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Sammandrag 

Språkliga repertoarer är ett begrepp som beskriver de totala språkliga resurser som en individ 

besitter. Syftet med denna studie är att undersöka hur sfi-elever använder och upplever sina 

språkliga repertoarer hemma, i skolan och på arbetet, något som i sin tur kan ge insikter om 

hur deras språkande påverkas av språkliga ideologier. Fyra sfi-elever på kurs C och D har målat 

tre språkliga porträtt som representerar fritid, skola och arbete, och redogjort för dessa. Studien 

fann att deltagarna för det mesta använder hela sina språkliga repertoarer på fritid och arbete, 

men i skolan är det svenska som dominerar, med inslag av engelska. Flera deltagare upplevde 

frustrationer i inlärningen av svenskan, men de var ändå motiverade till att kämpa eftersom de 

ansåg att en god språklig kompetens skulle kunna leda till bättre möjligheter i framtiden. 

Slutsatserna av studien är att vuxna invandrare påverkas av en stark monolingvistisk ideologi, 

då de kämpade för att kunna tala enbart svenska i alla sammanhang, samt att det i Sverige finns 

språkliga hierarkier, där svenska och till viss del engelska är de viktigaste språken, medan andra 

språk osynliggörs. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, språklig repertoar, språkligt porträtt, svenska för 

invandrare 
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1 Inledning 

Att flytta till ett nytt land och lära sig ett nytt språk är förenat med många utmaningar, ofta 

kopplade till språket. Det handlar om att lära sig ett nytt språk, och dessutom uppstår många 

osäkerhetsmoment när man inte upplever det nya språket som ett tillförlitligt 

kommunikationsredskap. I en studie av några migranters upplevelser av att använda svenska 

som ett andraspråk visar Hughes Tidlund (2016:61–62) att de hamnar i en unik situation där 

man hela tiden måste förhålla sig till sin roll som dels invandrare, dels andraspråkstalare. Även 

en person som besitter breda språkliga resurser utöver svenska kan uppleva skamkänslor om 

den internaliserar en bild av sig själv som ”undermålig i relation till en idealiserad norm och 

inte vill ertappas som en avvikare” (Ahlgren, 2016:159). Ahlgrens studie visar att 

språkkunskaper inom majoritetsspråket bidrar till att legitimera ens rätt att tala, och 

andraspråkstalare måste hela tiden förhålla sig till majoritetssamhället (s. 146). Både Hughes 

Tidlunds och Ahlgrens studier fokuserar framför allt på inställningen och användningen av 

andraspråket, varför intresset i denna undersökning ligger i att utforska hur det är att vara 

flerspråkig i Sverige och hur invandrade vuxnas språkbruk påverkas av språkideologier. 
Undersökningen grundas också till viss del på min egen roll och egna erfarenheter som 

lärare på sfi, där jag ofta ser att språkliga resurser utöver svenskan kommer till användning i 

inlärningen av ett nytt språk, framförallt i den tidiga inlärningen. Andra resurser kan givetvis 

användas för att överbrygga det språkliga gapet dels mellan lärare och elev, dels mellan olika 

elever. Länge har man i språkundervisning förespråkat en separation av första- och andraspråk, 

då man betraktat användningen av andra språk än det som ska läras in som störande för 

inlärningen (García & Wei, 2018:84), samtidigt som man numer i forskningen ser många 

fördelar med att tillåta språkinlärare att nyttja alla sina språkliga resurser (ibid.185). 

Användningen av inlärarens hela språkliga repertoar är gynnsam för exempelvis komplexa 

instruktioner, relationsbygge, för att undersöka om inläraren tagit till sig undervisning och 

instruktioner.  Detta finns dock inte alltid reflekterat i alla språkinlärningsmiljöer; bland annat 

har man visat att testsituationer inom sfi gynnar en monolingvistisk ideologi om språk (Rydell, 

2018b:75) – att svenska är det enda språk som bör användas. I sin C-uppsats använder Östevik 

(2018:24) språkliga porträtt för att visa att det i den svenska gymnasieskolan råder vissa 

språkliga hierarkier. Kunskaper inom svenska och engelska värderas högt, medan andra språk 

inte får särskilt mycket rum i undervisningen. Dock reflekterar denna till stor del enspråkiga 

norm inte alltid den sociolingvistiska verkligheten som exempelvis sfi-elever lever och verkar 
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i; istället kan de röra sig i många språkliga kontexter, både på fritiden, i skolan och på arbetet. 

Dessa resurser kan beskrivas i form av en språklig repertoar: en sorts språklig verktygslåda 

som alla människor besitter och där olika språkliga tillgångar kan plockas fram och användas 

för olika syften (Gumperz, 1964). 

Språkliga resurser utöver svenska har alltså nytta både i vardagen och i undervisningen, och 

denna studie ämnar bredda forskningsfältet kring flerspråkighet genom att undersöka hur 

individer lever i sin vardag genom sina språkliga resurser, samt hur sfi-deltagarna upplever att 

sfi-undervisningen utvecklar dessa flerspråkiga kompetenser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att förstå hur flerspråkiga vuxna beskriver och använder sina 

språkliga repertoarer i vardag, skola och arbetssammanhang, för att se om sättet de beskriver 

och använder sina språk kan indikera hur de påverkas av förhärskande språkideologier. 

Undersökningen ska besvara följande frågor: 

 

• Hur använder sfi-eleverna sina språkliga repertoarer i vardag, skola och 

arbetssammanhang? 

• Hur upplever sfi-eleverna sina språkliga repertoarer i vardag, skola och 

arbetssammanhang? 

• Vilka språkideologier manifesteras i sfi-elevernas redogörelser för sina språkliga 

repertoarer? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning. I avsnitt 

2.1. redogör jag för begreppen språkideologi och i avsnitt 2.2. för språkliga repertoarer, för att 

skapa en grund för att förstå de språkliga porträtten som målas upp av studiens deltagare. I 

avsnitt 2.3. presenteras principen bakom metoden språkliga porträtt, samt tidigare forskning i 

Sverige med denna metod.  
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2.1 Språkideologi 

Språkideologier är samhälleligt utbredda föreställningar om språk och språkbruk som påverkar 

och avgör hur språk bevaras, brukas och bedöms på både makro- och mikronivå. De kulturella 

normerna kring språk och språkbruk påverkar politiska beslut kring språklagar, språkval på 

arbetsplatser, samt individers egna språkval, men den rådande ideologin avgör också hur 

språkvalet mottas (Horner & Weber, 2012:16). Nedan presenteras några språkideologier som 

är vanligt förekommande inom flerspråkighetsforskning. 

Språkideologier kan anta många olika former, som dock kan vara nära besläktade. Ett sätt 

att se på språk är att kategorisera olika språkpraktiker i termer som språk och dialekt, där 

”språk” är det överordnade och högst värderade, trots att gränsen mellan språk och dialekt ofta 

är mycket godtycklig. Med den synen på språk skapas så kallade språkhierarkier (Horner & 

Weber, 2012:16), och då finns en tendens att uppmuntra och stötta en specifik typ av 

språkanvändning.  

Nära relaterad är ideologin om ett standardspråk, där språk ses som avgränsade entiteter 

som bör användas enligt ett standardiserat – men inte alltid explicit – system, och ideologin 

upprätthålls genom kodifieringsritualer där språklig korrekthet är målet (Horner & Weber, 

2012:17). Individer som avviker från det standardiserade språket kan då antas vara 

inkompetenta även i avseenden orelaterade till språket. 

Detta är sant även för purismideologin, där språkets naturliga tendens att förändras aktivt 

motarbetas genom ansträngningar att bevara språket (Horner & Weber, 2012:20). 

Standardspråket behandlas som ett komplett och rent system som kan behärskas fullt ut, något 

som aktualiserar Strouds (2013:319) begrepp om halvspråkighet. De som avviker från 

standardsspråket betraktas som halvsspråkiga och därmed mindre kompetenta även inom andra 

områden (Rydell, 2018b:18).  

 

Modersmålsideologin förutsätter att alla har ett språk som är deras ”riktiga”, ett antagande 

som blir problematiskt när en person lärt sig flera språk från ung ålder. Här skapas också en 

naturlig gräns mellan infödda talare av ett språk och inlärare av detsamma, där den infödda 

talaren, i samhällets ögon, äger mer rätt till språket än inläraren (Horner & Weber, 2012:18–

19). En nation – ett språk-ideologin antar att språk är sammanlänkade med länder, och därmed 

är även språket en indikation på nationell identitet (Horner & Weber, 2012:18). 

Språkideologier har ett starkt normerande inflytande i sociala kontexter, och de spelar en 

viktig roll i social inklusion och exklusion (Horner & Weber, 2012:16). En person som inte 
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passar in i normen för språkbruk i ett visst sammanhang kan alltså exkluderas på grund av 

avvikelser. Ett exempel på detta återfinns i en undersökning av språklig socialisation hos barn 

i Danmark, där man såg att barn tillrättavisade varandra när minoritetsspråk användes i närvaro 

av enspråkiga dansktalande barn. I samma undersökning uppgav också föräldrarna till 

flerspråkiga barn att de var positivt inställda till den monolingvistiska kulturen på skolan – att 

lära sig på danska ansågs vara mer gynnsamt än att blanda in andra språk (Karrabæk, 2013). 

Dessa attityder återfanns hos barnen som uppvisade en vilja att distansera sig från 

minoritetsspråket; attityder från klasskamrater, föräldrar och skolans personal föder alltså en 

negativ inställning till den flerspråkiga identiteten (Karrabæk, 2013:371). Busch (2017:52) 

förklarar detta fenomen genom att rådande språkideologier översätts till attityder till språk som 

påverkar individers uppfattning av sig själva och andra som talare. I förlängningen påverkar 

dessa uppfattningar den praktiska språkanvändningen, genom vilken talaren kan skapa, 

återskapa, motsätta sig och omförhandla givna kategoriseringar och värderingar av olika språk 

och deras talare. Detta bekräftas även av Stroud (2013:332) som skriver att språkideologier ger 

en tolkningsram för att koppla språkbruk till andra sociala värden och egenskaper. Till exempel 

kan brott mot eller beaktande av språkliga normer leda till att personer antas besitta olika 

egenskaper eller moraliska värderingar. Stroud skriver att om det råder en standardspråklig 

ideologi kan talare som följer dessa normer exempelvis anses vara mer intelligenta, mer 

pålitliga eller mer välutbildade, varpå det omvända resonemanget snabbt följer – människor 

som talar standardspråket gör det för att de är mer intelligenta. Personer vars språkbruk avviker 

från dessa normer kan tilldelas de motsatta egenskaperna, och till exempel antas vara otrevliga, 

outbildade eller rakt av kriminella på grund av att de inte använder standardspråket. 

Kroskrity (2010) skriver att språkideologier består av fyra överlappande dimensioner. Den 

första dimensionen är att språkideologier representerar uppfattningar om språk som skapas för 

att gynna en specifik grupp – ofta en grupp som redan besitter politisk-ekonomiska fördelar. 

Samtidigt förklarar den andra dimensionen att samhället inte genomsyras av endast en ideologi, 

utan olika ideologier kan observeras i olika grupper. Den tredje aspekten är att folk besitter 

olika grader av medvetenhet om dessa, och den fjärde dimensionen är att språkideologin inte 

behöver vara explicit för att gälla – snarare måste man undersöka hur språkbruket påverkas av 

ideologin för att beskriva hur den är strukturerad. Till sist skriver Kroskrity (2010:200) att 

ideologierna medierar mellan sociala strukturer och språkbruk och genom detta kan talare 

utöva makt och förändra sin sociala ställning genom att göra olika språkval. Då denna 

undersökning fokuserar på hur sfi-elever använder och upplever sina språkliga repertoarer är 
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det framförallt de sista två punkterna – medvetenheten om vilka språkideologier som styr samt 

hur dessa påverkar språkbruket – som aktualiseras i uppsatsen. Eftersom dessa fyra aspekter 

enligt Kroskrity faktiskt går in i varandra kommer dock även de två första att beröras – hur 

påverkas de intervjuade av de språkideologier som råder och är det skillnad i hur dessa 

manifesteras i vardags-, skol- och arbetssammanhang? I Kroskritys fyra dimensioner 

framträder tydligt en bild av hur språkideologier genomsyrar samhället på makronivå, 

samtidigt som motstående ideologier kan realiseras i mindre sociala och kulturella grupperingar 

inom vilka individer kan påverka sociala hierarkier genom språkbruk. 

Som redogjorts för i föregående stycke är språkideologier inte allmängiltiga, utan en 

inneboende egenskap hos ideologibegreppet är att ideologierna kan överlappa och motsäga 

varandra i olika sociala sfärer. Intresset ligger inte i att skilja ideologierna åt, utan att utröna 

var och hur dessa påverkar handlingar och aktioner; och som är fallet i denna undersökning, 

specifikt hur de inverkar på individernas språkval och attityder till dessa. 

2.1.1 Inom sfi 

Trots att många sfi-elever talar flera språk benämns deras språkliga kompetens ofta som 

bristande. Maria Rydell (2018b:33) skriver att detta beror på att gruppen förväntas uppnå en 

nära infödd nivå av svenska, som anses vara idealversionen av språket. Då spelar det ingen roll 

att deras språkliga repertoarer i övrigt är breda och djupa. På sfi-deltagarnas axlar vilar en börda 

att lära sig ”god svenska” för att ses som en ”god invandrare” (Rydell, 2015:553). Viljan att 

lära sig det dominerande språket blir ett tecken på lojalitet mot det nya landet (Blackledge, 

2009, refererad i Rydell, 2015). I den offentliga debatten finns en uppfattning om att ett 

gemensamt språk krävs för att skapa ett socialt sammanhang, framförallt i den offentliga sfären 

(Milani, 2008:42). Liknande resultat visade Rutström (2019) i sin C-uppsats; 

andraspråksinlärning omtalas som ett verktyg för integration och utveckling av inlärarens 

anställningsbarhet. I yttranden om sfi framkommer en idé om svenska som det överlägsna 

språket, och dess talare anses ha högre social status än andra (Rutström, 2019:25). Synen på 

vuxna migranters skyldighet att lära sig svenska är nära förknippad med en monolingvistisk 

och standardsspråklig ideologi – för att få tillgång till bättre arbets- och utbildningsvillkor 

kräver man en relativt hög nivå av svenska. Rydell (2018a:104) undersökte sfi-elevers egen 

uppfattning om vad det innebär att vara en ”kompetent språkanvändare”, och där uppgav 

deltagarna att de vill kunna ta hand om sina egna affärer samt hjälpa andra, både familj och 

främlingar, att orientera sig i det svenska samhället och språket. Dessutom kopplade många 
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deltagare en god språklig kompetens i svenska till mer möjligheter vad gäller arbete och studier 

i framtiden, vilket stämmer överens med den diskurs som Rutström (2019) och Milani (2008) 

visar på i svensk media. Att vara språkligt kompetent är dock inte ett statiskt tillstånd, utan det 

skiftar från situation till situation; situationer där självförtroendet brister leder till att man inte 

talar svenska eller är tyst av rädsla för att bli missförstådd (Rydell, 2018a:105), vilket kan 

förstärka svenskars uppfattning om att invandrare har bristande språkliga kompetenser. Rydells 

(2018a:108) undersökning visar framförallt på att språket är ett verktyg för interaktion, och att 

deltagarnas upplevda erfarenhet av språkande, framförallt när de inte uppfattas som legitima 

språkbrukare, blir en del av deras självuppfattning om språklig kompetens.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det i Sverige finns en syn på sfi-eleven som dels 

mindre kompetent, dels ansvarig för hur hen uppfattas beroende av hur väl det svenska språket 

behärskas. Dessa uppfattningar återfinns även hos sfi-deltagare, och påverkar deras 

självförtroende vid användning av svenska. 

2.2 Språkliga repertoarer 

Gumperz myntade begreppet språklig eller lingvistisk repertoar för att beskriva den samling 

av grammatiskt accepterade språk, dialekter och talstilar som tas i bruk av sociala 

gemenskaper. Från denna repertoar kan medlemmar i en grupp välja uttryckssätt beroende 

på målet med den sociala interaktionen (Gumperz, 1964:137).  Den verbala repertoaren är 

således gemensamt ägd och brukad, och likaväl som talare internaliserar och automatiserar 

de grammatiska reglerna skapar de också en förståelse för de sociala reglerna för språkbruk. 

Utifrån denna princip skriver Gumperz (1964:138) att språkval tolkas genom olika sociala 

restriktioner, och han citerar Bernstein (1964): ”Between language and speech there is 

social structure”. Språkliga repertoarer är enligt Gumperz bundna till den sociala kontexten. 

Blommaert och Backus (2013:28) argumenterar dock för en definition av språkliga 

repertoarer där begreppet snarare beskriver ett samband mellan individ och 

sociolingvistiska resurser. Anledningen till denna omdefinition av begreppet är ett alltmer 

superdiversifierat samhälle, där dels teknik och media och dels ökad fysisk migration bidrar 

till att heterogena språkliga gemenskaper bildas och att definiera gemensamma språkliga 

repertoarer i exempelvis ett bostadsområde blir problematiskt (Blommaert & Backus, 

2013). Denna syn på språkliga repertoarer dekonstruerar språkbegreppet och 

kategoriseringen av språkliga praktiker i enskilda enheter utsätts för kritisk granskning 
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(Busch, 2012:506). Li Wei (2011:1223) skriver att ett flytande språkande skapar ett 

utrymme där ”olika identiteter, värderingar, och praktiker inte bara samexisterar, utan 

genererar nya identiteter, värderingar, och praktiker”. Olika sätt att nyttja den språkliga 

repertoaren bidrar alltså till att skapa nya erfarenheter, och de språkliga resurserna blir en 

del av individens biografi. Blommaert och Backus (2013:15) skriver också att språkliga 

kunskaper är beroende av biografin eftersom språkinlärning sker på många olika platser 

och i olika situationer. En heltäckande inlärning innebär att man socialiseras in i språket 

över en livstid med tillgång till både formella och informella inlärningsmiljöer, vilket bidrar 

till att individen har tillgång till ”a maximal set of resources” (Blommaert & Backus, 

2013:17). Specialiserad inlärning innebär att man vid vissa tillfällen har tillgång till platser 

där man lär sig att språka på ett visst sätt, och universitetet är en typisk sådan plats. En 

person kan till exempel vara flytande i akademiska genrer av engelska, men inte alls ha 

tillgång till vardagliga uttrycksformer. Även tillfälliga möten med språk kan utöka den 

språkliga repertoaren, exempelvis genom att man lär sig slang och uttryck specifika för en 

viss grupp, genom resor, inlärning av specifika men begränsade ord och uttryck, eller bara 

förmågan att känna igen språk visuellt och auditivt (Blommaert & Backus, 2013:17–19). 

2.3 Språkliga porträtt 

Biografiska metoder, där subjektet redogör för hela eller delar av sin livsvärld, har använts 

inom flerspråkighetsforskningen för att synliggöra dolda maktstrukturer och för att ge en röst 

till de som utesluts ur den dominanta diskursen kring språk. Att låta subjektet sätta ord på sina 

egna erfarenheter och upplevelser kring språkanvändning belyser den subjektiva upplevelsen 

av att vara en språkbrukare, men det narrativ som presenteras kan även länkas till 

språkideologier på personlig och samhällelig nivå (Busch, 2017:46). Biografisk forskning har 

dock inte ett singulärt fokus, utan olika traditioner bidrar till att ta reda på olika aspekter av den 

flerspråkiga identiteten. I en interaktionell ansats läggs fokus till exempel på hur den 

flerspråkiga identiteten skapas i sociala interaktioner, och den biografiska metoden blir ett sätt 

att ta reda på hur talarna tolkar sitt eget lingvistiska beteende. Biografisk forskning är förankrad 

i en poststrukturalistisk teoribildning, i vilken grundantagandet är att identiteten skapas genom 

sättet att tala och hur man kommunicerar med andra (Östevik, 2018:4). Den fenomenologiska 

traditionen bidrar till en ökad förståelse för individers upplevelser av villkoren för 

flerspråkighet – språket blir en möjlighet för subjektet att positionera sig själv i relation till 
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omvärlden (Busch, 2017:49–50).  Genom olika sätt att använda språket kan en individ ta 

avstånd från eller rätta sig efter samhälleliga normer, och här blir Kroskritys (2010) fyra 

dimensioner för språkliga ideologier aktuella. Språkbruket påverkas av rådande ideologier, och 

både medvetenhet om och möjlighet att anpassa sig efter dessa påverkar hur man positionerar 

sig själv i samhället – eller hur man positioneras av andra. I denna undersökning aktualiseras 

alla tre ansatser i viss mån: deltagarna redogör och förklarar sina språkval i olika situationer, 

vilket påverkar hur deltagarna bygger sin flerspråkiga identitet i enlighet med eller i kontrast 

mot samhälleliga språkliga normer. 

Språkliga porträtt är en biografisk metod utvecklad för att uppdaga vilka språkpraktiker och 

språkideologier som blir socialt exkluderade i olika situationer (Busch, 2017:55–56), men kan 

också vara hjälpsam i att belysa hur identitet kopplas till språk (Östevik, 2018:24). Den 

intervjuade får färglägga en mall av en mänsklig figur för att synliggöra hur personen använder 

sin språkliga repertoar i olika sammanhang, varpå ett samtal om de olika aspekterna av det 

språkliga porträttet tar plats – metoden består alltså av en visuell och en narrativ komponent, 

som fungerar som komplement till varandra. Utan den narrativa komponenten är det omöjligt 

för forskaren att uttolka det visuella porträttet, medan det visuella arbetet tillåter den 

intervjuade att överblicka helheten i sin språkliga repertoar (Busch 2017:55).  

2.3.1 Tidigare forskning med språkliga porträtt 

I en C-uppsats undersökte Östevik (2018) huruvida språkliga porträtt kan användas för att 

synliggöra hur identitet är kopplat till språket hos några gymnasieelever som läste svenska som 

andraspråk. Eleverna målade upp språkliga porträtt av dels sin språkliga repertoar, dels hur de 

använder sina språkliga resurser i undervisningen. Undersökningens resultat var att eleverna 

besatt mångfacetterade och breda språkliga resurser som utnyttjades flitigt i vardagslivet, men 

i skolsammanhang var det tydligt att svenska och engelska var de språk som användes och 

tilläts ta plats i undervisningen. Ingen av deltagarna angav dock att de upplevde detta som något 

negativt, snarare uppvisade de en hög grad av acceptans för denna lingvistiska hegemoni. 

Östevik observerade också att språken var avgränsade från varandra och ”de är ofta tydligt 

kopplade till olika länder genom valet av färg” (s. 20). Exempelvis färglade en elev både 

engelska och franska med rött (i olika nyanser) för att hon associerade språken så starkt med 

färgerna på flaggorna (Östevik, 2018:12). Detta är indikativt på att eleverna influerades av en 

nation – ett språk-ideologin (Horner & Weber, 2012:18), men var denna härrör från framkom 

inte i undersökningen. Språkliga porträtt kan alltså både synliggöra en persons identitet i 
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relation till sin språkliga repertoar, och reflektera de språkideologier som påverkar personens 

inställning till språk och språkbruk. 

Hughes Tidlund (2016) använder också språkliga porträtt i sin masteruppsats, där hon 

undersöker hur personer med svenska som andraspråk upplevde sin vardag utifrån 

språkanvändning. Porträtten visade att svenskan ofta återfanns i huvudet och att 

språkinlärningen aktiverade kognitionen (s. 48), samtidigt som detta också beskrevs som ett 

hinder. Flera deltagare beskrev både att deras fysiska mående påverkade andraspråkandet, och 

att språket påverkade dem fysiskt, bland annat i form av klappande hjärtan och fysisk trötthet. 

En deltagare uppgav att hon fick lättare att prata svenska när det rörde sig bort från den 

kognitiva delen av kroppen (s. 49), vilket kanske är ett tecken på att det blivit mer 

automatiserat. Hughes Tidlund sammanfattar slutsatserna från de språkliga porträtten med ”att 

leva på ett andraspråk innebär att konstant arbeta med förståelsen av hur språket ska användas 

och utryckas” (2016:60).  

Dessa två undersökningar visar hur språk på olika sätt aktualiseras hos flerspråkiga talare. 

Hughes Tidlunds undersökning fokuserar framförallt på hur andraspråket svenska upplevs 

fysiskt, och bilden som målas upp är att andraspråkande är krävande både kognitivt och fysiskt. 

Östeviks undersökning aktualiserar snarare olika språkliga ideologier och hur språk används i 

olika kontexter, vilket givetvis också påverkar det fysiska och psykiska måendet som 

flerspråkig. 
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3 Metod och material 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer som invandrat till Sverige i vuxen ålder 

beskriver, visualiserar och upplever sina språkliga repertoarer och hur dessa synliggörs och 

kommer till användning olika sammanhang i deras liv. Undersökningen är därmed kvalitativ, 

då det handlar om en persons upplevda livsvärld och undersökningen behandlar frågan om hur 

deltagarna upplever sina språkliga repertoarer i det svenska samhället. Sättet på vilket 

deltagarna beskriver sina språkliga repertoarer, både visuellt och muntligt, visar hur de 

uppfattar sin egen identitet i förhållande till språk och även samhälle. Avsnitt 3.1. presenteras 

principen bakom en kvalitativ metod, medan avsnitt 3.2. visar planeringsarbetet. I 3.3. 

beskriver jag intervjugenomförandet både i teori och praktik. 3.4. och 3.5. presenterar på 

transkriberingen och analysarbetet respektive. Då undersökningen beskriver olika personers 

upplevelser var det viktigt att ta ställning till ett flertal etiska frågor, något som behandlas i 

avsnitt 3.6.  

3.1 En kvalitativ forskningsintervju 

I denna undersökning genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer baserade på deltagarnas 

språkliga porträtt. Deltagarna fick först visualisera sina språkliga repertoarer i en mänsklig 

silhuett, och därefter berätta om sina porträtt och upplevelser av att vara flerspråkig i Sverige. 

Metoden språkliga porträtt består alltså av en visuell och en narrativ del, porträttet och 

intervjun, som tillsammans skapar en bredare bild över personens språkliga repertoar. Målet 

med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå världen utifrån deltagarens perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009:17). Forskningsintervjun beskrivs som ett meningsinriktat samtal, 

där både forskare och deltagare bidrar till att skapa betydelse i uttalanden om deltagarens 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009:47). 

Kvale och Brinkmann presenterar sju olika stadier som kan följas i utförandet av en 

intervjuundersökning: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering (2009:144–145). Samtliga steg är i någon mån relevanta i denna uppsats. 

Tematisering består av att klargöra undersökningens varför, vad och hur genom att avgränsa 

forskningsområdet samt att formulera syfte och frågeställningar. I min undersökning är syftet 

att förstå hur flerspråkiga personer beskriver och använder sina språkliga repertoarer, för att se 

om detta kan indikera förhärskande språkideologier. Planering, genomförande, utskrift och 
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analys beskrivs i följande avsnitt. Verifiering handlar om att bekräfta resultaten, och rapporten 

är själva uppsatsen. En viktig aspekt som Kvale och Brinkmann tar upp är att samtliga stadier 

kan aktualiseras och omvärderas under hela arbetsgången (2009:146). 

3.2 Planering 

Planering är det andra steget som föreslås av Kvale & Brinkmann (2009:144); här bör forskaren 

överväga vilka resurser som finns tillhanda samt tidsbegränsningar. För kvalitativa intervjuer 

gäller att ett stort antal deltagare gör materialet svårt att överblicka, men att för få deltagare 

bara beskriver individers vitt skilda upplevelser och kan bli svårt att generalisera (Kvale & 

Brinkmann, 2009:156). I denna undersökning deltar fyra sfi-elever som läser kurs C och D och 

samtidigt arbetar minst 50 %. Själva undersökningen bygger på att deltagarna målar språkliga 

porträtt. Detta är en biografisk metod utvecklad för att utforska känslor relaterade till språk och 

språkbruk (Busch, 2012:511), samt att genom dessa känslor uppdaga vilka språkpraktiker och 

språkideologier som blir socialt exkluderade i olika situationer (Busch, 2017:55–56).  

Deltagaren får färglägga en mall av en mänsklig figur (bilaga 5) för att synliggöra hur 

personen använder sin språkliga repertoar i olika sammanhang, varpå ett samtal om de olika 

aspekterna av det språkliga porträttet tar plats. Metoden består alltså av en visuell och en 

narrativ komponent, som kompletterar varandra. Utan den narrativa komponenten kan 

forskaren bara delvis uttolka det visuella porträttet, samtidigt som det visuella arbetet tillåter 

den intervjuade att överblicka helheten i sin språkliga repertoar (Busch 2017:55). Även om det 

är porträtten som ska utgöra grunden för samtalet förbereds en intervjuguide med frågor som 

direkt eller indirekt besvaras, och intervjun är därmed semistrukturerad. 

3.3 Intervjuernas genomförande 

Kvale & Brinkmann skriver att intervjuprocessen är en interpersonell situation där målet är att 

ta fram kunskap inom det valda ämnet (2009:165), och även om intervjuandet karaktäriseras 

av en hög grad av flexibilitet finns det vissa saker forskaren kan göra för att försäkra sig om att 

intervjusituationen präglas av en positiv stämning. Detta är dels att i början orientera deltagaren 

i undersökningens syfte och metod, dels att direkt efter intervjun följa upp och summera 

intervjun med deltagaren (2009:170–171). Jag beskriver här hela informations- och 

intervjuprocessen. 
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3.3.1 Deltagarurval 

I undersökningen tillämpades två urvalskriterier: 1) deltagaren ska läsa kurs C eller D på sfi 

och 2) deltagaren ska arbeta minst 50 %. Kurs C och D är de sista två kurserna på sfi, och 

därmed vilar det första kriteriet på bekvämlighet, då sfi-elever på C- och D-nivå kan antas ha 

tillräckliga kunskaper i svenska för att förstå undersökningens syfte samt kunna producera 

informativa svar på intervjufrågorna, särskilt i de fall där det saknas andra gemensamma 

språkliga resurser mellan intervjuperson och intervjuare. 

Efter att undersökningens syfte och metod klargjorts kontaktades rektor på en sfi-skola som 

erbjuder C- och D-kurserna på sfi för att ge information om undersökningen och de etiska 

överväganden som gjorts, se avsnitt 3.4, samt för att få godkännande att efterfråga deras elever 

om att delta i undersökningen. Detta mejl kan läsas i bilaga 1. På grund av de Covid-19-

relaterade restriktionerna som gällde i skolans kommun under intervjuperioden hösten 2020 

fanns inte möjlighet att personligen informera om undersökningen vid ett lektionstillfälle. 

Istället kontaktades elever på C- och D-kursen via mejl, innehållande informationen i bilaga 2, 

och de uppmanades att svara på mejlet vid intresse.  

Fyra elever svarade på mejlet och intervjuer bokades in. Samtliga deltagare har invandrat 

till Sverige i vuxen ålder, och de har varierande språkliga bakgrunder. En studerar kurs D och 

tre studerar kurs C. Av de studerande på kurs C var det bara en deltagare som just nu arbetar, 

medan en hade haft praktik, vilket utgjorde grunden för porträttet för arbete, och den sista har 

inte haft jobb i Sverige, varför hon bara har målat två porträtt. En av deltagarna är under tiden 

för undersökningen min elev, något som påverkade intervjusituationen och som jag diskuterar 

mer under avsnitt 5.4. 

3.3.3 Intervjuerna i praktiken 

Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler. Deltagarna ombads avsätta 60 minuter för 

intervjun, och vid intervjutillfället diskuterades först deltagarinformationen för att säkerställa 

att deltagarna fullt förstått sina villkor och rättigheter. Därefter fick deltagarna måla sina 

språkliga porträtt på tre separata papper med hjälp av den färdiga silhuett som finns i bilaga 5. 

Tretton olika färger fanns tillgängliga att välja mellan. I vissa fall valde deltagarna att berätta 

om porträtten samtidigt som de målade, och några valde att först färglägga för att sedan berätta 

om sina porträtt. Intervjuerna var semistrukturerade, då vi i intervjuerna behandlade 
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språkporträtten samt att frågorna i intervjuguiden (bilaga 4) besvarades direkt eller indirekt. 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon.  

3.4 Transkribering 

Utskriften av intervjun, eller transkriberingen, handlar om att översätta från muntligt till 

skriftligt språk, och även detta är en tolkande process (Kvale & Brinkmann, 2009:217). 

Transkriberingsmetoden ska även anpassas efter undersökningens syfte, och när fokus ligger 

på meningstolkning är en mindre detaljerad utskrift fullt tillräcklig (s. 223). Då fokus i analysen 

är meningstolkning har jag i transkriptionerna valt att inte skriva ut pauser, skratt eller 

överlappningar av mitt och deltagarnas tal. Dessutom har jag valt att inte korrigera deltagarnas 

språkliga fel för att presentera en mer sanningsenlig bild av deltagarnas redogörelser. Jag 

gjorde först en grov transkribering av hela intervjuerna. Därefter gjordes en noggrannare 

transkribering av sektioner som bedömdes relevanta för undersökningens syften.  

3.5 Analys av multimodala texter 

Eftersom materialet består av både en visuell och en narrativ komponent krävs en multimodal 

analysmetod. Ett utvidgat textbegrepp appliceras, där texten består både av det visuella 

porträttet och den efterföljande intervjun.  I de språkliga porträtten separeras språken genom 

olika färger, och beroende av kompositionen av dessa separata visuella element skapas en bild 

också av hur deltagarna upplever sina språkliga resurser. Kompositionen är alltså visuellt 

betydelsebärande (Björkvall, 2009:85) och genom att analysera samband mellan 

komponenterna, alltså språken, i både porträtt och intervju kan man förstå hur en person 

förhåller sig till sin språkliga repertoar. Björkvall (2009) skriver att kompositionen skapar 

betydelse genom att olika element antingen avgränsas från eller integreras med varandra, och 

visuellt kan detta ta olika former. Även var i bilden olika element placeras spelar in. I centrum-

perifera kompositioner är bildens kärna i centrum, och omgivande element innehar ofta en 

mindre viktig roll (s.90). Dessutom kan element som placeras högt upp vara idealiserade, 

medan element som placeras lågt ner ofta är jordnära (s. 87). Upprepningar av olika visuella 

element skapar en känsla av samhörighet, medan kontraster uttrycker skillnad mellan två 

företeelser. Avståndstagande kan markeras genom dels ett fysiskt avstånd, dels inramning. Hur 

viktigt ett element är markeras av den visuella framskjutenheten, något som kan markeras av 
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färg, storlek, fokus, och kulturella symboler (Björkvall, 2009:101–109). I analysen av både det 

visuella porträttet och den narrativa intervjun läggs fokus på avgränsningar mellan och 

integrering av olika delar i den språkliga repertoaren. 

Då porträttmålande och intervju sker vid samma tillfälle är det för mig omöjligt att göra en 

tolkning av det visuella utan att influeras från det deltagarna sade i intervjun, vilket givetvis 

påverkar analysen. Busch (2017:55) är noggrann med att påpeka att man inte kan separera de 

två; porträtt och redogörelse är två delar i en helhet. Detta behöver inte utgöra ett problem, då 

Kvale och Brinkmann (2009:236) skriver att intervjuprocessen också är en möjlighet för 

intervjuaren att koncentrera och tolka de svar som deltagaren ger, samt att kontrollera att 

tolkningen är riktig, vilket i sin tur kan ge deltagaren möjlighet att formulera om eller rentav 

ändra sina svar. Intervjusituationen blir en produktionsplats för kunskap om språkliga 

repertoarer, både för forskare och deltagare (Kvale & Brinkmann, 2009:77). Innan intervjuerna 

var jag inställd på att analysera kompositionen i de språkliga porträtten, och därför inriktades 

frågorna rörande porträtten på färgval och placering av språken i kroppen.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Intervjuer som forskningsmetod leder till ett flertal etiska frågor, som har att göra med bland 

annat praktiska aspekter som samtycke och konfidentilitet, men också maktaspekter i 

forskarens och deltagarens relation (Kvale & Brinkmann, 2014).  Avseende den första punkten 

har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer, alltså informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6) följts. 

Informationskravet anger att de som berörs av forskningen ska vara informerade om syftet 

med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:7). För denna undersökning var deltagarna fullt 

informerade om syfte och frågeställningar, men detta presenterades i en språkligt förenklad 

form för att säkerställa att informationen förstods. Utöver detta informerades deltagarna 

muntligt och skriftligt vad deltagande i undersökningen innebar vad gäller tid, utlämnade 

uppgifter och rättigheter, samt att deltagandet var frivilligt och kunde återkallas när som helst. 

Här överlappar informationskravet med samtyckeskravet, som säger att en uppgiftslämnare 

under processen kan avbryta och återkalla sitt deltagande under tiden undersökningen 

genomförs. Forskaren är inte skyldig att förstöra den utlämnade informationen fram till den 

punkten (Vetenskapsrådet, 2002:9), men i detta arbete har jag valt att i det fallet att en deltagare 

hade velat avbryta sitt deltagande så skulle det insamlade materialet raderats. Deltagande kunde 
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återkallas fram tills uppsatsens färdigställande. Beroendeförhållanden mellan forskare och 

deltagare bör undvikas, vilket är varför jag framför allt har velat intervjua elever som jag inte 

också undervisar. På grund av svårigheter att kontakta och få fram informationen till övriga 

klasser blev jag dock tvungen att tillfråga även mina egna elever, något som skulle kunna skapa 

intressekonflikt om eleverna trott att deltagande i undersökningen var relaterat till exempelvis 

deras betyg i kursen. Då endast en elev anmälde intresse kan man anta att deltagande inte 

föreföll vara något gynnsamt vad gäller betyg, och vid intervjutillfället hade vi en diskussion 

om att deltagandet var frivilligt och inte kopplat till undervisningen. Innan intervjun fick 

deltagarna skriva under en samtyckesblankett (bilaga 3) där relevant information fanns 

sammanfattad. 

Personuppgifter och identifierbara detaljer om personerna behandlades i enlighet med 

konfidentialitetskravet – uppgifter som kan anses känsliga förvaras på ett sätt som gör att endast 

jag i min roll som forskare har tillgång till dem. I uppsatsen finns information om att deltagarna 

arbetar samt vilken kurs och studieväg de läser, men både specifik skola och stad utelämnas. 

Deltagarna avidentifieras genom att namnen i uppsatsen är fingerade och i de fall yrket spelar 

in väljs mer generella beskrivningar, exempelvis ”byggbranschen” istället för ”snickare”. 

Enligt nyttjandekravet får uppgifter om individer endast användas för forskningssyften, men 

uppgifter kan lånas ut till andra forskare som antar samma förpliktelser mot uppgiftslämnaren 

som den ursprungliga forskaren (Vetenskapsrådet, 2002:14). Materialet som samlades in 

kommer dock enbart att nyttjas av mig i denna undersökning. Även denna information fanns 

med på samtyckesblanketten. 

Frågan om maktrelationen mellan mig och deltagarna är högst aktuell för denna 

undersökning, då det i tre avseenden bildas en asymmetri i makt: det har att göra med relationen 

mellan forskare och deltagare, relationen mellan lärare och elev, samt relationen mellan etnisk 

svensk och en person som invandrat. Denna maktrelation kan leda till att deltagarna mer eller 

mindre medvetet uttrycker åsikter och tankar som de tror att jag vill höra (Kvale & Brinkmann, 

2009:53). I analysen av porträtt och intervju förhåller jag mig till detta genom att presentera 

alternativa tolkningar och diskutera vilka svar som kan vara påverkade av maktrelationen. 

Kvale och Brinkmann (2009:112) skriver att empati från forskarens håll kan vara en 

manipulationsmetod i intervjuer som leder till att den intervjuade berättar saker hen annars 

hade hemlighållit. Målet i undersökningen är att hålla en professionell distans till de intervjuade 

för att bevara intervjupersonens rätt till informerat samtycke. Det är dock omöjligt att eliminera 

maktrelationerna, och jag har istället valt att ta hänsyn till detta i analysen av intervjuerna.  
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4 Resultat 

Nedan presenteras de tre språkliga porträtt som varje deltagare gjort för vardag, skola och 

arbetssammanhang, samt deras redogörelser för dessa. I första hand skriver jag om den visuella 

analysen av specifika komponenter i porträtten, något som därefter kompletteras med 

deltagarnas egna uttalanden för att förklara och utveckla den språkliga repertoar som 

framträder visuellt.  

4.1 Rishad 

Rishad är en man från Bangladesh och 

studerar kurs C på sfi samtidigt som han 

arbetar på hotell. I Rishads språkliga 

repertoar ingår bangla, hindi, urdu, 

engelska och svenska. Språken ges samma 

färger i alla porträtten, och därmed kan 

man anta att språken är kopplade specifikt 

till färgerna, snarare än att språken byter 

färger beroende på situation. Rishad 

motiverar inte varför han tilldelat språken 

de specifika färgerna mer än att ”bangla 

känns gul”, och färgerna ter sig snarast 

som ett sätt att kategorisera språken. I Rishads porträtt kan man se att språken får olika mycket 

plats i olika sammanhang. 

I samtliga porträtt kan man se att Rishads språk framförallt återfinns i huvud, öron, mun, 

händer och hjärta, alltså högt upp i kroppen. Björkvall (2009:87) skriver att element som 

placeras högt upp ofta är idealiserade. Däremot observerade Hughes Tidlund (2016) en tendens 

att deltagarna ofta placerade svenska i huvudet, något som hon kopplade till den kognitiva 

ansträngningen att lära sig svenska och att andraspråkstalare hela tiden tänker både med och 

på språket. Rishad uttrycker också att han på fritiden ”tränar lite [svenska] i min huvud”, vilket 

indikerar att hans förmågor inom svenska är något han tänker på ofta. Samtidigt kan man i figur 

1 se att bangla, i gult, löper som ett blodomlopp genom hela kroppen, och utgör därmed 

grunden för att koppla samman de kluster av språk som målats. Detta blodomlopp återfinns 

Figur 1. Rishad - vardag 
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inte i de två porträtt som berör skola och arbete, i vilka alla kluster istället är fristående från 

varandra. Att det saknas ett förenande element i kontexterna skola (figur 2) och arbete (figur 

3), där man kan anta att svenska är normspråket, kan indikera att det i dessa språksituationer 

saknas en stadig språklig grund. 

 
Figur 3. Rishad - arbete 

 

Språkens placering i mun, öron, huvud och händer återkommer i samtliga porträtt och kan tyda 

på ett praktiskt förhållningssätt: språk är verktyg som används för att tala, höra, tänka och göra. 

I figur 1 och 2 kan vi se att händerna upptas av svenska och engelska, men engelska har ritats 

innanför silhuettens linje och svenska utanför. Detta antyder en distans till svenskan som 

verktyg, samtidigt som det inte är helt bortkopplat. När jag frågar om detta säger Rishad ”jag 

är inte mycket bra att skriva svenska, så då – outside of my hands but I just try to grab it, but I 

just, I haven’t got it”, och bekräftar att det åtminstone till den skriftliga svenskan finns en 

distans. I figur 3 tar Rishad på samma sätt distans till engelskan, därför att det är ett språk som 

han inte skriver med på arbetet: ”[engelska] har inte mycket skriva på mitt jobb” – svenskan 

ritas där istället innanför konturerna. Även om det varierar vilka språk som används i olika 

situationer finns en tydlig koppling mellan språk och kognitiva funktioner, då Rishad till 

exempel valt att inte rita hindi i händerna eftersom han inte kan skriva på hindi. I arbete och 

skola är svenska och engelska de språk som används för att tala, höra och skriva. Bangla 

används mycket för att tänka och att översätta, eftersom ”jag använder mitt land ord, mitt språk, 

lite så jag kan förstå mycket bättre svenska”. Engelska används enligt Rishad som ett 

Figur 2. Rishad - skola 
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gemensamt språk mellan honom och klasskamraterna: ”...med min kompis, med andra, andra 

classmates, vi pratar engelska”. Språken blir ett sätt att knyta an till andra, och i figur 2 och 3 

kan vi se att hindi och urdu försvinner från porträttet, även i hjärtat, vilket Rishad förklarar 

beror på att han inte har några indiska eller pakistanska kompisar. Rishad berättar att arbetet 

har ”många procent engelska” eftersom han fortfarande håller på att lära sig svenska och på 

hotellet är i stor utsträckning en internationell miljö, men även bangla spelar en viss roll då han 

har kollegor som talar språket. När jag frågar hur Rishad tror att han uppfattas av omgivningen 

när han talar bangla säger han ”they don’t care”. Rishad verkar alltså inte ha problem med att 

använda flera delar av sin språkliga repertoar i skolan och på jobbet, vilket även märks under 

intervjun där han använder ord från samtliga språk. Rishad verkar alltså inte uppleva den press 

att tala en ”god svenska” (med antagandet att detta innebär svenska utan element från andra 

språk) som exempelvis Rydell (2015, 2018a) och Hughes Tidlund (2016) visar vara en 

återkommande upplevelse för andraspråkstalare.  

Hjärtat är en symbol för det som är oss kärt, och Rishad känner starkt för de språk han talar. 

I det första porträttet har Rishad ritat alla språk utom urdu, vilket Rishad förklarar beror på den 

historiskt våldsamma relationen mellan Bangladesh och Pakistan. För Rishad är urdu så starkt 

sammankopplat till Pakistan, som tidigare styrde Bangladesh, och han säger att ”I don’t think 

that is close to my heart, but that doesn’t mean I hate Pakistan”. Hindi finns i hjärtat eftersom 

Rishad har blodsband till Indien via sin mormor, och bangla och engelska får en plats i hans 

hjärta eftersom båda talas utbrett i Bangladesh. Svenska är också ett viktigt språk för Rishad: 

I was not before in other countries than my land, so this is my first land, I came here 
from my country. So I think, det är min first experience i andra land, så that is not 
forgettable så that också close to my heart. 

Dessa två citat visar också att Rishad har en tendens att koppla språk till landet som det talas i 

– svenska är viktigt på grund av upplevelsen att invandra till ett annat land, hindi är viktigt på 

grund av familjens relation till Indien, och ett visst avstånd tas till Pakistan på grund av landets 

historia med Bangladesh. 

I avsnitt 2 presenteras en bild av vad det innebär att vara flerspråkig i Sverige. Till exempel 

anser många att det är både fysiskt och mentalt utmattande att hela tiden behöva röra sig i ett 

andraspråk (Hughes Tidlund, 2016), samtidigt som språket framställs som en nyckel in på 

arbetsmarknaden (Rydell, 2018b). Rishads utlåtanden om att vara flerspråkig i Sverige har få 

likheter med denna bild. Hans motivation för att lära sig svenska verkar vara kopplad till 

personlig utveckling snarare än att kunna komma ut på arbetsmarknaden, som Milani (2008), 

Rydell (2018b) och Rutström (2019) visar är en inställning som återfinns både i media och hos 
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individer. Däremot ser Rishad värdet i att ha gemensamma språkliga resurser för den sociala 

aspekten av att leva i ett nytt land, och hans mål med svenskan är att kunna föra samtal och 

tänka på nästan samma nivå som han kan på bangla. 

4.2 Samia 

 

Samia är en kvinna från Eritrea som arbetar på ett 

vårdhem samtidigt som hon studerar kurs D på sfi. Hon 

talar tigrinska, amhariska, arabiska och svenska. Under 

intervjun ändrade hon en del i sitt porträtt – 

inledningsvis fanns bara tigrinska i hennes allmänna 

porträtt (figur 4), men det representerades av tre olika 

färger: ljusblå, mörkgrön och gul, och dessa färger säger 

Samia är ”från eritreanska flaggan”. Senare målar hon 

amhariska röd eftersom färgen finns på den etiopiska 

flaggan, men när hon ska måla arabiska har Samia svårt 

att välja färg eftersom hon inte associerar språket med 

en specifik flagga. I nästa porträtt (figur 5) byter 

färgerna betydelse och svenska representeras av 

mörkblå, 

ljusblå och rosa, medan det ljusgröna hjärtat är 

både svenska och tigrinska. De blå färgerna 

kopplas till den svenska flaggan, medan Samia 

säger att hon ”tycker mycket om rosa”. I porträttet 

för arbete (figur 6) har Samia bara målat svenska i 

olika färger. Det finns en stark tendens att koppla 

färgerna till flaggan från det land Samia associerar 

språket med. Detta kan vara ett tecken på att en 

nation-ett språk-ideologin (Horner & Weber, 

2012:18) påverkar Samias språkbruk, och 

observerades även i Östeviks (2018) undersökning 

av gymnasieelevers språkliga repertoarer. 

Figur 4. Samia - vardag 

Figur 5. Samia - skola 
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Denna tendens påvisas också i Samias porträtt för 

arbete, där svenska har målats som en rand tvärs över 

kroppen långt ner i bålen, och en liknande 

konstruktion ser vi i figur 4, där tigrinska har målats 

i hela skötet. Kroppsdelen kan kopplas till födsel 

eller att sitta stadigt i något, men att Samia har målat 

de två språken på olika sätt tyder på en skillnad i vad 

placeringen egentligen betyder. Detta framkommer i 

hennes redogörelse. Det gröna i figur 4 har hon svårt 

att sätta ord på, men med gester framkommer att hon 

kopplar språket till underlivet eftersom det är hennes 

modersmål. I kombination med de gula fötterna som 

är hennes ”grundspråk” som amhariska och arabiska 

bygger vidare från framträder en känsla av tigrinska 

som ett stadigt, grundande element i Samias 

språkliga repertoar. Det blå bandet av svenska som i figur 6 förklarar Samia med: 
S: Den här blå […] Jag vill ha förstår mer. Som sitt (gestikulerar). Som sitter jag ner. 
M: Att du ska sitta stadigt i språket. 
S: Ja, stadigt. Självständig? 

Den blå färgen i figur 6 är alltså en beskrivning av hur Samia vill känna sig i svenskan – 

självständig och säker, framförallt i arbetssammanhang, eftersom ”man inte hela tolk nånting 

för arbete och sen när man klarar av anhöriga, man måste bra sätt, prata svenska rätt”. Samia 

verkar alltså uppleva en yttre press att prata enbart svenska i offentligheten då hon säger ”här i 

Sverige man måste svenska också, mycket”. I hennes porträtt för skola och arbete (figur 5 och 

6) finns nästan bara svenska representerad, och Samia tar starkt avstånd från de kollegor som 

pratar andra språk än svenska på arbetet. Karrabæk (2013) observerade att flerspråkiga barn 

tillrättavisade andra när de inte valde att tala danska, och Samia visar vissa tendenser till detta. 

Hon talar tigrinska på fritiden med en granne, men säger flera gånger i redogörelsen för deras 

relation att hon misstycker till grannens låga grad av ansträngning för att lära sig svenska, trots 

att Samia erbjuder sig att hjälpa till. Karrabæk (2013) noterade i sin undersökning att det finns 

en risk att vuxna invandrare uttrycker sig starkare kring vikten av att använda majoritetsspråket 

när de talar med personer från majoritetsbefolkningen. Även här finns det en möjlighet att 

Samia uttrycker sig starkt om detta för att jag är svensk och hon är medveten om de språkliga 

hierarkier som råder, men även det belyser att det för invandrare finns en press att använda 

Figur 6. Samia - arbete 
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svenska. Samtidigt är det också en hjärtefråga för Samia att kunna kommunicera funktionellt 

med omsorgstagarna på arbetet – det gröna hjärtat i figur 6 beskriver Samia med att de ”behöver 

hjälp från hjärtat”. Även i skolan finns svenska i Samias hjärta, men i hennes redogörelse 

kopplas den gröna färgen till den eritreanska flaggan. ”Jag mer förstår det som menar mig, från 

hjärtat upp” säger hon och förklarar att hon vill kunna läsa böcker på svenska och bli berörd av 

dessa. Därmed verkar Samias språk i hjärtat vara en önskan om att kunna komma nära 

känslomässiga upplevelser via språket.  

Under intervjun pratar Samia mycket om att lära sig svenska, då språket ”är viktigt, som 

nyckel” och Samia har även placerat språk i den uppsträckta handen på samtliga porträtt, som 

är ännu ett tecken på en idealisering av språk enligt Björkvall (2009:87). Endast i porträttet för 

arbete finns språk i den nedsträckta handen, vilket är en skillnad som ges betydelse. En stark 

orange har placerats i den övre handen och en svagare gul i den nedre. Samia säger att ”ibland 

så pratar mer, ibland så kommer upp” och pekar på den orangea handen, och att ”[gul] är när 

det är svårt”. Att språk ibland representeras som fysiskt ansträngande observerade även Hughes 

Tidlund (2016), men där låg ansträngningen snarare i huvudet och ledde till en kroppslig 

trötthet som påverkade hur bra deltagarna tyckte att deras svenska var. Detta kan vi dock också 

se i Samias porträtt: i figur 4 har hon inte målat svenska eller några språk i huvudet (förutom 

munnen), medan det i både figur 5 och 6 finns svenska i delar av huvudet. Samia beskriver ett 

förhållande mellan stark och svag svenska som att de ”krockar”. Hon vill prata svenska, men 

”ibland i munnen snabbt kommer min språk” och tigrinska blir det automatiska språkvalet. Till 

viss del verkar Strouds (2013:319) begrepp om ”halvspråkighet” vara applicerbart här: Samia 

upplever att ”om man säger det inte kommer perfekt i munnen, det är så ibland skäms”. 

 Samtidigt ser Samia värdet i att vid vissa tillfällen använda hela sin språkliga repertoar i 

kommunikation med andra, till exempel då hon talar tigrinska med sin granne och hjälper denna 

med svenska, eller då hon som ny i Sverige fick hjälp av några arabisktalande på Skatteverket. 

Hon tror också att hon skulle kunna använda sin språkliga repertoar för att hjälpa andra. Som 

visat i detta avsnitt är språk ett viktigt medel att knyta an till andra, och Samia har målat sin 

språkliga repertoar mycket efter vilka känslor som är kopplade till språkbruket. 
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4.3 Life 

Life är en man från Libanon 

som talar arabiska, svenska och 

engelska. Han studerar sfi kurs 

C, och har tidigare haft praktik 

på en förskola och på ett gym. 

Life målar språken i olika färger 

på alla porträtt, och det 

allmänna porträttet (figur 7) 

domineras av rödlila nyanser, 

där svenska och arabiska nästan 

smälter samman, medan 

engelskan sticker ut något mer 

på grund av den skarpa röda 

färgen. Life säger att han valt en 

”lättare färg” för svenska då han 

inte använder språket hemma, och att han ”försöker använda det färg för engelska också”, något 

jag under intervjun tolkade som att Life ville att både svenska och engelska skulle smälta in 

färgmässigt. Arabiska upptar större delen av kroppen, medan engelska och svenska finns 

utspridda i periferin över hela kroppen – han skriver, tänker och läser mycket på arabiska då 

han är författare och säger att ”för det jag använda hela kroppen med arabiska”. Björkvall 

(2009:90) skriver att i centrum-periferi-kompositioner kretsar andra element kring det viktiga 

som befinner sig i centrum. Det centrala skapar alltså en sorts normalitet som det andra förhåller 

sig till, och i Lifes språkliga repertoar är arabiskan det centrala. Även Hughes Tidlund (2016: 

55) observerar hos sina deltagare en tendens att modersmålet tillhör kärnan, medan 

andraspråken är ett sätt att representera sig själv utåt. Samtidigt beskriver Life hur svenska och 

engelska ”ska kom till min kropp”, och fläckarna med svenska och engelska i periferin är alltså 

hur Life upplever att svenska och engelska – de dominerande språken i Sverige – kommer till 

honom. Life observerar också att många svenskar gärna talar på engelska, ”om du använder 

lite engelska, allt vad de förstår”.  

Även i figur 8, porträttet för skola, ser vi en centrum-perifer komposition (Björkvall, 

2009:90): svenska finns i händer, huvud, sidan av kroppen och i fötterna, medan engelska finns 

Figur 7. Life - vardag 
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i huvudet och sidan av kroppen. 

Avsaknaden av det arabiska språket, 

alltså avsaknaden av ett språkligt 

centrum, är en viktig detalj att 

notera, då Life beskriver hur man i 

skolan för det mesta använder 

svenska, och i vissa fall engelska för 

att förklara eftersom det är en 

gemensam språklig resurs. De 

gemensamma språkliga resurserna 

bidrar till att kommunikationen blir 

smidig och enkel (Gumperz & 

Hymes, 1986).  Life ”använder inte 

[arabiska] eftersom det finns i 

arabiska personer”. Detta är en 

intressant kommentar då nästa person som presenteras, Sahbo, går i samma klass och även hon 

är arabisktalande, något som tyder på att vissa språk osynliggörs i sfi -klassrummet enligt en 

viss språkhierarki (Horner & Weber, 2012:16). 

Lifes porträtt över skolan (figur 8) sticker ut från de två andra: han har bara målat vissa 

kroppsdelar, och ganska perifera sådana. Färgvalen rött för svenska och svart för engelska ger 

ett ganska hotfullt intryck, framförallt i kontrast mot de harmoniska färgkombinationerna i de 

två andra porträtten. I skolan känns det ”inte bra” att prata svenska, något som beror på att Life 

har traumatiska upplevelser från sin skolgång i Libanon och han säger att ”jag vet det inte 

samma i Sverige […] det är jättesvårt om jag vill glöm det”. Blommaert och Backus (2013) 

skriver att tidigare erfarenheter påverkar utformningen av den språkliga repertoaren och för 

Life verkar det som att den formella inlärningen i skolan inte bidrar till att utveckla 

kunskaperna i svenska, då de tidigare traumatiska upplevelserna väcks när han befinner sig i 

skolan. På grund av detta upplever Life att han inte gör progression på sfi, något som blir 

ytterligare en frustration. Life vill bli klar med sfi så att han kan gå en ”utbildning med vad jag 

gillar”, och beskriver hur han i början var motiverad och ”kämpade mycket” med svenskan 

men ”när jag känner samma plats, samma plats, jag slutar allt – jag är trött”. Det blir tydligt 

hur Lifes tidigare erfarenheter av skolan, både i Libanon och i Sverige, bidrar till att sfi och 

därmed även svenskan upplevs som ett hinder och en maktlöshet infinner sig. Hughes Tidlund 

Figur 8. Life - skola 
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(2016:47) observerade också att hennes informanter kände sig svaga och maktlösa i svenskan, 

men för Life verkar det vara skolsvenskan som inger svaghet. Röd är ”för mig inte lugnt”, och 

färgen, precis som Lifes upplevelser av svenskan i skolan, står i kontrast mot hur svenska 

upplevs i andra sammanhang. 

I porträttet för arbete (figur 9) får 

arabiska samma lila nyans som 

svenskan i det första porträttet, 

medan svenska och engelska är 

mörka nyanser av grön och blå 

respektive. Porträttet inger en känsla 

av lugn, och Life beskriver hur ”du 

känner lugn med de två färger – här 

skog färg, och här havet färg”. 

Engelska och svenska blandas, men 

det finns mer av engelskan lågt i 

kroppen, bland annat i fötterna och 

den nedsträckta handen, medan 

huvud och överkropp är nästan helt 

dominerade av svenskan. Som nämnts tidigare tenderar element som är högt placerade i en 

komposition att ses som idealiserade, medan de element som placeras lågt snarare är mer 

jordnära och vardagsanknutna (Björkvall, 2008:87). Life berättar att ”du inte behöver använda 

mycket engelska när du göra praktik”, ett uttryck som framställer engelskan mer som ett 

verktyg att ta till när svenskan inte räcker till. Vad gäller svenska beskriver Life hur han ”vinner 

med svenska språket” i arbetssammanhang eftersom han ”bestämmer här – för att använda 

språket med aktivitet”.  Detta tyder på att Life i arbetssammanhang känner sig betydligt mer 

självsäker än vad han gör i skolsammanhang. Arabiskan återfinns som tre prickar i kroppen – 

en i axeln, en i magen och en i benet – och verkar inte ha någon större påverkan på Lifes 

språkande i arbetssammanhang, däremot används arabiska ”när jag skämtar, exempel, jag säger 

jalla eller salaam, så kan jag använda det funny”. Olika språkliga kompetenser tillåter en 

språkanvändare att forma hur man uppfattas (Blommaert & Backus, 2013:29), och här är ett 

tydligt exempel på hur Life växlar mellan de olika språken för att påverka den bild han 

projicerar av sig själv till omvärlden. Till skillnad från det maktlösa språkandet i skolan kan 

Figur 9. Life - arbete 
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Life i arbete utnyttja hela sin språkliga repertoar efter behov, något som bidrar till att skapa 

hans identitet (Wei, 2011).  

Life beskriver språk som ”mitt liv”, och det ger honom glädje att kunna använda språken 

till olika saker eftersom han är en social person och ”känner jättejätteglad när jag kontakt och 

pratar och skrattar”. I hans porträtt syns att det avslappnade språkbruket är mer naturligt hemma 

och i arbete än i skolan: i figur 7 och 9 fylls hela kroppen av språk och färgerna harmonierar 

med varandra, medan det språk som återfinns i figur 8 saknar ett unifierande element. Den 

sociala dimensionen av språket är något som Life ser som mycket viktigt – att kunna utföra 

saker som att be om hjälp eller beställa mat lyfter Life fram som stunder då han känner sig 

kompetent i svenskan – självupplevd kompetens leder också till större självförtroende (Rydell, 

2018a:108). 

4.4 Sahbo       

Sahbo är en kvinna från Marocko som bott i 

Sverige i ett år, och hon talar arabiska, franska 

och svenska. Hon studerar sfi kurs C, men 

eftersom Sahbo inte har några erfarenheter av 

arbete i Sverige målade hon endast två porträtt. 

Under intervjun väljer Sahbo att förklara sina 

porträtt samtidigt som hon målar dem, vilket 

leder till att förändringar sker under intervjuns 

gång.  

Arabiska målas mörkblå, svenska mörkgrön 

och franska rosa. I Sahbos inledande porträtt 

ritar hon sitt hjärta i grönt, och menar då att det 

är både franskt och svenskt, men ändrar sedan 

så att franska blir rosa och tar bort det ur hjärtat. 

Sahbo förklarar att svenskan just nu är hennes prioritet, ”jag vill lära mig det nya språk, för 

min liv i Sverige, för min framtid”. Sahbo upplever alltså att hon bör lära sig svenska för att 

kunna leva ett bra liv i Sverige, vilket sammanfaller med Rydells (2015) beskrivning av den 

dominerande föreställningen om ”den goda invandraren” som någon som lägger energi på att 

lära sig det nya språket. Dessutom säger Sahbo att ”i Sverige jag ska prata bara svenska, för att 

Figur 10. Sahbo 



 

 30 

integrera i samhället, för att hitta, för att fortsätta universitet, för att hitta ett jobb”, och hon 

sammankopplar alltså ett bra språk med framtida möjligheter, något som Rutström (2019) och 

Milani (2008) observerat är en del av den diskurs kring sfi som återfinns i svensk media.  

Språken behåller sina tilldelade färger i båda porträtten, och Sahbo förklarar att de valda 

färgerna är hennes favoriter. Därefter delar hon upp kroppen – hennes vänstra halva är fransk, 

medan den högra halvan är svensk. Precis som högt och lågt är betydelsebärande kan även 

dimensionerna höger-vänster viktiga, åtminstone från ett västerländskt perspektiv där 

läsriktningen är från höger till vänster (Björkvall, 2009:88). Enligt Björkvall tenderar man att 

placera tidigare känd information till höger, medan ny information placeras till vänster 

(Björkvall, 2009:88). I Sahbos fall är dock arabiska hennes förstaspråk, och i skriven arabiska 

går läsriktningen höger-vänster, vilket placerar franska i rollen som ”det givna” och svenska 

som ”det nya”. Detta överensstämmer med Sahbos egen redogörelse, då hon säger att ”svenska, 

det är nya saker för mig” och att ”[franska] är 

normal för mig”. En annan möjlig tolkning är också 

associationen till hjärtat; franska omger Sahbos 

hjärta, den livsuppehållande sidan av kroppen, 

vilket ger franska rollen av något stabilt och 

grundande. 

Hela Sahbos kropp i figur 10, förutom benen, är 

fylld av språk och hon förklarar att ”språk är saker 

mycket viktigt i mitt liv” och ”man kan fotboll i 

benen, men kan inte, jag kan inte måla språk i 

benen”. Uttalandet indikerar att Sahbo ser 

språkande som något som sker högre upp i kroppen 

och därmed kan vara mer kognitivt relaterat, något 

som även observerades vara vanligt i Hughes 

Tidlund (2016) studie om hur det är att leva med svenska som andraspråk. I porträttet och i 

redogörelsen visar Sahbo att dimensionerna högt och lågt spelar in - språk idealiseras istället 

för att behandlas som något mer jordnära. I porträttet för skola (figur 11) ser vi i att Sahbo har 

ritat en stor del av sin kropp inklusive benen mörkgrön för svenskan, men hon markerar ändå 

tydligt att det inte gäller fötterna. Dessutom upprepar Sahbo vid flera tillfällen hur viktigt språk 

är för henne, och det verkar vara något som ligger henne nära hjärtat. Även om språken 

Figur 11. Sahbo - skola 
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återfinns i större delen av kroppen så är det centrerade runt hjärtat, och i båda porträtt finns 

mest färg i bröstkorgen.  

Arabiska finns i Sahbos porträtt i en begränsad utsträckning: i figur 10 enbart i munnen, 

vilket tyder på att det är ett språk som används framförallt för att kommunicera muntligt, och i 

figur 11 bara i den nedsträckta, högra armen. Om man ser till dimensionerna högt och lågt 

kontrasteras svenska och arabiska, eftersom svenska målas i den uppsträckta verkar det som att 

Sahbo har en mer idealiserad bild av svenskan. Sahbo säger att i både Sverige och Marocko 

har arabiskans enda roll varit kommunikation med familjen och vissa vänner; i de flesta 

offentliga sammanhang väljer hon istället franska eller svenska. Här återskapar Sahbo en 

språklig hierarki (Horner & Weber, 2012:16), där svenskan (i Sverige) värderas högre. Sahbo 

säger också att de viktigaste språken i Sverige är ”första svenska, andra engelska” och att hon 

”ser inte människor prata med andra arabiska eller franska”. Sahbo är alltså högst medveten 

om att det i samhället cirkulerar en språklig hierarki, och denna förkroppsligas hos henne och 

påverkar hennes agerande; målet med att prioritera svenska över andra språk är att hennes 

språkval ska leda till ökad integration och acceptans i det svenska samhället (Blackledge, 2009; 

Kroskrity, 2010).  

Dessa språkval verkar till viss del leda till att arabiskan får en allt mindre betydelsefull roll 

i Sahbos språkliga repertoar. I skolan pratar hon ”95 procent svenska, 5 procent arabiska” vilket 

framgår av figur 11, och samtidigt berättar hon att hon använder franska för att översätta då det 

ligger nära svenskan. Arabiska använder hon bara för att kommunicera med andra 

arabisktalande, men hon säger också att hon i skolan bara pratar svenska eftersom hon inte har 

arabiska vänner där. Även med sin man är det föredragna språket svenska, och Sahbo uppger 

att de bara använder arabiska när mannen behöver hjälpa Sahbo med svenskan. Svenskans 

dominans kan bero på en vilja att visa sig lojal mot det nya hemlandet (Blackledge, 2009) och 

har lett till att svenskan har prioritet över arabiskan, även i kontexter när det inte alls är en 

fungerande språklig resurs: 

När jag ringer min familj i Marocko, jag berättar ”mamma, okej, vänta”. Jag pratar två eller 
tre ordet på svenska. ”Åååh”. Jag vill pratar nya språk. 

Både Sahbos porträtt och redogörelse för dessa visar att hon har noterat en tydlig språklig 

hierarki i det svenska samhället; en norm som hon sedan eftersträvar att följa för att bli 

inkluderad i samhället (Horner & Weber, 2012), och en norm som leder till att hennes 

modersmål förpassas till en mindre viktig roll.  
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5 Diskussion 

Deltagarnas redogörelser för sina språkliga repertoarer innehåller många likheter med varandra 

och med tidigare forskning, men även vissa avvikelser. Nedan diskuterar jag undersökningens 

resultat. 5.1., 5.2. och 5.3. besvarar alla varsin frågeställning, och i 5.4. diskuterar jag hur 

undersökningens metod och genomförande har påverkat resultatet. 

5.1 Deltagarnas språkval hemma, i skola och i arbete 

Samtliga deltagare redogör för en ganska likartad användning av sina språkliga repertoarer. En 

tendens som återfinns hos samtliga av studiens deltagare är att modersmålet är det dominerande 

språket hemma. För Samia, Rishad och Life dominerar deras förstaspråk (tigrinska, bangla och 

arabiska) i hemmiljöer, medan Sahbo uppger att hon och hennes man pratar svenska även 

hemma, trots att deras gemensamma modersmål är arabiska.  

I skolan är det för alla deltagare svenskan som är det dominerande språket, men alla 

använder också sin övriga språkliga repertoar för att stötta upp inlärningen genom att 

exempelvis översätta svenska ord till (oftast) sitt förstaspråk och för att förklara språkliga 

fenomen för klasskamrater eller vice versa. Samtliga använder också sina språkliga repertoarer 

för att kommunicera med klasskamrater på andra språk, även om både Sahbo och Samia uppger 

att de ogillar att behöva ta till arabiska respektive tigrinska när de är i skolan. Life är den enda 

person vars modersmål helt försvinner i skolan, eftersom Life inte tror att han har 

arabisktalande klasskamrater så har arabiskan inte har någon funktion för det sociala. Rishad 

och Life uppger att engelska, som de båda förstår, ofta används som den gemensamma 

språkliga resursen mellan klasskamrater och lärare, men varken Samia eller Sahbo nämner 

engelska i skolsammanhang. Däremot säger alla deltagare att utöver svenska så är engelska det 

viktigaste språket att kunna i Sverige, något som även blir tydligt då både Rishad och Life (som 

båda kan engelska) använder engelska i stor utsträckning i alla undersökta sammanhang, men 

framförallt i skola och arbete. Östevik (2018) visade ett liknande resultat i sin undersökning av 

gymnasieelevers språkliga repertoarer, där deltagarna också uppgav att engelska var det språk 

som användes mest i skolan efter svenska.  

När det gäller arbete så framkommer det något varierade situationer, då deltagarna har olika 

behov av språk. Rishad använder mest engelska och en del bangla för att tala och socialisera, 

medan svenska är det skriftliga språket som är kopplat till arbetsuppgifterna. Samia har bara 
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behov av svenskan och hon beskriver hur hon använder sina kollegors skriftliga dokumentation 

för att lära sig språket på jobbet. Life växlar mellan svenska och engelska vid behov, medan 

arabiskan blir ett sätt att uttrycka sin identitet (Wei, 2011) genom att variera sig språkligt. 

Överlag verkar alla fyra deltagare använda sina språkliga repertoarer på liknande sätt i olika 

sammanhang: hemmet är modersmålets domän, skolan är svenskans, men i arbetet uppstår 

olika behov. I svensk media finns en diskurs om att vuxna invandrare kan öka sin 

anställningsbarhet genom att lära sig svenska och att sfi bör vara ett verktyg för att skapa goda, 

anställningsbara medborgare (Rydell, 2018b; Rutström, 2019). I deltagarnas redogörelser för 

språkanvändningen i skolan verkar det som att svenska är det föredragna språket, även om 

engelska och vissa andra språk kan användas som stöd för att underlätta inlärningen. Samtidigt 

är det bara Samia som uppger att hon känner att hon måste använda svenska på jobbet, detta 

eftersom en väldigt stor del av omsorgstagarna bara talar svenska. För Rishad och Life, och till 

viss del Samia, kan olika delar av den språkliga repertoaren användas för olika syften. 

Språkvalen är, precis som Blommaert och Backus (2013) skriver, sociolingvistiskt betingade 

och den kommunikativa funktionen är för deltagarna i den här undersökningen det som 

framstår som allra viktigast. 

5.2 Upplevelser av språkliga repertoarer 

Deltagarnas upplevelser av att nyttja sina språkliga repertoarer skiljer sig från varandra 

betydligt mer än vad deras användande gör. Även om det verkar som att deltagarna klarar sig i 

arbete och på fritiden genom att växla mellan språk och använda hela sina språkliga repertoarer 

upplevs ändå en press att lära sig god svenska, något som också Rydell (2018b) visade då 

deltagarna i hennes studie diskuterade hur viktigt det var för dem att kunna tala ”god svenska”. 

Rishad beskriver hur han inte kan tänka på svenska, men att han tränar på det hemma. Både 

Samia och Life beskriver hur de i olika situationer känner sig svaga i svenskan. För Samia 

visualiseras detta i arbetsporträttet (figur 6), där den svaga svenskan finns i den nedsträckta 

handen och den starka svenskan i den uppsträckta. Samia växlar mellan dessa två sätt att tala 

svenska, och när svenskan är svag beskriver hon hur tigrinska kan ta över och språken 

”krockar”. Skolan är istället den plats där Life känner sig svag i svenskan, mycket på grund av 

att sammanhanget gör honom otrygg. När det kommer till arbete och fritid är Life betydligt 

mer självsäker i sina språkliga förmågor, vilket gör honom mer benägen att tala och socialisera 

på olika språk. I kontrast mot dessa två har vi Sahbo, som beskriver hur hon alltid pratar 
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svenska, även i vissa fall med arabisktalande släktingar som inte har några kunskaper i svenska. 

En gemensam trend hos deltagarna är att självförtroendet i språket påverkar hur mycket de 

faktiskt vågar tala och uttrycka sig på svenska. Samma tendens observerade Rydell (2018a:105) 

i fokusgrupper med vuxna andraspråkstalare av svenska, där deltagarna berättade att de valde 

att inte tala svenska av rädsla att låta mindre intelligenta eller att bli missförstådda. Även 

Ahlgren (2016) skriver att andraspråkstalare kan internalisera en negativ bild av sig själva på 

grund av att de inte behärskar språket tillräckligt väl och att de därmed inte lever upp till 

normen om ”den goda invandraren”. Rädsla för att använda ett andraspråk kan alltså uppstå ur 

ett bristande självförtroende, som dels beror på interna faktorer, dels de språkideologier som 

råder.  

Sahbo och Samia beskriver att det inte känns bra att tala andra språk än svenska i skolan 

och på arbetet, eftersom båda är mycket måna om att goda kunskaper i svenska kan ge dem fler 

möjligheter i framtiden. Samtidigt finns det en emotionell och social aspekt – Samia beskriver 

att omsorgstagarna på jobbet ”behöver hjälp från hjärtat” och för att kunna göra detta behöver 

Samia bättre svenska. Hughes Tidlund (2016) skriver: ”Om språk är ett medel med vilket man 

förbinder sig själv till världen måste det kännas meningsfullt för att fungera”. Detta aktualiseras 

hos Samia och även Rishad. Svenska är för de två ett meningsfullt sätt att knyta sociala band 

till sin omgivning, men de upplever att deras språkliga kunskaper inte räcker till. 

Den emotionella kopplingen till specifika språk och språk i allmänhet är en intressant aspekt 

som återkommer i alla porträtt. Alla fyra uttrycker både visuellt och muntligt att språk är en 

hjärtefråga för dem, antingen genom att placera vissa språk i just hjärtat eller genom att låta 

hela kroppen uppfyllas av språk och språkande. Rishads emotionella anknytning till språk är 

beroende av hur han kopplar språken till vissa länder; bangla är hemma och trygghet, medan 

svenska är en ny och oförglömlig upplevelse. Samia beskriver hur tigrinska är ett grundande 

språk och att hon kan använda olika aspekter av sin språkliga repertoar för att knyta sociala 

band. Språk är viktigt då de blir en del av vår biografi (Blommaert & Backus, 2013:15) och en 

del av vår identitet (Wei, 2011; Östevik, 2018). För deltagarna i denna studie är det heller inte 

bara språk i sig som är relevanta för identiteten, också att vara flerspråkig och andraspråkig blir 

något att hela tiden förhålla sig till. På grund av sin flerspråkighet och roll som invandrare 

måste de navigera rådande språkliga ideologier och normer kring att vara ”goda invandrare”. 
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5.3 Språkliga ideologier 

I intervjuerna framkommer en bild av de språkliga ideologier som påverkar deltagarna i både 

vardag, skola och arbete. Idén om att vara ”en god invandrare” (Rydell 2018b) återkommer i 

intervjuerna, där både Samia, Sahbo och Life talar om att man måste ha en viss språklig nivå 

för att få tillgång till jobb och utbildning i Sverige. Rishad avviker något i sin redogörelse om 

varför han vill lära sig svenska, då det för honom snarare handlar om att lära sig språket för att 

öppna upp fler sociala nätverk. Även detta kan dock vara ett tecken på att vilja uppfylla rollen 

som ”god invandrare” och integrera i samhället, men min känsla är att det snarare är personligt 

motiverat för Rishad. Life har en liknande inställning till språk, och även om han också ser 

värdet i dokumenterad svensk kompetens (genom att exempelvis bli godkänd på sfi), har 

språket framförallt en social funktion för honom. Samia talar om språket som ”en nyckel” till 

nya möjligheter och Sahbo beskriver att det är viktigt att lära sig språket för integrationen. 

Samtliga deltagare är alltså motiverade att lära sig svenska, och fast denna motivation kan 

variera något finns det tydliga tecken på att idén om den goda invandraren är levande hos 

deltagarna. 

Dessutom uttrycker alla deltagare – i olika utsträckning – hur viktigt det är att tala svenska 

även på bekostnad av modersmålet, vilket är en indikation på att de påverkas av språkliga 

hierarkier (Horner & Weber, 2012:16). De uppger att svenskan är det viktigaste språket i 

Sverige, tätt följt av engelskan, men andra språk syns inte. Sahbo berättar att ”jag ser inte 

människor pratar med andra arabiska eller franska”, och i skolan blir det tydligt att svenska och 

engelska är de huvudsakliga språken. Även Östevik (2018) gjorde samma observation: där 

undersöktes gymnasieelevers språkval, och även för de elever som hade många språk 

tillgängliga i sina repertoarer var det nästan bara svenska och engelska som användes i skolan. 

Samia, Rishad och Sahbo berättar att de använder sina språkliga repertoarer för att översätta 

nya ord från svenska, och Life beskriver hur engelska används i skolan för att förklara och 

förtydliga.  

Andra språk än svenska och engelska har alltså en mycket begränsad roll i skola och arbete; 

framförallt verkar de fylla en social funktion. Samia och Sahbo berättar att de har talat tigrinska 

respektive arabiska med klasskamrater som har kunnat språken, men att de inte gör det längre. 

Både Rishad och Life förklarar att de inte talar sina modersmål i skolan eftersom de inte har 

klasskamrater som delar språken, så därför fyller de ingen funktion. I arbetssammanhang kan 

dock Samia, Rishad och Life använda hela sina språkliga repertoarer, antingen för att skämta 
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och socialisera eller för att förklara något för sina kollegor. Precis som Sahbo upplever dock 

Samia att det är negativt att tala andra språk än svenska, och för båda är målsättningen att hela 

tiden tala svenska. Samia beskriver att tigrinska och svenska ”krockar” ibland, särskilt när hon 

tänker snabbt och att hon ibland skäms för hur hon pratar. Den språkhierarki som beskrivs är 

att svenska är högst upp, och att man som invandrare måste tala svenska och tala svenska bra. 

5.4 Metoddiskussion 

Språkliga porträtt kan användas för att synliggöra många olika aspekter av språkbruk. Busch 

(2012) och Östevik (2018) använder porträtten för att synliggöra hur identitet skapas i 

förhållande till språkliga ideologier, medan Hughes Tidlund (2016) snarare visar hur språkliga 

porträtt kan skapa en förståelse för upplevelsen av att vara andraspråkstalare. Porträtten fyller 

alltså många funktioner beroende på undersökningens syfte. 

I denna undersökning var syftet att komma åt upplevelsen av att vara flerspråkig i det 

svenska samhället, samt att genom detta se vilka språkliga ideologier som främst aktualiseras 

för och påverkar vuxna andraspråkstalare som invandrat till Sverige. Kanske hade det varit fullt 

möjligt att få fram samma resultat genom att bara intervjua deltagarna, men jag upplevde dels 

att den visuella aspekten gav deltagarna något att hänga upp sitt resonemang på, och dels gav 

porträtten en god grund för att överbrygga skillnader i språkliga resurser då både jag och 

deltagarna kunde använda bilden för att kommunicera tydligare. Då vi använde en hel del 

kroppsspråk för att kommunicera hade transkriptionen antagligen underlättats om intervjuerna 

filmats istället för att enbart ljudet spelades in. 

Metoden kan också kritiseras för att den endast ger deltagarnas egen bild av hur den 

språkliga repertoaren ser ut och används, och att denna bild inte nödvändigtvis behöver stämma 

överens med verkligheten. Karrabæk (2013) noterade i sin undersökning att vuxna eventuellt 

presenterade sin inställning till det danska majoritetsspråket som mer positiv i mötet med 

Karrabæk, som är vit och har danska som modersmål, just för att leva upp till ett ideal om att 

vara ”den goda invandraren”. Detta fenomen skulle mycket väl kunna vara applicerbart även i 

denna undersökning eftersom flera deltagare uppger att de tycker det är viktigt att tala enbart 

svenska. Jag anser dock att om så är fallet så hjälper det ändå till att belysa de språkliga 

ideologier som påverkar deltagarnas språkande, vilket var en av undersökningens 

frågeställningar. 
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5.4.1 Positionalitet 

Forskarpositionalitet är ett begrepp som beskriver hur forskarens egna intressen och 

värderingar spelar in i undersökningens utförande och resultatet av denna (Lin, 2015). 

Forskaren kan bland annat försöka beskriva den materiella eller sociala världen som människan 

rör sig i, eller kritiskt granska den sociala världen för att förstå varför personer agerar på vissa 

sätt (Lin, 2015:23–24). Intresset för denna undersökning förankras huvudsakligen i mina egna 

erfarenheter från sfi, där jag upplever att utbildningen kanske inte alltid svarar mot den 

verklighet som eleverna rör sig i och därmed ville jag undersöka elevernas språkbruk för att se 

om min upplevelse stämde med elevernas. Detta innebär att undersökningen har ett praktiskt 

intresse, vilket Lin (2015:23) beskriver som ett intresse för hur, vad och varför människor 

agerar i olika situationer. 

Undersökningen påverkas alltid av forskarens positionalitet, och i mitt fall är det flera 

aspekter som kan ha påverkat resultatet. Min redan färgade uppfattning av hur sfi fungerar och 

motsvarar elevernas språkliga behov påverkar givetvis hur resultatet framställs och hur 

porträtten tolkas, men samtidigt har jag hela tiden försökt ta ett steg tillbaka och förankra 

slutsatser i tidigare forskning kring andra- och flerspråkighet. 

Min roll som lärare på skolan kan ha påverkat dels vilka svar jag fått, dels hur jag har tolkat 

dessa, men genomgående i arbetet har jag enligt Kvale och Brinkmanns metod tagit ett steg 

tillbaka och kontrollerat mina tolkningar mot tidigare forskning, samt lyssnat och läst igenom 

intervjuerna flera gånger för att säkerställa att det jag presenterar är vad som faktiskt sagts. Att 

jag är lärare till Rishad gör också att en maktaspekt utöver forskare – deltagare tillkommer, 

alltså det mellan lärare och elev. I intervjun berättar Rishad några personliga saker som jag har 

valt att inte inkludera i resultatet, då jag inte var säker på att han skulle ha berättat dessa för 

någon han inte hade en relation till sedan tidigare. Jag har även valt att ta upp att Rishad är min 

elev för att läsare av uppsatsen ska kunna förhålla sig mer kritiskt till min tolkning av hans 

porträtt och uttalanden. 

5.4.2 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

En nackdel med kvalitativa metoder är att antalet informanter kan anses vara för litet för att bli 

generaliserbart, men som Kvale och Brinkmann (2009:156) skriver så måste man i kvalitativa 

forskningsprojekt alltid väga mellan materialets hanterbarhet och dess generaliserbarhet. Syftet 

med kvalitativa undersökningar är att djupdyka i ett visst fenomen och nå slutsatser som verkar 
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stämma med verkligheten. Slutsatserna i denna undersökning överensstämmer till stor del med 

tidigare forskning, vilket ökar generaliserbarheten både på mitt resultat och tidigare 

undersökningars resultat. De aspekter som skiljer sig åt kan bli ett underlag för framtida 

forskning. 

6 Slutsatser 

Studien syftade till att förstå de språkliga upplevelser och erfarenheter som vuxna invandrare 

har i Sverige och hur dessa personers språkliga repertoarer kommer till användning i olika 

sammanhang. På fritiden använde de flesta deltagare hela sina språkliga repertoarer, om än i 

olika syften. De flesta ansåg att de behövde träna mer på svenska och ansträngde sig för att få 

fler möjligheter att göra detta även på fritiden, men förstaspråket var det språk de kände sig 

mest bekväma med att använda.  Förstaspråket fyllde framförallt en social funktion, då det 

användes för att kommunicera med familj på andra platser eller med vänner. Porträtten och 

intervjuerna visade att i skolan dominerade svenska och engelska, och alla deltagare upplevde 

en press att lära sig tala svenska för att klara sig i det svenska samhället.  

I den undervisning som beskrivs av deltagarna i denna undersökning finns tidigare språk 

med som ett stöd för översättning av enskilda ord, och i vissa fall för att förklara språkliga 

fenomen. Denna undersökning fokuserar dock inte på hur undervisningen bedrivs. Eftersom 

det visat sig vara gynnsamt för inlärningen att använda elevers hela språkliga repertoarer i 

språkundervisningen (García & Wei, 2018) skulle det vara intressant att i framtiden kartlägga 

hur sfi-elevers språkliga repertoarer tillvaratas i undervisningen. 

Tre av fyra deltagare hade också erfarenhet av att arbeta i Sverige, och där verkar det som 

att hela deras språkliga repertoarer kommer till nytta. Precis som på fritiden fyller språken olika 

funktioner, och förstaspråken används för att säga snabba, korta saker, medan de annars 

huvudsakligen använde svenska. Även engelska spelade en viss roll. Rydell (2018b) skriver att 

invandrare ofta rör sig i flerspråkiga miljöer, men att sfi-undervisningen främjar en 

monolingvistisk ideologi, och i deltagarnas redogörelser för sitt språkbruk verkar detta stämma. 

På fritiden och i arbete använder de hela sina språkliga repertoarer, men i skolan är det svenska 

och engelska som lyfts fram som de viktigaste språken.  

Samtliga deltagare hade en positiv inställning till svenskan och ville lära sig mer, eftersom 

de ansåg att det skulle hjälpa dem till bättre utbildning och bättre jobb i framtiden. Däremot 

kom denna positiva attityd till svenskan ofta på bekostnad av modersmålet, då flera deltagare 
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ansåg att de mer eller mindre var tvungna att tala svenska i alla sammanhang. För att legitimera 

sin rätt att tala måste andraspråkstalaren hela tiden förhålla sig till majoritetssamhället 

(Ahlgren, 2016:146), och visa sig lojala mot det nya hemlandet (Blackledge, 2009). Detta kan 

leda till en känsla av svaghet och maktlöshet när man inte lyckas leva upp till de språkliga krav 

som finns eller som man upplever finns i skolan och på arbetet. Fritiden karaktäriserades av ett 

friare språkbruk och mer acceptans mot andra språk än svenskan, men även där finns vissa 

tendenser att prioritera svenskan. 

Sammanfattningsvis verkar det som att deltagarna påverkas av språkliga hierarkier och en 

monolingvistisk ideologi, samt idén om ”den goda invandraren”. Deltagarna påverkas tydligt 

av samhällets dominerande ideologi om att svenska är det viktigaste språket i Sverige (Rydell, 

2018b; Östevik, 2018) och i denna studie är det tydligt att de upplevde frustration när de inte 

kan hantera språket som de vill eller göra den progression de vill. Medvetenhet om språkliga 

ideologier påverkar språkvalen (Kroskrity, 2010), och detta leder till förstaspråken för många 

blir ett andrahandsval och att det upplevs som mindre värt än svenskan. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Mejl till rektor och lärare. 

Hej, 

Jag läser ämneslärarprogrammet med inriktning engelska och svenska som andraspråk. Under 

hösten 2020 skriver jag en C-uppsats i svenska som andraspråk. För uppsatsen vill jag intervjua 

cirka 5 sfi-elever på D-nivå som arbetar minst 50%. 

 

I min uppsats är syftet att undersöka språkliga repertoarer hos sfi-elever samt hur dessa kommer 

till användning i skola och i arbete. Undersökningen genomför med en multimodal biografisk 

metod som kallas språkliga porträtt. Eleverna kommer att skapa tre porträtt där de färglägger 

en tecknad mänsklig silhuett med olika färger: det första porträttet visar vilka språk de 

identifierar sig med, det andra vilka språk de använder i undervisningen, och det tredje vilka 

språk de använder i sitt arbete. Detta för att se hur användningen av elevens språkliga 

repertoarer skiljer sig åt i olika situationer. Porträttecknandet följs upp av en intervju där 

eleverna får förklara sina porträtt och redogöra för sina tankar kring sin egen språkanvändning. 

Metoden är beprövad och anses underlätta för deltagaren att beskriva sina språkliga 

erfarenheter. Genomförandet av intervjun inklusive porträtten beräknas ta ungefär en timme. 

Intervjun kommer att spelas in. 

 

Eleverna är anonyma och uppgifterna behandlas konfidentiellt i enlighet med forskningsetiska 

principer. De kan när som helst återkalla sitt deltagande. De – och ni – får gärna ta del av 

undersökningens resultat. 

 

För att säkerställa att eleverna förstår vad deltagande i undersökningen innebär har jag tagit 

fram en blankett med information om undersökningen med anpassat språk som gärna kan delas 

ut och bearbetas under lektionstid. Jag kan också komma och presentera mig själv och 

undersökningen. 
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Bilaga 2. Information till deltagare 

Information om undersökning 

Hej, jag heter Moa Adolfsson och jag studerar svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. 

I min utbildning ska jag göra en undersökning för en C-uppsats. Informationen i det här brevet 

är till dig som vill delta i undersökningen genom att vara med i en intervju.  

 

Undersökningens syfte  

Jag ska undersöka vilka språk sfi-elever talar och vilka språk ni använder i olika situationer. 

Du som är med i undersökningen studerar sfi på D-nivå och arbetar minst 50%. Jag kommer 

att fråga vilka språk du talar, vilka språk du talar i skolan och vilka språk du talar på ditt arbete.  

 

Intervjun 

Det är frivilligt att vara med i undersökningen. Att vara med i undersökningen betyder att man 

är med i en intervju som tar cirka 60 minuter. Jag kommer att intervjua er en och en. Jag 

kommer att spela in ljud från intervjun för att kunna lyssna efteråt och skriva ner det ni har 

sagt.  

 

Efteråt  

Bara jag kommer att få lyssna på intervjun och bara jag kommer att få veta era riktiga namn. I 

uppsatsen kommer ni att få fiktiva namn. Jag kommer att sammanfatta vad ni sagt i en uppsats. 

Några citat av vad ni sagt kommer också att vara med i uppsatsen. Uppsatsen kommer sedan 

att finnas på internet.  

 

Kontaktuppgifter  

Moa Adolfsson 

Moa.adolfsson.1196@student.uu.se 

 

Handledare:  

Natalia Ganuza  

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet  

natalia.ganuza@nordiska.uu.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Informerat samtycke till att delta i undersökningen  

• Jag har fått information om varför Moa gör undersökningen och vad jag ska göra om 

jag är med i undersökningen. 

• Jag vill vara med.  

• Jag vet att det är helt frivilligt att vara med.  

• Jag vet att intervjun kommer att spelas in.  

• Jag vet att intervjun bara kommer att användas för uppsatsen.  

• Jag vet att mitt namn och namnet på min skola inte kommer att finnas i uppsatsen.  

• Jag vet att jag kan sluta vara med när som helst, jag behöver inte förklara varför.  

 

 

........................................................................  

Deltagares namnteckning  

 

.............................  ......................................................................... 

Datum   Namnförtydligande 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

1. Varför valde du dessa färger för de olika språken? 

2. Varför målade du med vissa färger på vissa delar av kroppen? 

3. Kan du beskriva proportionerna på språken? 

4. Vilken språklig nivå upplever du att du har i de olika språk som du har med i ditt 

språkliga porträtt? 

5. Varför är det (inte) skillnad mellan hur du talar på fritid, i skolan och på arbetet? 

6. Talar du olika språk med olika personer? Varför? 

7. Ändras ditt beteende om du talar olika språk?  

8. Känner du dig annorlunda om du talar olika språk? 

9. Hur känns det att tala andra språk än svenska… 

a. På fritiden? 

b. På skolan? 

c. På arbetet? 

d. Hur tror du att andra uppfattar dig i dessa situationer? 

10. Upplever du att du får tala alla språk i alla situationer? 

11. Kan du välja ett språk för att du inte vill att andra ska förstå? 

12. Brukar du blanda språk? När? 

13. Får du använda dina olika språk i skolan, och i så fall, på vilket sätt? 

14. Får du använda dina olika språk på arbetet, och i så fall, på vilket sätt? 

15. Vad betyder de olika språken du talar för dig och ditt liv? 

16. Har det förändrats och hur såg det i så fall ut tidigare? 
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Bilaga 5. Silhuett 

 
 

 


