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Sammandrag 

I uppsatsen analyseras förståelseproblematiken i tre dansk-svenska samtal. En tydlig dansk-

svensk problematik har konstaterats tidigare forskning, men hur den tar sig uttryck och 

hanteras i samtal är inte lika väl beskrivet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka 

förståelsen i samtal, vilket innebär analys av problem, strategier och bakomliggande faktorer. 

Materialet har samlats in med en tredelad metod bestående av arrangerade samtal, enkät och 

intervju. Undersökningen genomfördes hösten 2016 med studenter vid Lunds universitet. 

Samtalsmaterialet har analyserats utifrån samtalsanalytiska teorier och belysts med 

intervjumaterialet för att nå fördjupad förståelse. Analysen visar på olika typer av problem och 

problemhantering i de olika samtalen. De mer problemtunga samtalen präglas av 

undvikandestrategier och många fall av dold förståelseproblematik, isbergproblematik. 

Samtalsdeltagarna förlitar sig i hög grad till samtalskontexten för förståelsen och till social 

ackommodation för att upprätthålla talgemenskapen. Endast en informant ackommoderar vid 

något tillfälle till grannspråket och engelska förekommer inte i samtalen. I intervjun används 

engelska vid få tillfällen för att säkra lexikal förståelse. Informanterna uttrycker i flera fall 

”borde-credo”, vilket kan förklara såväl utebliven reparationsinitiering som hög social 

ackommodation. 
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1 Inledning  

Utgångspunkten för denna uppsats är Öresundsregionen och dess språksituation. 

Storsatsningen på regionen inleddes under 1990-talet med förhoppningar och förväntningar om 

ekonomisk tillväxt och ökad integration (Gregersen 2003). Den omfattande 

infrastruktursatsningen, krönt med invigningen av Öresundsbron 2000, gav anledning att se 

över hur språksituationen skulle kunna komma att påverkas på sikt. Teleman (Teleman 2001, 

refererad i Lundin & Christensen 2001:16) skissar på fyra olika framtidsscenarier, vilka säger 

något om samtidens förväntningar på och förhållande till brons möjlighet till genomgripande 

förändring. Två av scenarierna, öresundska som nytt nordiskt språk respektive att svenska eller 

danska blir huvudspråk i hela regionen, framstår nog lika hisnande nu som då. Teleman 

avfärdar mycket riktigt också dessa scenarier som icke-troliga. Istället menar Teleman att det 

troligaste scenariot istället är utvecklande av individuella strategier och på sikt en passiv 

tvåspråkighet.  

Språkperspektivet tar måhända sällan plats i det dagliga offentliga samtalet kring 

regionen, men är ständigt present för människor som rör sig över bron. Sedan bron invigdes har 

också en helt annan infrastruktur blivit tongivande – internet, som eliminerar geografiska 

avstånd och är att betrakta som en till stor del engelskspråkig domän, något som i 

sammanhanget inte kan bortses från. Trots att idén om den dansk-svenska språkgemenskapen 

fortsatt lever är det svårt att undgå att språkmötet är förenat med viss problematik. 

Grannspråksförståelsen mellan Sverige och Danmark har intresserat flera språkforskare de 

senaste femtio åren, och ambitionen med denna uppsats är att närstudera språkförståelsen i 

dansk-svenska samtal och därmed lägga ytterligare en pusselbit till den forskning som 

undersöker språkförståelse och kommunikation mellan svenskar och danskar.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och pröva hur den i tidigare forskning beskrivna dansk-

svenska problematiken rörande språkförståelse tar sig uttryck i samtal mellan unga danskar och 

svenskar. Vad karaktäriserar samtalen? Vilka strategier används av talarna för att nå förståelse 

och hantera problem? I vilken utsträckning brukas ackommodering? Vilken roll spelar 

engelska i samtalen? Hur uppfattar talarna samtalen och vad tänker de kring den dansk-svenska 

språkförståelsen i stort? Det övergripande målet är således att upptäcka och utforska 

problematiken i samtalen, inte att göra en fullständig analys över kommunikationen i sin 
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helhet. Undersökningen har en kvalitativ inriktning utan målsättningen att göra kvantitativa 

analyser och jämförelser.  

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 ges en översikt över tidigare forskning inom ämnet, varpå en genomgång av för 

undersökningen relevanta teoretiska utgångspunkter följer. I kapitel 4 presenteras de metoder 

som använts för insamling av material och undersökningens genomförande, varpå en 

genomgång av hanteringen av undersökningsmaterialet följer. I kapitel 6 presenteras resultat 

och analys av undersökningen, samtal för samtal, vilket följs av en sammanfattande diskussion.  

 

 

2 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom nordisk grannspråksförståelse och 

internordisk kommunikation för att sätta in uppsatsen i ett sammanhang och förankra 

undersökningen i tidigare forskning.  

 

2.1 Grannspråksförståelse i Norden 

Den senaste stora studien om grannspråksförståelse i Norden genomfördes av Delsing & 

Lundin Åkesson (2005) som en utvidgad uppföljning av Øivind Mauruds studie från 70-talet 

för att undersöka förändringar i språkförståelsen. Utöver tester i läs- och hörförståelse i de 

skandinaviska språken samt engelska undersökte Deling & Lundin Åkesson även deltagarnas 

språkliga vanor och attityder.  

Resultaten bekräftar i stort Mauruds undersökning, vilket innebär att norrmännen 

fortfarande är betydligt bättre på grannspråksförståelse än svenskar och danskar, samt att 

danskar är något bättre på svenska än svenskar är på danska (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:136). Delsing & Lundin Åkesson (2005:136) finner en förklaring till resultaten i norskans 

språkliga mellanställning mellan danska och svenska, ett i allmänhet större intresse för 

grannländerna samt norrmännens större vana vid språklig variation genom sina två skriftspråk, 

bokmål och nynorsk. Att danskarnas förståelse av svenska är bättre än omvänt förklaras med 

att tal och skrift ligger längre ifrån varandra i danskan, vilket utgör ett problem för svenskarna, 

som i likhet med norrmännen klarar dansk läsförståelse bättre än hörförståelse. Trots att 

undersökningen av Delsing & Lundin Åkesson (2005:143) i stort bekräftar Mauruds resultat, 
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visar den på något mindre skillnader mellan danskarna och svenskarna än i den tidigare 

studien. Såväl svenskar som danskar har dock blivit sämre på språkförståelse. Delsing & 

Lundin Åkesson (2005:146) lägger särskilt märke till danskarnas försämrade resultat, och i 

synnerhet köpenhamnarnas. Den sistnämnda gruppen presterar sämre än såväl Århusbor som 

färingar, även i testen i danska. Köpenhamnarna är sämre i förståelsen av svenska, samt visar 

upp sämst kunskaper i engelska av samtliga skandinaver, samt störst skillnad i 

grannspråksförståelse mellan ungdomar och vuxna. I sammanhanget bör påpekas att 

köpenhamnarna anser svenska vara enklare än vad Århusborna gör (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:112). Delsing & Lundin Åkesson (2005:147) ser förklaringar i 

attitydundersökningen, som visar att köpenhamnarna är mindre villiga än andra nordbor att 

flytta till såväl till ett grannland som till ett engelskspråkigt land för studier eller arbete, samt 

att intresset för grannländernas TV och massmedia är lägre. När det gäller geografins betydelse 

för svenskarnas förståelse av danska är det tydligt att Malmöungdomarna i samtliga deltest når 

högre resultat än de i Stockholm, vilket inte förvånar Delsing & Lundin Åkesson (2005:65).  

Engelsk språkförståelse förekommer inte i Mauruds undersökning, men Delsing & 

Lundin Åkessons resultat visar att nordbor nästan genomgående har bättre resultat på engelsk 

språkförståelse än grannspråksförståelse, vilket enligt Delsing & Lundin Åkesson kan förklaras 

med den omfattande undervisningen i engelska (2005:145 f.). Avslutningsvis påpekar Delsing 

& Lundin Åkesson (2005:148) att deras undersökning är begränsad till språkförståelse och 

således inte undersöker hur kommunikationen fungerar mellan nordbor, varför de gärna ser en 

uppföljande undersökning som även täcker in sådana aspekter. 

 

2.2 Kommunikativa aspekter av språkförståelse – samtalsanalytiska studier  

Två avhandlingar som undersöker kommunikativa aspekter av språkförståelse är Börestam 

Uhlmann (1994) och Ridell (2008). Den samtalsanalytiska inriktningen hos avhandlingarna gör 

dem särskilt relevanta för denna uppsats. 

Börestam Uhlmann (1994) prövar hur den hävdade skandinaviska språkgemenskapen ter 

sig i ett kommunikativt sammanhang. Undersökningen omfattar inspelade samtal, intervjuer 

och enkäter, vilket är ett metodval som har påverkat min egen undersökning. Resultaten visar 

att ackommodering främst sker på lexikal nivå med enstaka substantiv, samt att såväl danskar 

som svenskar i högre grad ackommoderar när samtalet tar plats i utlandet (1994:189). Engelska 

används sporadiskt och främst för reparering av enstaka ord (1994:192). I undersökningen 

framkommer även att svenskarna utmärker sig när det gäller missförstånd i samtalen, vilket 
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hon menar ger skäl till att ifrågasätta bilden av den skandinaviska språkgemenskapen 

(1994:198). Språkgemenskapen kan enligt Börestam Uhlmann (1994:198) snarare 

karaktäriseras av andra interaktionella normer än rent språkliga. Huruvida ackommoderingen i 

samtalen sker i syfte att säkra begripligheten eller att stärka de sociala banden mellan talarna är 

enligt Börestam Uhlmann (1994:195) oklart, utan det råder stor variation mellan olika personer 

och olika interaktionella kontexter.  

Även Ridell (2008:204) visar i sin närstudie av språklig interaktion och ackommodation 

mellan danska vårdtagare och svenska vårdbiträden att ackommodationen i många fall kan 

förstås utifrån psykosociala skäl. I undersökningen framkommer att de svenska vårdbiträdena 

använder individuella strategier för att anpassa sig, där en person i större utsträckning använder 

danska småord medan en annan istället anpassar innehållstunga ord utan att fokusera på uttalet 

i övrigt. Utöver att göra sig förstådda tycks vårdbiträdena inte dela samma strävan efter att 

anpassa sig till språket (2008:200).  

De problematiska sekvenser som Ridell finner i samtalen visar sig främst ha sin grund i 

bristande kontextanknytning. Förståelseproblematiken handlar sällan om innehållsaspekten, 

utan att personen inte hört, uppfattat och/eller förstått vad som sagts. I reparationsturerna görs 

därför tydligare kontextanknytning eller repeteras problemturen förtydligande. (Ridell 

2008:205.) 

För att undersöka samhörighetsaspekten iakttar Ridell hur komplimanger används för att 

skapa social samhörighet. De visar sig förekomma i olika positioner i interaktionen, såsom del 

i samtalsämne, gärna som avrundning, eller utifrån en självnedvärdering, varpå en komplimang 

följer, och minskar den institutionella karaktären och skapar social samhörighet. (Ridell 

2008:208 f.)  

 

2.3 Ungas erfarenheter av grannspråksförståelse  

I en nyligen genomförd intervjuundersökning av Theilgaard Brink (2016) om unga nordbors 

grannspråksförståelse presenteras tankar och upplevelser inom teman som även är aktuella i 

min undersökning: framgångsrika strategier, karaktärisering av grannspråkskompetens samt 

engelskans roll.  

Språkförståelsen är enligt informanterna inledningsvis svår och energikrävande 

(2016:42). Informanterna vittnar om selektivt lyssnande som en strategi, samt om hur minnet 

påverkas och hjärnan tröttas ut (2016:44). Förståelsen fungerar bäst i situationer med endast en 

samtalspartner och med stöd av gester och ansiktsrörelser (2016:45). De produktiva 
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strategierna som nybörjarna använder för att anpassa språket är framför allt att tala långsamt 

och tydligt, dock utan att det är någon garanti för att det verkligen ökar förståelsen (2016:51). 

De reparationsstrategier som används är bland annat begäran om upprepning, omformulering 

och förklaring, samt inslag av engelska (2016:51). Av undersökningen framgår dock att 

engelska som strategi för att undvika problem inte är ett alternativ för alla, utan det ses som ett 

avvikande sätt att kommunicera (2016:56).  

Theilgaard Brink (2016:63) tar särskilt upp den dansk-svenska problematiken. 

Frustrerande kommunikationsproblematik uppstår när den ena samtalsparten tydligt märker att 

förståelse saknas hos den andra samtalsparten, utan att den senare signalerar det. Detta kan ses 

i ljuset av det ”borde-credo”, som innebär en stark känsla av att man borde förstå varandra över 

grannspråksgränserna och där känslan av att inte förstå varandra skapar obehag (2016:93).  

När det gäller kunskaperna i engelska pekar Theilgaard Brink (2016:103) på att de är så 

pass goda hos unga människor i Norden och används inom så många domäner att engelska 

utgör en konkurrent till de skandinaviska språken. Engelska förekommer främst som 

metaspråk, för att reda ut tvetydigheter, men ses oftast som en sista utväg, vilket implicit gör 

det till ett andrahandsval (2016:105). I undersökningen framkommer att engelska främst 

används på praktiska grunder, som en fast kod som effektiviserar problemhanteringen, dock 

inte utan en känsla av att ”ge upp” (2016:108). Theilgaard Brink (2016:108) drar slutsatsen att 

engelska används på praktiska grunder och skandinaviska på känslomässiga. Informanterna 

menar också att engelska gör samtalen mindre personliga och fria, vilket också förklarar varför 

engelska framstår som ”onaturligt” för flera av informanterna (2016:118). 

 

3 Teori 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska modeller och perspektiv som ligger till grund för 

undersökning och analys. Undersökningen bygger framför allt på samtalsanalys utifrån CA 

(3.1), men använder även samtalsanalys i ett vidare begrepp (3.2). Ytterligare en viktig 

utgångspunkt är ackommodationsteorin (3.3), som i undersökningen används för att analysera 

såväl språkligt som annat kommunikativt beteende.    

 

3.1 Samtalsanalys – CA 

Samtalsanalys är ett begrepp som används inom flera olika skolor och som ett vidare begrepp 

(Norrby 2014:33). För att tydliggöra att det här rör sig om samtalsanalys med 
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etnometodologisk utgångspunkt används här termen CA, Conversation Analysis, som vunnit 

hävd även i svensk samtalsforskning (2014:33). CA har vardagliga, eller naturliga, samtal som 

utgångspunkt, och bygger på tanken om att verkligheten skapas av deltagarna genom deras 

produktion och tolkning (2014:34). På så sätt fokuserar CA-analysen på att finna mönster i 

samtalsmaterialet istället för att utgå ifrån yttre faktorer, som exempelvis sociala eller 

kulturella (2014:35). Följande fyra antaganden är grundläggande för CA (2014:35): 

 
 1 All interaktion är strukturerad  

 2 Alla bidrag till interaktionen – t.ex. ett yttrande i ett samtal –  

    är såväl kontextberoende som kontextförnyande. 

 3 Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan 

    således avfärdas som irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 

 4 Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, 

    ”äkta” interaktion.  

 

Att visa och förklara hur ett samtal är strukturerat är centralt för CA. Samtalstur är den 

strukturella grundläggande enheten, ett kortare eller längre yttrande från en samtalspart, som 

bygger upp samtalet (Norrby 2014:40). I samtalet läggs tur till tur, och en gemensam förståelse 

av vad som försiggår, intersubjektivitet, växer fram (2014:44). En nivå över denna strukturella 

enhet förekommer närhetspar, vilket beskriver de sekvenser av yttranden som tydligt består av 

två delar, t.ex. fråga–svar (2014:41). Här intresserar sig CA för andradelens natur, huruvida 

den är prefererad eller disprefererad, vilket beskriver huruvida yttrandet är strukturellt enkelt 

och utan tvekan, eller om det är komplext med dröjsmål och tvekljud (2014:148).  

Reparationsordningen beskriver hur problem i samtalet hanteras. Självreparation innebär 

att talaren avbryter sig själv och börjar om, som en korrigering av felsägning, eller ändring 

utifrån lyssnarens reaktion, som kan vara ett repareringsinitiativ som kräver upprepning, 

bekräftelse eller förtydligande av talaren (Norrby 2014:154). Självreparation kan alltså även 

initieras av annan deltagare. En annan typ av reparation är annan-reparation, vilket innebär att 

reparationen övertas av en annan samtalsdeltagare. Självreparation är prefererad av 

samtalsstrukturella skäl (2014:155). När det gäller reparationer är funktionen i första hand att 

se till att återupprätta den intersubjektiva förståelsen i samtalet, vilket är viktigt för att skapa 

samförstånd och en känsla av gemenskap (2014:156).  

Uppbackningar är ett samlingsbegrepp för småord, såsom hm, mm och jaha, som inte 

betraktas som självständiga repliker och därför kan yttras under en annan talares pågående tur 

utan med syftet att överta turen (Norrby 2014:41). Funktionen hos uppbackningarna är att 
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agera fortsättningssignal åt talaren, men forskarna är inte helt överens om huruvida de även kan 

ses som signal för visad förståelse, acceptans eller instämmande (2014:168). De forskare som 

ser en bredare funktion hos uppbackningarna tillåter också en utbyggd form, så att allt från 

korta mm, hm, nä till längre just de, de tycker jag och längre upprepningar och frågor ryms 

inom begreppet (2014:169). Inom CA går annars småord som fyller en funktion utöver att vara 

fortsättningssignal istället under begreppet nyhetsmarkörer. Några sådana exempel är åh, oj, va 

och herregud (2014:168). Tolkandet och analyserandet av uppbackningar bjuder således på 

problem, inte minst vid transkription.  

Utifrån de grundläggande antagandena om CA är alla detaljer i interaktionen av 

potentiellt värde, vilket innebär att inget kan bortses från i analysarbetet. CA är på så sätt en 

kvalitativt inriktad forskning som snarare intresserar sig för hur en viss samtalstur fungerar och 

vilken funktion ett visst samtalsdrag har än att kvantitativt räkna ut frekvensen (Norrby 

2014:42). När det gäller antagandet om att all interaktion är såväl kontextberoende som 

kontextförnyande, är det viktigt att understryka att kontextbegreppet här betyder 

samtalskontexten, en inre kontext, som består utav det som byggs upp under samtalets gång 

och ständigt förändras för varje yttrande (2014:44).  

 

3.2 Samtalsanalys i ett vidare perspektiv 

Få språkforskare som ägnar sig samtalsanalys håller sig helt inom de strikta ramar som 

renodlad CA innebär (Norrby 2014:67). Istället tar man gärna även hjälp av ett vidare 

perspektiv, vilket innebär såväl utvidgat kontextbegrepp, vilket även ger en vidare tolkning av 

begreppet funktion. Detta bredare anslag innebär att gruppen och relationen mellan gruppens 

medlemmar hamnar i fokus, och forskaren intresserar sig här även för exempelvis 

samtalssituationen och hur samtalsdeltagarna visar samhörighet eller distans (2014:51 f.).  

I det utvidgade kontextbegreppet, den yttre kontexten, ryms samhälle, kultur, sociala 

roller, ålder, kön, samt det som kallas situationsfaktorn (Norrby 2014:52). Genom att använda 

den yttre kontexten kan ytterligare förklaringar nås kring samtalsdeltagarnas interaktion. 

Gumperz begrepp kontextualiseringssignaler används för de tecken som samtalsdeltagarna 

brukar för att signalera och tolka interaktionella innebörder (2014:53). 

Kontextualiseringssignalerna består av prosodiska och paralingvistiska drag, val av kod, samt 

val av särskilda typer av lexikala uttryck och formelartade uttryck (2014:53). Gumperz menar 

att missförstånd uppstår på grund av samtalsdeltagarnas skilda val av 

kontextualiseringssignaler (2014:55). För att beskriva förmågan att använda och tolka 
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repertoaren av kontextualiseringssignaler används begreppet kommunikativ kompetens 

(2014:57). Ett ytterligare begrepp som anknyter till samtalsdeltagarnas förståelse av 

samtalsbidragen är samtalsram, vilket syftar på den mer övergripande ram inom vilken ett 

yttrande ska tolkas (2014:58).  

Användningen av kontextualiseringssignaler ger upphov till olika samtalsstilar, där två 

distinkta samtalsstilar, närhets- och engagemangsstilen och respekt- och hänsynsstilen, ofta 

används för att karaktärisera ett samtal eller en samtalsdeltagare (Norrby 2014:60). Närhets- 

och engagemangsstilen kännetecknas av ett personligt ämnesval och snabba ämnesbyten, 

många uppbackningar och simultanstöd, skratt och kroppsspråk, täta och korta talarbyten, 

snabbt tal samt undvikande av pauser mellan turer, vilket skapar ett högt samtalstempo 

(2014:233 f.). Respekt- och hänsynsstilen präglas istället av hänsyn och respekt i val av 

språkliga uttryckssätt, men märks även genom längre talartid, längre pauser och lägre 

samtalstempo (2014:232).  

Ett ytterligare relevant begrepp för denna undersökning är face, översatt med ansikte 

eller självbild, skapat av Goffman (Norrby 2014:62). Begreppet rör vilket intryck 

samtalsdeltagarna skapar av sig själva i samtalet och hur de samarbetar för att kunna 

upprätthålla dessa självbilder. Detta upprätthållande spelar roll för att skapa ett gott 

samtalsklimat, men i ett samtal kan deltagarna också ha olika kommunikativa mål och således 

utmana andra deltagares självbilder. Samtalsforskningen är här framför allt intresserad av vilka 

språkliga strategier som används för att minimera hot mot självbilden. En språkhandling som 

kan utgöra ett potentiellt ansiktshot kan till exempel mildras genom ett indirekt och mångtydigt 

uttryckssätt (2014:217). När situationen kräver ett mer effektivt uttryckssätt, en direkt stil, 

riskerar självbilderna att hotas, något som talaren måste ta in i beräkningen vid val av 

språkhandling (2014:219).  

För att undvika att hota någons självbild används olika strategier, som kan delas in i 

solidaritetsstrategier och respektstrategier. Den första gruppen strategier omfattar handlingar 

som betonar närhet, solidaritet, delaktighet och intimitet. Den andra gruppen strategier, 

respektstrategierna, bygger på distans och integritet, och har främst syftet att minimera hot mot 

självbilden i språkhandlingar. (Norrby 2014:221 ff.) 

 

3.3 Ackommodationsteorin 

En tredje utgångspunkt för undersökningen är ackommodationsteorin, vilken i likhet med flera 

andra samtalsanalytiska teorier har rötter i socialpsykologin (Ridell 2008:50) och är användbar 
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för analys av flerspråkiga samtal. Ackommodationsteorin har gått ifrån att främst behandla 

fonetisk variation till att numera omfatta en rad verbala och icke-verbala kommunikativa 

beteenden, samt även inkludera attityder till ackommodation (2008:52). Grundläggande för 

teorin dock är antagandet om att samtalsdeltagaren antingen kan närma sig den andra 

samtalsparten språkligt och/eller kommunikativt för att nå godkännande eller uppskattning 

(konvergens), eller tvärtom avlägsna sig (divergens). Att bibehålla det språkliga beteendet 

brukar också räknas till divergens (2008:50).  

Beroende på hur ackommodationen ser ut mellan parterna talar man om symmetrisk 

respektive asymmetrisk ackommodation. Symmetrisk ackommodation innebär att båda 

samtalsparterna närmar sig lika mycket, medan asymmetrisk innebär att den ena samtalsparten 

närmar sig medan den andre bibehåller sitt beteende. Konvergens visar på talarens vilja att 

närma sig samtalspartnern och nå samhörighet, vilket kan innebära att talaren uppfattas som 

mer attraktiv, stödjande, lättare att förstå och mer personligt engagerad. Anledningen till ett 

konvergerande beteende kan även vara viljan att nå en smidig kommunikation. Divergens 

innebär att talaren istället visar samhörighet med en annan grupp än samtalspartnern, eller 

betonar en annan bakgrund eller förutsättningar inför situationen. (Ridell 2008:51.) 

 

4 Metod  

För att i enlighet med syftet fördjupat undersöka språkförståelsen i samtal mellan danskar och 

svenskar har en tredelad metod bestående av arrangerade samtal, enkät och intervju använts. 

Undersökningen genomfördes i Lund under hösten 2016 med tre dansk-svenska dyader. I 

följande avsnitt motiveras, beskrivs och problematiseras undersökningens tre metoder för 

insamling av material samt urvalet av informanter. I avsnitt 4.5 redogörs för undersökningens 

praktiska genomförande.  

 

4.1 Arrangerade samtal  

Undersökningens huvudsakliga metod är arrangerade parsamtal mellan svenskar och danskar, 

vilket är en metod som möjliggör insamling av samtalsdata under kontrollerade förhållanden. 

För att minimera att informanterna påverkas av undersökningens syfte har emellertid stor vikt 

lagts vid samtalens yttre utformning, varför samtalen arrangerades under förevändningen att 

undersöka dansk-svensk kulturförståelse. Ur ett forskningsetiskt perspektiv kan 

förevändningen anses vara godtagbar då undersökningens uppgifter faktiskt handlar om dansk 
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och svensk kultur, samt att informanterna efter samtalen blev upplysta om undersökningens 

verkliga fokus. Eventuellt genomskådande från informanternas sida är dock inte otänkbart.  

Undersökningens arrangerade samtal är uppbyggda kring en uppgift av typen ”en ska 

bort”, en lekfull uppgift som förekommit i såväl dansk som svensk TV-underhållning.  

Uppgiften går ut på att utifrån ett visuellt material gemensamt välja ut vilket objekt som inte 

hör ihop med de andra, vilket fordrar både kunskap, fantasi och kommunikation. I 

undersökningen baseras uppgiften på ett tryckt bildmaterial i färg bestående av sju blad med 

fyra bildobjekt på varje (se miniatyrer i bilaga 2). Varje blad har ett tema som genom 

bildobjekten knyter an till såväl danska som svenska kulturyttringar. I uppsatsen refereras till 

temana genom följande begrepp: musik, miljö1, mat, design, film, sagor, historia. Flera 

lösningar är möjliga så länge det finns en hållbar motivering, vilket uppmuntrar diskussion och 

kreativitet. Deltagarna får en ungefärlig tidsram på tio minuter. Samtalen spelas in med både 

ljud och bild.  

 

4.2 Enkät 

Den andra delen av undersökningen består av en enkät, som fylls i av informanterna efter det 

arrangerade samtalet, omfattar ett antal kortare bakgrundsfrågor och elva frågor av öppen 

karaktär (se bilaga 3). Enkäten fyller två funktioner i undersökningen: dels att ge 

försöksledaren tid att lyssna igenom det inspelade materialet och snabbanalysera det för att 

välja ut lämpliga sekvenser till den efterföljande intervjun, dels att samla in 

bakgrundsinformation, fånga upp attityder till grannspråket och få en bild av informanternas 

erfarenheter av kommunikation över grannspråksgränsen.  

 

4.3 Intervju 

Undersökningens tredje del består av en intervju av typen stimulated recall interview, i 

fortsättningen förkortat SRI, en metod som går ut på att genom uppspelning av samtalsmaterial 

få deltagarna att förklara hur de tänkte och på så sätt få en fördjupad bild av samtalet. Metoden 

används i undersökningen fritt med utgångspunkt från artikeln Stimulated Recall Interviews in 

Ethography (Dempsey 2010). I min undersökning används intervjun främst för att finna 

orsaken bakom problematiska sekvenser i samtalen, samt för att kontrollera förståelsen i 

sekvenser där problematiken inte är explicit eller där undvikandestrategier misstänkts. 

																																																								
1 Just detta tema och blad med bildobjekt är särskilt mångtydigt och presenteras aldrig för informanterna explicit. 
Här i uppsatsen använder jag mig dock av begreppet miljö.  
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Intervjun används även för att ställa frågor av friare karaktär för att samla in informanternas 

reflektioner kring samtalen i stort. Intervjuerna genomförs med båda samtalsparterna samtidigt 

och spelas in (audio). Till varje intervju avsätts ca 30 minuter.  

 

4.4 Informanterna 

Informanterna i undersökningen utgörs av tre svensktalande och tre dansktalande personer i 

åldrarna 21–25 år, bildande tre dansk-svenska dyader. I urvalet av informanter har ingen 

hänsyn tagits till kön, utan endast ålder och de specifika förutsättningarna för respektive 

informantgrupp, som redogörs för nedan, har beaktats. Den övergripande målsättningen med 

urvalet har varit att para ihop svenskar och danskar som i fråga om kunskap i grannspråket är 

någorlunda jämbördiga. I undersökningen ligger därför fokuset på informanter upp till 25 år 

utan fördjupade kunskaper i grannspråket.  Av naturliga anledningar kan målsättningen dock 

bara ses som ett riktmärke då undersökningen i sig avser att undersöka informanternas 

kunskaper och språkförståelse. Samtalens dyader har bildats slumpmässigt utifrån 

tillgänglighet för respektive undersökningstillfälle. Informanterna är i undersökningen 

anonymiserade genom fingerade namn. 

Urvalet av de svensktalande informanterna är baserat på avsaknad av uppenbar koppling 

till Danmark, det danska språket eller språkvetenskap. Informanterna studerar vid 

undersökningstillfället litteraturvetenskap eller litterär gestaltning på SOL-centrum i Lund, där 

två också är bosatta medan den tredje informanten är bosatt Malmö.  

Utifrån undersökningens syfte och det faktum att undersökningen förlagts till Sverige har 

särskild vikt lagts vid urvalet av dansktalande informanter. För att finna dansktalande studenter 

med potentiellt begränsade svenskkunskaper har jag vänt mig till de internationella 

masterutbildningarna vid Lunds tekniska högskola. De dansktalande informanterna är samtliga 

förstaårsstudenter vid någon av masterutbildningarna med engelska som undervisningsspråk 

och har inte tidigare studerat i Sverige. En av de dansktalande informanterna bor i Lund medan 

övriga helt eller delvis bor i Köpenhamn. För att i största möjliga utsträckning hålla kvar de 

dansktalande i en danskspråkig kontext inför undersökningstillfället har all information och 

kommunikation skett skriftligen på danska. Trots detta går det naturligtvis inte att bortse ifrån 

att de vistas i en svensk språkmiljö och är påverkade därav.  

De sex informanterna beskrivs närmare i samband med redovisningen av resultat och 

analys för varje samtal i kapitel 6.  
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4.5 Undersökningens genomförande 

Undersökningen genomfördes i Språk- och litteraturcentrums lokaler i Lund vid tre tillfällen 

under perioden 31 oktober till 14 november 2016. Vid varje tillfälle genomfördes samtal, enkät 

och intervju med en dyad bestående av en dansk och en svensk informant. Inför 

undersökningstillfället informerades deltagarna om att undersökningen gällde ”Dansk-svensk 

kulturförståelse” och att den bestod av ett antal uppgifter att lösa tillsammans med en person 

från grannlandet. Inför undersökningen gavs inga instruktioner angående språkanvändning. 

Danskarna uppmärksammades dock individuellt på att undersökningen inte rörde sig om ett 

test i det svenska språket. Denna upplysning ansågs vara motiverad för att undvika ansträngd 

språklig anpassning från någon misstänksam informant.  

Varje undersökningstillfälle följde samma procedur. Informanterna fick först en kort 

introduktion till undersökningens tredelade uppläggning, dock utan att detaljer och syfte 

avslöjades. Undersökningssituationens betingelser angående inspelningsutrustning 

presenterades och informanterna fick chansen att mycket kort bekanta sig med varandra. 

Därefter genomfördes paruppgiften ”en ska bort” enligt beskrivning i avsnitt 4.1. Under tiden 

observerade jag interaktionen och noterade intressanta avsnitt att återkomma till inför 

intervjun. Vid några tillfällen gick jag som försöksledare in och såg till att informanterna kom 

till avslutning för att hålla samtalet någorlunda inom tidsramen.  Efter paruppgiften gavs 

informanterna god tid till att fylla i enkäterna under tiden jag lyssnade igenom samtalet och 

valde ut relevanta avsnitt att spela upp och diskutera med informanterna. När enkäterna var 

ifyllda, vilket tog cirka tjugo minuter, fortsatte undersökningen med den avslutande intervjun. 

Intervjun inleddes med frågor om informanternas upplevelser av uppgiften och 

kommunikationen, varpå undersökningens verkliga syfte avslöjades och intervjun fortsatte på 

ett semi-strukturerat sätt utifrån de utvalda avsnitten ur samtalen. Intervjun avslutades med 

frågor om hur informanterna upplevt undersökningen.  

 

5 Material 

I	följande	avsnitt	beskrivs	hanteringen	av	det	insamlade	materialet	har	med	avseende	av	

materialurval,	transkriberings-	och	analysmetoder.			
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5.1 Arrangerade samtal 

De tre samtalen gav sammanlagt 32 minuter och 30 sekunder material (audio och video) att 

analysera. Samtalen har transkriberats med hjälp av transkriptionsprogrammet CLAN 

(MacWhinney 2016a) i transkriptionsformatet CHAT (MacWhinney 2016b), vilket förutom att 

underlätta transkribering även ger transkriptionen ett format som kan användas för vidare 

forskning. Då transkriptionsformatet CHAT med sina rika möjligheter att tagga materialet 

skiljer sig ifrån den CA-transkription som oftast används när samtal återges i litteraturen, är 

samtalsexemplen denna uppsats bearbetade utifrån de principer för CA-transkription som 

förekommer i Norrby (2014:110 f.), se även transkriptionsnyckeln i bilaga 1. Det är främst 

ljudupptagningen som använts för transkribering och analys. Videomaterialet har använts som 

en sekundär källa för att kunna reda ut eventuella tvetydigheter rörande icke-verbal 

kommunikation, såsom pekande på bildobjekt, vilket framkommer i redovisade exempel i 

analysdelen.  

Transkription och bearbetning samtalen har skett utifrån vissa begränsningar. Strävan har 

varit att transkribera utifrån en noggrannhet som gör det möjligt att återge bland annat 

samtidigt tal och pausering, viktiga faktorer för att upptäcka problem, men bland annat tonfall 

och finare nyanser i uttal har utelämnats för att transkriberingen av yttranden av de 

dansktalande och de svensktalande informanterna ska hålla en likartad nivå. Min kunskap om 

danskt tal är begränsad och för att åstadkomma en djupare analys av båda samtalsparterna 

skulle undersökningen behöva en dansktalande medarbetare. 

Analysen av samtalen utgår ifrån de teorier som presenteras i kapitel 3, vilket innebär att 

analysen tar hjälp av flera olika samtalsanalytiska perspektiv. Analysens fokus ligger på 

problematiken i samtalen. Problemdefinitionen utgår dels utifrån granskningen av 

reparationsordningen och de problematiska sekvenser som där upptäcks, dels utifrån dold 

problematik som upptäcks genom uppspelning av samtalssekvenser i den efterföljande 

intervjun. För att förstå problematiken i samtalskontexten studeras uppbackningarnas funktion 

samt hur kontextualiseringssignaler används av samtalsparterna. Här identifieras vilka 

samtalsstilar som används och analyseras deras betydelse för samtalen och hanteringen av 

problematiken. I analysen identifieras inte bara de strategier som används för att hantera 

uppkomna problem, utan även strategier som kan tänkas användas för att undvika språkliga 

problem och ansiktshot. Utöver reparationsordningen analyseras även bruket av 

ackommodering och komplimanger. Analysen av samtalen arbetar således utifrån såväl en 
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snävare som en vidare kontext, vilket ger en analys med såväl språkliga som sociala 

perspektiv. 

 

5.2 Enkät  

Enkätmaterialet är av sekundär betydelse för undersökningens analys då huvudsyftet är att 

undersöka själva samtalssituationen. Enkätens frågor kring tidigare upplevd kommunikation 

och språkförståelse ger dock ett intressant material av självrapporteringstyp liknande det hos 

Thielgaard-Brink (2016), med vilket vissa jämförelser låter sig göras. Att jämföra 

informanternas samtalsbidrag med självrapporteringen i enkäten vore en intressant möjlighet, 

men undersökningen – beträffande utformning av såväl arrangerat samtal som enkät – är inte 

primärt utformad för att undersöka detta samband.  

 

5.3 Intervju 

Omfånget av intervjumaterialet varierar mellan 29 minuter för samtal 1, 31 minuter för samtal 

2 och 47 minuter för samtal 3. Den relativt stora skillnaden i tid beror delvis på skillnader i de 

arrangerade samtalen som ligger till grund för intervjuerna, men till stor del beror skillnaderna 

på att jag som intervjuare ibland låtit diskussionerna få friare spelrum för att pröva att nå 

djupare förståelse om interaktionen i de arrangerade samtalen. På grund av ett tekniskt problem 

under inspelningen föll några minuter från den andra intervjun bort, vilket gör att 

intervjumaterial på tema mat försvunnit.  

På grund av SRI-metodens intuitiva karaktär och starka koppling till respektive samtal 

används det inspelade intervjumaterial främst för att fördjupa förståelsen av varje samtal och 

inte för jämförelser dem emellan. Det relativt omfattande intervjumaterialet innehåller i likhet 

med det arrangerade samtalet yttranden och interaktion som inte saknar problematiska 

sekvenser, vilket genererar ytterligare material till fördjupad analys. Då en sådan analys inte 

ryms i denna uppsats har endast de problematiska sekvenser som direkt hänger ihop med 

problematiken i det arrangerade samtalet som använts som underlag för intervjun granskats 

närmare. Intervjumaterialet transkriberas följaktligen inte i sin helhet.  

 

6 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultat och analys av samtal, enkätsvar och intervju, samtal för 

samtal enligt följande ordning: Först ges en allmän karaktärisering av samtalet. Därpå följer en 
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presentation av informanterna och analysen av samtalet. Avslutningsvis tas deltagarnas 

upplevelser av samtalet och allmänna uppfattning om språkförståelse upp. Principerna för 

transkription presenteras som bilaga (se Bilaga 1: Transkriptionsnyckel).  

 

6.1 Samtal 1: Sara och Dora 

I samtalet mellan Sara och Dora uppkommer ett flertal problem, vilka märks genom 

problematiska sekvenser, det vill säga sekvenser med reparationer. Samtalet kännetecknas 

dock av brister i reparationsordningen och därmed missförstånd, förståelseproblematik som 

bottnar i bristande förmåga att uppfatta vad som sägs, samt undvikande av problem som en 

strategi för slippa hot mot självbilden. Problematiken döljs av en god kommunikativ 

kompetens och olika typer av strategier för att underlätta interaktionen. Ackommoderingen till 

grannspråket är asymmetrisk då endast Dora visar prov på tillräckligt stor 

grannspråkskompetens för detta ändamål. Sara kompenserar på sätt och vis genom att i högre 

grad använda sig av strategier kopplade till närhet- och engagemangsstilen, såsom 

uppbackningar, skratt och uttryck för medhåll.  

 

6.1.1 Om informanterna  

Informanterna i det första samtalet bor båda i Lund, men dansktalande Dora, 22 år, kommer 

ursprungligen från Kolding på Jyllands östkust och svensktalande Sara, 21 år, är född utanför 

Jönköping. Ingen av informanterna kommer således från huvudstäderna, vilket är intressant 

utifrån tidigare forskning om geografins betydelse för språkförståelsen och attityder (jfr 

Delsing & Lundin Åkesson 2005). Dora flyttade till Lund bara några månader innan 

undersökningen genomfördes och vistas till stor del i en engelskspråkig miljö både när det 

gäller studierna och boende, och har en engelsk partner. I enkäten tar Dora upp såväl norska 

som svenska under språkkunskaper (”Forstår det meste, men taler det ikke”) och uppger hon 

använder svenska i vardagliga situationer, till skillnad från Sara, som inte nämner danska bland 

språkkunskaper men berättar att det ibland förekommer som föreläsningsspråk.  

När det gäller attityder till grannlandet, vilka implicit tas upp i fråga 6, tyder Saras svar 

på en något negativ attityd i det att hon väljer att framhäva ”vardagssexism” i Danmark. I 

sammanhanget bör sägas att hon ”i princip aldrig” besöker Danmark. Dora, vars flytt till Lund 

redan tyder på en positiv attityd till grannlandet (jfr Delsing & Lundin Åkesson 2005), visar på 
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en betydligt positivare attityd i enkäten, där hon uppger att hon tycker bra om Sverige och 

”synes det svenske sprog lyder godt”.  

 

6.1.2 Analys 

I avsnittet som följer redovisas och analyseras ett urval av sekvenser ur samtalet för att 

exemplifiera och tydliggöra hur samtalsdeltagarna hanterar problematiken. För att nå en 

fördjupad bild av problematiken används här även material ur den efter samtalet efterföljande 

intervjun.  

I samtalet uppkommer tidigt en problematisk sekvens, vilket märks genom Saras 

repareringsinitiativ – en begäran om bekräftelse (r. 25) – som Dora genomför (r. 26). Sara 

upprepar Doras svar, men tycks fortfarande sväva i ovisshet kring rad 23, och ställer ytterligare 

en fråga till Dora, som svarar utförligt. Sara bekräftar med ett ja, och Dora repeterar som en 

uppbackning, varpå Sara avslutar sekvensen med ett tyst okej, vilket i samtalskontexten är 

mångtydigt: det signalerar en tveksamhet, som dock inte uttrycks explicit eftersom det riskerar 

hota självbilden och den samhörighet som Sara börjat bygga upp genom sin samtalsstil. Efter 

den avslutade sekvensen fortsätter Dora och frågar Sara om de svenska artisterna, vilket är ett 

logisk steg i lösandet av uppgiften men också ett sätt att visa intresse för Sara.  
 

18.  SARA: ah dom [här är svenska   

19.  DORA:        [ja  

20.           ja   

21.  SARA: eh   

22.  DORA: de- 

23. jeg tror ikke heller det er melodifestivalen på (.) 

24.    altså dem her PEKAR PÅ OLSEN BROTHERS 

25.  SARA: dom är inte melodifestivalen? PEKAR PÅ OLSEN BROTHERS  

26.  DORA: jo   

27.  SARA: jo dom är det (.) men hon är inte det? PEKAR PÅ  

28.  BIRTHE KJÆR  

29.  DORA: (.) måske (.) jeg er ikke helt sikker men hun er så'n  

30.  type (.) der altså der kunne finde på at deltage i  

31. melodifestivalen 

32.  SARA: ja  

33.  DORA: ja  

34.  SARA: okej 

35.  DORA: er nogen af dem? PEKAR PÅ DE SVENSKA ARTISTERNA 
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Problematiken fördjupas dock när sekvensen spelas upp och diskuteras i den efterföljande 

intervjun. Dora har i användningen av begreppet melodifestivalen ackommoderat då 

motsvarande musiktävling i Danmark kallas melodigrandprix, vilket borde underlätta 

förståelsen i interaktionen. Vad Dora egentligen menar med sitt yttrande (r. 23) lyckas 

emellertid inte klarläggas vid intervjun – vilket är anmärkningsvärt.  Än mer intressant är att 

hon när hon blir utsatt för frågor från både mig och Sara kodväxlar till engelska och utbrister ”I 

think you call it melodifestivalen in Swedish”. Att metaspråkligt ta till engelskan som en sista 

utväg för att uppnå förståelse stämmer med de utsagor som görs i undersökningen av 

Theilgaard Brinks (2016:105). Att engelska i samtalet mellan Sara och Dora är en sista utväg 

och kan sägas utgöra ett avvikande sätt att kommunicera utmärks av att den ovan nämnda 

kodväxlingen är den enda som förekommer i inspelningen med denna dyad.  

En annan problematisk sekvens uppkommer i samtalet kring bildgruppen som jag kallar 

miljö. Bildobjekten manifesterar vissa lexikala skillnader i danska och svenska, och denna 

problematik signaleras av Dora, som använder en nyhetsmarkör efter Saras yttrande av 

vindkraftverk (danska: vindkraftanlæg) på rad 65. Doras yttrande är inte en vanlig uppbackning 

utan en begäran om förtydligande. En sådan reparation från Sara uteblir dock, vilket är en 

disprefererad reaktion och därmed utgör ett potentiellt hot mot intersubjektiviteten i samtalet. 

Sara uppfattar inte den lexikala problematiken, utan utgår ifrån en innehållsmässig 

problematik, med andra ord svårigheten att se vad bilderna föreställer, som i Doras första fråga 

om den något svårtolkade bilden av trålfiske (r. 62). Sara fortsätter därför vidare med pekandet 

och berättandet.  

 
62.  DORA: hvad er det?  

63.  SARA: jag har det ser ut som en båt och så fångar de fiskar   

64.  DORA: okay   

65.  SARA: eh det är vindkraftverk   

66.  DORA: heh?  

67.  SARA: sopbil   

68.  DORA: ja   

69.  SARA: sån där skö:rdetröska   

70. ehm  

71.  SARA: okej SKRATTAR (.) [då ska vi se]  

72.  DORA:                   [lad os gøre det] synes jeg  

73.  SARA: ja 

 

Att Dora inte signalerar någon oförståelse i det som följer, trots de uppenbara lexikala 

olikheterna (sopbil – skraldebil, skördetröska – mejetærsker), visar dels på en 
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solidaritetsstrategi i det att hon sätter samtalsgemenskapen före ett markerande av de två olika 

språkgemenskaperna, dels på Doras attityd till det svenska språket och intresset att få lära sig 

fler svenska begrepp. I intervjun uppger Dora att hon inte förstår orden alls, men att bilderna 

underlättar, samt att hon tänker pragmatiskt kring det, att den exakta ordförståelsen inte är så 

viktig i sammanhanget. Saras skratt i slutet av sekvensen (r. 71) är ett typiskt exempel på ett 

drag som kännetecknar närhets- och engagemangsstilen, och som här lättar upp 

samtalsklimatet.  

En bit in samtalet intensifieras de problematiska sekvenserna. Efter att deltagarna snabbt 

lämnat svar på mattemat ber jag dem identifiera personerna på bilderna. I det som följer staplas 

två problematiska sekvenser av olika slag på varandra. Den första problematiska sekvensen 

synliggörs genom Saras begäran om förklaring (r. 136) efter Doras yttrande om bagedysten. 

Dora följer upp reparationsinitieringen genom att referera till den engelska versionen av 

samma program (r. 137), vilket fullbordar reparation, precis enligt den gängse 

reparationsordningen. Att ett engelskt program används som förklaring kan visserligen ses som 

en indirekt användning av engelska som en fast kod för att hantera problem (jfr Theilgaard 

Brink 2016), men det säger framför allt något om de medievanorna och att det helt enkelt är 

vanligare att man tar del av engelskspråkiga kulturyttringar än de i grannlandet, något som 

också Delsing & Lundin Åkesson är inne på (2005:1).  

 
133. DORA: jeg ser ikke selv så meget så nogle 

134.    madprogramme men jeg ved der er noget der hedder 

135.    bagedysten som er vældig populær  

136. SARA: okej?  

137. DORA: som liksom (.) bake off i england  

138.  [[hvis du høret om det her  

139. SARA: [[aah okej ah [programmet sen]  

140. DORA:               [det er ju] extremt polulært i danmark  

141. SARA: ja 

 

När den problematiska sekvensen ovan avslutats följer ett yttrande av Dora (r. 142) som Sara 

antingen inte riktigt tycks höra eller ignorerar, utan istället anknyter Sara till Danmark–

Sverige-kontexten genom att nämna titeln på den svenska versionen av tv-programmet (r. 144). 

Doras yttrande som sedan följer (r. 145) är snarare ett sätt att återta ordet än en uppbackning, 

vilket förstås av den fråga som följer (r. 146), som knyter syftar tillbaka till hennes yttrande på 

rad 142. Dora tycks vara ute efter att följa min uppmaning att reda ut vilka personerna på 

bilden är, och visar här exempel på den målorientering som präglar hennes samtalsbidrag. 
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Frågan på rad 146, en språkhandling som bildar ett närhetspar med ett svar, följs här av en 

disprefererad andradel (r. 147–152) då Saras svar inte innehåller det som Dora efterfrågar.  

 
142. DORA: jeg ved ikke om hun [er] dommer i det program  

143. SARA:                     [kul]  

144.        ja nä vi har ju hela sverige bakar  

145. DORA: ja? 

146. er en av de tavlene med?  

147. SARA: han är per morberg eh jag vet inte han är lite jobbig  

148.    eh typ och den här vet jag inte så mycket om jag vet  

149.    bara att han har gjort nån paj eeh som man har reklam  

150.    för i sverige för att det är hans egna paj eh eh  

151.    jag tror dom är väldigt såhär maskulina väldigt  

152.    manliga typ det är väl det jag [vet om dom] SKRATTAR  

153. DORA:                                [mm]   

154.SIMON: ah okej intressant (3.0) då går vi över till design 

 

Sara visar genom sitt svar att hon delvis har förstått frågan, men det prefererade andraledet 

hade varit ett jakande eller nekande svar. Istället berättar Sara något om de svenska personerna 

på bilderna och egenskaper hon förknippar dem med. Här går jag som samtalsledare in och 

avbryter, varför vi inte får reda på om Dora var på väg att initiera en reparering för att få svar 

på sin fråga. 

Efter ämnesbytet till design följer ytterligare problematiska sekvenser. Återigen är det 

Sara som har svårt att uppfatta vad Dora säger, vilket blir uppenbart på rad 161. Frågan som 

Sara ställer uppenbarar problemet men är ingen initiering till reparation, vilket hörs tydligt 

genom att Sara ställer frågan snarare till sig själv, som om hon tänker högt, än till Dora. Dora, 

som ju redan uppgett namnet på skålarna och därför är osäker över frågan, initierar en 

självreparation (r. 162), en begäran om förtydligande, vilken Sara gör genom att hänvisa till 

skålarna både verbalt samt genom att peka på dem. Frågan blir tydlig och Dora svarar på den 

(r. 164), varpå Sara avslutar sekvensen med att signalera förståelse, innehållande skratt, vilket 

kan ses som ett sätt att markera distans till problematiken och återupprätta självbilden i 

interaktionen.  

 
155. SARA: oh (.) okej hm   

156. DORA: ja (.) [det] det tror jag er dansk(.) margretheskålen  

157. SARA:        [(x)]  

158.  ja dom är ju är inte dom ganska lyxiga?   

159.    typ såhär ganska fina   

160. DORA: jae:  
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161. SARA: vem- °vad är de heter°?  

162. DORA: altså hvilke?  

163. SARA: dom [skålarna PEKAR PÅ SKÅLARNA 

164. DORA:     [margretheskål   

165. SARA: jaha ja okej mm SKRATTAR såklart ehm  

 

När det lite senare är dags att välja bort detta bildobjekt återaktualiseras namnet på skålarna. 

Denna gång refererar Sara till dessa med plastbunken (r. 184), vilket förvisso understryker 

tillverkningsmaterialet som skäl till deras beslut men samtidigt visar att Sara inte har tagit till 

sig namnet på skålarna. 
 

181. DORA: [[ska vi (xxx)?  

182. SARA: [[ska vi ta bort dom?  

183. DORA: ja vi tager den der   

184. SARA: ja vi tar bort plastbunken  

 

Intervjumaterialet avslöjar mer om hur det förhåller sig med Saras uppfattning och förståelse 

av Doras yttrande om Margretheskålerne. När jag tar upp designtemat tar Sara spontant upp 

detta problem: 

 
SARA:  just det för det fattade jag inte vad du sa (.)  

med bunken   (.) vad den hette 

SIMON: ja berätta hur tänkte [du vad var det du 

DORA:            [bunke? 

  hvad betyder det (.) bunken? 

SARA:  ja bunke PEKAR PÅ SKÅLEN 

DORA: okay det forstår jeg så heller ikk’ 

SARA: nä SKRATTAR 

DORA: SKRATTAR 

SIMON: men det är ju lite förvirrande 

  vad var det du inte? 

SARA:  jag fattade inte vad de hette  

eller vad de heter  

de har ju ett specifikt namn 

DORA: ja margretheskål 

SARA: eh: (2.0) 

DORA:  det er et navn 

SARA: bunke? är det namnet på bunke? 

DORA: altså navnet på den specifike bunken hedder margretheskål 

  altså den specifike bunken på billeden  

SARA: ja alltså jag förstår men jag skulle inte kunna upprepa det 

där 

SIMON: mar- <margeretheskål> 
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SARA: margaretaskål okej SKRATTAR 

 

Intervjumaterialet utgör i sig själv ett material att analysera mer i detalj, men det som tydligt 

framkommer är att Sara inte uppfattat namnet på skålen (Margretheskål) i samtalet. Hon har 

dessutom fortsatt problem med namnet under intervjun, trots att Dora säger det två gånger. 

Först är när jag långsamt upprepar namnet (visserligen något felaktigt) uppfattar Sara det. Att 

Dora inledningsvis inte förstår Saras användning av ordet bunke är i sammanhanget endast ett 

marginellt problem eftersom hon fort tar till sig ordet och sedan använder det, som en 

ackommodering, trots att substantivet bunke på danska betyder ’hög’. När vi fortsätter lyssna 

och diskutera exemplet uttrycker Sara något som är talande för hennes del i samtalet och som 

förklarar varför hon vid flertalet tillfällen undviker att blotta sin oförståelse och därmed 

undvika hot mot självbilden: ”Det finns ju liksom ett stopp där man inte kan säga ’va?’ fler 

gånger”.   

Det sista exemplet ur samtalet mellan Sara och Dora är hämtat ur diskussionen kring 

historietemat, den allra sista bildgruppen. Genom att granska två skilda sekvenser tydliggörs att 

Saras förståelseproblematik påverkar hennes förmåga att tillgodogöra sig informationen som 

Dora ger.  
 
273. DORA: (1.0) det her det var- 

274. mistede vi (.) der hade vi et slag mod 

275.    tyskland   

276. SARA: ja   

277. DORA: og mistede noget land til tyskland i attenfirogtres 

278.    (1.0) altså [danmark og] tyskland i krig   

279. SARA:             [det är så logiskt]  

280.  okej   

281. DORA: okay så det (.) er ikke noget [med sverige   

282. SARA:                        [det är ett krig  

283.  liksom ah ehm 

 

Att Sara endast uppfattar att det rör sig om ett krig – vilket redan anas i exemplet ovan – blir 

tydligt i en sekvens lite senare när hon frågar vilka som vann (r. 304). Det som sedan följer när 

Dora ska runda av diskussionen om de olika bilderna är att hon tydligt ökar sin språkliga 

ackommodation, först enbart delar på lexikal nivå, sedan kodväxlar hon till svenska med 

tydligt ackommoderat uttal. Doras ackommodation sker med stor sannolikhet som en reaktion 

på den bristande förståelse som Sara visat, och genom närmandet minskar ansiktshotet mot 
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Sara och samtalsgemenskapen upprätthålls, och ett effektivt lösande av uppgiften möjliggörs, 

vilket hör till Doras kommunikativa mål. 

 
304. SARA: men vad vann ehm vilka vann?  

305. DORA: (.) tyskland   

306. SARA: äh det var ju inte så bra [ehm]  

307. DORA:                           [nej]  

308. DORA: så man kan se her SVENSKA:förlora danmark land og her  

309.    SVENSKA:förlora danmark land og her tab-  

310.  SVENSKA:förlora sverige land og  

311. FORTSÄTTER PÅ SVENSKA: jag vet inte vad som hände där  

 

6.1.3 Informanternas tankar kring språkförståelse  

I slutet av intervjun, efter att ha gått igenom alla bilder, återkommer vi upplevelsen av 

förståelsen. Dora tycker att det är kul och intressant att se hur lite de faktiskt förstod varandra, 

och menar att hon trodde förståelsen var bättre än vad den vid närmare granskning visade sig 

vara. Sara tyckte i samtalet också att de förstod varandra ganska bra, men att hon inte fäste så 

mycket vikt vid detaljer och förståelsen av varje ord under samtalets gång. 

I enkäten uppger Dora att hon inte upplever språket som ett hinder i Skåne, utan 

beskriver att kommunikation på ”skandinavisk” går utan problem. Sara skriver istället att 

danska är ett hinder, och att hon själv ofta upplever det så övermäktigt att hon inte ens 

försöker. När det gäller språkförståelsen på ett mer allmänt plan, särskilt fråga 11, menar Dora 

att grannspråksförståelsen är en generationsfråga; de äldre förstår grannspråket bättre och de 

yngre talar engelska så flytande att de föredrar det. Sara tror att förståelsen mellan danskar och 

svenskar försämras, och nämner ökad globalisering med inflytande från exempelvis USA som 

ett hot mot intresset mellan grannländerna.  

 

6.2 Samtal 2: Sven och Mette 

Samtalet mellan Sven och Mette är med god marginal det minst problemfyllda i 

undersökningen. Båda talarnas samtalsstil präglas av närhets- och engagemangsstilen med gott 

om uppbackningar, täta talarbyten, få pauser mellan turer, samtidigt tal och gott om skratt. Det 

sker ingen grannspråklig ackommodering, men Mette uppger i den efterföljande intervjun att 

hon talat lite långsammare och att hon även upplevt Sven tala långsamt, något Sven delvis 

instämmer i.  
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Utifrån reparationer sett förekommer bara en problematisk sekvens i samtalet, vilken 

grundar sig i bristande lexikal förståelse från Svens sida. I den efterföljande intervjun avslöjas 

dock ytterligare förståelseproblematik som av olika anledningar inte kommer upp till ytan 

under samtalet.  

 

6.2.1 Om informanterna 

Den andra dyaden består av Sven, 24 år, född och bosatt i Malmö, och Mette, 25 år, från 

Köpenhamn, delvis boende i Lund i samband studierna som påbörjats under hösten. I enkäten 

tar båda upp svenska, norska och danska bland språkkunskaperna. Sven uppger 

danskkunskapen som ”väldigt marginell” och Mette beskriver att hon förstår svenska men är 

dålig på att tala språket, precis samma beskrivning som hon ger av sina kunskaper i tyska. 

Båda använder utöver sitt modersmål också engelska aktivt i sin vardag. Engelskan är central 

för Mette, vars studier bedrivs på engelska (”skriver engelske noter”), och Sven läser mycket 

på engelska.  

Utifrån de attityder man kan utläsa ur enkäten har Sven inget utpräglat intresse för 

Danmark, men tar ibland del av kulturyttringar och följer den politiska utvecklingen. Han 

understryker svårigheten att hänga med i dansk teve och att han oftast pratar engelska när han 

är i Danmark. Mette, som sökt sig till Sverige för att studera och därmed indirekt visar på en 

positiv attityd, ser ett värde i att ha ett gott förhållande mellan de nordiska länderna och att 

förstå varandra. Språk och kulturpolitik är ämnen som intresserar henne i kontakt med 

svenskar. Mette tar upp svårigheten med att få svenskar att prata när hon talat danska, och 

upplever att många svenskar, främst de som inte kommer från Skåne, växlar till engelska.  

 

6.2.2 Analys 

Utöver den enda problematiska sekvensen förekommer ett par sekvenser som visar sig 

innehålla en förståelseproblematik som inte framkommer i samtalet utan först i den 

efterföljande intervjun. Att det följande avsnittet tas upp till diskussion beror på min egen 

svårighet att uppfatta vad Mette säger (r. 83) utan en omlyssning, vilket gör mig intresserad av 

hur Sven uppfattar yttrandet och sin egen uppbackning (r. 85). I exemplet har de diskuterat de 

olika bidragen till Melodifestivalen och har bestämt sig för att välja bort Birthe Kjær: 
 
83. METTE: ska vi så ikke bare stemme birthe kjær ehm 

84.  birthe kjær hjem ska vi ta og se→ 
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85.  SVEN: mm 

86. METTE: så får hun lov at ryge ?  

87.  SVEN: ja   

88. jo °men det kan vi ju° 

89. METTE: cool [SKRATTAR]  

90.  SVEN:      [i så fall] 

91.  SKRATTAR 

 

Mettes yttrande på rad 83 blir, sett till situations- och ämneskontext, vitsigt då hon jämför 

deras val av borttagandet av bildobjekt med att rösta ut en artist från melodifestivalen. 

Vitsigheten ryms väl i den samtalsram som redan etablerats genom det skämtsamma och 

lättsamma förhållandet till uppgiften. Men det visar sig alltså i den efterföljande intervjun att 

Sven inte uppfattat vad Mette säger, och således inte kan tillgodogöra sig vitsigheten. Ur 

transkriptionen kan utläsas en viss osäkerhet på rad 88, som en följd av det faktum att han inte 

har förstått, vilket bekräftas av intervjumaterialet. Det räcker med att jag spelar upp avsnittet 

med den avslutande sekvensen för att Sven direkt hör att han spelar med utan att ha förstått 

Mettes yttrande, vilket han i intervjun reagerar på med skratt. Mette uppger att hon var 

medveten om att hon använde ett lite mer komplicerat uttryckssätt, men framhåller att pekandet 

på bilden, icke-verbal kommunikation, utgjorde ett förtydligade.  

Samtalets enda explicit problematiska sekvens återfinns i diskussionen på temat miljö. 

Bildobjekten framhäver som tidigare nämnt vissa lexikala skillnader mellan språken, men här 

är det inte ett substantiv som ställer till problem utan ett verb, høste (svenska: skörda), som inte 

Sven riktigt förstår. Den – för detta samtal – ovanligt långa pausen, 6,5 sekunder, innan Sven 

gör en begäran om förtydligande (r. 108–109), signalerar tydligt att det rör sig om ett problem.  

 
97.  SVEN: o:kej   

98. SKRATTAR  

99. METTE: nja:   

100. SVEN: jaha  

101. ehm MUMLAR  

102.METTE: (2.0) altså (1.0) de tre har jo allesammen noget at  

103.    gøre med at høste noget at høste vind→=  

104. SVEN: =mm  

105.METTE: og høste fisk og høste korn  

106. ehm   

107. SVEN: ja (2.0) ehm   

108. (6.5) eller vad sa du? 

109. hysta?  

110.METTE: høste  

111.METTE: når man eh→  
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112. SVEN: VISKAR FÖR SIG SJÄLV: vad betyder det? 

113.METTE: det er- den her maskine→ 

114. SVEN: mm 

115.METTE: den høster korn og den (.) den ta’r 

116.    korn [nogen ting så]   

117. SVEN:      [okej (.) okej] men det gör ju den också  

118. det är s-[samma ja  

119.METTE:          [ja den høster så'n (xx) skralder 

120.METTE: [[det er riktig  

121. SVEN: [[ja såklart  

122.METTE: det [er]  

123. SVEN:     [ehm]  

124.METTE: ja [SKRATTAR så er der ikke nogen der SKRATTAR]  

125. SVEN:    [SKRATTAR så det är (.) det är]  

126.    (.) det gör ju alla på olika sätt=  

127.METTE: =ja det er faktisk riktig 

 

Svens begäran om förtydligande (vad sa du?) kombineras med en begäran om bekräftelse 

(hysta?). Sven uppfattar verbet som hysta, vilket fonetiskt kanske är det mest närliggande ordet 

på svenska. Mette upprepar tydligt høste, men det hjälper inte Sven, som viskande tänker högt 

för sig själv (r. 112). Som även framgår hos Theilgaard Brink (2016:52) är långsamt tal ingen 

garanti för att nå förståelse. Mette försöker förklara betydelsen genom verbet tage, vilket Sven 

menar även skulle kunna gälla för sopbilen, något Mette kan se poängen i men också tycker är 

lite komiskt. Det är tydligt att Sven inte har förstått innebörden av høste, men också att Mette 

inte är ute efter att tillrättavisa och bidra till en ansiktshotande situation utan istället följer med 

i och accepterar Svens tankegång som en form av solidaritetsstrategi. I den efterföljande 

intervjun förklarar Mette att den exakta betydelsen av høste inte är så viktig i sammanhanget 

och att den betydelsediskussion de kommer in på också skulle vara möjlig att ha med en dansk. 

Anmärkningsvärt är att trots att jag i min inledande intervjufråga använder ordet skörda och att 

vi sedan diskuterar høste utifrån samtalet, ställer Sven mot slutet plötsligt frågan rakt ut om vad 

ordet motsvaras av på svenska. För att komma till ett absolut ett klargörande tillsammans med 

Mette använder vi till slut det engelska ordet harvest, vilket åter knyter an till Theilgaard 

Brinks (2016:108) undersökning där engelska uppges användas som en sista utväg och som en 

fast kod. 

Det sista avsnittet som här analyseras är ingen problematisk sekvens, utan handlar, likt i 

det första exemplet ur samtalet, om hur mycket lyssnaren uppfattar av samtalspartnerns 

produktion. Till skillnad från det första exemplet handlar följande avsnitt om att uppfatta 
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faktainformation. Den återgivna sekvensen redovisar vilken information Mette ger utifrån 

bildobjektet 1864:  
 
370.METTE: hmm (3.0) attenfirogtres [det er i hvart fald et»  

371. SVEN:                           [mm 

372.METTE: »et kendt tal i danmark  

373. det var den gang vi mistede eller vi var i krig mod 

374.    tyskland  

375. SVEN: mm  

376.METTE: og mistede en del af (.) af jylland   

377. SVEN: jaja=  

378.METTE: =eller vi prøvede på at generobre= 

379. SVEN: =mm  

380.METTE: det kan jeg faktisk ikke huske   

381. så det er det er så et meget dansk tal=   

382. SVEN: =mm   

383.METTE: attenfirogtres  

 

Svens yttranden är uppbackningar som snarare är att betrakta som fortsättningssignaler åt 

Mette än kvitto på förståelse, vilket den efterföljande intervjun tydliggör. jaja på rad 377 tyder 

på visad förståelse, men då informationen inte återaktualiseras i samtalet om detta bildobjekt, 

är det först när jag tar upp bildobjektet i intervjun som Sven får möjlighet att visa sin 

förståelse. På frågan om vad han i efterhand kan säga om bildobjektet 1864 svarar han dels att 

”det var ett krig mot Tyskland, skulle jag tro” och att årtalet är ”känt i Danmark”. Utgången av 

kriget kan han dock inte minnas. När jag spelar upp inspelningen av sekvensen tycker Sven att 

han borde ha kommit ihåg informationen om Jylland (r. 376), vilket antyder att han 

förmodligen uppfattade vad Mette sa under samtalets gång, men inte lade det på minnet. Att 

förmågan att minnas information i interskandinaviska samtal störs är också något som 

informanterna i Theilgaard Brinks (2016:44) studie vittnar om. I samtalet mellan Mette och 

Sven kan en del i förklaringen till Svens problem att återge informationen korrekt ligga i 

Mettes något otydliga beskrivning, vilket hon själv reagerar på vid uppspelningen. Mettes 

yttrande innehåller dessutom ett ord, generobre (svenska: återerövra, r. 378), som Sven enligt 

intervjumaterialet först uppfattar och förstår betydelsen av efter en tydlig förklaring på 

svenska. Att bristerna i förståelse inte kommer upp till ytan under samtalet kan ha att göra med 

undvikandestrategier och bevarandet av självbild, men också det kommunikativa mål som 

präglar interaktionen; de är fokuserade på att lösa uppgiften, något deltagarna bekräftar i 

intervjun.  
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6.2.3 Informanternas tankar kring språkförståelse 

Både Sven och Mette uppger i enkäten att grannspråket är ett hinder och att engelska ofta 

används för att övervinna språkproblematiken. I början av intervjun får de ta ställning hur de 

upplevde samtalet, och då menar båda två att det gick väldigt bra. Sven var mer förbryllad över 

uppgifterna än språkförståelsen, men tar själv upp att han hade problem med ett ord. Mette 

tycker att de båda anpassade sig till situationen genom att prata något långsammare, vilket 

Sven delvis instämmer i, och att hon själv blivit bättre på att fråga när hon inte förstår. Mette 

tycker annars ofta att svenska meningar ofta låter som ett enda ord.  

I avslutningen, efter genomgången av samtalet, får deltagarna åter chansen att 

kommentera sin förståelse. Sven tycker att de borde ha pratat mer och inte varit så fokuserade 

på uppgiften och därmed kortfattade. Trots att genomgången av samtalet uppenbarar en del 

förståelseproblematik värderar han fortsatt sin förståelse i samtalet lika högt och är inte 

förvånad över att han missade några detaljer. Mette tycker sig se en utveckling under samtalet, 

och menar att det tar tid innan man riktigt förstår varandra och till exempel vågar fråga saker 

rakt ut. I enkäten är hon inne på samma tema. Där skriver hon att det bara är hennes närmaste 

väninnor som avbryter henne för att fråga, vilket hon ser som en förutsättning för att man ska 

kunna anpassa språket.  

När det gäller deras svar på frågan kring utvecklingen av den allmänna förståelsen 

mellan svenskar och danskar tror Sven att den äldre generationen är har lättare för att förstå 

grannspråket, men att enklare förbindelser över Öresund kan öka förståelsen. Mette tror istället 

på att förståelsen blir sämre, främst på grund av inflytandet av engelska. Hon nämner också att 

det finns en ”kultur” att inte ens försöka kommunicera via grannspråket.  

 

6.3 Samtal 3: Kim och Pia 

Det tredje samtalet kännetecknas av att förståelseproblematiken märks lika tydligt från båda 

samtalsparterna. Båda deltagarna visar en närhet- och engagemangsstil med uppbackningar, 

skratt och uttrycksfull användning av rösten. Det som avviker från den typiska närhet- och 

engagemangsstilen är det flertal kortare och längre pauser som förekommer – tio pauser på 

minst fyra sekunder. Dessa pauser, i kombination med längre partier med snabbt tal från en 

enskild talare, är tecken på problem i interaktionen. Det sker dock få reparationer, vilket tyder 

på undvikande av problem som ett sätt att minimera ansiktshotande situationer. Ingen 

ackommodering till grannspråket eller inslag av engelska förekommer. Ett starkt ”borde-credo” 

att förstå grannspråket (Theilgaard Brink 2016:93) uttrycks av Kim i den efterföljande 
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intervjun, som i övrigt bekräftar den under samtalet anade förståelseproblematiken. 

Samhörighet mellan deltagarna skapas i samtalet i enandet om att de inte vet vilken lösning de 

ska ge till bilduppgifterna, något som kan ses som ett sätt att projicera förståelseproblematiken 

på något annat.  

 

6.3.1 Om informanterna 

Informanterna i det tredje samtalet kommer från Stockholm respektive Köpenhamn. Svenska 

Kim, 25 år, är vid undersökningen boende i Malmö och studerar i Lund. I enkäten nämns ej 

danska bland språkkunskaperna, men hon skriver att danska förekommer till viss del i 

vardagen genom bekanta. Hon uppger att hon är måttligt är intresserad av Danmark men gärna 

följer landets kulturdebatt. Hon tar dock endast del av det danska kulturutbudet i översättning. 

När det gäller problematiken kring språkförståelsen tar hon upp vikten av tydlig kontext och 

mindre sammanhang. Problemen härleder hon till ordförståelse, uppfattning av språkljuden och 

högt taltempo. Hon uppger att hon hanterat vardagliga problemsituationer genom att prata 

engelska istället. 

Den andra deltagaren i samtalet, danska Pia, 24 år, har i likhet med de övriga danska 

informanterna under hösten påbörjat en engelskspråkig masterutbildning i Lund. Hon bor dock 

kvar i Köpenhamn, vilket gör att hennes språk i vardagen främst är engelska och danska. Bland 

språkkunskaper nämns inte svenska. Svenska förekommer bara i viss utsträckning i vardagen, 

men hon uppger en ambition att bli bättre samt att hon tycker att svenska är vackrare än 

danska, vilket tyder på en positiv attityd. Pia beskriver sig dessutom vara ”facineret” [sic!] av 

svensk politik och politisk korrekthet, vilket dock inte nödvändigtvis behöver tolkas som en 

positiv attityd. Genom föräldrarnas sommarstuga nära Olofström har hon regelbundet varit i 

Sverige. Här nämner hon dock främst intresse för naturaktiviteter som att vandra och plocka 

svamp, vilket tyder på att hon nödvändigtvis inte vistats särskilt mycket i svensktalande miljö. 

Pia upplever att hon ofta går miste om detaljer i samtal med svenskar och att dialekter som 

skånska försvårar. Engelska uppges vara en sista utväg vid förståelseproblematik.  

 

6.3.2 Analys  

Den första reparationen (r. 32) initieras av Kim, som söker bekräftelse på att melodigrandprix 

motsvaras av melodifestivalen. Pia bekräftar direkt (r. 33), och Kim kan svara på Pias fråga.  
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21.   PIA: men har hun varit med i så:n noget (.)  

22.     melodigrandprix? PEKAR PÅ CAROLA 

23.   KIM: ja: precis=   

24.   PIA: =ja?  

25.     har hon (.)  

26. hved du hvem det er? PEKAR PÅ SANNA NIELSEN 

27.   KIM: (1.0) är inte de: sanna (.) nielsen?  

28. na: jag är dålig på sånt här  

29.  PIA: ah alts-=  

30.  KIM: =jo men det tror jag   

31.  PIA: (3.0) altså med melodigrandprix?  

32.  KIM: mm: melodifestivalen?=  

33.  PIA: =ja=   

34.  KIM: =ja precis precis jag tror att hon har vart med 

   

När de har lämnat ett svar och väntar på nästa blad med bildobjekt kommer en sekvens av 

småpratskaraktär som kastar nytt ljus på ordparet melodigrandprix–melodifestivalen då Pia, 

som tidigare bekräftat ordens samma betydelse, plötsligt efterfrågar det svenska ordet. Här är 

det inte någon sen reparation på grund av bristande förståelse, utan ett intresse av att lära sig 

ordet ordentligt, vilket visar på en positiv attityd och närmande till samtalspartnern.   

 
61.   PIA: ah musik det der melodigrandprix [det var] ikke mig 

62.   KIM:                                  [näe]  

63.   PIA: hvad siger man på svensk?  

64.   KIM: melodifestivalen= 

65.   PIA: =melodisfestivalen okay  

 

Följande exempel visar på ett avsnitt där Kim pratar på utan att Pia uppfattar vad som sägs, 

vilket Pia understryker i intervjun. Istället för att initiera reparationer sker yttranden i form av 

uppbackningar. Då Kims yttrande inte utgör en del av ett tydligt närhetspar av typen fråga–svar 

är Pias uppbackningar inte disprefererade, men de hjälper heller inte diskussionen framåt. 

Pausen på tre sekunder före Pias sista yttrande (r. 88) är talande; hon vet inte vad hon ska säga 

på grund av alltför mycket missad information.  
 

75.  PIA: (1.0) så man kan sige (.) de tre samler på noget  

76.  KIM: (2.0) mm (.) det har du i och för sig rätt i   

77.  PIA: (2.0) (x)=  

78.  KIM: =fast å andra sidan skulle alla dom här kunna ses  

79.     som eh vad säger man: olika form av av sån här  

80.     näringsgrejer till samhället att här är vindkraft  

81.     här är fiskenäring här är odlingen  

82.  PIA: mm  
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83.  KIM: mm och såna här resurser  

84.    fast det här är ju en (.) ja:   

85.  PIA: [[ja det er riktigt ja]  

86.  KIM: [[det här är] alstrar ju också energi i  

87.     och för sig skulle kunna göra om man (.) bränner det 

88.  PIA: (3.0) ja: 

 

När Pia konfronteras med inspelningen under intervjun reagerar hon starkt på att hon inte 

ställer frågor när hon inte förstår. En entydig förklaring finns inte, men det är troligt att den 

uteblivna reparationsinitieringen är ett exempel på undvikande av problem, antingen för att 

minimera hot mot självbild och/eller samtalsgemenskapen. Efter en lång taltur kan 

förståelseproblematiken för lyssnaren vuxit sig så stor att det skulle krävas en omfattande 

reparation, vilket skulle påverka interaktionen märkbart.  

Strax därpå initierar dock Pia en reparation (r. 98) efter Kims samtalstur, som denna gång 

är kort och fokuserar på ett enda ord, fordon, som är problematiskt för Pia (danska: køretøj). 

Reparationsinitieringen sker genom att Pia upprepar det problematiska ordet med 

frågeintonation. Genom situationskontexten (att det finns fordon på bilderna är uppenbart) och 

samtalskontexten (att Pia avbryter Kim för denna fråga) förstår Kim att det är en begäran om 

förtydligande och inte bara upprepning. Enligt den vanliga reparationsordningen sker 

reparationen i den tredje turen (r.99).  

 
96.  KIM: alla de här är ju fordon också . 

97.    så dom [(xx)] 

98.  PIA:        [en] fordom?  

99.  KIM: ehm: ja men som bil båt [ehm ja tåg]  

100. PIA:                         [mm mm det är riktigt]  

101. okay  

 

Pias upprepning av fordon låter som danskans fordom, men i intervjun menar Pia att hon 

endast upprepar det hon tror Kim säga, utan att koppla till betydelsen av det danska ordet. 

Även Kim undviker att initiera reparationer trots att förståelseproblematiken är 

överhängande. Pias yttrande på rad 153 uppfattar inte Kim alls, ett problem som kvarstår trots 

upprepade lyssningar under den efterföljande intervjun. Som många andra gånger kan skratten 

förstås som en gemenskapsmarkör. Som framkommer senare i intervjun tycks de 

återkommande skratten handla lika mycket om ämneskontexten som situationskontexten.  

 
148.  KIM: det är väl såna danska <margaretaskålar>?=  

149.  PIA: =mm ja  
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150.  KIM: och dom här känns ju också→= 

151.  PIA: =ja=  

152.  KIM: =som klassiska→  

153.  PIA: <ja den kender jeg også jeg kan bare ikke huske  

154.    hvad den hedder>  

155.  PIA: (3.0) SKRATTAR= 

156.  KIM: =SKRATTAR  

 

För att skapa samhörighet i samtalet, som ständigt utmanas av diverse språkproblem, används 

olika strategier av närhets- och engagemangstypen. I följande sekvens, som följer tätt efter det 

föregående exemplet, uttrycker Pia på rad 165 en komplimang till Kim, vilket är ett sätt att 

närma sig samtalspartnern.  

 
160.  KIM: jag vet inte om lösningen ska ligga i sverige danmark  

161.    annars börjar jag bara tänka sånhär SKRATTAR det här  

162.    är en möbel SKRATTAR det är inte= 

163.  PIA: =aja selvfølgelig=  

164.  KIM: =det men en→= 

165.  PIA: =du tænker meget mere logisk end mig  

166. [[lige nu jeg sidder bare og stirrer]  

167.  KIM: [[SKRATTAR bara] göra det otroligt enkelt men  

168.    det (.) ehm→ 

169.  PIA: vi kan godt gøre det enkelt=  

170.  KIM: =SKRATTAR 

 

Komplimangssekvenser beskrivs och analyseras utförligt i Ridells avhandling (Ridell 

2008:165ff). Komplimangssekvenser är intressanta då de har en komplicerad preferensstruktur; 

man bör instämma i en värdering men undvika självberöm (Ridell:177). I sekvensen i exemplet 

ovan kombineras komplimangen med ett slags humoristisk självnedvärdering, och Kim väljer 

att hantera komplimangen genom att förminska den genom skratt och byta referent till 

komplimangen så att den istället gäller resonemanget än henne som person. Pias 

komplimangssekvenser kan även tänkas ha ett ansiktsbevarande syfte i det att Kim helt enkelt 

verkar lyckas bättre med att finna lösningar till uppgiften än Pia själv. 

Det sista exemplet ur samtalet mellan Kim och Pia är något längre för att kunna visa på 

den komplexa problematik som uppstår när deltagarna låter bli att initiera reparationer och den 

kontext som växer fram i samtalet därför blir allt svårare att hantera och hålla samman. En 

förutsättning för att förstå denna problematik är det rika intervjumaterialet. Det första avsnittet 

(r.260–273) visar Pias förslag på övernaturlighet som en möjlig gemensam nämnare för några 

av bilderna. Hon ger exempel på styrkan hos Pippi och att ankungen kan tala. I början av 
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yttrandet (r. 260–261) signalerar hon ett självtvivel på sin tankegång, vars preferensstruktur 

kan jämföras med självnedvärderingens, vars prefererade andradel är någon form av positiv 

värdering. Pia avslutar sin tur med att framhålla sin osäkerhet.  

 
260.  PIA: (2.0) jeg ved ikke om man kan sige (2.0) næh tør  

261.    jeg ikke  

262. (5.0) så skulle det være så nogen→  

263. ah okay det lyder ikke at det er så nogen  

264.    altså eventyr om sådane overnaturligt at hun er  

265.    stærk PEKAR PÅ PIPPI LÅNGSGTRUMP 

266.  KIM: mm  

267.  PIA: og den kan snakke men det ved jeg ikke PEKAR PÅ DEN  

268.  FULA ANKUNGEN 

269.  KIM: SKRATTAR  

270.  PIA: den ælling er ju (virkeligere nok end trold) PEKAR PÅ  

271.  ANKUNGEN OCH SEDAN TROLLET 

272.    jeg ved det ikk'=  

273.  KIM: =ja:  

 

När Kim tar över samtalsturen (r. 274) ger hon inte den prefererade positiva värderingen och 

visar inget stöd för – eller opponering mot – Pias idé, vilket är anmärkningsvärt i ett samtal 

som i stort präglas av skapande av en samtalsgemenskap. Kims yttrande tyder på att hon inte 

har uppfattat Pias yttrande och väljer en undvikandestrategi för att eliminera ansiktshot. Kim 

introducerar istället en ny möjlighet, att det handlar om djur (r. 274). Pekandet är här en viktig 

del av interaktionen, och Kim pekar på samma bilder som Pia nyss pekat på, vilket gör att 

samtalet hålls ihop något trots ämnesbytet.    

 
274.  KIM: vi har ju djur [här också] i»  

275.  PIA:                [eller]   

276.  KIM:  »dom (.) alla PEKAR PÅ ALLA UTOM BESKOW 

277. men där är i och för sig också *djur*  

278.    PEKAR PÅ HUNDEN I BESKOW SKRATTAR= 

279.  PIA: SKRATTAR=  

280.  KIM: =*väl- väldigt*= 

281.  PIA: =aja  

282.   ja de tre er farver den er sort-hvid= PEKAR 

283.  KIM: =SKRATTAR= 

284.  PIA: =så (kan en også køre) den  

285.  KIM: mm  
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Det visar sig dock att idén om djur inte håller riktigt då det förekommer djur på samtliga bilder. 

Pia hittar dock en ny möjlighet (r. 282), att tre av bilderna är i färg medan den fjärde är 

svartvit. Kims direkta reaktion är ett utrop av skratt. Men inte heller denna gång följer hon upp 

Pias idé. Det som följer är istället en sekvens av pauser varvade med yttranden som signalerar 

eget tänkande, tills Pia efter en lång paus vänder sig mot Kim och frågar direkt ut vad hon 

tänker (r. 291), vilket förstärks av uppbackningen på rad 293. Kim pekar ut Bockarna Bruse 

och Pia visar att hon är överens om det, och poängterar att det är färgerna som är fel (r. 299). 

Det yttrande som följer från Kim är ingen uppbackning med tydlig bekräftelse, utan utgör 

snarare en inledning på en egen taltur (r. 300) där Kim åter kommer med ett nytt förslag istället 

för att följa upp Pias. 
 
286.  PIA: (3.0) og den-  

287.  KIM: (1.0) men  

288.   (2.0) näe   

289.  PIA: (7.0) hvad (xx)? 

290.    (2.0) SKRATTAR 

291. (6.5) TITTAR PÅ KIM hvad tænker du?=  

292.  KIM: =ja:=  

293.  PIA: =ja?  

294.  KIM: det är som om jag vill ta bort den här= PEKAR PÅ  

295.  BOCKARNA BRUSE 

296.  PIA: =ja [det vil jeg også  

297.  KIM:     [men jag vet inte riktigt [varför SKRATTAR 

298.  PIA:           [ja den den 

299.  PIA: det er farverne der er forkert= 

300.  KIM: =ja: men sen också för att den här ser så läskig ut 

301. och alla andra *ser så snälla ut* [SKRATTAR  

302.  PIA:             [ja det (x) ikke nok  

303.  KIM: ehm 

 

Diskussionen tycks inte riktigt komma någonstans, och Pia tar på rad 304 ett initiativ till att 

fatta beslut, samtidigt som hon framhåller att hon inte vet svaret (r. 306). Kim tror sig inte 

heller veta, varpå hon ställer frågan till Pia (r. 308). Denna fråga blottar 

förståelseproblematiken och osäkerheten hos Kim, som här visar att hon inte har hängt med i 

Pias tidigare resonemang. Intersubjektiviteten är starkt hotad. Pia svarar nekande på Kims 

fråga och skrattar, vilket oavsett huruvida Pia uppfattar förståelseproblematiken förnyar 

kontexten genom att ignorera tidigare resonemang.  
 

304.  PIA: men ska vi ikk' bare gøre det så?  

305.  KIM: ja:  
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306.  PIA: jamen jeg ved det ikke 

307.  KIM: ja nej men (.)  

308. du hade väl någon förklaring till det (.)[också?  

309.  PIA:         [nej 

310. SKRATTAR 

 

Det som senare följer efter utdraget är att de pekar ut Bockarna Bruse utan att ge en tydlig 

motivering. 

I sin helhet innehåller det sista exemplet (r. 260–310) flera olika problem, vilka 

tydliggörs i intervjun. Kim uppger att hon inte förstår overnaturligt (r. 264) och inte heller 

farver och sort-hvid (r. 282), vilka är nyckelorden i Pias två resonemang. I intervjun fortsätter 

farver utgöra ett problem; Kim frågar efter en förklaring av ”ordet på f”. Det visar sig att hon 

tolkat farver som fabler, vilket i samtalskontexten kan ha påverkats av att hon i turen innan 

ordet dyker upp själv varit inne på djurtemat och tolkar Pias yttrande inom samma topik. Med 

förståelseproblematiken klarlagd blir Kims undvikandestrategier tydligare, och frågan på rad 

308 får en kontext. I intervjun hävdar Kim att hon tänkte att det fanns en ytterligare lösning till 

bilderna, men i ljuset av att hon inte förstått Pias två lösningsmöjligheter, kan Kims hävdande i 

intervjun också ses som en strategi för att undvika ansiktshot. Trots att intervjun är mycket 

ledig kan de uppspelade avsnitten ur samtalet väcka känslor från samtalet som tas med in i 

intervjun.  Kim uttrycker i intervjun dessutom tydligt det som Theilgaard Brink (2016:93) 

kallar ”borde-credo” genom att tala i termer av ”man borde förstå” och ”känner sig korkad”, 

vilket bör tas med i analysen av Kims del i interaktionen.   

 

6.3.3 Informanternas tankar kring språkförståelse  

Såväl Pia som Kim uppger i enkäten att de upplever språket som något av ett hinder. Pia menar 

att danskar och svenskar i allmänhet inte tror att man kan förstå varandra och därför inte ens 

försöker. Hon menar att förståelsen mellan danskar och svenskar blir bättre via grannspråken 

än engelska. Kim uppger att hon drar sig för att utsätta sig för grannspråket och medger att en 

del av problematiken därför ligger hos henne själv. 

I början av intervjun, före genomgången av bilderna, är deltagarna ganska samstämmiga i 

sitt intryck av samtalet och samarbetet kring uppgifterna. De framhåller den hjälp bilderna gav 

genom möjligheten att peka på dem och att förståelsen oftast fungerade på grund av en tydlig 

kontext. Båda medger dock att de hade problem med några ord. I slutet av intervjun drar Pia 

slutsatsen att hon under samtalet trodde att hon förstod någorlunda av det som Kim sade, men 
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att hon efteråt inser att det var mer som hon inte förstod. Kim uppger att hon redan under 

samtalet insåg att hon inte förstod allt, och frågar sig varför hon inte ställde några frågor för att 

komma tillrätta med problemen. Hon misstänker att förståelseproblematiken inte reddes ut på 

grund av fokuset på att komma vidare med uppgifterna. 

När det gäller enkätens frågor om förståelsen mellan svenskar och danskar är båda 

informanterna något pessimistiska. Mette pekar på tendensen att länderna sluter sig och stänger 

gränser, vilket inte gör något gott för förståelsen mellan länderna. Kim har lagt märke flera 

samarbeten mellan länderna men menar samtidigt att det sprids en uppfattning om att 

skillnaderna mellan länderna är större och svårare än vad de faktiskt är.  

 

 

7 Sammanfattande diskussion  

Undersökningen visar att det förekommer förståelseproblematik i samtliga tre analyserade 

samtal, vilket också var förväntat utifrån tidigare forskning och deltagarnas bakgrund. 

Deltagarnas varierande bakgrund och skillnader i tidigare erfarenhet av grannspråket gör att 

varje samtal har sin unika karaktär och förståelseproblematik, vilket här sammanfattas.  

Syftet med undersökningen är inte att bedöma språkförståelsen, och materialet analyseras 

därför inte kvantitativt. Tydligt är dock att samtalet mellan Sven och Mette (6.2) innehåller 

betydligt färre problematiska sekvenser, det vill säga sekvenser med initierade reparationer, 

och färre misstänkta fall av dold förståelseproblematik, det vill säga problematik som först 

tydliggörs under den uppföljande intervjun, än de andra samtalen. En rimlig förklaring är att 

den svenska samtalsparten Sven är uppvuxen i Malmö, till skillnad ifrån de två andra svenska 

informanterna. Dessutom visar Börestam Uhlmanns (1994) undersökning att missförstånden i 

dansk-svenska samtal framför allt ligger oss den svensktalande parten. Förståelse och 

ackommodation, såväl språklig som social, kan i samtalet mellan Sven och Mette (6.2) 

kännetecknas som symmetriskt, till skillnad från samtalet mellan Sara och Dora (6.1), som 

präglas av asymmetri. Dora är den enda deltagare i undersökningen som uppvisar 

grannspråklig ackommodation, medan Sara utmärker sig genom att vid flera tillfällen ha svårt 

för att uppfatta det danska talet och ger upp förståelsen. Det sista samtalet präglas åter av 

symmetri, men här genom deltagarnas likartade nivå av bristande språkförståelse. Att samtalet 

ändå fungerar någorlunda kan förklaras med den symmetriska sociala ackommodationen, att 

båda samtalsdeltagarna söker uppnå en positiv samtalsgemenskap, vilket i stort även präglar de 

andra samtalen.  
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När det gäller attityden till grannlandet, som enligt Delsing & Lundin Åkesson (2005) 

har betydelse för språkförståelsen, visar de danska informanterna genom sitt val av Lund som 

studieort indirekt på positiva attityder till grannlandet. De positiva attityderna märks också i 

enkätsvaren. I Delsing & Lundin Åkessons studie sticker köpenhamnarna ut genom tydligt 

mindre intresse för grannlandet och därmed sämre testresultat än till exempel Århusborna. Då 

de två köpenhamnarna i min undersökning visar upp positiva attityder skiljer de uppenbarligen 

ut sig, men det är i sammanhanget värt att nämna att den enda dansken som ackommoderar till 

grannspråket är Dora, som ursprungligen är från Kolding och har flyttat till Lund. Svenskarnas 

attityder till grannlandet och grannspråket kan samtidigt inte anses vara överdrivet positiva; 

samtliga ser språket som ett hinder och tar inte gärna del av dansk kultur och media på danska. 

Till och med Sven från Malmö rapporterar problem med att förstå danska i sin vardag.  

    När det gäller de problematiska sekvenserna med initierade reparationer sker i de flesta 

fall en reparation enligt den typiska reparationsordningen (se Norrby 2014:41). Reparationerna 

handlar om olika typer av lexikala uttryck som lyssnaren inte uppfattat. Den efterföljande 

intervjun visar dock i flera fall att reparationerna inte varit tillräckliga, såsom høste, vars 

betydelse först når Sven efter översättningshjälp i intervjun. Enstaka reparationsinitieringar 

följs inte upp, såsom Doras begäran om förtydligande av vindkraftverk. Att ingen reparation 

följer beror på brister i språkförståelse hos Sara, något som Dora väljer att inte kommentera för 

att på så vis undvika problem och ansiktshot. 

Antalet reparationer indikerar graden av förståelse, vilket Börestam Uhlmanns 

(1994:198) jämförelser mellan skandinaviska och nationella samtal visar. Den största 

problematiken finner jag emellertid i avsaknaden av initiering av reparation trots brister i 

förståelse. Här utgör intervjumaterialet nyckeln till att blottlägga problematiken. Denna 

problematik sammanfattar jag med begreppet isbergproblematik, vilket innebär att problemet 

inte verkar vara särskilt stort på ytan men visar sig vara desto större när man undersöker 

förståelsen djupare. Isbergsproblematikens toppar är lätta att missa, men när man väl stöter på 

en och inser problematikens omfattning, leder det inte sällan vidare in på andra problem. I 

undersökningens samtal består isbergen oftast av lexikala uttryck som inte uppfattas av 

lyssnaren och inte heller tillmäts tillräckligt stor betydelse för att initiera en reparation. Detta 

innebär alltså att den samtalspart med isbergsproblematik inte alltid är medveten om den, utan 

litar till att kontexten i slutändan ska klarlägga betydelsen. Att ha förmågan att avgöra vilka 

problem som måste blottläggas för att uppnå adekvat förståelse tycks av samtalen att döma 

vara en förmåga som följer med bättre språkförståelse. Sven, som har minst problem av de 

svenska deltagarna, ser till att fråga när ett okänt ord dyker upp som är viktigt för 
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resonemanget (høste), medan Kim och Sara inte tycks kunna avgöra när det är nödvändigt, 

förmodligen på grund av hopning av alltför många problem. Høste visar sig dock vara något av 

ett isberg även i Svens fall – det tar tid och förklaring innan full förståelse nås. 

Undvikandet av problem är vanligt förekommande i samtal 1 och 3. Ur intervjuerna 

framkommer att det framför allt handlar om bevarande av självbild, såväl den egna som 

samtalsgemenskapens. Hos Kim präglas undvikandet av ett starkt ”borde-credo” (Thielgaard 

Brink 2016:93) och rädslan av att framstå som ”dum”, medan Sara förmedlar känslan av att det 

finns en viss problemkvot som inte får överstigas. Pia grämer sig i efterhand över att hon inte 

frågar när hon inte förstår. Den sociala aspekten av interaktionen kan således i flera fall vara 

viktigare än att den rena förståelsen, något också Börestam Uhlmann tar upp i samband med 

ackommodering (1994:195). När det gäller den sociala ackommoderingen, det vill säga 

utnyttjandet av olika kontextualiseringssignaler för att visa samhörighet med samtalspartnern, 

tycks den fungera bättre än säkrandet av begripligheten. Kanske är det här den dansk-svenska 

språkgemenskapen verkligen ligger, vilket Börestam Uhlmann också resonerar kring 

(1994:198). 

När det gäller engelskans roll i samtalen kan man inte påstå annat än att den är 

undanskymd. Endast i ett fall kan möjligtvis engelska sägas användas i en reparation, och då 

indirekt via refererande till ett engelskt TV-program, Bake Off. Engelskans ringa betydelse kan 

hänföras till informanternas attityder till användandet av engelska i en grannspråkskontext, där 

framför allt danskarna är negativa, samt till situationskontexten, det vill säga uppgiften att välja 

ut ett av flera bildobjekt med tydlig koppling till danska och svenska kulturyttringar, vilket är 

mer naturligt att prata om på modersmålet. I sammanhanget bör åter påpekas att informanterna 

inte fick några instruktioner angående samtalsspråk, inte heller gällande engelska, inför 

undersökningen. Theilgaard Brinks (2016:118) studie tar upp att engelskan kan göra samtalen 

mindre personliga och fria, vilket i min undersökning inte vore önskvärt för informanterna.  

När det kommer till intervjuerna och blottläggandet av isbergsproblematiken används 

engelska vid några tillfällen, dock som en sista utväg som en fast kod (harvest, vehicle) och vid 

ett fall av förståelsefrustration (Dora). Användningen av engelska i intervjuerna stämmer 

således överens med Theilgaard Brinks (2016) undersökning. Att engelska språket används 

som sista utväg menar hon implicit gör det till ett andrahandsval för samtalsdeltagarna 

(2016:105). Hur användandet av engelskan styrs och fungerar är dock något oklart. Utifrån 

informanternas enkätsvar, som berättar om utbredd användning av engelska i samtal med 

personer från grannlandet, skulle man kunna ha förväntat sig en större användning av engelska 

i samtalen, med tanke på förståelseproblematiken. Om enkätsvaren hade hunnit processas före 
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intervjun hade det varit en given fråga att ta upp. Hur initierandet av en kodväxling till 

engelska går till skulle därför vara intressant att undersöka närmare.  

Informanterna tar vid flera fall upp uppgiftens natur som ett skäl till att de inte stannar 

upp och utreder förståelseproblematik närmare eller låter diskussioner bli längre. Uppgiftens 

utformning med ett bildmaterial menar de underlättar kommunikationen genom att icke-

verbala signaler såsom pekande effektiviserar lösandet av uppgiften. Det är uppenbart att en 

annan utformning skulle ge andra samtal. Det väsentliga för denna undersökning är att 

samtalen arrangerades under en rimlig förevändning och ett enligt forskningsetiska principer 

riktigt sätt, samt att de gett empiriskt material att undersöka enligt samtalsanalytiska principer.  

Informanternas syn på språkförståelsen mellan danskar och svenskar i ett 

framtidsperspektiv är inte direkt ljus. De tror att den goda grannspråksförståelsen hör till en 

äldre generation och ser att engelskan utövar starkt inflytande på deras egen, något samtalen 

emellertid inte bekräftar. En menar att bron är en möjlighet till ökad interaktion medan en 

annan ser att länderna sluter sig så att intresset för grannspråken minskar. Oavsett vilka tankar 

och idéer som stämmer med utvecklingen, kan informanternas samtal tas som exempel på att 

det fortfarande finns en någorlunda fungerande dansk-svensk språkgemenskap även bland unga 

människor. Om gemenskapen bygger på en social samhörighet och likartad kommunikativ 

kompetens eller ren språkförståelse är svårt att säga. Utifrån de tre samtalen i undersökningen 

ger det rent språkförståelsemässigt mest lyckade samtalet en fingervisning om att Telemans 

framtidsscenario för Öresundsregionens språksituation – utvecklande av individuella strategier 

och på sikt en passiv tvåspråkighet – är troligt. För att uppnå en god språkförståelse i praktiken 

tycks dock det största problemet ligga hos oss själva och våra attityder till grannspråket – vågar 

vi försöka förstå, med risk för att förlora ansiktet?  
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Bilaga 1: Transkriptionsnyckel 

Principer för transkription (Norrby 2014:110–111) 

 

(.)  paus under 0,5 sek (mikropaus) 

(0.6)  paus mätt med tiondels sekund 

vansinnigt  emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 

va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 

va:::nsinnigt  ytterligare förlängning 

fan-  avbrutet ord 

[ ]  överlappande tal 

[[  samtidigt inledda yttranden 

=  latching, yttranden sammanbundna utan paus 

°vansinne°  sägs med svag röst 

+vansinne+  sägs med högre röst än normalt 

BULLER  metakommentarer har versaler 

SKRATT  alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

*vansinne*  sägs med skrattande röst 

.ord .hja  inandning föregår ord 

^hmm^  sägs med legatouttal (glidande uttal) 

hh.hh  utandning respektive inandning 

(vansinne)  parentes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) två ord och  

  (xxx) tre eller fler ord 

<de e vansinne> långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 

»  repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av 

  samtidigt tal) 

→  fortsättningston, ”det kommer mer” 

↑  stigande ton 

?  frågeintonation 

↓  tydligt fallande ton 

 



	 45	

Bilaga 2: Bildmaterial 
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Bilaga 3: Enkätformulär 
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