarande finska samtalen. Deras beteende i de finska 
samtalen är något mer avståndstagande än i de svenska samtalen. Den största avvikelsen 
hos de sverigefinska ungdomarna är deras beteende i de asymmetriska svenska samtalen. 
Att de sverigefinska ungdomarna avviker från de svenska ungdomarna i synnerhet i den 
asymmetriska kontexten antyder att de inte överväger den sociala kontexten i samma mån 
som de svenska ungdomarna gör, och följaktligen beter sig som i en socialt mer 
symmetrisk situation. De ser ut att förvänta sig intimitet och solidaritet i den 
asymmetriska kontexten på samma sätt som i den symmetriska kontexten. Detta är dock 
inte fallet i de finska samtalen där de sverigefinska ungdomarna klart beaktar den vuxnas 
högre sociala ställning och vidhåller en formell situation − och detta i högre grad än de 
svenska ungdomarna i motsvarande situationer. 

Talarens globala samtalsstil avspeglar alltid de kulturellt betingade antagandena om 
distans- och maktrelation mellan samtalsparter. Intresset i föreliggande analys är inriktat 
på frågan hur samtalsstilen påverkas av att talarna har en tvåspråkig, tvåkulturell bak-
grund. Med avseende på de aktuella sverigefinska informanterna är den centrala frågan 
således hur de beter sig i kommunikation på sina två språk, dvs. om de för över det ena 
språkets (den ena kulturens) stil till kommunikation på det andra språket (den andra 
kulturen). Även om det är fråga om mycket avancerade andraspråkstalare, tyder den 
aktuella analysen på att det finns drag i deras andraspråk svenska som avviker från de in-
födda talarnas språkbruk. 

När det gäller den globala samtalsstilen på andraspråket svenska, avslöjar analysen 
inga tecken på pragmatisk transfer från de sverigefinska informanternas förstaspråk 
finska över till deras svenska − eller omvänt. De ser ut att följa den finska samtalsstilen i 
samtal på finska men avviker såväl från denna som från den svenska samtalsstilen när de 
kommunicerar på andraspråket svenska. Studierna av Kataja och Kuure (1991) och 
Kuure och Sandbäck (1991), som gäller sverigefinska ungdomar i Stockholmsområdet, 
visar liknande tendenser. De sverigefinska ungdomarna i denna analys är medvetna om 
skillnaderna mellan den svenska och finska samtalsstilen, eftersom deras svenska 
samtalsstil är nära de inföddas, dvs. närhet snarare än oberoende mellan talarna 
förutsätts.  De realiserar emellertid ofta denna närhet på ett avvikande sätt jämfört med 
svenskar (rakt på sak resp. positiva strategier i stället för indirekta strategier). 
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Enligt intervjuerna känner de sverigefinska ungdomarna sig övervägande som 
svenskar. De har alltid bott i Sverige och lärt sig svenska redan i tidig barndom. I 
retrospektionerna efter inspelningarna anger informanterna vidare att det var lättare för 
dem att genomföra samtalen på svenska än på finska. När det gäller informanternas 
tvåspråkighet är de ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv successivt tvåspråkiga, dvs. 
de har börjat tala andraspråket först efter tre års ålder. Denna information bygger 
emellertid på informanternas egen bedömning och kan således inte tas som ett absolut 
faktum. Eftersom informanterna är födda i målspråksmiljön, är det högst möjligt att de 
tidigare än vad de själva anger har kommit i kontakt med det svenska språket. Ur ett 
sociolingvistiskt perspektiv är de andraspråkstalare (i motsats till 
främmandespråkstalare): andraspråksinlärningen har inneburit en hel del informell 
inlärning vid sidan av den formella inlärningen i skolan. Enligt intervjuerna med 
personer som har kontakt med de sverigefinska ungdomarna avslöjar det talade språket 
inte att det är fråga om sverigefinnar och inte om svenskar. På basis av de olika 
delfaktorerna kan det således fastslås att det gäller mycket avancerade andraspråkstalare. 
Vidare tyder användningen av de två språken på att de väl kan betraktas som helt 
tvåspråkiga individer: båda språken används dagligen både i och utanför hemmet, även 
om språkanvändningen tenderar att förbli diglossisk.  

Enligt Kuure (1997:46) kan skillnader mellan sverigefinska och svenska ungdomars 
samtalsstil vara beroende av att de sverigefinska talarna helt medvetet väljer sådana 
samtalsstrategier i samtal på andraspråket svenska som framhäver deras etniska 
bakgrund. Detta är emellertid knappast en trovärdig förklaring till skillnader mellan de 
sverigefinska och svenska ungdomarna i denna avhandling. Det var i Kuures studie fråga 
om sverigefinnar i Stockholmsområdet, medan de föreliggande informanternas hemort är 
en ort där finskan kan användas dagligen. Det gäller individer som associerar sig starkt 
med svenskhet och det svenska språket, vilket åtminstone delvis kan få en förklaring i 
områdets historia: trots finskans starka ställning på orten har finskan haft en klart sämre 
status jämfört med svenskan. Det är därför dessa sverigefinska ungdomar knappast kan 
anses vilja betona sin finska bakgrund, utan snarare söker bete sig på ett svenskt sätt. 

Att de undersökta sverigefinska ungdomarna ändå avviker i sitt svenska beteende från 
svenska ungdomar kan däremot bero på att de missuppfattar eller feltolkar i synnerhet 
den vuxna svenska talarens svenska sätt att tala, att de inte är medvetna om (den relativa) 
skillnaden mellan den finska och svenska samtalsstilen överhuvud. När den vuxna 
svenska talaren talar på ett svenskt sätt och betonar närhet mer än den vuxna finska 
talaren med det typiska finska sättet att samtala, kan de lätt tolka denna svenska 
samtalsstil som ett bevis på symmetri och jämlikhet och beter sig därefter. I hur hög grad 
denna avvikelse kan vara utvecklingspsykologiskt betingad är en fråga som denna analys 
inte kan ge ett entydigt svar på. Det har visats att avvikelser i andraspråkstalares 
samtalsstil på andraspråket i jämförelse med infödda talare beror på en "diskursaccent" 
som anses finnas hos språkinlärare som först i senare ålder börjar använda andraspråket 
(jfr t.ex. Scarcella 1983), att de inte kan nå infödd nivå i andraspråkets pragmatik. 
Överfört på informanterna i föreliggande studie innebär detta att inte heller mycket kom-
petenta talare av svenska som andraspråk kan nå infödd kompetensnivå i ett andraspråks 
pragmatik. Frauruds (2002) iakttagelser om en enda varietet i andraspråkstalares 
andraspråk torde gälla i synnerhet mindre avancerade språkinlärare. Här gäller det 
mycket avancerade andraspråkstalare, vilka − som de finska samtalen visar − är 
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medvetna om hur språkbruket behöver anpassas alltefter den sociokulturella kontexten. 
Att de inte ser ut att göra det i de svenska samtalen kan bero på den ovannämnda 
missuppfattningen av infödda svenska talarnas samtalsstil. Förklaringen till avvikelser i 
samtalsstilen är således snarare kulturellt än utvecklingspsykologiskt betingade. 

Kan man då fastslå att det finns en sverigefinsk samtalsstil på svenska som avviker 
från infödda svenskars samtalsstil? Den aktuella analysen och tidigare studier tyder på 
detta. Orsakerna till en egen samtalsstil kan variera beroende bl.a. på talarnas 
färdighetsnivå i andraspråket eller vistelsetiden i målspråksmiljön. En andraspråkstalares 
pragmatiska färdighet i andraspråket är beroende av ett komplex av faktorer, varför 
analysen av samtalsstil i ett andraspråk alltid behöver beakta de omständigheter som 
gäller just för dessa talare. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 
 
 
 
1. NAMN:___________________________________________________ 
 
2. FÖDELSEORT OCH DATUM:___________________________________________ 
 
3. SKOLA:__________________________________________________________ 
 
4. MORS MODERSMÅL:____________ 5. FARS 
MODERSMÅL:_________________ 
 
OBS! OM DU HAR SVARAT SVENSKA BÅDE PÅ FRÅGA 4 OCH 5, RÄCKER 
DET NU FÖR DIN DEL. TACK! ANNARS FÅR DU FORTSÄTTA NEDAN. 
 
6. JAG HAR BOTT I SVERIGE_________ ÅR 
  I FINLAND_________ ÅR 
 
7. JAG HAR GÅTT I SKOLA  I SVERIGE_____ ÅR 
              I FINLAND_____ ÅR 
 
8. MIN DAGHEMSGRUPP VAR FINSKSPRÅKIG / SVENSKSPRÅKIG 
 
9. MIN DAGMAMMA VAR FINSKSPRÅKIG / SVENSKSPRÅKIG 
 
10. MIN FÖRSKOLA VAR FINSKSPRÅKIG / SVENSKSPRÅKIG 
 
11. GRUNDSKOLANS LÅGSTADIUM VAR FINSKSPRÅKIGT / 
SVENSKSPRÅKIGT 
 
13. GRUNDSKOLANS MELLANSTADIUM VAR 
FINSKSPRÅKIGT/SVENSKSPRÅKIGT 
 
14. GRUNDSKOLANS HÖGSTADIUM ÄR FINSKSPRÅKIGT/ SVENSKSPRÅKIGT 
 
15. SENASTE BETYG: 
 A. Medeltal:_________ 
 B. Svenska:__________ 
 C. Finska:__________ 
 D. Engelska:________ Kurs:__________________ 
 E. Tyska/franska/något annat språk:______________ 
 F. Matematik:_______ Kurs:__________________ 
 
16. VILKET SPRÅK TALAR DU MED DIN MAMMA? 
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 A. bara finska 
 B. mest finska men också svenska 
 C. lika mycket finska och svenska 
 D. mest svenska men också finska 
 E. bara svenska 
 F. något annat språk:__________________ 
 
17. VILKET SPRÅK TALAR DU MED DIN PAPPA? 
 A. bara finska 
 B. mest finska men också svenska 
 C. lika mycket finska och svenska 
 D. mest svenska men också finska 
 E. bara svenska 
 F. något annat språk:__________________ 
 
 
18. VILKET SPRÅK TALAR DU MED DINA SYSKON? 
 A. bara finska 
 B. mest finska men också svenska 
 C. lika mycket finska och svenska 
 D. mest svenska men också finska 
 E. bara svenska 
 F. något annat språk:__________________ 
 
19. VILKET SPRÅK ANVÄNDER DU MED DINA FINSKSPRÅKIGA KOMPISAR? 
 A. bara finska 
 B. mest finska men också svenska 
 C. lika mycket finska och svenska 
 D. mest svenska men också finska 
 E. bara svenska 
 F. något annat språk:__________________ 
 
20. SOM BARN BÖRJADE JAG TALA SVENSKA NÄR JAG VAR ____ÅR 
GAMMAL 
 
21. SOM BARN TALADE JAG SVENSKA: (MED VEM? / VAR?) 
 
_________________________________________________________________ 
 
22. BERÄTTA MED DINA EGNA ORD MERA FÖR OSS OM HUR DU TIDIGARE 
HAR ANVÄNT OCH NU ANVÄNDER FINSKA OCH SVENSKA (OM DU VILL 
OCH HAR TID)! 
 
TACK FÖR DIN HJÄLP! 



 

Bilaga 2. Instruktioner för deltagarna i simulationerna 
 

A. MOBBNING/Instruktioner för de sverigefinska eleverna 

 
Du Marko Virtanen/Kirsi Nieminen är en sverigefinsk elev som går i skolan. Du har både 
finska och svenska vänner som du umgås med i skolan och under fritiden. På sistone har 
en sak börjat oroa dig. En svensk flicka Gunilla Karlsson/en pojke Peter Karlsson, som 
du rätt bra känner, har börjat bete sig lite konstigt. Du har t o m lagt märke till att 
Maj/Sven, en bra vän till Gunilla/Peter, har varit med i att mobba en finsk flicka Tiina/en 
finsk pojke Pekka i skolan. Tiina/Pekka har nyligen flyttat till stan och har inte så många 
vänner än. Maj/Sven känner du egentligen dåligt. Nu har du äntligen beslutat ta itu med 
saken. Du känner inte så väldigt bra Tiina/Pekka men gillar henne/honom i alla fall och 
pratar med henne/honom då och då. Du känner bra Gunilla/Peter och skulle fortfarande 
vilja betrakta henne/honom som din vän. Det är just därför du vill allvarligt prata med 
henne/honom om hennes/hans beteende på sistone. I alla fall, tänker du, hur det nu än 
blir, måste mobbningen ta slut. Du ser Gunilla/Peter närma dig och tänker nu passa på 
tillfället att prata med henne/honom om varför Maj/Sven är med i att mobba Tiina/Pekka 
utan att Gunilla/Peter gör något åt saken. 

 

B. MOBBNING/Instruktioner för de svenska eleverna 

 
Du Gunilla/Peter Karlsson är en svensk elev som går i skolan. Du har mest svenska 
vänner, som du umgås med i skolan och under din fritid, men du känner också några 
sverigefinska elever. Egentligen så är en sverigefinsk elev, Marko Virtanen/Kirsi 
Nieminen en ganska god vän till dig. På sistone har du dock inte träffat honom/henne av 
någon anledning. Du har väl sysslat mycket med sådant som Marko/Kirsi inte är 
intresserad av. Du har lagt märke till en sak, som är lite irriterande och pinsam. En av 
dina nära vänner, Maj/Sven, har haft stora svårigheter hemma. Det har varit mycket svårt 
för henne/honom på sistone, och du vill hjälpa henne/honom. Hon/han är ju din vän. Men 
du vet faktiskt inte, vad du borde göra. På grund av sina problem, det tycker du i alla fall, 
har Maj/Sven under de senaste veckorna betett sig lite konstigt. Hon/han har till och med 
mobbat ganska grovt sina skolkamrater, svenska så väl som sverigefinska, som du inte 
känner till. Nu ser du Marko Virtanen/Kirsi Nieminen komma till dig, och han/hon ser ut 
så som om han/hon hade nånting på hjärtat. 

 



 

Bilaga 3. Översikt över fördelningen av pragmatiska 
partiklar i de enskilda samtalen 

 

Tabell 6. Andelen pragmatiska partiklar i de symmetriska svenska samtalen. 

Samtal nr Antal ord/talare Andel pragmatiska partiklar 
1 

 
Sfel
Sel

621
363

8,2 
21,6 

4 
 

Sfel 
Sel

213
71

3,9 
19,3 

13 
 

Sfel
Sel

132
316

10,2 
10,9 

14 
 

Sfel
Sel

402
645

6,7 
8,0 

36 
 

Sfel 
Sel

292
263

9,5 
13,6 

37 
 

Sfel
Sel

226
251

5,6 
13,7 

38 
 

Sfel
Sel

637
532

6,7 
9,8 

39 
 

Sfel
Sel

543
550

12,9 
11,8 

40 
 

Sfel
Sel

160
198

8,0 
18,6 

 
 

Tabell 7. Andelen pragmatiska partiklar i de symmetriska finska samtalen. 

Samtal nr Antal ord/talare Andel pragmatiska partiklar 
12 

 
Sfel 
Sfel

228
554

22,7 
7,4 

33 
 

Sfel 
Sfel

259
307

9,2 
4,8 

34 
 

Sfel 
Sfel

146
121

8,8 
14,0 

50 
 

Sfel 
Sfel

139
143

6,4 
10,3 

51 
 

Sfel 
Sfel

78
127

12,3 
12,9 
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Tabell 8. Andelen pragmatiska partiklar i de asymmetriska svenska samtalen. 

Samtal nr Antal ord/talare Andel pragmatiska partiklar 
8 

 
Sfel 

Svux
338
917

19,1 
9,0 

9 
 

Sfel 
Svux

483
871

13,2 
9,7 

28 
 

Sfel
Svux

422
966

13,5 
1,3 

29 
 

Sfel
Svux

346
706

15,5 
2,3 

41 
 

Sfel
Svux

224
552

15,9 
4,1 

42 
 

Sfel
Svux

687
1056

11,4 
3,9 

43 
 

Sfel
Svux

736
1127

12,7 
6,5 

44 
 

Sfel
Svux

1427
1393

9,7 
5,3 

45 
 

Sfel
Svux

484
956

15,1 
5,2 

 
 

Tabell 9. Andelen pragmatiska partiklar i de asymmetriska svenska kontrollsamtalen. 

Samtal nr Antal ord/talare Andel pragmatiska partiklar 
10 

 
Sel 

Svux
431
829

14,8 
1,3 

11 
 

Sel 
Svux

132
507

12,3 
0,8 

30 
 

Sel
Svux

530
830

9,4 
1,4 

31 
 

Sel
Svux

539
918

6,6 
2,5 

32 
 

Sel
Svux

651
931

0,9 
1,8 

46 
 

Sel
Svux

264
394

11,7 
18,6 

47 
 

Sel
Svux

276
397

12,7 
12,5 

48 
 

Sel
Svux

82
192

14,6 
16,2 

49 
 

Sel
Svux

171
420

11,1 
12,4 
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Tabell 10. Andelen pragmatiska partiklar i de asymmetriska finska samtalen. 

Samtal nr Antal ord/talare Andel pragmatiska partiklar 
35 

 
Sfel

Fvux
133
479

22,0 
0,8 

52 
 

Sfel 
Fvux

181
376

8,1 
1,6 

53 
 

Sfel 
Fvux

332
371

9,2 
0,8 

54 
 

Sfel 
Fvux

326
346

8,5 
1,4 
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