
Svenskan i världen 
Globala och glokala perspektiv 

Catrin Norrby 

Inledning 
I det följande ska vi se på svenskan i världen. Hur kan vi förstå ett så 

omfattande ämne, dvs. vilka perspektiv kan man anlägga på svenskan i 

världen? Och hur kan en sådan global inventering kopplas till svenskans 

förutsättningar på hemmaplan? Kan vi, genom att studera svenskans villkor 

på olika nivåer eller i skilda verksamheter runtom i världen, få syn på mer 

generella processer, som i sin tur kan öka vår förståelse för situationen i 

Sverige, t.ex. den inhemska debatten om svenskans position i förhållande till 

andra språk?  

Jag anlägger tre perspektiv för att beskriva svenskan i världen: makro-, 

meso- och mikroperspektiv och kopplar diskussionen till begreppen 

globalisering och glokalisering. Inledningsvis beskriver jag kortfattat 

svenskans utbredning och ställning i världen utifrån ett makroperspektiv med 

hjälp av demografiska data. Därefter anlägger jag ett mesoperspektiv där 

fokus ligger på svenskan som varietet i relativt avgränsade talgemenskaper 

runtom i världen. Till sist antar jag ett mikroperspektiv där fokus ligger på 

hur svenskan används och uppfattas i lokalt formade praktikgemenskaper.  

Globalisering och glokalisering 

I Nationalencyklopedin definieras globalisering som en ”förändringsprocess 

varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga 

beroendeförhållanden” där den kulturella globaliseringen innebär 

”internationell likriktning i konsumtionsmönster och kultur”. En av dem som 

fört fram teorin om globalisering, Roland Robertson, menar dock att 

globalisering egentligen är ett lokalt fenomen eftersom globala 

kulturyttringar alltid anpassas till lokala förhållanden (Robertson 1995). 

Hans poäng är att global och lokal kultur inte är två motsatta krafter som 

termen globalisering kan ge intryck av, utan två sidor av samma mynt, vilket 

termen glokalisering fångar. Glokalisering betonar de oskarpa gränserna och 



beroendeförhållandena mellan globalt och lokalt, och uttrycker 

homogenisering och heterogenisering på samma gång. Liknande 

tankegångar lanseras av Jan Blommaert (2009) som menar att globalisering 

är en process som opererar samtidigt på en global och en lokal nivå där 

språkliga och kulturella mönster kan spridas globalt samtidigt som de alltid 

(om)tolkas lokalt. 

Ett språk kan ha en relativt obetydlig position utanför sitt kärnområde, 

men samtidigt stå starkt i mycket lokalt förankrade praktikgemenskaper på 

vitt skilda håll i världen. Ny och billigare teknik, tillgång till en global 

arbets- och studiemarknad samt sociala mediers allt större betydelse i vår 

vardag gör det möjligt för språkanvändare att agera globalt och lokalt på 

samma gång – ett typiskt glokaliseringsfenomen. Det är en utveckling som 

kan tänkas främja minoritetsspråk i allmänhet och därmed också svenskan i 

världen.  

Diskussionen om svenskan i världen kan alltså föras utifrån begrepp som 

globalisering och glokalisering. I det sammanhanget tar jag upp en särskild 

aspekt av svenskan i världen – nämligen hur svenska pragmatiska rutiner går 

på export genom multinationella företag som Ikea.  

 

Svenskans utbredning i världen 
Ett övergripande makroperspektiv fokuserar på svenskans ställning och 

utbredning i världen, såväl historiskt som geografiskt. Utifrån ett sådant 

perspektiv kan man ställa sig frågor om svenskans position gentemot andra 

språk i en kontaktsituation, i vilken omfattning man kan lära sig svenska i 

skolan och vilken sorts svenskspråkiga resurser svensktalande har tillgång 

till på olika håll i världen. 

Det är inte helt enkelt att uppskatta hur många utlandssvenskar det finns. 

Enligt uppgifter från Eurostat och OECD uppgår antalet till ca 250000, varav 

de flesta återfinns i USA (54 400) och Norge (33 900). Dessa uppgifter 

bygger på att man med svensk avser person som är född i Sverige, är svensk 

medborgare och som bor varaktigt utomlands, och därmed finns i 

mottagarlandets officiella folkräkning eller motsvarande (Eriksson 2008). 

Beräkningsgrunderna varierar dock från land till land – många länder saknar 

officiell folkbokföring och siffrorna är osäkra och sannolikt lågt räknade.  

Uppgifter från Föreningen Svenskar i världen (SVIV) visar på betydligt 

fler utlandssvenskar. SVIV utgår från den statistik som förs av svenska 

ambassader och konsulat över dem som registrerar sig hos dem. 

Utlandssvenskar definieras som svenska medborgare bosatta utanför 

Sveriges gränser, alltså en vidare definition än den ovan. Statistik från 2011 

anger att det totalt rör sig om ca 550 000 personer varav de flesta återfinns i 

USA (ca 100 000) följt av ca 90 000 i Spanien och lika många i 



Storbritannien och därefter 80 000 i Norge (Ehnbom-Palmquist & Hedlund 

2011). Samtidigt är det troligt att även den nya siffran är lågt tilltagen då 

långt ifrån alla utlandsboende registrerar sig hos svenska beskickningar. 

Gruppen som studerar utanför Sverige ingår sannolikt inte heller eftersom 

dessa sällan flyttar ut i försäkringshänseende. Inte heller alla som bor i 

Spanien helt eller delvis har bokfört sig som boende där vilket gör att de inte 

syns i statistiken.  

Många länder för emellertid språkstatistik – information som inhämtas 

genom folkbokföring eller folkräkning. Enligt statistik från Australian 

Bureau of Statistics (ABS) baserad på den senaste folkräkningen (2011) 

fanns det 7332 personer som uppgav att de talade svenska hemma (den s.k. 

språkfrågan i ABS folkräkning) vilket motsvarar blygsamma 0,1 % av 

Australiens befolkning. Det finns svensktalande i alla stater/territorier. 

Knappt 60 % av dem som uppger att de talar svenska hemma är födda i 

Sverige, drygt 28 % är födda i Australien och 2,4 % i Finland. Uppgifter från 

United States Census Bureau visar att det 2007 fanns närmare 133 000 talare 

av ett skandinaviskt språk (utifrån att man talar språket i hemmet), där den 

största gruppen talade svenska (ca 57 000). 

Utlandsskolor och svenskundervisning utomlands 

På Skolverkets webbplats finns uppgifter om var i världen det finns 

undervisning i svenska. I Europa bedrivs reguljär undervisning i svenska vid 

svensk eller skandinavisk skola från förskoleklass till gymnasieexamen i 

Bryssel, London, Paris, Fuengirola och Madrid, t.o.m. årskurs 6 på 

ytterligare fem orter i Spanien samt i Berlin, Hamburg, Genève, Lissabon, 

Moskva och Wien. I Asien erbjuds fullständigt program t.o.m. årskurs 6 vid 

svenska skolan i Beijing och i Riyadh i Saudi-Arabien. I Afrika har Nairobi 

utbildning hela vägen t.o.m. gymnasiet och Maputo i Mocambique t.o.m. 

årskurs 9. Totalt rör det sig om 20 utlandsskolor.  

Enligt Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF), bedrivs svensk-

undervisning i någon form över hela världen; utöver svenska utlandsskolor 

och svenska sektioner vid internationella skolor finns framför allt 

kompletterande svenskundervisning. Det innebär att eleverna läser svenska 

ett par timmar i veckan utöver den reguljära undervisningen. Runt 3 500 

barn och ungdomar världen över deltar i sådan undervisning. Lägger man 

dessa till utlandsskolorna stiger antalet orter kraftigt. På ca 130 orter i olika 

världsdelar bedrivs den här sortens svenskundervisning. Bara i USA finns 

sådan undervisning på 37 orter (varav 11 i Kalifornien). 



På Svenska institutets webbplats finns en förteckning över närmare 220 

universitet i utlandet som har svenskundervisning.1 Om Finland undantas 

återstår 164 orter i 37 länder. Tyskland har det enskilt största antalet orter 

och institutioner med svenskundervisning (45 respektive 51) följt av USA 

med svenskundervisning på 27 orter och lika många institutioner. Antalet 

studenter som studerar svenska vid utländska universitet har uppskattats till 

ca 15000, nästan dubbelt så många som för femtio år sedan (Liman 2009). 

Samtidigt har dock flera sedan lång tid tillbaka väletablerade svenskprogram 

runtom i världen lagts ner, på de senaste åren i t.ex. Hamburg och 

Melbourne. 

Svenska som arvsspråk: exempel från Amerika  
Från mitten av 1800-talet fram till 1920-talet utvandrade runt 1,3 miljoner 

svenskar och de allra flesta sökte sig till Amerika. För att beskriva hur 

emigrantspråk utvecklas i nya miljöer används numera ofta arvsspråk – efter 

engelskans heritage language. Den kan sägas fokusera på hur språkarvet 

förvaltas generation för generation.  

En sådan beskrivning hör hemma på en mesonivå när intresset är inställt 

på att dokumentera vad som kännetecknar varieteten ifråga och hur den 

används av flera generationer i en rätt välavgränsad talgemenskap – ofta i 

relation till andra språk och andra talgemenskaper. Man tar t.ex. fasta på hur 

arvsspråket utvecklats i relation till svenskan i Sverige, ifråga om uttal, 

böjning, ordförråd, fraseologi eller syntax. De skillnader som dokumenteras 

kan förklaras på gruppnivå som ett resultat av språkkontakt, men också på 

individnivå som följd av språkförlust eller ofullständig inlärning. 

Beskrivningen kan också se till vilken överlevnadspotential språket har i 

miljön och man kan dra slutsatser om sådant som språkdöd eller språkets 

eventuella revitalisering.  

I Amerikasvenska (1974) kartlägger Nils Hasselmo svenskans utveckling 

och användning över fyra generationer i de nordamerikanska 

svenskbygderna. Studien bygger på inspelningar av amerikasvenskars tal – 

över 300 timmar spelades in på 1960-talet av Folke Hedblom och Torsten 

Ordéus. Bland annat fick tvåspråkiga personer lyssna på inspelade meningar 

som innehöll en blandning av svenska och engelska och bedöma om de 

själva skulle säga så, om de hört andra säga så eller om sådana 

konstruktioner inte förekom. Hasselmo skriver historien om hur svenskan i 

Amerika förändras fonologiskt, morfologiskt och lexikalt som ett resultat av 

språkkontakt – både mellan svenska dialekter och med engelskan. Men det 

                          
1 Siffran avser universitet som lämnar årsrapport till Svenska institutet och som står i kontakt 
med institutet. Det finns alltså sannolikt fler lärosäten som erbjuder svenskundervisning. 
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är också historien om hur språket används i färre och färre domäner och av 

allt färre individer allteftersom tiden går. På så sätt beskriver Hasselmos 

studie en klassisk språkbytesprocess över några generationer. Hasselmo 

sammanfattade själv utvecklingen så här: ”Innan svenskan kommit att 

anpassas i högre grad till de nya förhållandena, bröts den kontinuerliga 

utvecklingen genom att svenskamerikanerna helt enkelt bytte språk, särskilt 

mellan den första, svenskfödda, generationen och andra generationen” 

(Hasselmo 1974:287). 

Men är amerikasvenskan utdöd? I projektet Svenskan i Amerika 

kartlägger en grupp svenska forskare dagens amerikasvenska och hur den 

skiljer sig från den som Hasselmo dokumenterade (Larsson et al. 2012, 

Andréasson et al. 2013). Under 2011 företog forskargruppen en första resa 

till svenskbygderna i Minnesota för att dokumentera amerikasvenskan innan 

det är för sent – de flesta talarna är över 80 år, och i flera fall över 90. Totalt 

intervjuades 45 personer, de flesta andra (23) eller tredje generationens 

invandrare (18). De allra flesta (37) räknas som tidiga amerikasvenskar, dvs. 

de är ättlingar till personer som utvandrat före 1930, och två är själva sådana 

tidiga utvandrare. Övriga är sena amerikasvenskar som själva eller vars släkt 

utvandrat efter 1945.  

En jämförelse mellan det gamla materialet från 1960-talet och det 

nyinspelade visar på följande (se Larsson et al. 2012): På 1960-talet, 

kännetecknades språksituationen av snabb utjämning som resultat av 

språk/dialektkontakt, dels med engelska, dels med dialekter från olika delar 

av Sverige. Eftersom utpräglad dialekt sågs som ett stigmatiserat klassmärke 

hade språkbrukarna bara två val – språkbyte till engelska eller anpassning 

mot en standardnära svenska. På så vis etablerades en gemensam 

amerikasvensk standard för offentligt bruk. Språksituationen utmärktes 

således av en funktionsuppdelning mellan standard och dialekt. 

Materialet från 2011 utmärks dock av att vara ett regionalt färgat talspråk 

med dialektala inslag. Det visar att bruket av svenska i offentligheten som 

skolan och kyrkan försvunnit och kvar är bara svenskan i hemmiljön – där 

den utjämnade dialekten levt kvar och är den enda svenska informanterna 

känner till. Utvecklingen visar alltså att den gemensamma amerikasvenska 

standarden har gått förlorad.  

En del språkliga skillnader som observeras på individnivå förklaras som 

resultat av ofullständig språkinlärning i en kontaktsituation snarare än som 

språkförlust. Variationen hänger samman med svenskans allt svagare 

ställning både på samhälls- och individnivå. Påverkan från engelska är tydlig 

och det finns drag i de samtida informanternas tal som förklaras av deras 

flerspråkighet – antingen som ett resultat av ofullständig inlärning hos 

individen (för dem som lärt sig svenska i barndomen) eller så rör det sig om 

inlärardrag (för dem som lärt sig svenska senare i livet).  

Ytterligare ett exempel på svenska som arvsspråk är Gunvor Flodells 

studie av svenskan i argentinska Misiones (Flodell 1986). Utvandringen till 



Sydamerika var i jämförelse med den till Nordamerika mycket blygsam, men 

precis som amerikasvenskan är Misionessvenskan ett resultat av språk- och 

dialektkontakt, men av mer komplex natur. Här har svenskan samexisterat 

med flera språk, som brasiliansk portugisiska, argentinsk spanska och 

ursprungsbefolkningens guarani. 

Flodells studie bygger på intervjuer med 102 informanter från tre 

generationer inspelade mellan 1968 och 1973. På 1990-talet kompletterade 

Flodell huvudmaterialet med enkäter och en gruppinspelning. Prognosen för 

svenskan på sikt ter sig dyster. De personer som kan kommunicera på 

svenska i en vardaglig samtalssituation (169), har stadigt minskat sedan 

”glansperioden” på 1930- och 1940-talen då svenskan användes inte bara i 

privatdomänen utan också i kyrkan och skolan samt vissa arbetsplatser. 

Flodell (2012) sammanfattar läget idag så här: ”Dagens språkbevarare är så 

gott som alla till åren komna, därför är Misionessvenskans dagar också 

räknade. Den har dock överlevt i över hundra år i tre generationer och kan 

utgöra jämförelsematerial till andra emigrantspråksstudier” (Flodell 

2012:165). Kolonin mottar inte heller några nya svenska inflyttare så någon 

språklig revitalisering av svenskan är knappast sannolik. 

Flodell illustrerar hur språkbytesprocessen går till med hjälp av Einar 

Haugens välkända modell (1972) – A, Ab, AB, aB, Ba, B – där versaler 

anger det starkare och gemener det svagare språket. AB står för balanserat 

tvåspråkiga, dvs. talare som uppger att de kan tala svenska utan svårighet 

och gjorde det dagligen eller minst någon gång i veckan. Vid sina återbesök, 

1988 och 1999, undersökte Flodell det rapporterade bruket av svenska bland 

32 informanter ur generation 3 födda mellan 1926 och 1970 (Flodell 

2012:176). Det intressanta är att vi inte ser någon ytterligare nedgång från 

1988 till 1999 utan istället en viss ökning av antalet som rapporterar att de 

talar svenska regelbundet utan hinder. Det säger naturligtvis inget om 

faktiskt bruk, men pekar på att svenskättlingarna har positiva attityder till 

arvsspråket – det har ett symbolvärde för språkbrukarna. 

Svenskan som arvsspråk i framtiden 

En utveckling från full behärskning och regelbunden användning till ett icke-

produktivt och närmast symboliskt språkbruk i särskilda sammanhang – som 

vid majbrasan eller julfirandet – är inte något unikt för svenskan i diasporan, 

utan rätt typiskt för minoritetsspråk. Språkbytesprocessen kan dock gå olika 

fort beroende på attityder i det omgivande samhället och vilket värde språket 

tillskrivs som förmedlare av en grupps kulturella identitet. Jerzy Smolicz 

(1981) har lanserat begreppet core value för att beskriva de grundläggande 

beståndsdelarna i hur en etnisk grupp förhandlar sin gemensamma kulturella 

identitet. Språk kan vara ett sådant kärnvärde, men behöver inte vara det.  



Den olika tyngd som läggs på språket för att fungera som gruppmarkör 

sägs då förklara varför olika invandrargrupper bevarar sitt språk i olika hög 

grad. Samtidigt har andra, som Michael Clyne (1991), kritiserat teorin för att 

vara ensidigt inriktad på kommunikativ användning av språket medan dess 

symboliska värde inte tillskrivs någon betydelse. Flodell kunde ju notera en 

viss ökning i antalet som rapporterade att de talade svenska från 1988 till 

1999, och i folkräkningar i såväl Australien som USA har det skett en 

gradvis ökning av andelen som anger att de har ett annat modersmål än 

engelska. Detta pekar på språkets symboliska värde som identitetsmarkör, 

t.ex. som resultat av ökad etnisk medvetenhet eller förändrade attityder till 

minoriteter och en mer positiv syn på flerspråkighet. 

Svenskan i lokalt formade praktikgemenskaper 
Med ett mikroperspektiv kan man ta fasta på hur svenskan används och 

uppfattas av språkbrukarna i lokalt formade praktikgemenskaper. Konkret 

kan det röra sig om hur en svenskspråkig identitet förhandlas och skapas i 

samtal och i kommunikativa verksamheter – alltifrån nybörjarklassrummen 

på universitet runtom i världen till vardagen på Solkusten eller hur svenska 

används på företag med svensk anknytning.  

Omkring en kvarts miljon nordbor bor på Solkusten varav 40 000–50 000 

är svenskar. Fuengirola är centrum för nordisk bosättning på Solkusten, med 

ca 30 000 svenskar. Det rör sig om ny migration där majoriteten är första 

generationens invandrare. För dagens svenska diaspora i Spanien är 

situationen helt annorlunda mot den till Amerika under 1800- och tidigt 

1900-tal. Spaniensvenskarna reser regelbundet till Sverige, vissa arbets-

pendlar till och med, och med hjälp av Internet, Facebook och andra sociala 

media kan dagliga kontakter med Sverige upprätthållas. En likhet med den 

tidiga emigrationen till Amerika är dock att man väljer att bosätta sig i 

svenskenklaver; en stor del av Spaniensvenskarna finns koncentrerade till 

Solkusten där de beräknas utgöra ca 4 % av den totala befolkningen och det 

finns mycket som tyder på att man lever sitt liv i ett parallellspår till den 

spanska vardagen.  

Svenska skolan i Fuengirola – språkbruk och attityder 

I det följande ska vi se närmare på svenskan på Solkusten utifrån en 

pilotstudie om användning av och attityder till svenska bland gymnasieelever 

vid svenska skolan i Fuengirola (Norrby & Håkansson 2010). Materialet 

består av observationer på orten och i skolan under en vecka, intervjuer med 

elever, lärare, rektor och studierektor samt elevernas egeninspelade samtal. 

Vår hypotes var att vi i Fuengirola skulle möta elever som var svenskfödda 



men vars svenska till viss del var deaktiverad på grund av att de bott 

utomlands en stor del av sitt liv. 

Svenska skolan i Fuengirola är den enda svenska skola i Spanien som 

erbjuder fullständig skolgång på svenska från sexårsverksamhet till 

gymnasium. Skolan har funnits sedan 1971 och räknas som friskola i 

Spanien. Man följer svensk läroplan och erbjuder naturvetenskaps-

programmet och samhällsprogrammet. Totalt har skolan ca 200 elever varav 

hälften går på gymnasiet. Av dem är ca 30 % bofasta elever och 70 % 

gäststudenter som läser ett gymnasieår vid skolan. De bofasta gymnasie-

eleverna utgör alltså en minoritet. Enligt rektor är många av barnens 

föräldrar egna företagare vars arbetsmarknad till stor del utgörs av 

svenska/skandinaviska pensionärer som vill ha service och hjälp av svenska 

hantverkare, tandläkare osv. I Fuengirola finns också en svensk/finsk 

bokhandel, flera svenska/skandinaviska kaféer och ett par svenska 

matbutiker. Att talgemenskapen snarare är nordisk än svensk är något som 

Ulla Börestam tagit fasta på i sitt pågående projekt om interskandinavisk 

kommunikation i Spanien. Bland annat har hon kartlagt hur det 

gemensamma skandinaviska ursprunget ofta ingår i företagsnamn med 

nordiskt ursprung (Börestam 2011). 

I intervjuerna frågade vi eleverna om deras språkanvändning i skolan, i 

familjen, med kompisar och ute i samhället. Vi ville också veta vilka språk 

de läser böcker och ser filmer på och vilket språk som känns ”närmast” samt 

om de kodväxlade. De fick också berätta om ett barndomsminne eller om 

flytten till Spanien. I egeninspelningarna bad vi dem att reflektera över vad 

det innebär att vara svensk, vilken tillhörighet man har och hur de tror att 

andra kategoriserar dem. De fick också diskutera tio meningar med 

autentiska språkexempel (se Norrby & Håkansson 2010 & Håkansson & 

Norrby denna volym).  

Den rapporterade språkanvändningen hos en grupp fastboende2 visar 

svenskans starka ställning. De fyra eleverna – med täcknamnen Anton, 

Johan, Kajsa och Natalie – har alla bott halva livet eller mer i Spanien och 

gått hela eller nästan hela sin skolgång där. Enligt intervjusvaren dominerar 

svenska helt i privatsfären: man talar svenska med föräldrar, syskon och 

kompisar. Endast Natalie anger att hon använder spanska regelbundet på 

fritiden utanför skolan. I skolan är svenska inte bara undervisningsspråk utan 

också det helt dominerande samtalsspråket. De enda som inte talar svenska 

är spansklärare, idrottslärare, städpersonal och vaktmästare. Ute i samhället 

använder eleverna svenska vid sidan av spanska och engelska vilket 

reflekterar den omgivande miljön där det går bra att klara mycket i vardagen 

på svenska.  

                          
2 Fastboende är det uttryck som eleverna själva använder om de bofasta eleverna. 



Vi hittade ingenting i deltagarnas språkliga produktion som tyder på att 

deras svenska är deaktiverad. De gör inga ordföljdsfel, böjningsfel och 

tappar inte ord – vad vi kunde observera. Men det finns ändå en medvetenhet 

bland eleverna att svenskan är under avveckling. I egeninspelningarna 

framkommer att de menar att de glömt mycket svenska, att grammatiken 

blivit sämre och att de inte har samma förutsättningar som i Sverige, trots att 

svenskan dominerar stort både hemma och i skolan. En möjlig förklaring kan 

vara att svenskan är ett stagnerat hemspråk och en skolvarietet som inte 

hämtar ny näring från omgivningen.  

Att vara bra på spanska och framförallt att ha spanska kompisar är 

hårdvaluta. I exemplet nedan från intervjun med Johan och Natalie 

framkommer detta. Johan beskriver att hans syster har mer kontakt med 

spanjorer och är bra på spanska, något han menar är positivt för henne. Att 

han själv nästan bara talar svenska i skolan och i umgängeslivet tycks han se 

som negativt. Till skillnad från Johan har Natalie många spanska kompisar, 

vilket hon framhåller i intervjun. Att sport, t.ex. fotbollsträning, kan leda till 

spanska kontakter framkommer i utdraget och bekräftas också i andra 

intervjuer. (I transkriptionerna markerar ’(.)’ kort paus, ’/…/’ kort utelämnat 

parti, ’[’ punkt då samtidigt tal börjar, ’+’ förhöjd röststyrka, ’*’ skrattande 

röst och ’-’ avbrutet ord.) 

J: ja hon läser på en internationell skola (.) hon läser 

på spanska och engelska då /…/ hon har ju spansk 

pojkvän så hon har ju lärt sig här och verkligen kommit 

in i det spanska mer än vad jag har så de e ju bra för 

henne 

Int: vilka språk talar du i skolan? 

J: nästan bara svenska (.) tyvärr 

Int: å med kompisar? 

J:   också bara svenska (.) har inte så många andra kompisar 

N:  svenska och spanska (.) jag har många spanska kompisar 

(.) jag spelar fotboll i ett spanskt lag så då e de 

mycket spanska 

Språkattityderna som framkommer i egeninspelningarna hör samman med 

upplevda kunskaper i spanska, men kan också kopplas till frågor om 

integration. Att integration hänger ihop med i vad mån man lyckats få 

spanska kompisar illustreras i exemplet nedan: 

J: anpassar vi oss till de spanska samhället här  

 eller lever vi i en svensk ko[loni som- 

K:                          [+ne:j+ men vi (.)  

res[(.) pekt- 

A:    [jag gör de (.) i en svensk koloni asså 

N: ju längre (.) vi e här tror jag ju längre man bor här 

desto mer anpassar man sej 

A: *aha*?  
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K: ja å man förstår hur de e å va invandrare (.) för dom e 

ju inte så schyssta mot oss alltid 

N: nä (.) men sen blir de också (.) åker du till Spanien 

när du inte har nåra spanienkompisar då: e de ju inte så 

lätt å förstå sej på hu- spanjorerna heller om man säjer  

A: de ba du som har spanskkompisar Natalie 

Frågor om utanförskap och integration tematiseras på många sätt i samtalen. 

Diskussionen om hur andra uppfattar dem tyder på en känsla av utanförskap: 

i Spanien är de utlänningar eller invandrare och i Sverige ses de ofta som 

utlandssvenskar eller som ”han från Spanien”, som Johan uttrycker saken. 

Egenkategoriseringar som föreslås är utlandssvensk men också europé och 

världsmedborgare. Vägen till integration har främst att göra med om man 

har spanska kompisar, inte spanska språkkunskaper eller hur länge man bott 

i Spanien. Vad som framskymtar är att ungdomarna konstruerar en svensk 

identitet som är global och lokal på samma gång, en glokalsvensk identitet. 

Vardagen handlar mycket om att förhandla sin position/identitet i förhål-

lande till: 

 Det svenska i Sverige – sitt ursprung, släkt och vänner, men också 

svensk populärkultur, som musik, tv-program, kändisar 

 Det svenska i Fuengirola – en lokalt formad gemenskap, i skolan 

och i andra svenska aktiviteter 

 Det spanska i samhället runtomkring – den dominerande kulturen 

Den svenska bosättningen i Spanien är av sent datum och det är väntat att 

svenskan står stark jämfört med de tidigare exemplen från Nordamerika, som 

beskriver en svensk varietet på utdöende där bara spridda rester finns kvar 

idag. Kan vi förvänta oss samma utveckling för svenskan i Spanien eller på 

andra orter runtom i världen där svenskan har en relativt marginell ställning i 

förhållande till majoritetens språk? Eller kan vi tänka oss att svenskan kan 

fortsätta att stå stark i sådana här lokalt formade gemenskaper? Dagens 

teknik innebär att världen aldrig är längre bort än ett tryck på datorns 

tangentbord. Vi kan hålla kontakt med vänner och släktingar på Facebook, 

per e-post och Skype, vi kan läsa svenska tidningar på nätet, se en hel del 

program på Svt Play, gå distanskurser på svenska universitet, och vi kan 

blogga om vår vardag i vårt lokala svenskhörn av världen. Sådana aktiviteter 

kan tänkas främja minoritetsspråk och alltså också svenskan i världen. 

Alla dessa svenska aktiviteter öppnar sig också för dem som lär sig 

svenska, använder svenska i olika grad och för olika ändamål – dvs. den 

medierade svenskan och svenskheten finns där för alla som vill ha del av 

den. I de glokala praktikgemenskaperna kan vi förvänta oss att svenskan 

kommer att ha bättre överlevnadspotential än för några generationer sedan 

och att den också kommer att se olika ut på olika håll, eftersom det globala 

och lokala stöps i unika formar. 
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Svenska samtalsmönster på export  
Avslutningsvis ska jag ta upp en särskild aspekt av svenskan i världen – 

nämligen hur svenska pragmatiska rutiner går på export genom 

multinationella företag som Ikea. Det kan tyckas vara en marginell 

företeelse, men är principiellt att jämställa med hur angloamerikanska 

samtalsmönster sprids över världen, som ett led i en globaliseringsprocess, 

till exempel genom direktiv om hur kunden ska bemötas inom den globala 

serviceindustrin (Cameron 2012). 

Illustrationen i figur 1 kommer från Ikeas tyska webbplats och visar hur 

svenskans hälsningsfras ”hej” går på export. Klickar man på hej längst ner 

till höger i figuren kommer man till en ”hej-community” där man kan ställa 

frågor och få svar från IKEAs ”hej-team”. Alla svar inleds på samma sätt: 

Hej + det förnamn/smeknamn som frågeställaren själv använt. Detta är ett 

utmärkt exempel på glokalisering, där svenskans hej används på ett nytt sätt 

på den tyska sajten som en lokal omtolkning av vårt svenska hejande.  

 

Figur 1. Glokalisering av svenskans hälsningsfras hej 

Ikea finns i 43 länder och har en webbplats tillgänglig på 40 språk (uppgift 

juli 2013). De är kända för sin informella stil där svenskans duande går på 

export (se Norrby & Hajek 2011, Norrby, Warren & Hajek 2011). Enligt 

marknadsavdelningen för Ikeas svenska huvudkontor är du-tilltalet en 

medveten språkpolicy: du är påbjudet mellan medarbetarna och används i all 

extern kommunikation och reklam. På hemsidan kan man läsa att duandet är 

en del av företagets image, som vill förmedla en folkhemstanke med ett 

samhälle byggt på jämlikhet. I vad mån avspeglar sig dessa ambitioner på 

Ikeas lokala webbplatser runtom i världen, och då i synnerhet på språk där 

det finns en möjlighet att välja mellan ett informellt (T) och ett formellt (V) 

tilltalspronomen? 

Den globala expansionen av internet har gett upphov till en ny 

glokaliserad översättningsprocess där text och bilder anpassas till lokala för-

hållanden. Allt material som ska användas globalt skrivs på engelska genom 

Ikea i Sverige. Därifrån skickas den engelska texten ut till alla lokala 

http://www.hej-community.de/communityservice/thread?thread_id=6913&cid=de>ikeadecommunity10>startseite>mpa>ongoing>posting
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marknader där texten översätts till det lokala språket, antingen internt inom 

Ikea eller genom frilansande översättare. Eftersom ursprungstexten är 

skriven på engelska som bara har ett tilltalspronomen, finns det ingen direkt 

förlaga för val av tilltal. Enligt Ikea Sveriges marknadsavdelning får varje 

land eller region själva se till att översättningen förmedlar Ikeas speciella 

företagskultur som är kopplad till en enkel, okomplicerad stil för alla.  

En genomgång av tilltalet på Ikeas europeiska webbplatser visar att det 

finns motstridiga tendenser. Mer än 50 % följer företagets policy med 

universellt duande. För länder där duandet är vanligt, t.ex. Skandinavien, 

Nederländerna och Spanien är detta knappast problematiskt. Men det är 

intressant att vissa länder där V-tilltal är norm i servicesituationer helt gått in 

för det svenska duandet. På Ikeas webbplatser finns till exempel en 

interaktiv kundtjänst där man kan ställa frågor till den fiktiva medarbetaren 

Anna. Figur 2 visar den tyska versionen av kundtjänsten. Notera att tilltalet 

genomgående är du (kodat även genom verbböjningen i 2:a pers. sing.): 

 

Figur 2. Tilltal på den tyska Ikeasajten. 

På motsvarande sätt används T-formen också på den österrikiska och den  

tyskspråkiga schweiziska sajten. Ikeas generella policy om duande och 

allmän informalitet har alltså genomförts på de tyskspråkiga webbplatserna – 

Tyskland, Österrike och Schweiz (tyska). Ser vi till de franskspråkiga 

sajterna framträder inget tydligt mönster. Ikea Schweiz har T-tilltal (tu) 

också på den franska versionen. Ikea Frankrike har dock V-tilltal (vous), dvs. 

man anpassar sig till de lokala tilltalsförhållandena – en typ av glokalisering. 

Samma sak gäller för den franskspråkiga sajten i Belgien som också har V-

tilltal, medan den nederländska sajten i Belgien har T-tilltal, precis som i 

Nederländerna. Tabell 1 sammanfattar tilltal och öppningsfraser på några av 

de europeiska webbplatserna.  
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Tabell 1. Tilltal och öppningsfraser i den interaktiva tjänsten på några av Ikeas 

europeiska webbplatser 

Land Språk Tilltal Tilltalspronomen Öppningsfras 

Sverige Svenska T Du Välkommen 

Tyskland Tyska T Du Wilkommen 

Österrike Tyska T Du Wilkommen 

Schweiz Tyska T Du Hej! 

Schweiz Italienska T Tu Ciao! 

Schweiz Franska T Tu Bonjour 

Frankrike Franska V Vous Bonjour 

Belgien Franska V Vous Bonjour 

Belgien Nederländska T Je Welkom 

Nederländerna Nederländska T Je Welkom 

Alla tyskspråkiga sajter genomför företagets språkpolicy. Alla schweiziska 

sajter, oberoende av språk, genomför denna policy. Detta är intressant då det 

är nytt från 2013 års katalog. Så sent som 2011/12 användes V-tilltal 

genomgående på Ikeas schweiziska webbplatser (Norrby & Hajek 2011). 

Den nya tilltalsordningen kan alltså ses som ett tecken på att man anpassar 

sig efter Ikeas globala ”svenska” kultur. Den tyskspråkiga schweiziska sajten 

använder även hej som öppningsfras i den interaktiva tjänsten, något som 

även var fallet på Ikea Tysklands interaktiva tjänst tills nyligen (se Norrby & 

Hajek 2011). Frankrike står dock fast vid V, dvs. beslutet är ett utslag av en 

glokaliseringsprocess där lokala tilltalsnormer råder. Detsamma gäller för 

den franska versionen i Belgien som också har V medan den flamländska 

sajten i likhet med Nederländerna har du-tilltal.  



Slutord 
Ett utifrånperspektiv på svenskan är lärorikt av flera skäl. De processer som 

utmärker svenskan i världen är inte unika utan kan ses som exempel på mer 

generella globaliserings- eller glokaliseringsprocesser. Genom att undersöka 

svenskans villkor på olika nivåer och i skilda verksamheter runtom i världen, 

kan vi också öka vår förståelse för hur svenskan används och uppfattas på 

hemmaplan, i samspel med andra språk – med finskan i Finland, med den 

globala engelskan och med minoritetsspråk med olika status och rättigheter.  

Att studera svenskan i världen har alltså direkt språkpolitisk relevans för 

hemmamarknaden och förtjänar därför betydligt mer uppmärksamhet i 

språkforskningen. Genom att dokumentera hur svenska används och upp-

fattas i sinsemellan heterogena glokala gemenskaper – både av dem som ser 

sig som språkets rättmätiga ägare och av dem som lärt sig svenska och 

därigenom fått rätt till språket – kan vi öka vår kunskap om svenskans 

möjligheter och utmaningar både globalt och lokalt.  
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