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Artighet i svenska språket: Ett huvudbry för nyanlända 

andraspråksinlärare. 

Karin Rydholm 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för 

andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte 

finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i 

Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att 

ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. Genom att utföra en rad i låg 

grad strukturerade kvalitativa intervjuer med SFI-elever från Latinamerika, har jag försökt få 

klarhet i hur pass viktigt det är för dem att kunna uttrycka sig artigt på även sitt andraspråk. 

Med en narrativ ansats har jag tolkat intervjupersonernas berättelser om hur de upplever det 

svenska språkets avsaknad av artighetsformler och tilltalstitlar och hur de förhandlar för att 

vidmakthålla takt och identitet i den nya sociokulturella kontexten.  
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1. Inledning  

SFI finns alltid med i de olika politiska partiernas agendor och alla verkar vara överens om att 

språket ska läras in så snabbt och effektivt som möjligt samtidigt som hela 

integrationsprocessen förväntas ta avstamp i SFI-klassrummen. SFI finansieras med 

skattemedel och allt för många dyrbara lektionstimmar kan bli en nagel i ögat för vissa 

politiker. Samtidigt måste understrykas att få är de elever som eftersträvar att stanna länge på 

SFI. Livet utanför lockar med arbete och egenförsörjning, men målkraven står fast och det 

finns inte någon sidoväg genom SFI. Alla lärare kan nog skriva under på att motivation är 

bland det viktigaste för att en elev ska ta sig smidigt igenom SFI. Och motivation uppnås i 

stor grad genom att andraspråksinläraren i hela processen kan behålla sin identitet, veta var 

han eller hon står och på så vis relatera allt det nya till en solid personlig bas. 

Varje individ är präglad av sin bakgrund och sitt sociala ursprung där förstaspråket eller 

modersmålet utgör den huvudsakliga paletten för hur uppförande och sociala relationer 

nyanseras och skapas. Men det handlar i grunden om identitet. Den identitet vi alla bär med 

oss; den sociala konstruktion som utgör varje människas personlighet och som är ett resultat 

av sociala erkännanden av andra människor i ett socialt sammanhang (Fant, 2012). Språket, 

och det sätt människor lär sig att hantera det, kan vid första anblicken ses som något allmänt, 

något som kan relateras till människan som en generellt sett social varelse. En sådan 

uppfattning vill jag dock bestrida och hänvisar till forskare som Arndt och Janney (1992). De 

framhåller att det inte bara är språket som sådant som utmärker människor från olika 

språkgrupper och kulturer utan även personlighetsmarkörer som uppkommer och gör sig 

gällande i dialog och utbyte människor emellan. Abrahamsson (2009) tar upp Schumanns 

ackulturationsmodell som en viktig faktor i nyanländas språkinlärning, då den modellen 

bygger på den psykologiska distans som L2-inläraren kan känna gentemot det nya språket och 

den nya kulturen. Kulturchock kan låta kraftfullt, men säkert kan många känna igen sig i det 

begreppet efter att ha konfronterats med allt som är annorlunda i det nya landet. 

I den här studien riktas mitt fokus mot det språkbruk som vi kallar artighet, eftersom artighet i 

språk kan ses som nära anknutet till identitet och identitetsskapande (Fant, 2012). Artighet 

kan betraktas som en slags markör för hur vi beter oss gentemot andra och ett slags oskrivet 

intyg på hur pass uppfostrade och världsvana vi är.  I vår iver att fånga in och integrera 

nyanlända (Rosén, 2013) bortser vi ofta från de språkliga aspekter som inte märks i ordföljd 

eller verbböjning. I klassrummet förbises språkaspekter som kanske uppfattas som 

idiosynkratiska och svåra att överföra eller översätta, men sådana kan vara 

personlighetsrelaterade och utgöra grunden för vem någon anser sig vara. Eelen (2001) ser 

artighet som en betydelsefull dimension som den lingvistiska pragmatiken måste beforska. 

Denna uppsats är ett försök att få svar på hur en grupp spansktalande L2-inlärare upplever 

skillnaderna mellan spanskan och svenskan genom att titta på just artigheten i språket. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråksinlärare från Latinamerika, med 

spanska som förstaspråk, upplever det svenska språkets användningsmöjligheter vad gäller 

artighet, och genom att vrida om just denna nyckel kunna upptäcka sociala och kulturella 

aspekter som inverkar på L2-tillägnandet. Genom att undersöka hur spansktalande L2-inlärare 

uppfattar sig själva och hur de går tillväga för att behålla sin självkänsla och identitet i 

samband med bytet från ett språk som spanskan, karaktäristiskt för dess oräkneliga 

artighetskonstruktioner, till svenskan och dess du-reform, vill jag ta reda på i vilken mån detta 

språkskifte inverkar på dem som personer. ”People from different cultures often have not only 

different ideas about what counts as language, but also different ideas about what counts as 

imposing, options, friendliness, dominance, supportiveness, and other key concepts”(Arndt & 

Janney, 1992, s. 29). Jag har samlat in data genom att använda mig av i låg grad strukturerade 

kvalitativa intervjuer utifrån en narrativ ansats (De Fina, 2003: 2008: 2010). Mitt mål är att 

belysa den identitetsförhandling som spansktalande andraspråksinlärare genomgår i samband 

med tillägnandet av det svenska språket vilket således inte bara har att göra med lärandet av 

glosor, grammatik och prosodi. Jag riktar särskilt in mig på artigheten i själva talspråket 

(mindre vikt på kroppsspråk och fysiska handlingar) och utgår från följande frågeställningar: 

 

 

1. På vilket sätt upplever den spansktalande andraspråksinläraren skillnaderna mellan 

spanskan och svenskan vad gäller artigheten i tilltalet till andra?  

 

2. Hur upplever han eller hon sina möjligheter att behålla sin identitet när han/hon 

övergår till att tala svenska gällande aspekter relaterade till artighet? 

 

2. Bakgrund  

Integration har blivit ett fundament för SFI och hela det mångkulturella samhället. Inte minst 

på den politiska agendan noteras att nyanlända så snabbt som möjligt måste ut i samhället, 

inte minst för att bli självförsörjande. Få är de som utanför lärosätenas väggar kan förstå hur 

komplicerat det är att tillägna sig ett nytt språk och alla de sociala koder som ingår i ett 

sådant. I SFI-klassrummet är samspelet mellan lärare och elev betydande för att L2-inlärarna 

ska ges möjlighet att förhandla i kunskapstillägnandet och hur mycket identitet som själva 

språkbruket kan tillåta. Den kultur- och språkchock som Abrahamsson (2009) diskuterar är en 

trolig anledning till att inlärandet hämmas och särskilt ”…då det råder en social obalans 

mellan inlärargruppen och målspråkstalande gruppen”(s. 201). SFI “verkar syfta till en 

tredubbel omskolning, där deltagarna betraktas som förändringsprojekt och förväntas skola 

om sig inom tre områden: de förväntas byta yrke, värdegrund och språk” (Elmeroth, 2008, 

refererad i Carlsson, 2013, s. 833). I en sådan process kommer oundvikligen den nyanlända 

språkinläraren att hamna i ett dilemma vad gäller sin egen identitet och den som får sitt 

uttryck genom det nya språket.  
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2.1. Viktiga begrepp för studien 

 

För att sortera ut några viktiga och för denna studie användbara begrepp, väljer jag Goffmans 

(1967) teori om face - ansikte. Vad Goffman (1967) menar är att alla människor strävar efter 

att behålla ansiktet i sociala situationer (have face, be in face or maintain face), alltså uttrycka 

sig som sig bör i olika situationer i förhållande till olika personer. 

 

In different ways in different societies a person will be required to show self-respect, abjuring certain 

actions because they are above or beneath him, while forcing himself to perform others even though 

they cost him dearly. (Goffman, 1967, s. 9). 

 

Goffmans (1967) begrepp kom sedan att utvecklas vidare av många andra forskare inom 

pragmatiken, däribland Brown och Levinson (1987). De spann vidare på face-begreppet och 

etablerade de två motsatta förhållandena positive face och negative face, där det tidigare 

innebär att man vill bli omtyckt, beundrad och bekräftad, medan det senare kom att innebära 

en önskan om oberoende och frihet gentemot andras förväntningar. Positive face handlar 

således om att hitta en slags självsäkerhet i kontakten med andra och här är det lämpligt att 

åter nämna den språkchock som L2-inlärare kan uppleva och som Abrahamsson (2009) bland 

annat beskriver som ”…rädslan en individ kan ha för att göra bort sig eller känna sig löjlig 

och tillgjord när han eller hon talar på andraspråket” (s. 203).  

Ett ytterligare begrepp som jag tar upp i denna studie är det som Arndt & Janney (1992) 

benämner tact - takt - och som beskrivs som en multimodal kommunikativ förmåga som man 

lär sig genom social interaktion (s. 25). Man förväntas uppträda på ett visst sätt i en viss 

situation och om det saknas kännedom om dessa förväntningar kan förvirring uppstå. ”Many 

problems of intercultural communication  arise from the difficulty of finding appropriate ways 

to signal feelings and attitudes to foreign partners”(Arndt & Janney, 1992, s. 21). Takt är 

således ett kulturbundet fenomen som kan förstås, eller missförstås, av medlemmar i olika 

grupper.  

Begreppet stance tas också upp i undersökningen. I arbetet med narrativ analys kommer 

begreppet in i bilden som en slags position som intervjupersonen ges sig själv i förhållandet 

till sitt narrativ. De Fina (2010) skriver: ”Recent trends in the study of identity within 

discourse bring together theorizations on the self, the role of interaction in the creation of 

personal and social worlds and the contribution of language to socio-cultural processes”(s. 

264). 
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2.2. Skolans styrdokument  

 

Den andra läroplanen i ordningen för SFI som Skolöverstyrelsen etablerade, Allmänna mål 

och riktlinjer för undervisningen i svenska för invandrare, utkom 1976. Rosén (2013) redogör 

för hur planen då gick ut på att SFI-undervisningen inte skulle fokusera på språket i sig utan 

på att få invandraren att bli en aktiv medlem i det svenska samhället. Det förväntades av de 

nyanlända att de snabbt skulle integreras och bli aktiva såväl socialt som politiskt och 

kulturellt. Under de kommande åren blev läroplanen reformerad ett antal gånger och i slutet 

av 80-talet och in på 90-talet försköts diskursen från att ha handlat om omsorg för den 

nyanlända till att koncentreras på invandrarnas brister i förhållande till den svenska normen 

(Rosén, 2013). Det handlade mycket om hur svårt invandrarna hade när det gällde att 

integrera sig i det svenska samhället och att de saknade de kompetenser som krävdes. Många 

av de som kom till Sverige just på 70- och 80-talet hade flytt från diktaturer i spansktalande 

Latinamerika.  

Med tiden har SFI-undervisningen och dess styrdokument, följt den politiska utvecklingen i 

landet och i den senaste kursplanen för SFI, som utkom 2017 (reviderad 2018), står det att SFI 

“... är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande 

kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom 

utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” (Skolverket, 2017). Språket 

och språkundervisningen står i första rummet och språkbehärskning anses som avgörande för 

att kunna inkluderas i det svenska samhället. Detta utvecklas vidare: 

 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en 

kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som 

skriftligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som 

samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både 

tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används (Skolverket, 2017). 

 

Det framgår således relativt tydligt att SFI-undervisningen har som syfte att få invandrare att 

utveckla en kommunikativ språkförmåga, alltså förmågan att tala och kommunicera med 

svenskar på svenskars vis. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter  

 

Våra föräldrar lär oss att tala och redan som mycket små barn lär vi oss att göra oss förstådda 

och smälta in i det sociala sammanhang som vi växer upp i. Vi lär oss att förhålla oss till de 

andra i gruppen inte minst genom det sätt vi uttrycker oss på. Detta sätt skiljer sig mellan 

kulturer och språkgrupper. ”In fact, behavioural norms and conventions are often not 

arbitrary. They may reflect efficient strategies for handling practical demands, and they may 

also be manifestations of more deeply held values” (Spencer-Oatey, 2009, s. 111). Goffman 

(1967) utvecklade begreppet face (ansikte) vilket i stora drag gick ut på att varje människas 

personlighet uttrycks genom face och att detta är möjligt eftersom vi genom sociala 

sammanhang, och vad Goffman (1967) kallar ritualer, kan uppföra oss och genom ansikte ge 
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bevis på att vi besitter stolthet, takt och hänsynsfullhet. Ansikte är alltså något som har stor 

betydelse för var och en i vår sociala samlevnad. Men om de etablerade förväntningarna är 

annorlunda i olika samhällen kan det bli mycket svårt och ansträngande för den som kommer 

utifrån att upprätthålla ansikte (Bravo, 1999).  

 

Den till Sverige nyanlända vuxna personen som slussas in på SFI, och då i synnerhet den som 

inte talar engelska, kan således hamna i ett kulturellt vakuum där intränade koder och 

uppförandenormer inte längre passar in. En markant faktor som utmärker skillnaden mellan 

just spanska och svenska är det sätt på vilket språkbruket tillåter oss att vara artiga.  Eelen 

(2001) hävdar att artighet är relaterat till vad man kulturellt sätt kan vänta sig av någon i ett 

specifikt socialt sammanhang. Men vad kan vi säga om dessa förväntningar och huruvida de 

tydliggörs tillräckligt för den som förväntas bete sig inom vissa bestämda ramar? Man talar 

om hidden agendas (Bravo, 1999) under vilket man mycket väl kan sortera in outsagda regler 

vad gäller uppförande och artighet i språket.  

 

Föreliggande studie förhåller sig inom ett teoretiskt ramverk utifrån vilket man kan 

konceptualisera den data som erhålls genom intervjupersonernas berättelser, nämligen 

narrativ analys (Ahlgren, 2016). Genom narrativ analys studeras närmare hur artighetsnormer 

och ansikte kan upprätthållas inom en och samma person när denne i vuxen ålder lär sig att 

använda ett annat språk. Det är genom narrativet som talarens identitet och 

personlighetsuppfattning blottläggs. Genom att analysera detta narrativ kan slutsatser dras och 

mana till vidare diskussion.  

 

Narrative is rather an all-purpose vehicle. It not only shapes our ways of communicating with each 

other and our ways of experiencing the world, but it also gives form to what we imagine, to our sense 

of what is possible. (Bruner, 2006, s. 45). 

 

Arndt och Janney (1992) framhåller att artighet är något som är invävt i människors behov av 

att friktionsfritt kunna kommunicera med varandra inom sin egen grupp. Blum-Kulka (1992) 

ställer frågan om det verkligen finns några universella principer för artighet som alla världens 

människor skulle kunna känna igen sig i. I den här studien rör det sig om personer som lämnat 

sitt gruppsammanhang, som eventuellt har tvingats på flykt av någon anledning (politisk, 

ekonomisk) och som här kategoriseras som invandrare. Med hjälp av intensiv 

språkundervisning, SFI, ska de integreras i det svenska samhället. Invandraren ska lära sig hur 

det nya språkets grammatik är konstruerad, men också på vilket sätt det nya landets 

ursprungliga invånare använder språket i sociala sammanhang. Brown och Levinson (1987, s. 

2) skriver: “Politeness is fundamental to the very structure of social life and society, in that it 

constitutes the expression of social relationships”. Det blir således aktuellt för en vuxen 

andraspråksinlärare att förstå hur man då ska bete sig i användandet av ett språk som inte 

tillåter samma möjligheter för att skapa relationer och uttrycka sig artigt som det språk man 

alltid tidigare har talat.  
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2.4. Tidigare forskning 

 

Forskning inom områden som språklig pragmatik och interkulturell kommunikation belyser 

området artighet, vilket enligt Ehlich (1992) kan betraktas som en slags länk mellan språk och 

social interaktion. Eelen (2001) hävdar att det finns en myriad av variationer på det vi kallar 

artighet och på hur människor i olika kulturer använder sitt språk för att skapa och 

upprätthålla relationer samt vidmakthålla sociokulturella strukturer. “Ett centralt 

grundantagande såväl ur sociohistoriskt som ur poststrukturellt perspektiv är att det är genom 

språket som omvärlden skapas snarare än att språket reflekterar vår omvärld” (Rosén, 2013, s. 

153). Forskning inom andraspråksinlärning berör ofta språkliga metoder, syntax, morfologi, 

ordinlärning, skrivmetoder, uttal m.m. Men andraspråksinlärning beforskas också ur 

sociolingvistiska- och sociokulturella perspektiv vilket öppnar upp för större förståelse för hur 

inlärning kan påverkas av bland annat kulturella skillnader. Dessa senare perspektiv kan 

lämpligtvis undersökas genom kvalitativa intervjuer där andraspråksinlärare kan berätta om 

sina upplevelser och erfarenheter (Bruner, 2006). Ett ytterligare steg är att genom narrativet, 

den personliga berättelsen, försöka ringa in vad som egentligen försiggår i en språkinlärares 

tankar och hur han eller hon verkligen uppfattar sitt lärande och sin situation. Språket som de 

nyanlända förväntas tillskansa sig behöver förankras och trots de stora skillnaderna mellan 

elevernas förstaspråk och svenskan, förväntas de nå målen inom i förväg bestämda timkvoter. 

Hur upplevs dessa förväntningar, eller snarare krav, av den som studerar? Hur mycket av det 

sociala- och kulturella ursprunget spelar in för att eleven ska lära sig snabbare? I hur stor grad 

kan en elev fortsätta att vara sig själv i denna omvälvande procedur?  

Ahlgren (2016) har tittat närmare på narrativet i en migrationskontext och fokuserat på 

språkets betydelse för migrationsprocessen. Hon förhåller sig till den franske filosofen Paul 

Ricoeurs teorier om berättande och hans begrepp narrativ identitet. Språkutveckling påverkas 

många gånger av majoritetsbefolkningens agerande och bemötande och sådana aspekter kan 

mycket väl påverka motivationen hos en inlärare (Ahlgren, 2016). Ett sätt att förstå var en 

elev befinner sig i sin integrationsprocess är således narrativet då ”den narrativa identiteten 

kan […] förstås som återberättelsen eller gestaltningen av en persons liv” (Ahlgren, 2016, s. 

145). Pájaro (2011) har använt sig av den narrativa analysen i sin avhandling om hur 

latinamerikanska migranter i Oslo kategoriserar sig själva och upprätthåller sin identitet i ett 

nytt språksammanhang. Hon hävdar att ”Narratives provide speakers with an arena where 

they can reformulate previous experiences and take stances or position themselves in relation 

to their multiple social identities” (Pájaro, 2011, s. 9). Hennes forskning är byggd på samtal 

med latinamerikanska migranter som genom sina berättelser har gett forskaren ett omfattande 

tolkningsmaterial. I mitt fall har jag på ett liknande sätt samlat in data genom narrativet och 

tagit hänsyn till mina intervjupersoners stances, hur de själva, genom sina berättelser, takes 

stances, det vill säga, positionerar sig i förhållande till ofta stereotypa betydelser i samband 

med vissa kategorier, ”… thus negotiating and constructing individual identities which are 

non-reducible to single category labels” (Jaffe, 2009, refererad i Pájaro, 2011, s. III).  

Att zooma in på artighet i språket är ett sätt att uppmärksamma hur sådana språkhandlingar 

kan ha betydelse för hur en människa kan agera i en samhällskontext. Genom artighet kan 

man visa många aspekter av ens egen personlighet och här är naturligtvis språkbruket av stor 

vikt. I alla språk finns regler, såväl verbformer som i sig själva är bevis på artighet, och andra 
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ändelser och ord-kombinationer som blir verktyg i artighetens tjänst. Bruket av titlar och 

personbenämningar som herr, fru och fröken har sedan länge sållats bort ur vardagssvenskan. 

Detta, tillsammans med du-reformen, kan ses som verkliga framsteg i jämlikhetens namn men 

kan samtidigt orsaka viss förvirring och huvudbry hos andraspråksinlärare beroende på 

förstaspråkets regler. “Politeness consists of a qualification of a speaker-act by a hearer or 

third party, based on a socially agreed standard of behaviour [...] This standard needs to be 

learned”(Ehlich, 1992, s. 80). I varje samhälle finns det en mängd uppföranderegler som inte 

alltid finns stipulerade i text och ofta handlar det om dolda regler som man bara förväntas 

följa. Eelen (2001) hävdar att artighet i mångt och mycket handlar om egocentricitet eftersom 

ego genom att prata och uppföra sig artigt förstärker sin sociala ställning gentemot den andra 

och detta resonemang följer den tankebana som föranlett denna studie. Den spansktalande 

andraspråksinläraren måste liksom alla andra L2-inlärare hitta nyckeln till det nya språket för 

att tränga in i det svensktalande samhället samtidigt som han eller hon månar om att behålla 

sin kulturella identitet. Axelsson (2013) påpekar att underordnade samhällsgrupper ofta måste 

just underordna sig den socialt dominerande kulturen för att lyckas i mainstream-samhället.  

3. Metod 

3.1. Forskningsansats 

 

För att få svar på studiens frågeställningar har jag använt mig av den kvalitativa i låg grad 

strukturerade intervjun som metod för att samla in data. Det rör sig om en metod som 

Denscombe (2017) särställer som en strategi där forskaren själv är den viktigaste 

“mätutrustnigen”(s. 25). Med tanke på den typ av information som jag söker, uppfattade jag 

det som att den kvalitativa forskningsintervjun lämpade sig bäst, då “... kunskap produceras 

socialt i samspelet mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 85). 

Mina frågeställningar är sprungna ur lösryckta berättelser som jag snappat upp i korridorer 

och i sociala sammanhang under mina år som SFI-lärare och när jag nu ville veta mer och gå 

in djupare i nyanländas berättelser var det lämpligt att inte på förhand ha konstruerat allt för 

strukturerade frågeformulär.  

Vidare innebär en i låg grad strukturerad intervju större handlingsutrymme då ambitionen är 

det som Patel och Davidson (2011) lyfter fram som den specifika möjligheten med denna typ 

av metod, nämligen att upptäcka företeelser genom det som intervjupersonerna berättar. Dessa 

berättelser har jag sedan analyserat utifrån den narrativa analysmetoden. De Fina och 

Georgakopoulou (2008) belyser det narrativa perspektivet, det som tar form genom de 

beforskade individernas egna berättelser, narrativet. De ser i sitt arbete fördelen med att 

koncentrera sig på en viss språklig/kulturell grupp som har hamnat i ett nytt kulturellt 

sammanhang och de samlar in sina data genom dessa personers narrativa medverkande. Vad 

gäller mitt arbete om artighet erbjuder de nyanlända SFI-elevernas berättelser en rik källa av 

data och som Bruner (2006) formulerar det:” Narrative also provides us with the means of 

going beyond the culturally ordinary” (s. 46). Artighet är således något som finns inbakat i 

alla kulturer och som får sitt utlopp genom språkanvändning i olika situationer. Fant (2014, s. 
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337) försöker i sin studie skissa på en sociopragmatisk modell för att urskilja olika situationer 

där artighet spelar roll. Inspirerad av denna har jag valt tre olika situationer där artighet spelar 

en viktig roll nämligen: 

 

 Hur kan man i Sverige inleda ett samtal med en okänd person? 

 Hierarkiska relationer och du-tilltal. Ett sätt att visa att man är 

väluppfostrad? 

 Avsaknaden av artighetsfraser som till exempel por favor. Saknar man 

ett sådant uttryck i svenskan? 

 

3.2. Urval 

  

För att detta forskningsprojekt skulle bli genomförbart krävdes en begränsning och jag valde 

att koncentrera mig på spansktalande elever från Latinamerika. Mitt urval zoomade ytterligare 

in på elever som har uppnått nivå D, den högsta och avslutande nivån på SFI. Detta för att 

eleverna ska ha tillräckligt mycket språk för att ha insikt i hur artighetsspråket fungerar i 

Sverige. På så vis finns det en större chans att de kan berätta om sina erfarenheter av 

svenskans artighetsformler i förhållande till det sätt de uttrycker sig på i sina respektive 

hemländer. Eftersom jag själv har levt i spansktalande länder och talar språket var detta 

faktum något som underlättade för eleverna att framföra sina berättelser och jag kunde 

därmed få mer djupgående och detaljerad data. Detta är också något som Patel och Davidson 

(2011) tar upp som en fördel då det är viktigt att samtalet inte får intervjupersonen att känna 

sig hämmad. Om intervjuaren”... behärskar det språkbruk, gester och kroppsspråk som 

intervjupersonerna kan relatera till och som är relevanta i sociala sammanhang, ges också 

intervjupersonen större möjligheter för att utveckla sina berättelser” (Patel & Davidson, 2011, 

s. 82). Jag intervjuade fyra elever, tre män och en kvinna i åldrarna 25 till 62. Samtliga 

kommer från Latinamerika. I arbetet har jag gett dem fiktiva namn som Juan, Pedro, Hernan 

och Marcela. Samtliga har gemensamt att de studerar på SFI, nivå D på studieväg 2.  

3.3. Material 

 

Jag träffade eleverna separat. Varje elev intervjuades vid ett tillfälle och jag audioinspelade 

elevernas berättelser med hjälp av en diktafon (Olympus VN-541PC). Denna 

inspelningsapparat har inte använts i något annat syfte. Det inspelade materialet blev mellan 

20 och 30 minuter per elev. Jag gjorde också anteckningar under intervjuernas gång för att 

inte gå miste om betydelsefulla ansiktsuttryck och gester som förstärkte berättelserna. 

Anteckningarna som gjordes parallellt med inspelningarna sparades i en speciell fil och 

printades ut för att jag på så vis skulle ha anteckningar och inspelningar sida vid sida under 

transkriberingsarbetet. Detta var viktigt eftersom alla mina intervjupersoner gestikulerade 

mycket och gjorde miner som enligt min åsikt inverkade på berättelsernas karaktär. Jag 
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antecknade också en del personliga kortfattade kommentarer under samtalens gång, helt i 

enlighet med den kvalitativa intervjuns metod (Kvale & Brinkmann, 2017) då forskaren i 

strömmen av ord och meningar också ska kunna tolka och komma på följdfrågor. 

3.4. Genomförande 

 

De fyra eleverna som intervjuades, fick jag kontakt med genom deras SFI-lärare. Till dem 

hade jag skickat e-postmeddelande där jag uttryckt min önskan om att få intervjua 

spansktalande elever som studerade SFI på D-nivå. I enlighet med konfidentialitetskravet 

valde jag att intervjua elever som jag själv inte hade undervisat. Det visade sig att många 

elever var villiga att ställa upp, så jag gjorde ett urval där de fyra eleverna var av båda könen, 

från olika länder och i olika åldrar. Jag träffade dem separat på ett skolbibliotek, där vi ostört 

kunde samtala. Innan vi träffades hade jag via deras lärare informerat dem om hur intervjun 

skulle gå tillväga och hur pass mycket av sin tid jag hoppades att de skulle kunna ge mig. Den 

narrativa samtalssituationen har alltid utrymme för spontana historier som kan dyka upp under 

samtalets gång (Kvale & Brinkmann, 2017), varför jag ville försäkra mig om att tidsbrist inte 

skulle bli ett hinder.  

 

3.5. Bearbetning av material och analysmetoder 
 

Den narrativa analysen som metod innebär att jag genom att låta mina intervjupersoner berätta 

om sina erfarenheter i det nya landet, till vilket de nu försöker förhålla sig, kan lyfta fram 

språkkulturella fenomen och belysa skillnader mellan språken och de olika kulturerna. De 

frågor jag ställde till dem initialt, handlar om artighet och hur de ser på sig själva som artiga 

när de pratar svenska, men det var inga raka, kortfattade ja- eller nej-svar jag förväntade mig. 

Jag ville att de skulle känna förtroende för mig och delge mig sina personliga erfarenheter. 

Deras berättelser kom att illustrera vad de varit med om och hur de känt sig och deras ordval, 

såväl på spanska som på svenska, blev också av betydelse för analysen. I enlighet med den 

narrativa metoden, är intervjupersonernas berättelser ett slags identitetsmanifestation, såväl 

genom ordvalet som genom berättelsens uppbyggnad och handling. ”Narrative is a privileged 

communication mode for making sens of the self” (De Fina & Georgakopoulou, 2008, s. 276). 

Jag gav således stort utrymme för intervjupersonerna för att de skulle öppna upp och berätta 

om sina erfarenheter. Vid några tillfällen fick jag dock påminna dem om att det var artigheten 

i språket som var mitt forskningsområde för att intervjumaterialet inte skulle få allt för 

omfattande proportioner. Efter insamlingen av det inspelade materialet transkriberade jag 

detta och under det arbetet infogades de anteckningar som nämns ovan. Alla fyra elever 

uttryckte sig både på spanska och svenska, vilket framkommer i exempeltexterna. 
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3.6. Etiska aspekter 

 

I enlighet med de etiska aspekter som berör all forskning var jag noga med att hålla mig inom 

de ramar som satts upp av Vetenskapsrådet (2017). Rektor på skolan samt de intervjuade 

elevernas lärare fick först, i enlighet med informationskravet, uttömlig information om 

studiens syfte och planerade genomförande. De gav sitt samtyckande till att jag skulle få 

intervjua deras elever och att intervjuerna skulle spelas in.  Eleverna själva tillfrågades sedan 

först av sina respektive lärare om de ville delta, vilket sedan bekräftades med en skriftlig 

underskrift från var och en. Dessa medgivanden läggs som bilaga till uppsatsen efter att 

signaturer och namn har svartmarkerats. Det transkriberade materialet uppvisar inga namn 

eller andra personmarkörer som kan härledas till någon viss person. Det audio material som 

jag samlat in, tillsammans med transkriberingar och medgivandeblanketter kommer efter att 

uppsatsen examinerats och godkänts att förstöras och innan dess behandlas materialet 

konfidentiellt och används enbart i arbetet med studien. 

4. Resultat 

En intressant aspekt av artighetsbruk i språk är att det inbegriper ett område som finns 

någonstans i gränslandet mellan språk och social verklighet (Eelen, 2001). Många associerar 

spontant artighet till små barn som niger och tar i hand eller människor som håller upp dörrar 

för varandra. Men det är språket, människans mest sofistikerade verktyg för all 

kommunikation, som låter sig användas på ett sätt som ska kunna tolkas som respektfullt eller 

inte. Inom familjer och vänkretsar förväntas alla integranter tala samma språk och förstå de 

regler som gäller. Om man lämnar den ursprungliga sociala gruppen, kanske man måste, 

precis som Goffman (1967) hävdar, göra avkall på regler som man känt sig trygg med för att 

anpassa sig till nya realiteter, även om det kan kännas svårt och rent av inverka på ens 

självkänsla. 

4.1. Hur kan man tilltala en okänd person i 

Sverige, på svenska? 

 

En av de fyra färdigheterna som alla SFI-elever måste klara av och således bedömas i, är 

talfärdighet. Detta kan tyckas vara den mest direkta och självklara av de fyra färdigheterna, 

men inte sällan är det just här som många upplever de största problemen. Lindberg (2013) 

hävdar att SFI-undervisningen har ett betydelsefullt uppdrag i att erbjuda andraspråksinlärarna 

rika möjligheter att delta i språkutvecklande samtal. Det är viktigt att SFI-eleverna får delta i 

interaktion som kräver ett kvalificerat deltagande men många upplever detta som mycket 

svårt inte minst eftersom ett samtal förväntas förlöpa smidigt och vara begripligt med rätt 

ordföljd och prosodi. Ett vanligt råd som SFI-lärare ger sina elever är att de måste prata med 

svenskar. Det är en uppmaning som vissa försöker lösa genom att gå till språkcaféer och 
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andra anordade event eftersom ett stort antal nyanlända elever helt enkelt saknar kontakt med 

svenskar utanför skolans väggar. Det kommer ofta upp frågor om hur man ska ta kontakt med 

svenskar, på svenska, då många vittnar om att en svensk som blir tillfrågad om något av en 

okänd person på till exempel en busshållplats, genast går över till engelska. Några hävdar att 

svenskar inte verkar intresserade av att ens prata med människor som inte ”pratar bra 

svenska”, medan andra säger att de inte ens har försökt eftersom de alltjämt känner sig osäkra 

på språket. Detta är något som Abrahamsson (2009) bekräftar med stöd av Schumanns teori 

och begreppet egopermeabilitet, vilket syftar på ”…individens självuppfattade gränser för den 

egna personen och huruvida och hur mycket en L2-inlärare är beredd att låta sig intas av en ny 

kultur och ett nytt språk” (s. 203). De latinamerikanska elevernas vana att kunna tilltala en 

okänd person genom ett respektfullt tilltal med artighetsfraser som por favor och tilltalstitlar 

som Señor, Señora och Señorita, förunnas dem inte i det svenska språkbruket. Fant (2012) tar 

upp hur individer påverkas av omgivningens förväntningar på dem och hur viktigt det är, inte 

minst för nyanlända att kunna utveckla ett ”jag” som bär med sig såväl självkänsla som 

identitet. Att ges möjlighet att visa att man är väluppfostrad och kan bete sig som sig bör i 

sociala sammanhang, är en viktig faktor för många latinamerikaner och avsaknaden av 

spanska språkets artighetsfraser kan således begränsa kommunikationen mellan svensktalande 

och nyanlända från Latinamerika.  

Hur kan man då tilltala en okänd person på svenska när man inte har tillgång till 

artighetsfraser som liknar de som finns i spanskan? 

 

(1) 

JUAN: Oh, amiga, exraño mucho no poder decir Señor, Señora y eso. Es muy dificil hablar 

aqui. En español es necesario decir Señor y Señora. He dejado de hablar con gente, mucha 

gente, porque no quise ser violento, quiero decir, no encontraba la manera de llamar a la 

gente; gente que no conosco. 

JUAN: Oh, vännen, jag saknar mycket möjligheten att säga Herr, Fru och sånt där. Det är 

väldigt svårt att prata här. På spanska är det nödvändigt att säga Herr och Fru. Jag har låtit bli 

att prata med människor, med många människor, eftersom jag inte ville vara våldsam, jag 

menar, jag kunde inte hitta ett sätt att tilltala folk; folk som jag inte känner. 

 

Juan tvekar inte ens ett ögonblick med att uttrycka svårigheterna vad gäller kontaktskapande 

med svenskar. Han har varit i Sverige i knappt två år och hans svenska uttal och prosodi har 

en stark spansk brytning. Juan berättar dock att han är mycket intresserad av språk och han 

uttrycker sig på ett personligt sätt på spanska och även när vi pratar svenska. Han börjar gärna 

sina meningar med ett utrop, som ”Men kära vän!” och han letar ständigt efter humoristiska 

grepp inte minst vad gäller konstiga översättningar från spanska till svenska. Hans stance (De 

Fina, 2003) är för mig relativt tydlig då han avskiljer sitt spansktalande ”verkliga jag”, från 

det jag han håller på att skapa när han nu tillägnar sig det svenska språket. Han säger sig inte 

veta hur man ska tilltala människor här och låter alltså bli att ta kontakt. 
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(2) 

HERNAN: Sí, es… como hablo con él? O como le digo,…ursäkta? […] Se dice, disculpe 

Señora, Usted me puede decir que hora es, por favor? Aqui se dice: Ursäkta, va´är klockan? 

(han gör en gest som om han skjuter sig själv i tinningen med en pistol). Entonces es bastante 

diferente. Pero para mi es, o sea,... ahora no es un problema. Al principio sí, porque hay que 

cambiar la mentalidad. […] Aqui como se dice? Usted? Por favor? 

HERNAN: Ja, det är som,… hur pratar jag med honom? Eller hur säger jag,… ursäkta? […] 

Man säger, förlåt mig Señora, kan Ni tala om hur mycket klockan är, por favor? Här säger 

man ”Ursäkta, va´är klockan? (han gör en gest som om han skjuter sig själv i tinningen med 

en pistol). Det är alltså ganska annorlunda. För mig, eller … nu är det inget problem. I början 

ja, för man måste byta mentalitet […] Hur säger man här? Ni? Por favor? 

 

Hernan har varit i Sverige i fem år och kom hit i sena tonåren och han är den av 

intervjupersonerna som till stor del väljer att prata svenska med mig. Han berättar att han 

redan i början blev bekant med andra ungdomar från det land han kommer ifrån och hur de 

hjälpte honom att komma till rätta här i Sverige. Han hade dock ”inte alla papper” så han 

kunde inte gå i skolan, som många andra av hans vänner hade gjort, utan fick direkt börja 

arbeta. I många avseenden kan ålder spela en stor roll vad gäller nyanländas möjligheter till 

integration och språkinlärning. Arndt & Janney (1992) hävdar att människor som i tidig ålder 

kommer i kontakt med andra sociokulturella och språkliga grupper, vidgar sina ramar för vad 

som är normalt eller gångbart i olika situationer. En annan sak som jag konstaterar hos 

Hernan är att han i sitt narrativ har ett tydligt ”i början” när han hade kommit hit som han 

kontrasterar mot hur det är för honom idag.  

 

(3) 

MARCELA: Yo he tratado de ser como soy, o sea, tratando de ser,... y no, es como que uno 

invade no? Que te dijeron lo que te tenían de decir y chau! Y me sonrio en la calle paseando 

a mi perro; Hej, hej! God morgon! (Härmar, ser sträng ut): Hej! O sea, mujer que te pasa? Y 

yo considero que Buenos días, es tan bonito. Así que cuando tomo el ascensor, le digo al 

vecino Godmorgon y que no te contestan, y te queda woaw… Verdad?(himlar med ögonen) 

Sí, eso me pasa. A lo mejor porque soy latina? Porque se saludan sueco con sueco. Tu sales 

de tu apartamento y Godmorgon, godmorgon. Pero a lo mejor, yo soy latina y no se sabe, 

cómo qué? 

 

MARCELA: Jag har försökt att vara mig själv, [...] och man vill inte vara påstridig [invadera], 

eller hur? Och de säger det de skulle säga och hej då! Jag går omkring och ler när jag 

promenerar med min hund: Hej hej! God morgon! (Härmar, ser sträng ut): Hej! Alltså, vad är 

det med henne? Och jag som tycker att Godmorgon är så fint. Som när jag tar hissen, så säger 

jag Godmorgon till grannen och man får inget svar, och du står där wow… Eller hur?(himlar 

med ögonen) 

Ja, sånt händer mig. Kanske för att jag är latinare? För svenskar hälsar på svenskar. Du går ut 

från din lägenhet och Godmorgon, godmorgon. Men det kanske är för att jag är latinare, man 

vet inte varför? 
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Marcelas berättelse om hur hon försöker vara artig och hälsar på sina grannar men bemöts 

med stränga blickar och i värsta fall inte ens får sin hälsning besvarad, visar tydliga tecken på 

hur hon tar sin stance (De Fina, 2003). Hon skapar ett förhållningssätt till sina grannar där 

hon är latinamerikanen som de andra inte ens verkar vilja hälsa på. Utifrån denna position 

berättar hon om fler situationer där hon bara har velat vara artig och hjälpsam på 

latinamerikanskt vis, men bemötts med sura miner. Hon visar också prov på takt (Arndt & 

Janney, 1992) när hon säger att hon inte vill vara påstridig eller göra intrång, något som kan 

tolkas att hon tycker sig besitta känslan för just takt. Ahlgren (2016) redogör för hur många 

andraspråksinlärare känner sig vilsna och obekväma även efter lång tid i Sverige och upplever 

att majoritetsspråkstalare helt enkelt undviker att prata med dem. Marcelas erfarenheter kan 

vara exempel på detta. 

 

 

Pedro som bodde tolv år i Spanien innan han flyttade till Sverige, berättar att om hur han lärde 

tig att säga du där. I Spanien har nämligen duandet under de senaste trettio åren blivit väldigt 

utbrett något som Iglesias Recuero (2014) har konstaterat ”Tú has gained currency, 

particularly among younger speakers, and in situations involving solidarity relations or in-

group membership, that is, in family or school contexts, among neighbours, or within work 

colleaugues” (s. 29). 

 

(4) 

 

PEDRO: […] En Ecuador, si vas a cualquier entidad pública o una oficina pública u otro 

lugar, y es “Buenos días, como le va a Usted? Vengo a preguntarle lo que sea no? Pero en 

España es “Buenos días!” El saludo oficial, o algo así. Me voy al banco: “Hola, buenos días, 

vengo por esto. Mira, me puedes ayudar?”. Siempre el tú ahí. Eso digamos, así, aprendí en 

España. Diga! Eso quería manifestarle, y entonces ya a mi un poquito… más o menos 

funciona como aqui en Suecia, es otro idioma pero funciona igual. 

 

PEDRO: […] I Ecuador, om man går till någon myndighet eller liknande så är det “Goddag, 

hur mår Ni? Jag är här för att fråga Er”... ja vad det nu må vara. Men i Spanien är det 

“Goddag!” Den officiella hälsningen, eller liknande. Jag går till banken: “Hej, goddag, jag är 

här för detta. Kan du hjälpa mig?” Alltid med du där. Det var det jag lärde mig i Spanien. […] 

Det var detta jag ville säga till Er, … det fungerar ungefär på samma sätt i Sverige, ett annat 

språk men det fungerar likadant. 

 

Pedro drar tydliga paralleller mellan Spanien, som han känner väl till, och Sverige, där han 

har bott i nästan tre år. Vad jag dock konstaterar är att Pedro inte säger du till mig under 

samtalets gång. 

4.2. Hierarkiska situationer 

 

Du-reformen etablerades i Sverige i mitten av 1960-talet och från och med då försvann såväl 

titlar som civilståndsmarkörer från det gängse språket. I demokratins anda skulle alla svenskar 

tilltala varandra med du. Bravo (2009) poängterar dock att det i svenska språket finns ett visst 

dolt regelverk, där betoning och passiv verbform kan betona artighet, ett språkbruk som kan 

vara svårt att snappa upp av en andraspråksinlärare. Artigheten i svenskan märks till exempel 
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inte i verben, utan man använder samma verbformer för alla. Detta skiljer svenskan från 

många andra språk där verben har olika former beroende på den person man tilltalar. Kan du-

tilltalet uppfattas som ett problem? 

 

(5) 

HERNAN: Ja det var många situationer, men det som jag kommer ihåg mest var med min 

arbetsgivare. Jag ville säga, använda Ni, men han sa bara,… det är du och jag. Du behöver 

inte prata så med mig,…como se dice a las personas mayores en sueco antiguo? Porque yo 

intentaba de aprender ese sueco,… aparte que me gusta, me siento más como soy. 

HERNAN: Ja det var många situationer, men det som jag kommer ihåg mest var med min 

arbetsgivare. Jag ville säga, använda Ni, men han sa bara,… det är du och jag. Du behöver 

inte prata så med mig,… hur säger man till äldre personer på gammalsvenska? För jag 

försökte lära mig den svenskan,… dels för att jag tycker om den, jag känner mig som jag är. 

 

Hernans försök att vara artig med sin arbetsgivare resulterade i att han blev tillrättavisad på ett 

bestämt men vänligt sätt. Han fick också förklarat för sig att det artiga sätt han försökte 

använda sig av var en slags gammalsvenska som man inte längre använder. Här uppkommer 

dock Hernans vilja att lära sig denna gammalsvenska eftersom han kan känna igen sig själv i 

ett sådant språkbruk. 

 

(6) 

JUAN: El obstáculo más grande para mí es el uso de du. No me importa mostrar si estoy bien 

educado o no, pero me siento bien cuando me comporto de manera educada. Quiero mostrar 

a mis profesores que los respeto. Siento como que entro un territorio [si les trato de tú] que 

no es para mí, un territorio privado de ellos. 

JUAN: Det största hindret för mig är du-användandet. Jag bryr mig inte om att visa om jag är 

uppfostrad eller inte, men jag mår bra när jag uppför mig på ett uppfostrat sätt. Jag vill visa 

mina lärare att jag respekterar dem. Det känns som om jag tar mig in på ett privat område [om 

jag tilltalar dem med DU], ett område som inte är för mig, deras privata område. 

 

Juan säger tydligt att han mår bra av att uppföra sig på ett artigt sätt, vilket man kan tolka som 

att han mår mindre bra när man måste använda svenskans allmänna du-tilltal. Han vill visa 

sina lärare respekt och det verkar vara svårt när man talar svenska som inte har artigheten 

kodifierad i språket. Här kan man skönja den identitetsförhandling som Arndt och Janney 

(1992) utvecklar och som uppkommer när det som i en kultur anses som normalt inte har 

samma betydelse i en annan. Det de även kallar takt, anser de vara lagrat i varje människas 

undermedvetande som ett slags kulturellt ramverk som definierar vad som gäller, eller ”…the 

way things are in the world”(Arndt & Janney, 1992, s. 30). 
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(7) 

MARCELA: Es dificil, porque nosotros nos acostumbramos a que decir Señor, Señora o 

Usted, y acá no se acostumbra y uno se siente como intimidada, con pena, porque si es una 

persona mayor que uno, ahí hay como un respeto y debemos,… que Usted, por favor, Señor, 

Señora y bao! Si no se puede decir así, o sea, tutearlo, me resulta muy incomodo, muy 

incomodo. 

MARCELA: Det är svårt, för vi är vana vid att säga Herr, Fru eller Ni, och här är det inte 

vanligt och man känner sig obekväm, olustig, för om det är en person som är äldre än en själv, 

så finns det en slags respekt och vi måste… som Ni, por favor, Herr, Fru och ja, vad sjutton! 

Om man inte kan säga så, alltså, man duar, det känns mycket obekvämt, mycket obekvämt. 

 

Marcela, som är född i slutet av 1950-talet berättar att det för henne alltid har varit en 

självklarhet att säga Ni till sina föräldrar. Hon lägger också stor vikt vid människors ålder och 

anser att det är mycket tråkigt att man i Sverige inte verkar respektera äldre människor på 

samma sätt som i Latinamerika. Hon upprepar också att hon känner sig obekväm när hon 

tilltalar en okänd eller en äldre människa på svenska genom att säga du. 

 

(8) 

HERNAN: Al principio cuando llegué sentí que si. Sentí que si alguien me hablaba 

directamente, es como ; No has ido a la escuela? No te han enseñado a respetar? Porque yo 

no soy tu amigo, no te conosco, no sé nisiquiera como te llamas. Tu me dices: Oye, tú, 

ayúdame! No, hola, Buenos días, puede Usted ayudarme, por favor? […] Al principio fué 

como que le pasa a la gente? No estudian? Pero claro, luego ya entré en el sistema, [y 

entendí] como funciona y ya no es raro. Es normal. 

HERNAN: Ja, i början när jag kom hit. Jag kände det när man talade till mig direkt; Har du 

inte gått i skolan? Har ingen lärt dig att visa respekt? För jag är inte din kompis, jag känner 

inte dig, jag vet inte ens vad du heter. Och du säger till mig: Hej, du, hjälp mig! Nej, hej, God 

dag, skulle Ni kunna hjälpa mig, por favor? […] I början var det som; vad är det med folk? 

Studerar de inte? Men, det är klart, efter ett tag kom jag in i systemet [och förstod] hur det 

fungerade och då var det inte konstigt längre. Det är normalt nu. 

 

Genom sin berättelse om hur han uppfattade okändas tilltal i början av sin vistelse i Sverige, 

markerar han tydligt den grupptillhörighet som han anser sig tillhöra, nämligen den skolade; 

den grupp människor som uppför sig artigt och vet hur man tilltalar okända personer. Hernan 

är samtidigt, under hela vårt samtal, noga med att klargöra hur han numera har lärt sig hur 

man pratar i Sverige.  

 

Juan väljer i sin tur att berätta om en mycket speciell situation då han ställdes inför en äldre 

person som bad honom att säga du. 
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(9) 

 

JUAN: Pues puedo contarte otra anécdota …. en [en svensk myndighet], cuando me iban a 

entrevistar para el [... ]. El señor que me iba a entrevistar era viejo, viejo de verdad en 

realidad. Y me dice el señor de tratarle de DU, con mucha énfasis en la DU! Me puse como 

loco de los nervios. No sabía donde meterme, … así de nervioso (darrar med händerna). 

Pero lo pido, por favor, de dejarme decir Usted, porque estaba tan nervioso que no podía 

hablar si me obligaba de decir tú.  

 

 

JUAN: Och sen kan jag berätta om en annan gång… på [en svensk myndighet], när jag skulle 

intervjuas för att få [ … ]. Mannen som skulle intervjua mig var ganska gammal, verkligen 

gammal faktiskt. Då säger mannen att jag ska säga DU, mycket tyngd på ordet DU! Det 

gjorde mig jättenervös. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen… så här (han darrar med 

händerna). Jag bad honom, snälla, att få säga Ni, för jag var så nervös att jag inte skulle 

kunna prata om jag var tvungen att dua honom. 

 

Juans berättelse om intervjun på myndigheten är ett exempel på hur han i en situation som var 

mycket viktig för honom, behövde den trygghet som hans artighetsspråk gav honom. 

4.3. Avsaknaden av artighetsfraser som por favor 

 

Under mina fem år som SFI-lärare har jag ofta upplevt att elever har letat efter ett slags 

artighetsbegrepp i likhet med please, s’il vous plaît eller por favor för att på något sätt kunna 

sätta en artighetsprägel på en fråga. Att fråga om hjälp eller om en tjänst kan upplevas som 

intimiderande och om det dessutom inte finns någon allmänt accepterad artighetsformel att ta 

till kan det bli ännu svårare. I många språk används andra person plural för artigt tilltal, men 

svenskan som inte har artigheten i verb- eller titelbruk erbjuder till exempel subtila lösningar 

som att använda preteritumformen av hjälpverbet ska i frågeform: Skulle du kunna hjälpa 

mig? För många andraspråksinlärare kan ett sådant språkbruk vara svårt att tillägna sig. Så hur 

uppfattas egentligen avsaknaden av por favor för en nyanländ SFI-student från Latinamerika? 

 

(10) 

JUAN: A veces cuando hablo, me quedo colgando en el aire, y digo Por favor en español 

porque no se que decir. En sueco me parece que el Tack y el Varsågod son como reglas de 

ser. Gente dicen eso de cualquier manera sin esperar la mas minima reaccion de los demás.  

 

JUAN: Ibland, när jag pratar blir jag hängande i luften och säger Por favor på spanska 

eftersom jag inte har kommit på något annat att säga. Många artighetsfraser som Tack och 

Varsågod känns som ett slags beteendemall. Människor säger det hur som helst utan att 

förvänta sig någon reaktion av den andra. 

 

Juan uppger tydligt att han saknar por favor, eller motsvarighet, när han talar svenska och 

berättar att han helt enkelt använder det spanska por favor i brist på annat. Detta har aldrig 
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missuppfattats enligt Juan och i det mångkulturella samhälle vi idag lever kanske denna typ 

av överföring kommer att bli mer vanlig.  

 

(11) 

 

PEDRO: Bueno, me limita y no… me limito, en esta cuestion, porque yo, […] yo siempre es, 

disculpa o disculpe o como sea, “Disculpa, me puedes ayudar, por favor!” Siempre es el por 

favor ahí, entonces es la parte mía de mi educación, donde vaya. Pero, claro, aquí, yo tengo 

mucha confución en utilizar el gärna o el snälla,... snäll… ? Yo no sé como decir aqui. […] 

Sí, hace falta, pero como estoy aprendiendo el idioma, cada día me doy cuenta que me faltan 

mas cosas,… vamos a ver. 

 

PEDRO: Tja, det begränsar, både ja och nej,… jag begränsar mig själv i det här fallet, för jag 

[…] jag är alltid, förlåt eller förlåt [artighetsändelse, min notering] eller hur det än må vara, 

”Förlåt, kan du hjälpa mig, por favor!”. Alltid med por favor, det är alltså en del av min 

uppfostran, var jag än befinner mig. Men det är klart, här är jag mycket förvirrad och vet inte 

om jag ska använda gärna eller snälla,… snäll…? Jag vet inte hur man säger här. […] Jo, det 

saknas, men nu när jag håller på att lära mig språket, så inser jag varje dag att jag saknar fler 

saker,… vi får se. 

 

Pedro manifesterar också sin förvirring över att inte kunna ta till ett por favor, speciellt när 

han måste be någon om hjälp. Hans sätt att uttrycka detta på visar också hans stance då han, 

precis som Hernan, kategoriserar sig själv som en artig och väluppfostrad person och hur han 

alltid kommer att bära denna kultur med sig var han än befinner sig. 

 

(12) 

MARCELA: No se,… snälla, lo digo que, ya, … att hjälpa mig?... No sé como decirle Usted? 

Ni, es Usted, no sé? 

 

MARCELA: Jag vet inte,… snälla, jag säger väl,... att hjälpa mig? Jag vet inte hur man säger 

Usted? Ni, är Usted, jag vet inte. 

 

Både Pedro och Marcela erkänner att de inte vet hur man säger på svenska när man på ett 

artigt vis vill be om hjälp. Marcela verkar dock mer uppgiven. Det framkommer också av 

hennes berättelser att hon har försökt komma i kontakt med svenska människor vid upprepade 

tillfällen men enligt hennes egen uppfattning har hon inte lyckats med detta för att hon är 

latinamerikan. Hennes stance är tydlig. Hon gör försök att närma sig majoritetsgruppen men 

hon ”släpps inte in ”på grund av att hon tillhör en annan grupp; hon är latinare. 

 

Jag väljer att avsluta denna resultatdel med ytterligare ett citat från Juan: 

(13) 

JUAN: Ah amiga, lo más difícil para mi es de empezar de cero… de nuevo.  Y que todos me 

dicen: ”Pero así no se dice en sueco” Porque me siguen diciendo eso todo el tiempo? Hay de 

verdad, para todos, una sola manera de ser?  
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JUAN: Åh, vännen, det som var svårast för mig var att börja om från noll. Att bli ett barn 

igen. “Men så säger man inte på svenska”. Varför säger de det till mig hela tiden? Finns det 

verkligen för alla bara ett sätt att vara? 

 

5. Diskussion 

I läroplanen för SFI (2017) stipuleras att ”Eleven måste få kunskaper och färdigheter av olika 

slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa 

situationen. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar 

och kompletterar varandra” (Skolverket, 2017).  Abrahamsson (2009) skriver att ”L2-gruppen 

anpassar sig till målspråkssamhället genom att lägga till en ny kultur och ett nytt språk utan 

att behöva överge den redan befintliga kulturella identiteten och modersmålet”( s. 202). 

Citatet är sprunget ur Schumanns ackulturationsmodell och passar väl in i denna diskussion 

om hur artighet i språk kan ses som en identitetsmarkör. Syftet med att lära sig ett nytt språk 

är naturligtvis att man ska kunna kommunicera med andra människor.  SFI-elever uppmuntras 

av sina lärare att gå ut och prata med svenskar, något som inte verkar vara så lätt. De fyra 

intervjupersonerna i denna studie uttryckte samtliga att det är svårt att ta kontakt med 

svenskar (1), (2), (3), (4), och en betydande faktor är förvirringen inför tilltalet. I 

Latinamerika pratar folk med varandra på busshållplatser och i tågkupéer i en helt annan 

omfattning, enligt mina intervjupersoner. En anledning till detta är, alltjämt enligt de 

intervjuade, att man kan tilltala en okänd person med Señor eller Señora och sedan 

upprätthålla ett samtal på en artig nivå som sig bör när man pratar med en okänd. Ehlich 

(1992) framhåller att artighet måste läras in eftersom det är ett gemensamt socialt 

beteendemönster som gäller i en viss sociokulturell grupp. Frågan är hur mycket av en 

persons identitet som sitter i själva språket och hur mycket man kan förhandla i inlärandet av 

det nya språket? En av intervjupersonerna klagar på att det verkar som att man bara får vara 

på ett sätt i Sverige och här kommer vi in på de sociala förhållanden som särar på L2-gruppen 

och målspråksgruppen. Invandring- och integrationsfrågor skapar allt mer polemik i 

samhällsdebatten och andraspråksinlärningen hämmas, enligt Abrahamsson (2009), då det 

råder en social obalans mellan den svensktalande majoritetsgruppen och gruppen 

andraspråksinlärare. Det finns en statusskillnad som i många fall inverkar på attityd och 

motivation hos L2-gruppen(Abrahamsson, 2009, s. 204). Många latinamerikaner som har 

kommit till Sverige under de senaste åren, har gjort det av ekonomiska skäl. Ett sätt att 

vidmakthålla sin identitet i en sådan social obalans kan vara att visa att man vet hur man beter 

sig (8), (11). Att visa att man är väluppfostrad och kan uttrycka sin artigt och visa respekt är 

således en viktig faktor för många latinamerikaner, inte minst när de hamnar i annorlunda 

socio- kulturella kontexter, något som De Fina (2003) benämner i sin studie om 

latinamerikanska immigranter i USA. Brown och Levinson(1987) hävdar att artighet är något 

som står för själva innebörden av sociala relationer i samhället och att man genom artighet 

kan undvika olika typer av konflikter. De latinamerikaner som gav mig sina berättelser har 

samtliga upplevt att de inte har de språkliga verktygen när de pratar svenska för att visa 
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respekt för en lärare eller andra äldre personer. Även face, ansikte, kommer här in i bilden, 

som när intervjupersonen Marcela berättar om hur hennes hälsning till grannen inte besvaras 

(3).  

 

5.1. Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun lämpade sig bra för att samla in data inom ramen 

för den narrativa analysen. Ahlgren (2016) hävdar att narrativ identitet inte är något en person 

har eller får, utan något som skapas i kommunikationen med andra (s. 145) och jag upplevde 

intervjuerna som levande och dynamiska. Inspirerad av De Fina (2003) vars narrativa 

analysmetod kan placeras i spänningsfältet mellan två dimensioner av identitet, ”… the 

membership in a group, and the locally negotiated definitions of the self” (s. 266), blev 

intervjupersonernas berättelser som ett vittnesmål av fyra personer som befinner sig i en såväl 

språklig som socio-kulturell inlärningsprocess. I olika grad manifesterade de sina stances och 

samtliga verkade i olika grad vilja upprätthålla sitt artiga förhållningssätt gentemot andra. Att 

utgå ifrån artighet i språkhändelser visade sig vara ett intressant perspektiv inte minst för att 

förstå en annorlunda dimension av språkinlärares attityder och integrationsarbete.  

 

5.2. Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur vuxna, spansktalande, andraspråksinlärare 

upplever och kan hantera artighet i det svenska språket. Syftet bröts ner i följande 

frågeställningar: 

  

1. På vilket sätt upplever den spansktalande andraspråksinläraren skillnaderna mellan 

spanskan och svenskan vad gäller artigheten i tilltalet till andra?  

 

2. Hur upplever han eller hon sina möjligheter att behålla sin identitet när han/hon 

övergår till att tala svenska gällande aspekter relaterade till artighet? 

Samtalen med SFI-eleverna från Latinamerika erbjöd uttömmande svar på dessa 

frågeställningar. Samtliga medverkande tyckte att det var stora skillnader mellan svenskan 

och spanskan vad gäller artighet. Alla fyra uttryckte svårigheter när det gäller att ta kontakt 

med svenskar och erkände att de saknade de praktiska spanska artighetsformuleringarna som 

por favor och tilltalstitlar. Det som Goffman (1967) benämner ritualer; människors behov av 

att visa hänsynsfullhet, takt och stolthet, bekräftas också genom de intervjuades narrativ. De 

berättar om hur de letat efter ord för att kunna fråga någon om hjälp, eller mått dåligt för att 

de inte kunnat visa arbetsgivare eller lärare respekt på ett invant, artigt sätt.  

Alla SFI-lärares önskan är förmodligen att hitta nyckeln till elevers inre rum, där språk, 

erfarenheter och identitet antingen bidrar till inlärningskapaciteten eller ligger som 

svåröverstigliga barriärer i språktillägnandet. Vi vet alla att motivation också är ett villkor för 

snabb och effektiv inlärning och om det finns någon genväg till en sådan är den stigen värd att 
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belysas. Det framkommer tydligt i de här elevernas berättelser är att det inte alltid är 

grammatik och uttal som utgör ett hinder för kommunikation, utan även tillgången till den 

sociala uppförandekoden (Eelen, 2001). På basis av resultatet av denna studie vill jag hävda 

att SFI-elever bör få utrymme att förhandla vad gäller ansikte och takt för att minska den 

eventuella sociala- och psykologiska distans som kan utgöra ett hinder i språkinlärandet. 
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Bilaga 1 

FRÅGOR: 

 

1. Vilken upplever du som den största skillnaden mellan ditt modersmål, spanska, och 

ditt nya språk svenska? 

 

2. Är det svårare att ta kontakt med människor på svenska än på spanska? 

 

 

3. Känner du att du är en annan person ”på svenska” än den du är när du pratar spanska? 

 

4. Vad gäller artighet, saknar du något från spanskan när du vill uppföra dig artigt på 

svenska? 

 

5. Kan du berätta om någon situation där du hade svårt att agera på grund av att du 

saknade spanska artighetsfraser? 

 

 

 

 

 


