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1 Inledning 
Receptiv flerspråkighet kan med vissa förutsättningar erbjuda ett väl fungerande alternativ till 

enbart enspråkig interaktion (se bl.a Bahtina-Janitskene 2013, Heine 2000, Castrén 2012, 

Kaivapalu & Muikku-Werner 2010, von Etter 2017, Werlen 2007). Med begreppet receptiv 

flerspråkighet avses att alla deltagare i samtalet använder sitt eget språk, dvs. sitt modersmål, 

när de talar med varandra (ten Thije & Zeevaert 2007: 1). I flerspråkiga och mångkulturella 

sammanhang används engelskan i regel som lingua franca, vilket kan ha negativa 

konsekvenser för språklig flexibilitet och variation (Braünmuller 2007: 28). Engelskan som 

lingua franca är inte den enda möjligheten för människor med olika modersmål att 

kommunicera med varandra, utan receptiv flerspråkighet kan ses som ett mer likvärdigt sätt 

att kommunicera i två- eller flerspråkiga kontexter (ten Thije & Zeevaert 2007: 2).  

Finland är ett tvåspråkigt land med sina två nationalspråk finska och svenska (Finlands 

grundlag 1999). Juridiskt är språken likvärdiga men finskan har en status som 

majoritetsspråk, eftersom till och med 87,3 procent av finländarna är registrerad som 

finskspråkiga medan 5,2 procent av befolkningen är registrerade som svenskspråkiga 

(Statistikcentralen 2020: 8). Detta förhållande mellan majoritets- och minoritetsspråket kan ha 

som konsekvens att finskan ofta dominerar som samtalsspråk i olika interaktiva sammanhang 

mellan finsk- och svenskspråkiga. Detta beror på att de flesta svenskspråkiga i själva verket är 

tvåspråkiga, vilket innebär att de också kan majoritetsspråket (Norrby & Håkansson 2010: 

246). I Finlands kontext är det därmed inte engelskan som lingua franca som hotar finskans 

eller svenskans ställning, utan finskan som hotar svenskans position.  

En receptivt flerspråkig diskussion förutsätter att samtalsparterna har nödvändiga receptiva 

kunskaper i att förstå det andra språket. Samtalsparterna kan också förstå varandra med hjälp 

av sina modersmål utan någon inlärning av det andra språket alls om språken är ömsesidigt 

förståeliga (ten Thije & Zeevaert 2007: 3). Till exempel den interskandinaviska 

kommunikationen, dvs. förståelsen mellan danskar, svenskar och norrmän, beskrivs som ett 

exempel på en medfödd receptiv flerspråkig kommunikation (Heine 2000: 59).  

Det finns tidigare forskning om receptiv flerspråkighet, men med den skillnaden att de flesta 

undersökningarna fokuserar på att beakta fenomenet i samtal mellan talare av släktspråk. I 
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denna avhandling ligger fokus på att analysera kommunikation mellan talare av språk som 

inte hör till samma språkgrupp, nämligen finska och svenska. Jag har många gånger följt 

receptivt tvåspråkiga finsk-svenska samtal och också själv varit med i sådana diskussioner, 

vilket gav mig inspiration till detta ämne. Dessutom undersökte jag fenomenet redan i min 

kandidatavhandling ur kodväxlingens synvinkel och nu fortsätter jag att forska i samma 

fenomen ur ett annat samtalsanalytiskt perspektiv, nämligen ur reparationens synvinkel. 

Reparation är en av samtalets möjliga processer, som blir aktuell när intersubjektiviteten, dvs. 

den gemensamma förståelsen, mellan samtalsdeltagare hotar att brista. Under 

reparationssekvensen syftar samtalsdeltagare att reparera problem som uppstår vid 

talproduktion, hörbarhet och språkförståelse (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977: 361).  

I receptivt flerpspråkiga samtal används minst två språk samtidigt. Därför är det viktigt att 

undersöka eventuella reparationer i receptivt flerspråkiga diskussioner för att se om det 

förekommer situationer i vilka den andra eller de andra inte förstår det andra språket. Som 

Lindström (2008a: 12) skriver, är reparation en interaktiv resurs som förekommer i en 

kommunikation som sker i realtid, dvs. i samtalsspråk, och sällan i skrift. En viktig skillnad 

mellan tal och skrift är att det som redan har sagts inte går att radera, utan misstag kan 

korrigeras bara genom att lägga till mer tal.  

Med olika typer av reparationsstrategier har samtalsdeltagarna möjlighet att bearbeta redan 

sagda yttranden och med detsamma kontrollera intersubjektiviteten (Lindström 2008b: 44). Vi 

alla gör misstag och stöter ständigt på olika slags problem när vi samtalar i realtid med 

varandra (Sidnell 2010: 110). Oftast är vi så vana vid att reparera oss själva, t.ex. genom att 

omformulera, omstarta eller ersätta yttrandet, att vi nödvändigtvis inte fäster någon 

uppmärksamhet vid dessa situationer. Man kan till och med påstå att det förekommer någon 

slags reparation i varje samtal, oberoende av om det är fråga om en enspråkig eller två- eller 

flerspråkig diskussion. (Kurhila & Laakso 2016: kap. 11.) Den muntliga kommunikationen 

och samtalsspråket står i fokus i denna avhandling och därför utgör reparation en viktig och 

intressant faktor i avhandlingen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att kartlägga hurdana reparationssekvenser det förekommer i 

receptivt flerspråkiga finsk-svenska samtal samt att utreda varför ett sådant sätt att 

kommunicera används i de undersökta samtalen.  

Avhandlingen kommer att svara på följande forskningsfrågor: 

1. Hur och i vilka turpositioner initieras och utförs reparationerna?  

2. Hurdana problem markeras med reparationsinitiativ?  

3. Varför används ett receptivt flerspråkigt kommunikationssätt i de undersökta 

samtalen? 

Eftersom samtalsdeltagarna till största delen producerar det språk som inte är den andras 

modersmål, dvs. finska eller svenska, kunde man lätt anta att problem kan uppstå vid 

språkförståelse om den andra inte har så omfattande kunskaper i det andra språket. Min 

hypotes är dock att brister i språkkunskaper inte orsakar problem i interaktionen. För att 

denna slags interaktion ska lyckas, ska samtalsdeltagarna nämligen ha tillräckliga (receptiva) 

kunskaper i det andra språket. Samtidigt ska samtalsdeltagarna vara väldigt språkmedvetna 

om båda språken som används i kommunikationen, vilket i sin tur förutsätter att 

samtalsdeltagarna är ganska skickliga språkanvändare. 

1.2 Material och metod 

Materialet utgörs av sammanlagt fyra receptivt flerspråkiga finsk-svenska samtal av vilka två 

är gruppsamtal och två är dialoger. Båda gruppsamtalen är ursprungligen inspelade för min 

kandidatavhandling våren 2019 och används också i denna avhandling. Det ena av 

gruppsamtalen är icke-arrangerat, dvs. spontant och vardagligt (samtal 1), och det andra är 

arrangerat (samtal 2). Båda av de två dialogerna är vardagliga samtal (samtal 3 och samtal 4), 

som har spelats in hösten 2020 för denna avhandling. Dessa fyra samtal används som material 

för att svara på forskningsfrågorna 1 och 2. 

För att svara på den tredje forskningsfrågan intervjuas samtalsparterna av de två dialogerna 

(samtal 3 och samtal 4) parvis om deras åsikter och upplevelser om ett receptivt flerspråkigt 
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kommunikationssätt (se bilaga 3: intervjufrågor). De grovt transkriberade intervjuerna har 

analyserats deduktivt med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (se Tuomi & Sarajärvi 2003).  

Som metoder använder jag samtalsanalys för att svara på forskningsfrågorna 1 och 2 och 

innehållsanalys för att svara på den tredje forskningsfrågan. Intervjun används i denna 

avhandling för att fördjupa analysen och för att få kännedom om hurdana orsaker användning 

av receptiv flerspråkighet som kommunikationssätt kan ha. 

1.3 Avgränsningar 

I sin undersökning introducerade Rehbein, ten Thije och Verschik (2012) begreppet lingua 

receptiva (senare LaRa) för att betona den receptiva komponenten av receptiv flerspråkighet. 

Enligt forskarna är LaRa en kombination av de språkliga, mentala, interaktionella och 

interkulturella kompetenser som aktiveras då samtalspartnerna försöker förstå varandra i en 

receptiv flerspråkig kommunikation (Rehbein et al. 2012: 249). Båda begreppen, receptiv 

flerspråkighet och LaRa, kan hänvisa till interaktion mellan talare av typologiskt nära eller 

avlägsna språk. Dessutom förutsätter varken receptiv flerspråkighet eller LaRa att 

samtalspartnerna använder bara sina modersmål i interaktionen. (Blees & ten Thije 2017: 

333–335.) Traditionellt har termen receptiv flerspråkighet använts i studier som beskriver 

fenomenet deskriptivt, t.ex. ur ett historiskt perspektiv. LaRa har i sin tur använts i studier 

som syftar till att undersöka mekanismer och kompetenser i ett receptivt flerspråkigt 

sammanhang. (Bahtina-Jantsikene 2013: 3–4.) I denna avhandling görs ingen skillnad mellan 

receptiv flerspråkighet och LaRa, utan begreppen behandlas som synonymer. Jag använder 

bara begreppet receptiv flerspråkighet i denna avhandling.  

I min avhandling analyserar jag receptivt tvåspråkiga finsk-svenska samtal. Jag använder 

termen receptiv flerspråkighet konsekvent i avhandlingen för klarhetens skull, även om jag 

egentligen hänvisar till receptiv tvåspråkighet, då jag hänvisar till mitt material.  

Med receptiva (passiva) språkkunskaper avses hör- och läsförståelse medan med produktiva 

(aktiva) kunskaper syftas på färdigheter att tala och att skriva (Utbildningsstyrelsen 2011: 47). 

I denna avhandling står bara den muntliga kommunikationen och receptiva kunskaper i att 

förstå det andra inhemska språket i fokus. Jag tar inte andra kunskaper eller färdigheter i det 

andra inhemska språket i beaktande.  
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1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 i vilket jag presenterar grundprinciper för 

interaktionens organisation för att klargöra hur interaktionen byggs upp. Därefter framläggs 

avhandlingens teoretiska utgångspunkter i kapitel 3. Sedan behandlas materialet och metoden 

i kapitel 4. Därefter kommer jag att presentera resultaten av samtalsanalysen och 

innehållsanalysen i kapitel 5. Avslutningsvis sammanfattar jag resultaten i form av diskussion 

i kapitel 6.  

2 Interaktionens organisation 

Begreppet samtal används ofta för att beteckna muntlig kommunikation av varierande slag. 

Alla slags muntlig kommunikation kan dock inte kallas för samtal, utan denna slags 

kommunikationsform ska uppfylla vissa krav. Samtal förs muntligt och interaktionen sker i 

realtid. Vanligen sker samtal också i samma fysiska rum, men till exempel telefonsamtal, 

Facetime, Teams och andra teknologiska omgivningar, som möjliggör människor att ansluta 

sig till varandra var som helst, utgör undantag till samtal som sker ansikte mot ansikte i 

gemensamma rum. Dessutom ska samtal ha minst två parter, dvs. samtalsdeltagare, som är 

engagerade i simultan växelverkan med varandra. Annars riskerar kommunikationen förbli en 

monolog. (Lindström 2008b: 29.) 

Samtal mellan två samtalsdeltagare kallas dialoger eller dyader. Antalet parter i samtal utgör 

en faktor som påverkar samtalets karaktär. Om det finns fler än två parter i samtalet, är det 

fråga om ett gruppsamtal. I samtalsforskningen riktas undersökningen vanligen till naturligt 

förekommande samtal (Seppänen 1997: 18, Norrby 2014: 67). Naturligt förekommande 

samtal kan delas i vardagliga och institutionella samtal. Vardagliga samtal förs vanligen 

mellan familjemedlemmar och vänner och har inget visst mål. I sin tur har institutionella 

samtal alltid något syfte och samtalsdeltagarnas roller är inte symmetriska som i vardagliga 

sammanhang. (Lindström 2008b: 30.)  

Som Lindström (2008b: 30) påpekar, finns det också arrangerade samtal som skiljer sig från 

både vardagliga och institutionella samtal. Till arrangerade samtal räknas till exempel 

intervjuer och diskussioner som har något redan på förhand bestämt mål, t.ex. datainsamling 
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för forskningssyfte. Ett av de samtal som undersöks i denna avhandling är arrangerat, 

nämligen samtal 2.  

Ännu ett viktigt krav på samtal som kommunikationsform är att interaktionen är dialogiskt 

organiserad. Detta innebär att språklig interaktion sker enligt vissa organiserande principer 

(Lindström 2008a: 9). Till dessa principer hör bland annat att talarna i princip inte talar i 

munnen på varandra, utan turvis i turer. Turerna uppfattas som sociala handlingar som 

samtalsdeltagarna producerar i avsikt att till exempel uttrycka sig själva eller att fråga om 

någonting. Samtalsdeltagarna ska ha en förmåga att forma yttranden till interaktionellt 

framgångsrika bidrag samt att identifiera en lämplig plats för inledning av en egen tur. Denna 

utgångspunkt som organiserar turtilldelning och turkonstruktion kallas turtagning. 

Turtagningsprinciperna syftar till att organisera sekvenser i interaktionen, för att säkra 

talarturer och att se till att turövergångarna lyckas. (Lindström 2008b: 123–124.) 

Talarnas yttranden som uttrycks i turer utgör en sekvensstruktur (Lindström 2008a: 10). Med 

sekvensstrukturer menas olika sammanhängande och koherenta serier av turer i samtalet. 

Turerna hänger ihop med varandra och det som sägs i en tur förväntas riktas mot nästa tur 

åtminstone på något sätt. Ett väl beskrivande exempel på en sekvensstruktur är situationen i 

vilken talaren X ställer en fråga till Y och Y förväntas försöka svara genast i nästa tur. 

Detsamma gäller också hälsningssekvenser: om X hälsar på Y, ska Y helst genast svara på 

hälsningen. (Lindström 2008b: 138.)  

Preferensstruktur i sin tur hänvisar till sociala principer som strukturerar våra handlingar. 

Preferensstruktur är en aspekt på sekvensstrukturen och handlar om turernas prefererade 

relationer till varandra. Det är till exempel mer prefererat att leverera en tjänst än att tacka nej 

till begäran eller att tacka ja till en inbjudan till en fest än att tacka nej. (Lidström 2008a: 11.) 

Detta handlar om preferens för socialt samförstånd som syftar till att maximera samarbete och 

med detsamma minimera konflikter.  

Ibland förekommer det dock problem i interaktionens organisation. Olika medel och resurser 

som är avsedda för att lösa problem som uppstår vid talproduktion, hörbarhet eller förståelse 

kallas reparation (Lindström 2008b: 147). Termen reparation syftar inte enbart på språkliga 
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fel och deras korrigering, utan på att kontrollera den gemensamma förståelsen mellan 

samtalsdeltagarna (Schegloff et al. 1977: 361).  

Reparation kan uppstå i många olika former: till exempel i situationer där mottagaren inte hör 

eller förstår det som sägs, talaren inte hittar rätt ord, formulerar uttrycket på nytt eller säger 

något fel. Reparation är en process som har en början och ett slut och bildar en sekvens 

(Lindström 2008a: 12). I denna avhandling ligger reparation som en del av organisering av 

interaktion i fokus i de undersökta receptivt flerspråkiga finsk-svenska samtalen.  

3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenterar jag avhandlingens teoretista utgångspunkter. Den teoretiska 

referensramen är samtalsanalytisk. Centrala teorier om receptiv flerspråkighet (receptive 

multilingualism, RM) samt reparation utgör den teoretiska bakgrunden för denna avhandling. 

Därtill presenteras tidigare forskning inom fältet receptiv flerspråkighet och reparation.  

3.1 Receptiv flerspråkighet 

Termen receptiv flerspråkighet (senare också RM) refererar till en flerspråkig 

kommunikationsform i vilken alla samtalsdeltagare använder olika språk, nämligen sina 

förstaspråk, när de samtalar med varandra (Zeevaert & ten Thije 2007: 1). För att uppfylla 

kravet på intersubjektiviteten i interaktionen, ska samtalsdeltagarna ha tillräckliga kunskaper i 

att förstå den andras eller de andras modersmål. I receptiv flerspråkighet krävs inte perfekta 

kunskaper i det andra språket, men samtalsdeltagarna ska åtminstone ha receptiva kunskaper 

(dvs. läs- och hörförståelse) i varandras språk (Kaivapalu & Muikku-Werner 2010: 69). I 

denna avhandling beaktas bara den muntliga kommunikationen. Följaktligen står bara 

hörförståelsen som en del av receptiva kunskaper i fokus i denna avhandling.  

RM är antingen medfödd eller inlärd. Med medfödd receptiv flerspråkighet menas situationer 

i vilka samtalsdeltagare kan förstå varandra med hjälp av sina ömsesidigt förståeliga 

modersmål utan någon vidare inlärning av det andra språket. Sådana ömsesidigt förståeliga 

språk är ofta typologiskt likadana, dvs. släktspråk. I sin tur sker inlärd receptiv flerspråkighet 

mellan talare av obesläktade språk som inte är ömsesidigt förståeliga och kräver således 

inlärda kunskaper i det andra språket av samtalsdeltagarna. (Bahtina, ten Thije & Wijnen 
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2013: 165.) Den medfödda receptiva flerspråkigheten kan också kallas semikommunikation 

(Zeevaert 2007: 106). Som Heine (2000) och Gooskens & Heeringa (2014) konstaterar utgör 

kommunikation mellan talare av skandinaviska språk, dvs. svenska, danska och norska, ett 

utmärkt exempel på semikommunikation.  

En lyckad receptivt flerspråkig kommunikation har visat sig kräva och främja 

språkmedvetenhet hos samtalsdeltagare (se bl.a. Gooskens & Heeringa 2014, Braunmüller 

2013, Blees & ten Thije 2017). Gooskens & Heeringa (2014) har till exempel kommit fram 

till att i semikommunikation mellan norrmän, danskar och svenskar, förstår norrmän bättre 

danska och svenska än danskar och svenskar förstår norska. Denna osymmetriska situation 

kan enligt Gooskens & Heeringa (2014) förklaras med den större roll som dialekter har i 

Norge: norrmännen uttsätts för olika varianter av språk och blir därmed mer språkmedvetna 

än talare från grannländer.  

Språkmedvetenhet som krav för RM är ett brett begrepp. Den består bland annat av att 

samtalsdeltagarna är medvetna om att denna slags kommunikationsform överlag finns. 

Dessutom innehåller språkmedvetenhet att samtalsdeltagarna har grundläggande receptiva 

kunskaper i varandras språk. Samtalsdeltagarna ska också aktivera sina receptiva kompetenser 

i det andra språket och aktiveringen ska ske medvetet. (Blees & ten Thije 2017: 333.)  

Bahtina-Jantsikene (2013) har också kommit till likadana slutsatser gällande krav för RM. 

Hon (2013: 79) har konstaterat att det inte är ett hinder för en lyckad receptiv flerspråkig 

kommunikation om språken är obesläktade, om sociolingvistiska faktorer i samtalet uppfylls. 

Till dessa faktorer hör bland annat kompetens i L2 (L2 proficiency), utsättning för L2 

(exposure to L2) och attityder till L2. För att en receptivt flerspråkig kommunikation ska 

fungera, lyfter Castrén (2012: 57) ytterligare fram att det också krävs tolerans av 

samtalsdeltagarna för obekväma och problematiska situationer som kan uppkomma under 

interaktionen. Dessutom efterlyser Castrén (2012: 57) samtalsdeltagarnas bestämdhet att 

konsekvent hålla sig till sina modersmål. 

Som sagt är medvetenhet om att denna slags kommunikationsform överhuvudtaget är möjlig 

en viktig faktor för en lyckad RM. Flera forskare har konstaterat att RM sällan används helt 

spontant, utan oftast till följd av en särskild överenskommelse om språkbruket av 
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samtalsdeltagarna (se Ribbert & ten Thije 2007, Braunmüller 2007 & Castrén 2012). Enligt 

Braunmüller (2007: 26) utgör denna bakgrund en av de viktigaste egenskaperna av RM.  

Som fenomen är RM inte nytt. Under medeltiden kommunicerade till exempel handelsmän i 

Europa med sina egna modersmål utan att kunna den andras språk oberoende om dessa språk 

hörde till samma språkgrupp eller inte. I dessa situationer var människorna tvungna att 

konstruera sina egna sätt för att kommunicera och bli förstådda. På samma gång lärde sig 

handelsmän ofta receptiva kunskaper i de språk som deras handelspartner använde. Genom 

denna slags kommunikation blev språkanvändare utsatta för olika varianter av språk och 

dialekter. Samtidigt blev de mer flexibla och språkmedvetna språkanvändare (Braunmüller 

2013: 215.)  

Fördelar och utmaningar gällande RM har diskuterats mycket under åren. RM som 

kommunikationsform har utvecklats och förändrat sig från medeltiden och nuförtiden används 

engelskan som lingua franca oftare som en slags kompromiss i flerspråkiga sammanhang 

(Braunmüller 2013: 218). I fråga om fördelar med RM konstaterar Kaivapalu & Muikku-

Werner (2010: 71, 90) att utgångspunkterna för denna slags kommunikation är jämlika och 

demokratiska. RM stärker språkanvändarens språkliga identitet, då identiteten kan markeras i 

en flerspråkig omgivning. Med modersmålet kan språkanvändaren uttrycka sig lätt, fritt, 

kreativt och tydligt i de flesta sammanhang. Användning av RM stöder den språkliga 

mångfalden och kreativiteten. (Braunmüller 2013: 217, 221.) Enligt Braunmüller (2007: 40) 

kan RM dessutom vara till hjälp i informell inlärning av L2. Lüdi (2013: 147) påpekar också 

att användning av RM kan vara mer effektivt med avseende på tid och resultat än användning 

av något språk som inte är någon av samtalsdeltagarnas modersmål.  

Å andra sidan kan RM fokusera för mycket på mottagaren, eftersom de receptiva kunskaperna 

utgör endast en nivå av språkkompetensen (Kaivapalu & Muikku-Werner 2010: 89). Den 

största utmaningen för RM och dess användning är brist på kännedom om att denna slags 

kommunikationsform överlag finns. Braunmüller (2013: 220) påstår att nationalismen är en 

orsak till att RM inte längre används så ofta: kommunikation med hjälp av ett nationellt och 

standardiserat språk har stärkt bandet mellan folk i ett land men försvagat folkets förmåga att 

förstå olika varianter av samma språk och andra språk. Brist på motivation och negativa 
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attityder till RM kan också utgöra utmaningar för ett lyckat receptivt flerspråkigt 

kommunikationssätt (Kaivapalu & Muikku-Werner 2010: 89).   

Finskan och svenskan är obesläktade språk som skiljer sig väldigt mycket från varandra trots 

den geografiska närheten (Norrby & Håkansson 2010: 293). Av detta skäl är en tvåspråkig 

kommunikation mellan finska och svenska ett bra exempel på den redan tidigare nämnda 

inlärda receptiva flerspråkigheten. Det är dock viktigt att beakta att den svenska som hörs och 

används i Finland i stort sett är finlandssvenska som är en varietet av det svenska 

standardspråket som hörs i Sverige. Svenskan i Finland har under åren blivit så påverkad av 

finskan att bland annat uttalet och ordförrådet har blivit mer finskt. (Liebkind, Moring & 

Tandefelt 2007: 5–6.) Således kan man konstatera att det i viss mån borde vara lättare för en 

finskspråkig lyssnare att förstå finlandssvenska än rikssvenska. Svenskan som används i 

samtalen som undersöks i detta arbete kan också klassificeras som finlandssvenska.  

Det finns mycket tidigare forskning om förekomsten av receptivt flerspråkig kommunikation 

mellan talare av släktspråk: t.ex. mellan finska och estniska (se bl.a. Härmävaara & Gooskens 

2019, Kaivapalu & Muikku-Werner 2010), mellan holländska och tyska (se bl.a. Beerkens 

2010, Ribbert & ten Thije 2007) och mellan talare av skandinaviska språk, dvs. svenska, 

danska och norska (se bl.a. Gooskens & Heeringa 2014, Heine 2000, Zeevaert 2007). I kapitel 

3.3 presenterar jag tidigare forskning gällande receptivt flerspråkig kommunikation mellan 

talare av obesläktade språk, vilket också är fallet i denna undersökning.  

3.2 Reparation 

Reparation är en av grundstenarna i samtalsorganisation (se bl.a. Henricson 2008: 87).  I den 

klassiska reparationsartikeln The preference for self-correction in the organization of repair 

in conversation (1977) definierar Schegloff, Jefferson och Sacks bland annat begreppen själv 

(eng. self) och annan (eng. other) och gör en grundläggande skillnad mellan dem. En 

reparation kan nämligen initieras av talaren själv eller av en annan part, dvs. av mottagaren. I 

den förstnämnda situationen är det fråga om självinitierad reparation (eng. self-initiation of 

repair) och i den andra om annaninitierad reparation (eng. other-initiation of repair). 

Reparationen kan utföras av talaren själv, vilket kallas självreparation (eng. self-correction), 

eller av en annan part, vilket i sin tur kallas annanreparation (eng. other-correction). 
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Schegloff et al. (1977: 372) påpekar att oberoende om det är fråga om självreparation eller 

annanreparation, handlar båda om samma fenomen och båda reparerar samma slags 

problemkällor. I denna avhandling analyseras både själv- och annaninitierade 

reparationssekvenser. 

Om det framkommer problem vid talproduktion, hörbarhet eller förståelse, kommer det oftast 

något slags avbrott till samtalets flyt. Sådana avbrott försöker man reparera med hjälp av en 

reparation (se t.ex. Schegloff et al. 1977, Sorjonen 1997, Sidnell 2010 & Lindström 2008b). 

Reparationsprocessen i sin helhet består av tre faser som tillsammans bildar en 

reparationssekvens: problemkälla (dvs. problem med hörbarhet, förståelse eller språklig 

produktion), reparationsinitiativ (markering av problem) och reparation (lösning på 

problemet) (Lindström 2008b: 147). Den sista fasen, reparation, reparerar antingen problemet 

eller lämnar problemet utan någon lösning (Schegloff 2000: 207). Reparation är en resurs för 

samtalsdeltagare som spelar en betydande roll för att upprätthålla och återställa 

intersubjektiviteten, dvs. den gemensamma förståelsen, mellan samtalsdeltagare (Sidnell 

2010: 111). Efter reparationssekvensen återgår samtalet till sin normala sekventiella följd.  

I fråga om termen reparation och dess engelska motsvarigheter repair och correction, som 

båda används i litteraturen, syftar inget av dessa begrepp bara till att reparera fel eller 

avvikelser som uppkommer i talet eller språket. Samtalsanalytiska studier utgår från att allt 

som upplevs som problematiskt av samtalsdeltagarna uppfattas som reparation (Sorjonen 

1997: 112). Detta innebär att i princip vilken som helst del av samtalet kan repareras. På 

samma sätt kan samtalsdeltagarna också överse några ”fel” antingen medvetet eller 

omedvetet, vilket innebär att varje ”fel” nödvändigtvis inte repareras (Kurhila & Laakso 

2016: 226). Också Schegloff et al. (1977) konstaterar att reparation kan även förekomma utan 

något tydligt eller hörbart fel. Det finns olika synpunkter bland forskare om ordsökningar kan 

räknas som reparationer (jfr bl.a. Sorjonen 1997 och Schegloff 2000). I detta arbete väljer jag 

att följa bland annat Schefloff (2000) och Henricson (2008) och behandla ordsökningar som 

reparation. Detsamma gäller omstarter som också kommer att behandlas som reparation i 

denna avhandling.  
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3.2.1 Reparationsinitiativens turpositioner 

Indelningen i själv- och annanreparation har att göra med i vilken turposition 

reparationsinitiativet görs i förhållande till problemkällan. Schegloff et al. (1977) konstaterar 

att självinitierad reparation kan ske på tre olika platser medan annaninitierad reparation i 

princip alltid förekommer i nästa tur efter problemkällan. Denna indelning av 

reparationsinitiativet kan illustreras med hjälp av följande tablå (efter Sorjonen 1997: 113).       

Problemkälla 1 A: Problematisk 1) turkonstruktionsenhet.  2) 

 2 B: Tur. 3)  

 3 A: Tur. 4a) 4b) 

 4 B: Tur. 5) 

Var och en av dessa fem platser erbjuder en möjlighet för antingen ”själv” eller ”annan” att 

initiera en reparation. Platserna 1), 2) och 4a-b) möjliggör initiering av reparation för ”själv”, 

dvs. den som producerar problemet, medan platserna 3) och 5) är möjligheter för ”den andra”, 

dvs. mottagaren av problemkällan, att initiera en reparation (Sorjonen 1997: 113–114). Nedan 

presenterar jag dessa initieringsplatser mer ingående med hjälp av exempel från litteraturen.  

Plats 1) utgör den första möjliga platsen för initiering av en reparationssekvens. Självinitierad 

reparation kan ske inom samma tur där problemkällan förekommer, dvs. i samma 

turkonstruktionsenhet (TKE). I detta fall initieras och utförs reparationen av ”själv” redan 

innan turen blir slutförd. Lindström (2008b: 151, ex. 25) ger bland annat följande exempel på 

en ersättande reparation inom en TKE:  

01 D: ja:a, å då i alla fall så var hon 

02    va heter de för nånting e:h 

03    Marie va väldit depp- dämpad. 

04 B: undra på de¿ 

I detta exempel signalerar frasen va heter de för nånting att talaren D har svårigheter med att 

hitta rätt ord. Därefter följs försöket depp- som avbryts och ersätts med en reparation dämpad 

ännu i samma TKE. Ordsökning är bara ett exempel på olika initieringstyper som vanligen 

förekommer inom en TKE. Också ersättning och komplettering är vanliga strategier för att 

initiera en reparation inom samma TKE. (Lindström 2008b: 149.) Andra strategier som 
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signalerar för mottagaren att talaren möjligvis har inlett en reparation är avbrytande av ord, 

pauser, tvekljud (t.ex. eh, öö, ää) och vissa partiklar (t.ex. eller, alltså) (Sorjonen 1997: 114).  

Självinitierad reparation kan dessutom ske i turövergångsområdet, dvs. på plats 2). När en tur 

i praktiken är fullbordad, blir turbyte till en annan talare aktuellt. Den ursprungliga talaren kan 

dock använda övergångsområdet för att möjligen precisera eller omformulera det som hen just 

har sagt. Följande exempel på självinitierad reparation i turövergånsområdet tas upp av 

Lindström (2008b: 154, ex. 33): 

01 U: de de e nånting som kan eh dyka upp här,  

02    eller >ja menar de behöver inte komma nu 

03    de kan komma om en timme< eller:¿= 

04 I: =jaa, (.) de kan de ju vara, 

I exemplet presenteras en preciserande reparation av talaren U, vilket signaleras av 

kombination av partikeln eller och det preciserande uttrycket ja menar. Talaren väljer att 

precisera de de e nånting som kan eh dyka upp här som kunde som sådan tolkas som en 

fullbordad tur. Både Lindström (2008b: 153) och Sorjonen (1997: 121) lyfter fram att 

reparationsmarkörerna eller och tai på finska och andra partiklar används ofta som 

reparationsinitiativ i turövergångsområdet.  

Som initieringar av självreparation kan användas antingen lexikala eller icke-lexikala 

element. Med lexikala menas innehållsmässiga element, till exempel finskans och svenskans 

partiklar siis/alltså, tai/eller, eiku, tä(h) och hä(h). Också uttryck som signalerar ordsökning, 

till exempel va va de, vem va de och likadana uttryck, kan räknas som lexikala 

initieringselement. Den vanligaste icke-lexikala initieringen av självreparation är avbrytning 

av ord eller uttryck. Till samma kategori hör tvekljud och förlängning av språkljud. (Sorjonen 

& Laakso 2005: 245.)  

Den första möjliga platsen för ”den andra” att initiera en reparation är på plats 3), dvs. i nästa 

tur i förhållande till problemkällan (eng. next-turn repair initiator) (Schegloff et al. 1977). I 

sådana fall avbryter reparationsinitiativet samtalets normala sekventiella följd genom att något 

i samtalsdeltagarens tur lyfts fram som problematiskt. Lindström (2008b: 157, ex. 37) 

presenterar följande exempel på en annaninitierad reparation:  
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01 A: var bor hon? 

02 B: hon bor i Lillköping normalt alltså¿ 

03 C: jaha:, (0,5) (de e[ ju ) 

04 B:         [så att eh, >va sa du?< 

05 C: ja de e (ju) närma:re för henne¿ 

06 B: jovisst asså så att slipper man hålla på å åka 

07 å ka:rka, så myc[ke asså¿ 

I en tredje tur räknad från problemkällan finns igen plats för talaren själv att initiera en 

självreparation. I sådana fall inleds reparationen således inte genast efter den problematiska 

turen, utan först efter att mottagaren har sagt något efter problemkällan. Det finns två olika 

slags varianter av självinitierad reparation i tredje tur: reparation i tredje tur (eng. 3rd turn 

repair) och reparation i tredje position (eng. 3rd position repair) (se Schegloff 1992). När det 

är fråga om reparation i tredje tur, reparerar talaren sig själv även om mottagarens 

föregående tur inte tyder på något problem. Reparation i tredje tur kan i princip klassificeras 

som en litet försenad reparation (Sorjonen 1997: 134). I det följande presenteras ett exempel 

på självreparation i tredje tur (efter Lindström 2008b: 164):  

01 A: hh mamm- varför kan ni inte ta skalad potatis 

02    de få vi ti å me i sko:lan, 

03 B: ja men du hallå den är för dåli 

04    [kvalite: på potati]sen för å ha oskalad¿ 

05 A: [elle oskalad allså] 

A ställer en fråga till B och säger först fel på rad 1 (skalad potatis). B:s tur på rad 3–4 tyder 

på inget problem i A:s tur men A initierar och utför en självreparation i tredje tur som också 

innehåller det rätta ordet oskalad.  

Reparation i tredje position i sin tur handlar om att talaren blir tvungen att reparera sig själv 

på grund av mottagarens respons. Mottagarens respons tyder på att talarens föregående tur har 

blivit missförstådd, vilket kräver självreparation. (Sorjonen 1997: 134.) Följande exempel 

utgör ett exempel på reparation i tredje position (efter Sorjonen 1997: 135, ex. 20): 

01 P: mitä sä meinasit kysyy 

02 R: nii et oot [sä maistanu sitä] (.) Olvin Vaakunaa 
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03 P:   [hhhhmm] 

04 R: kolmosena.  

05    (2,1) 

06 P: .mt kyl se käy iha hyvi .hhh[h 

07 R:           [ei mut mä meinaan vaa, 

08     se on tota< (.) siin on (.) jos keppanakaljasta  

R:s turer på rad 2 och 4 utgör problemkällor för mottagaren P. P:s tur på rad 6 kyl se käy iha 

hyvi tyder på att R:s föregående tur eller turer har blivit missförstådda, möjligen på grund av 

överlappande tal på rad 2–3, vilket leder till R:s självreparation i tredje position på rad 7–9.  

Den sista reparationstypen är reparationssekvenser som initieras i fjärde turposition, dvs. på 

plats 5), av ”den andra”. Denna slags reparationssekvens illustreras med hjälp av följande 

exempel (efter Lindström 2008b: 168, ex. 52):   

01 A: ja tror de e första gången vi har en holländsk  

02    disputation 

03 B: ja fast visst hade vi Gunvor lite tidigare 

04 A: ja men en hol- holländsk- eh 

05 B: ja av en holländare, de e första gången, ja 

I exemplet utgör A:s tur på rad 1–2 en problemkälla. B gör en feltolkning av A:s uttryck 

holländsk och reagerar på ett felaktigt sätt på rad 3. På sätt och vis kan denna tur också 

uppfattas som en annan problemkälla. I tredje tur utvecklar A vidare sin första tur, vilket 

signalerar för B att hens respons i andra tur varit felaktig. Sekvensen avslutas med en 

annanreparation i fjärde turposition på rad 5.  

Reparation som initieras på denna plats, dvs. i fjärde turposition, erbjuder mottagaren en 

möjlighet att reparera sin egen förståelse av talarens föregående tur (Sorjonen 1997: 136). 

Schegloff (1992) har dock konstaterat att dessa slags reparationssekvenser är ovanliga, 

speciellt i engelskan, men också i svenskan (se Lindström 2008b: 167) och finskan (se 

Sorjonen 1997: 136).  
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3.2.2 Olika typer av annaninitierad reparation 

Mottagaren, dvs. ”annan”, kan använda olika resurser för att inleda en reparation. De oftast 

förekommande annaninitiativen av reparation är så kallade öppna reparationsinitiativ (Sidnell 

2010: 119). Med öppna reparationsinitiativ hänvisas till initieringar som riktar sig mot hela 

föregående tur utan att lokalisera någon viss del av turen som problematisk (Haakana 2011: 

36). I exemplet nedan använder B ett öppet reparationsinitiativ va sa du för att indikera ett 

problem som uppstår till följd av överlappande tal av C och B. Reparationen görs genast i 

följande tur av C med hjälp av upprepning av det som blev ohörbart. Andra exempel på öppna 

reparationsinitiativ är bland annat finskans mitä, tä(h), hä(h), kuinka, sori, anteeks(i) 

(Haakana 2011) och svenskans va(d), förlåt och ursäkta (Haakana 2011 & Lindström 2008b).  

01 A: var bor hon? 

02 B: hon bor i Lillköping normalt alltså¿ 

03 C: jaha:, (0,5) (de e[ ju ) 

04 B:       [så att eh, >va sa du?< 

05 C: ja de e (ju) närma:re för henne¿ 

06 B: jovisst asså så att slipper man hålla på å åka 

07 å ka:rka, så myc[ke asså¿ 

En annan typ av annaninitierad reparation består av frågeord som specificerar problemkällan 

noggrannare i motsats till öppna reparationsinitiativ (Schegloff et al. 1977: 367). Denna 

kategori kallas utfrågande reparationsinitiativ (eng. class-specific question words) och 

exempel på sådana initiativ är bland annat följande frågeord: var, när, vem och vilken 

(Lindström 2008b: 158). Av vem då (på rad 08) utgör ett exempel på ett utfrågande 

reparationsinitiativ i följande exempel (efter Lindström 2008b: 158, ex. 39):  

01 A: har ja sagt att ja har fått en teve¿ 

02 (1,8) 

03 A: de e >såhär< stor händelse i mitt li:v. 

04 (0,4) 

05 H: mm [hm? 

06 A:  [den fick ja i tisdas. 

07 (0,4) 

08 H: av vem då?<= 
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09 A: =elle:, 

10 (0,6) 

11 A: ja lånar den. ja e f::odervärd åt den, 

12 (0,2) 

13 A: a[v Jonna å Bosse¿ 

14 ?: [hm¿ 

15 H: (okej)? 

Detta exempel illustrerar att utfrågande reparationsinitiativ också kan bildas med olika 

kombinationer av specificerande ord. Initiativet av vem då syftar specifikt till att få fram 

namnet eller identiteten av den som givit TV:n till A. Svaret och reparationen utförs först på 

rad 13 av A.  

Den tredje resursen för ”annan” att initiera en reparation i nästa tur är upprepning av 

problemkällan i olika grad. Enligt Schegloff et al. (1977: 368) kan en partiell upprepning av 

problemkällan kombineras med ett frågeord som i följande exempel (ex. 35). 

01 A: Was it last night you met Ms Kelly,  

02 B: Met whom? 

En annan grad av denna resurs är en partiell upprepning av den problematiska turen 

(Schegloff et al. 1977). I följande exempel kontrollerar D att hen har hört rätt genom att 

partiellt upprepa M:s tur (rad 3) (efter Lindström 2008b: 159, ex. 40):  

01 D: ha, (0,6) vicket födeseå:r har du. 

02 M: sexti nollsju sjutton. 

03 D: sexti? 

04 M: mm: 

Schegloff et al. (1977) nämner ännu en möjlig resurs för mottagaren att inleda en reparation i 

nästa tur. Det handlar om uttolkande reparationsinitiativ som enbart inte visar något i 

föregående tur som problematiskt utan erbjuder också en kandidat till reparation, så kallad 

kandidatförståelse (eng. understanding check, candidate understandings). Enligt Lindström 

(2008b: 162) kan uttolkande reparationsinitiativ delas in i tre varianter: förståelseindikationer, 
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påhängda frågor och formuleringar. Förståelseindikationer handlar ofta om att ersätta oklara 

pronominella syftningar som i följande exempel (Lindström 2008b: 160, ex. 42):  

01 A: jo men vem e:h va: de som sa att du inte fick dricka    mer¿ 

02 B: ja de: >har ju akademiska< sagt, (0,5) 

03    när ja lega in[ne, 

04 A:   [nämen prata du inte me honom om de då? 

05 B: om akademiska? 

06 A: ja:. 

07 B: så självklart. 

A:s tur på rad 4 utgör problemkällan i interaktionen. B gör reparationsinitiativet i nästa tur på 

rad 5 genom att ersätta det otydliga pronomenet de med en kandidatförståelse om akademiska.  

Med påhängda frågor menas initiativ med vilka mottagaren erbjuder något nytt element, som 

inte fanns i problemkällan, för den ursprungliga talaren antingen för att acceptera eller avslå 

(Sorjonen 1997: 132). I följande exempel formulerar T en påhängd fråga (rad 7) som 

accepteras av A i nästa tur (rad 8) (efter Sorjonen 1997: 132, ex. 132):  

01 A: mh. >no meil oli kansa iha hauskaa?,< 

02   (.) 

03 A: juhannusaatto meni kyl vähä (.) huvitusten  

04    #puolelle kyllä ku .hhh puol kaheksa vasta menin  

05    nukkumaa. 

06    (.) 

07 T: aamulla 

08 A: dii: 

09 T: ahah? 

Den tredje varianten av uttolkande reparationsinitiativ är en formulering. Med en formulering 

initierar mottagaren en reparation och med detsamma formulerar en möjlig reparation. Detta 

kan ske till exempel med hjälp av frasen (så) du menar som i följande exempel (efter 

Lindström 2008b: 161, ex. 44). A initierar och formulerar en möjlig reparation i samma tur på 

rad 3 som accepteras av D genast i nästa tur på rad 4:  

01 D: hon tyckte att hon hade en lite tråkig eh reseledare bara. 
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02   (1,0) 

03 A: du menar eh tråkiga eh värdinner? 

04 D: a: 

I fråga om hur väl dessa olika reparationsinitiativ som inleds av mottagaren specificerar 

problemkällan varierar i ganska stor grad. Enligt Sidnell (2010) är vissa initiativ starkare och 

vissa svagare i förhållande till varandra i förmåga att specificera problemkälla. Skalan från 

svaga till starka initiativ ser ut enligt följande: öppna reparationsinitiativ, utfrågande 

reparationsinitiativ, utfrågande ord med partiella upprepningar, repeterande 

reparationsinitiativ och uttolkande reparationsinitiativ (Sidnell 2010: 118). 

3.2.3 Preferens för självreparation 

Schegloff, Jefferson och Sacks (1977) påpekar i sin klassiska artikel att reparationspraktiker 

innehåller en preferens för självreparation. Med detta menas att reparationssekvenser som 

initieras och utförs av talaren själv föredras framför reparationssekvenser som initieras och 

utförs av en annan part. Orsaker till denna preferens är att självreparationer förekommer 

oftare, platserna för självreparation förekommer alltid först och är flera jämfört med platserna 

för annanreparation (Schegloff et al. 1977: 376). Talaren har därmed alltid förtur till att 

reparera sig själv framför andra samtalsdeltagare (Lindström 2008b: 146).  

Platser för annaninitierad reparation förekommer först efter problemkällan i nästa tur och 

dessutom oftast efter ett kort dröjsmål, vilket syftar till att ge ännu mer tid för talaren själv att 

initiera en självreparation. Oberoende av vem som initierar en reparation, leder initieringen 

oftast till självreparation. (Schegloff et al. 1977: 377.) Den minst prefererade 

reparationssekvensen är att reparation både initieras och utförs av en annan part (Henricson 

2008: 92).  

3.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning gällande mitt ämne. Jag börjar med tidigare 

gjorda studier om receptiv flerspråkighet, speciellt mellan talare av obesläktade språk. 

Därefter presenterar jag tidigare forskning om reparation i olika slags samtal. 
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Receptiv flerspråkighet. Som Castrén (2012) och von Etter (2017) framför i sina pro gradu-

avhandlingar, finns det inte mycket tidigare forskning om receptiv flerspråkighet gällande just 

förhållandet mellan våra två nationalspråk, finska och svenska. Det finns dock flera 

undersökningar bland annat från Schweiz (bl. a. Berthele & Wittlin 2013, Lüdi 2013, Werlen 

2007) som är ett flerspråkigt land med till och med fyra officiella språk (tyska, franska, 

italienska och rätoromanska) som inte alla hör till samma språkgrupp.  

Werlen (2007) har analyserat den så kallade schweiziska modellen som baserar sig på 

receptiv flerspråkighet. Både i Biel/Bienne och i Fribourg/Freiburg är franska och tyska de 

officiella språken, vilka inte är besläktade med varandra. Syftet var att se vilket språk 

forskarna skulle få svar på när de började samtalet antingen på tyska eller franska. I 

Biel/Bienne svarade de flesta med det språk som användes av intervjuaren, vilket ledde till 

samtal som till största delen var enspråkiga. I Fribourg/Freiburg var franskan i sin tur det mer 

dominerande språket i diskussionerna, oberoende av det språk som intervjuaren använde. I 

dessa två områden uppkom således fungerande receptivt flerspråkiga samtal mellan talare av 

obesläktade språk. (Werlen 2007: 152–155.) 

I denna avhandling analyseras vardagliga samtal, dvs. inte institutionella samtal. Trots det 

presenterar jag en undersökning som illustrerar samspelet mellan finska och svenska i den 

tvåspråkiga möteskontexten, dvs. i ett institutionellt samtal. Pilke och Vik (2017) fokuserar i 

sin undersökning på att kartlägga av vem, hur och varför svenska respektive finska används 

under fullmäktigemöten i Vasa stadsfullmäktige. Som resultat konstaterar forskarna att båda 

språken används aktivt under mötena och att den tvåspråkiga mötespraxisen accepteras 

allmänt av ledamöterna. Den tvåspråkiga mötespraxisen kommenterades positivt till exempel 

på följande sätt av en informant: ”det är fantastiskt att vi kan använda vårt eget modersmål 

och att vi förstår varandra”. Även om Pilkes och Viks (2017) undersökning inte exakt liknar 

mitt ämne eller handlar direkt om receptiv flerspråkighet, ger undersökningen viktig 

information också till min avhandling och speciellt till den aspekt varför ett flerspråkigt 

kommunikationssätt överhuvudtaget används.  

Bahtina-Jantsikene (2013) har undersökt receptivt flerspråkiga estnisk-ryska dialoger i sin 

doktorsavhandling. Estniska och ryska hör inte till samma språkfamilj och språken är inte 

typologiskt nära varandra, vilket också är fallet med finska och svenska. Bahtina-Jantsikenes 
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doktorsavhandling är en väldigt omfattande redogörelse om receptiv flerspråkighet, som 

syftar till att fördjupa kännedom om inlärd receptiv flerspråkighet. I sina resultat kom 

Bahtina-Jantsikene (2013) fram till bland annat att det inte är ett hinder för en lyckad receptiv 

flerspråkig kommunikation om språken är obesläktade, om sociolingvistiska faktorer i 

samtalet uppfylls. Till dessa faktorer hör kompetens i L2 (L2 proficiency), utsättning för L2 

(exposure to L2) och attityder till L2 (2013: 79).  

Det har gjorts några pro gradu-avhandlingar om receptivt flerspråkiga samtal samtidigt som 

förs på finska och svenska, vilket också är ämnet i denna avhandling. Castrén (2012) utreder 

hur en tvåspråkig diskussion ser ut i praktiken. Hennes material består av arrangerade 

gruppsamtal. Castrén granskar turer, uppbackningar och kodväxling i samtalen. Som resultat 

konstaterar hon att samtalen fungerade bra och verkade vara livliga diskussioner. (Castrén 

2012: 54–55.) 

Von Etter (2017) undersöker också receptivt flerspråkiga finsk-svenska samtal i sin pro 

gradu-avhandling. Med undersökningen syftar hon till att visa att samtalen fungerar smidigt 

genom att undersöka samtalens turer och hur de bygger på varandra. Dessutom undersöks 

också reparationerna, för att kartlägga om reparationerna föds ur situationer där den ena 

parten inte förstår det främmande språket. Resultaten visar att samtalen fungerade på precis 

samma sätt som enspråkiga samtal och att turerna byggde på varandra. I materialet förekom 

bara en reparationssekvens som hade med språkförståelse att göra.  

Reparation. Reparation i både vardagliga och institutionella samtal på många olika språk har 

beforskats mycket under åren. I det följande presenterar jag tidigare forskning gällande 

reparation i vardagliga finska, finlandssvenska och tvåspråkiga samtal. 

Henricson (2013) har forskat i situationen på svenska på språköarna Björneborg, Kotka, 

Tammerfors och Uleåborg. I undersökningen beaktas arrangerade gruppsamtal bland 

ungdomar i svenska gymnasier. Det som är relevant i Henricsons avhandling med avseende 

på min avhandling är att hon diskuterar diskursmarkörerna i finska och finlandssvenska. 

Henricson (2013: 149) konstaterar att det finns många gemensamma diskursmarkörer i finskt 

och finlandssvenskt samtalsspråk. En del av de finska diskursmarkörerna som används i dessa 

finlandssvenska samtal uppfattas som markörer för självreparation. Till dessa markörer för 
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självreparation räknar hon (2013) följande tre finska diskursmarkörer: siis ’alltså’ (en 

förklarande självreparation), eiku ’nej jag menar’, ’inte – utan’, ’eller’ (en markör för 

turinterna självreparationer) och tai ’eller’ (en preciserande självreparation).  

Sorjonen och Laakso (2005) analyserar hur självreparation byggs upp. De (2005) konstaterar 

att det finns skillnader mellan olika sätt att initiera självreparation i olika språk. Till exempel i 

engelskan är avbrott oftast den enda möjligheten att börja självreparation, medan i finskan 

används dessutom lexikala sätt, såsom eiku, tai och siis. Den vanligaste initiering av 

självreparation i Sorjonens och Laaksos (2005: 247) material är att avbryta ordet eller hela 

konstruktionen. Deras (2005: 265) analys tyder på att olika initieringar av självreparation ofta 

kombineras med varandra och att i sådana situationer används initieringar i en viss ordning. 

Avbrott föregår alltid lexikala initieringar, dvs. partiklar och ordval. I användning av flera 

partiklar föregår tai partikeln eiku. Partikeln siis i sin tur används efter andra lexikala 

initieringar.  

Användning av partiklar som reparationsinitiativ har också beforskats i finlandssvenskan. 

Lehti-Eklund (1997) diskuterar om användningen av alltså bland annat i talad svenska. Hon 

(1997) fastställer att det ibland är svårt att dra gränsen mellan den explanativa konjuktionen 

alltså och den grammatikaliserade svenska partikeln alltså, vilken används som 

reparationsmarkör. Till skillnad från finskan kräver den svenska partikeln alltså inte något 

annat vid sin sida för att markera reparation (jfr Sorjonen & Laakso 2005).  

Haakana, Kurhila, Lilja och Savijärvi (2016) har granskat olika reparationsinitiativ i 

vardagliga finska samtal. De konstaterade att överlappning av tal är vanligt både i dialoger 

och gruppsamtal, men speciellt i samtal som har flera deltagare. Med öppna 

reparationsinitiativ (t.ex. finskans mitä, täh, häh) eller upprepningar behandlas ofta problem 

som orsakas av överlappning. Problem med hörbarhet är vanligt förekommande och på dem 

reagerar man ofta med öppna reparationsinitiativ eller med upprepningar. Frågeord (t.ex. 

finskans kuka, missä) eller uttolkande reparationsinitiativ i sin tur används för att klargöra det 

som man refererar till.  

Haakana (2011: 59) lyfter fram att olika språk utnyttjar likadana resurser sinsemellan när det 

gäller öppna reparationsinitiativ. I svenskan används till exempel va(d) som motsvarighet för 
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finskans mitä, förlåt eller ursäkta i samband med begäran om ursäkt och va(d) sa du som 

motsvarighet för sin finska översättning. I Haakanas (2011) material fungerar mitä, tä(h) och 

hä(h) sinsemellan i likadana uppgifter. Han antar att valet av reparationsinitiativ har att göra 

med situationen, t.ex. vardagligt eller institutionellt samtal, och relationen mellan talarna. 

Enligt Haakana (2011) tycks öppna reparationsinitiativ ofta uppfattas som markörer för 

problem vid hörbarhet men egentligen är gränsen mellan problem vid hörbarhet och förståelse 

inte alltid så tydlig (jfr Kurhila & Lilja 2017).  

Kurhila och Lilja (2017) har analyserat upprepringar som reparationsinitiativ i språkligt 

symmetriska vardagliga finska samtal, dvs. i samtal mellan likvärdiga deltagare. Med 

upprepningar försöker man lösa olika slags problem. En del upprepningar hör ihop med 

problem vid hörbarhet och/eller vid förståelse och en del syftar till problem som sker i 

situationer där yttranden inte motsvarar samtalspartnerns förväntningar. Som Haakana (2011) 

konstaterar också Kurhila och Lilja (2017) att gränsen mellan problem vid hörbarhet och 

förståelse alltid inte är tydlig.  

4 Material och metod  

I detta kapitel presenterar jag materialet och metoderna mer ingående.  

4.1 Material 

Materialet består av fyra receptivt flerspråkiga finsk-svenska samtal och två intervjuer. Två av 

samtalen är gruppsamtal och två är dialoger. Båda av gruppsamtalen är ursprungligen 

inspelade för min kandidatavhandling våren 2019 och används också i denna avhandling. Det 

ena av gruppsamtalen är ett icke-arrangerat samtal (samtal 1) och det andra ett arrangerat 

samtal (samtal 2). Båda av dialogerna (samtal 3 och samtal 4) är vardagliga och fria samtal. 

Samtalsparterna i dessa två dialoger intervjuas parvis för att kartlägga varför ett receptivt 

flerspråkigt kommunikationssätt används mellan dem. Alla samtal och intervjuer spelades in 

och används som material i denna avhandling med deltagarnas tillstånd (se bilaga 2: 

undersökningsavtal). För att dölja samtalsdeltagarnas identitet använder jag slumpmässigt 

valda bokstäver för att skilja deltagarna från varandra. I det följande presenterar jag materialet 

mer ingående.  
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Samtal 1 (senare också S1) genomfördes den 25 januari 2019 i Helsingfors hemma hos 

medlemmarna i gruppen. S1 är en ungefär 40 minuter lång diskussion som skedde i samband 

med fikande. Det var fråga om ett icke-arrangerat spontant samtal och ämnen som 

diskuterades varierade från helt vardagliga saker som kaffe och munkar till arbete och 

renovering.  

I gruppen finns det fyra medlemmar av vilka A och B är i stort sett tvåspråkiga (officiellt 

dock svenskspråkiga), C är svenskspråkig och D finskspråkig. C är också tvåspråkig men inte 

i samma mån som A och B när det gäller diskussioner inom denna grupp och därför definieras 

C här mer som svenskspråkig. Deltagarna är i åldern 25–65 år och eftersom det är fråga om en 

familj är de i sin vardag vana vid att använda både finska och svenska med varandra. Av detta 

skäl valdes den här gruppen till att föra ett icke-arrangerat samtal eftersom man kunde med 

stor sannolikhet anta att båda språken samt receptiv flerspråkighet skulle vara representerade i 

diskussionen.  

Det arrangerade samtalet, samtal 2 (senare också S2), ägde rum den 29 januari 2019 i Kaisa-

huset i Helsingfors. Gruppen består av fem medlemmar av vilka E och F är två- eller 

svenskspråkiga och G, H och I finskspråkiga. Deltagarna är en vängrupp i åldern 22–29 år. De 

flesta av medlemmarna är studerande vid Helsingfors universitet och alla har tillräckliga 

kunskaper i de båda inhemska språken för att kunna delta i en tvåspråkig diskussion av detta 

slag. Gruppen valdes till att föra ett arrangerat samtal på grund av antagandet att om denna 

grupp av människor skulle diskutera tillsammans helt fritt skedde diskussionen på finska. 

Detta antagande baserar sig på tidigare iakttagelser om gruppens sätt att kommunicera med 

varandra.  

S2 är en ungefär 30 minuter lång diskussion om ämnet utbytesstudier. Samtalet leddes av en 

moderator (skribenten själv) och diskussionsämnet samt tidsbegränsningen (20–30 minuter) 

var färdigt bestämda av moderatorn. Före diskussionen gavs instruktionerna på båda språken 

och moderatorn uppmuntrade deltagarna att använda sitt modersmål, dvs. finska eller svenska. 

Trots instruktionerna var målet ändå att diskussionen skulle löpa så fritt som möjligt. Under 

diskussionen ställde moderatorn ett par ämnesrelaterade frågor för att hålla samtalet i gång, 

annars deltog moderatorn inte i själva diskussionen.  
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Ämnet utbytesstudier valdes till diskussionsämne för S2 eftersom det tänktes vara ett ämne 

som berör alla deltagare åtminstone på något sätt. En av deltagarna hade redan varit på utbyte 

och för andra deltagare är ämnet aktuellt med avseende på deras studier. Gruppen höll sig för 

det mesta till ämnet eller ämnen som hör nära samman med utbytesstudier, t.ex. språket, 

skillnader i kulturer och hur det är att bo utomlands. Ibland förirrade sig deltagarna bort från 

ämnet, t.ex. till att diskutera gemensamma bekanta, vilket också kommenterades av 

deltagarna själva. S2 strävade efter att vara så naturligt som ett arrangerat samtal bara kan 

vara och därför var det naturligtvis tillåtet att avvika från ämnet. 

Den ena av dialogerna, samtal 3 (senare också S3), genomfördes den 4 december 2020 via 

FaceTime. S3 är en dialog på ungefär 30 minuter mellan ett äkta par J och K. 

Samtalsdeltagarna befann sig i samma rum under samtalet. Även om dialogen genomfördes 

via FaceTime, var apparaten placerad på bordet på det sättet att ingendera av 

samtalsdeltagarna kunde ses på kameran. Bara samtalets ljud spelades in. Skribentens video 

var inte heller på under samtalet. Meningen med dessa arrangemang var att försöka skapa en 

så naturlig situation för samtalsdeltagarna som möjligt.  

Den ena av paret, J, har finska som modersmål och den andra K har svenska som modersmål. 

J och K har känt varandra i nästan 40 år och båda är i 60-års åldern. Paret är van vid att 

använda både finska och svenska och att kommunicera på ett receptivt flerspråkigt sätt med 

varandra. Under dialogen talades om olika vardagliga teman: bland annat om 

coronavirussituationen, användning av munskydd, arbete och inredning.  

Efter den inspelade dialogen intervjuades samtalsdeltagarna av S3 parvis för att kartlägga 

varför de använder ett receptivt flerspråkigt kommunikationssätt. Intervjun genomfördes 

också via FaceTime och då hade både intervjuaren (skribenten) och de intervjuade (J och K) 

kameran på. Meningen var att skapa en situation som skulle likna en ansikte mot ansikte-

intervju så mycket som möjligt. Intervjun var en halvstrukturerad temaintervju med några 

bakgrundsfrågor och fem egentliga teman gällande RM som kommunikationssätt: 

kommunikation mellan samtalsdeltagarna, kommunikationssättet i förhållande till andra, 

fördelar och utmaningar, förutsättningar och förhållandet till L2 (finska eller svenska) (se 

bilaga 3: intervjufrågor). Dessa fem teman är hämtade från litteratur och tidigare forskning 
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och har använts i intervjuguiden i denna undersökning. Den ungefär 20 minuter långa 

intervjun analyseras deduktivt med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (se kap 4.2.2).  

Den andra av dialogerna, samtal 4 (senare också S4), ägde rum den 7 december 2020 via 

Microsoft Teams. S4 är ett samtal på ungefär 30 minuter mellan vännerna L och M. 

Samtalsdeltagarna befann sig inte i samma rum under samtalet. Samtalsdeltagarna hade 

kamerorna på under hela samtalet och situationen liknade ett ansikte mot ansikte-samtal. För 

att göra sitationen mer naturlig för samtalsdeltagarna, hade forskaren inte kameran på under 

diskussionen.   

L och M är vid 30-års åldern och de har varit vänner i över 10 år. L är tvåspråkig, officiellt 

svenskspråkig, och M är finskspråkig. Kommunikationen mellan vännerna kan klassificeras 

som receptivt flerspråkig, eftersom de använder konsekvent sina modersmål i 

kommunikationen med varandra. Under dialogen diskuterade samtalsdeltagarna varierande 

vardagliga teman: bland annat löpning, julklappar och anmälning till kurser. Som i S3 väckte 

det aktuella temat, nämligen coronavirussituationen, mycket diskussion också i S4.  

Efter inspelningen av S4 intervjuades samtalsdeltagarna parvis med avsikt att få kännedom 

varför de använder detta slags kommunikationssätt. Intervjun genomfördes via Teams. 

Samma frågor (se bilaga 3: intervjufrågor) ställdes till samtalsdeltagarna av S3 och S4 för att 

få jämförbar data. Också denna ungefär 20 minuter långa intervju analyseras deduktivt med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys (se kapitel 4.2.2). 

4.2 Metod 

I denna avhandling använder jag två metoder: samtalsanalys för att svara på de två första 

forskningsfrågorna och innehållsanalys för att svara på den tredje forskningsfrågan. 

Användning av flera metoder i en undersökning kallas triangulering (Denzin 1970). 

Triangulering kan delas i fyra kategorier enligt antalet metoder, forskare, material och teorier. 

Flera forskare har talat för att kombinera olika metoder i en och samma undersökning. 

Triangulering möjliggör att flera synpunkter kan tas i beaktande. Vidare kan användning av 

flera metoder öka trovärdigheten av undersökningen. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 38–39.) Jag 

använder två olika metoder för att forska mitt undersökningsobjekt som i sig består av två 

undersökningsobjekt: analys av reparationssekvenser och analys av intervjuer för att klargöra 
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varför ett receptivt flerspråkigt kommunikationssätt används i samtalen. I detta kapitel 

presenterar jag metoderna som används mer ingående.  

4.2.1 Samtalsanalys 

Samtalsforskning, eller närmare sagt samtalsanalys (conversation analysis, CA), handlar om 

att beskriva och analysera talat språk, dess variation och funktioner. Inom samtalsforskningen 

studerar man hur den språkliga interaktionen mellan samtalsparterna sker i olika slags samtal 

(Norrby 2014: 13, 17.) Begreppet samtalsforskning kan klassificeras som överbegrepp till 

samtalsanalys och till alla andra möjligheter att studera interaktion och olika samtal (Tainio 

1997: 10).  

CA:s ursprung ligger i 1960-talets USA. Samtalsanalysens pionjär, sociologen Harvey Sacks, 

insåg att interaktion alltid är organiserad och ordnad verksamhet (eng. organized activity) och 

att samtalsdeltagarnas intersubjektivitet inte uppnås av en slump (Hakulinen 1997: 13). Först 

var syftet med CA att undersöka den sociala verksamheten och människors interaktion i olika 

kontexter men med tiden har forskarna blivit mer intresserade av att också studera handlingar 

(eng. actions) som uttrycks med hjälp av språket inom CA. Till Norden och Finland anlände 

CA som en ny forskningsmetod på 1980-talet (Lindström 2008b: 33). 

Inom samtalsforskningen riktas undersökningen oftast till naturligt förekommande samtal 

(Seppänen 1997: 18, Norrby 2014: 67). Trots detta har Castrén (2012) ändå tillämpat 

samtalsanalys som metod, även om hennes material består av arrangerade samtal. Ett av 

samtalen som undersöks i detta arbete är också arrangerat, nämligen S2 (se kapitel 4.1). I 

detta arbete följer jag Castrén (2012) och tillämpar samtalsanalys som metod också för att 

analysera det arrangerade samtalet S2.  

I viss mån kan dock alla samtal, oberoende av om de är arrangerade eller inte, klassificeras 

som arrangerade. Inspelningssituationer är nämligen oftast arrangerade och samtal sker alltid i 

något sammanhang och är därmed inte kontextlösa. Dessutom är samtalsdeltagarnas och 

forskarens roller osymmetriska, eftersom forskaren oftast vet mer om samtalet som en 

organiserad och ordnad verksamhet än deltagarna själva. (Sidnell 2010: 34–35.)  
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Samtalsforskningen börjar med att skaffa fram ett samtal. Därefter ska forskaren spela in 

samtalet med samtalspartnernas tillstånd. Före transkribering, som utgör den viktigaste fasen i 

samtalsforskningen, ska forskaren bearbeta materialet genom att lyssna på samtalet noggrant. 

Nästa och sista fasen, samtalsanalysen, kan bli mycket varierande beroende på vad man vill 

undersöka. (Norrby 2014: 249–256.)  

I detta arbete är syftet att analysera reparationssekvenser som uppkommer i samtalen. Av 

detta skäl är transkriptionerna inte väldigt detaljerade på ställen där reparation inte 

förekommer. Jag utgår från bastranskription (se Norrby 2014: 100) men på ställen där 

reparationssekvenser förekommer, är transkriptionerna så noggranna som möjligt och då 

använder jag fin transkription (se Lindström 2008b: 18–22). Bastranskription kommer att 

användas i transkribering av intervjuerna. Min transkriptionsnyckel (se bilaga 1) följer samma 

mönster som Lindström (2008b: 309) använder. 

4.2.2 Innehållsanalys 

I denna avhandling intervjuas dialogernas samtalsparter (S3 och S4) parvis om deras åsikter 

om receptiv flerspråkighet som kommunikationssätt. Samtalsparterna intervjuas för att 

fördjupa analysen och för att få kännedom om hurdana orsaker användning av receptiv 

flerspråkighet som kommunikationssätt kan ha.  

Jag använder innehållsanalysen som metod för att analysera intervjuerna. Innehållsanalysen 

kan utföras induktivt, abduktivt eller deduktivt (Tuomi & Sarajärvi 2003: 97). I detta arbete 

sker analysen deduktivt, vilket innebär att analysen utgår från en teoretisk referensram eller 

tidigare forskning. Som Tuomi och Sarajärvi (2003: 99) påpekar är det alltså fråga om en 

färdig ram som styr analysen. I min intervjuguide har jag ett par bakgrundsfrågor och fem 

egentliga teman som är hämtade från litteratur och tidigare forskning: kommunikation mellan 

samtalsdeltagarna, kommunikationssättet i förhållande till andra, fördelar och utmaningar, 

förutsättningar och förhållandet till L2 (finska eller svenska) (se bilaga 3: intervjufrågor). 

Intervjuer som jag använder är halvstrukturerade temaintervjuer. Detta innebär att 

intervjuerna riktar sig på ett visst tema eller vissa teman (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47). 

Teman och frågor som ställs har varit desamma för alla intervjuade. Det finns inte färdiga 

svarsalternativ, utan de intervjuade har fått svara med egna ord.  
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Halvstrukturerade temaintervjuer lämpar sig väl för denna undersökning, eftersom det är 

ändamålsenligt att ställa samma frågor till de intervjuade för att få jämförbar data. Dessutom 

passar temaintervjuer för mitt syfte, eftersom RM är ett speciellt fenomen som alla de 

intervjuade har upplevt och är bekanta med. Vidare strävade jag som forskare efter att 

intervjuerna skulle vara samtal mellan intervjuaren och de intervjuade. Detta viktiga mål för 

en intervju som metod nämns också i litteraturen (se bl.a. Hirsjärvi & Hurme 2000: 34, 

Eskola & Vastamäki 2007: 35).  

Först har jag valt analysenhet. Oftast används ett ord eller en ordkombination som 

analysenhet men den kan också vara en hel sats, ett uttryck eller en tankehelhet. (Kyngäs & 

Vanhanen 1999: 5.) I denna avhandling behandlar jag en tankehelhet som analyshelhet. Nästa 

steg i en deduktiv innehållsanalys är att bygga en analysram (se Kyngäs & Vanhanen 1999: 

7–9). Intervjuguiden kan fungera som analysram, vilket är fallet också i denna avhandling. 

Jag jämför de intervjuades svar med varandra. Enligt analysramen kategoriserar och grupperar 

jag tankehelheter som framkommer i materialet. Kategorier som används i min analys är 

följande: kommunikation mellan samtalsdeltagarna, kommunikationssättet i förhållande till 

andra, fördelar och utmaningar, förutsättningar och förhållandet till L2 (finska eller svenska). 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar jag undersökningens resultat och analys. Först redogör jag för 

hurdana reparationssekvenser det förekommer i samtalen med avseende på hur och i vilka 

turpositioner repationerna initieras och utförs. Dessutom tar jag hänsyn till olika problem som 

markeras med reparationsinitiativ. Därefter redogör jag för hurdana orsaker användning av 

receptiv flerspråkighet som kommunikationssätt kan ha. Resultaten och analysen presenteras 

med hjälp av exempel ur mitt material.  

5.1 Analys av reparationssekvenser i samtalen  

I detta kapitel presenterar jag resultaten av samtalsanalysen och svarar på forskningsfrågorna 

1 och 2. Först analyserar jag reparationssekvenserna i gruppsamtalen (S1 och S2) och därefter 

i dialogerna (S3 och S4).  
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5.1.1 Reparation i gruppsamtalen 

Det förekommer både själv- och annanreparation i S1 och S2. Nedan analyserar och grupperar 

jag reparationssekvenserna enligt vem som initierar reparationen och i vilken position 

reparationen förekommer.  

5.1.1.1 Självinitierad reparation inom en TKE 

Självinitierad reparation inom en turkonstruktionsenhet (TKE) är den första möjliga platsen  

för talaren själv att initiera samt slutföra en reparation. Exempel 1–7 är hämtade från S1 och 

exempel 8–13 är från S2. I exempel 1 har A problem med sin språkliga produktion (rad 3). A 

initierar en självreparation genom att avbryta ordet oisko och fortsätter sin tur med ett annat 

frågeord (haluuks). I fråga är den vanligaste icke-lexikala initieringen av självreparation, dvs. 

avbrytning av ord eller uttryck (Sorjonen & Laakso 2005: 245). Talaren A använder 

ersättning som strategi för att slutföra reparation inom samma TKE.  

Exempel 1 (S1) 

01 A: tosta saa sitte maistaa 

02 C: ja to redan 

03 A: oisk- (.) haluuks joku maistaa lakritsii? 

04 D: voihan sen laittaa vielä siitä puoliks 

I exempel 2 initierar A en självreparation genom att avbryta ordet titta på rad 1. Således 

initieras självreparationen också i detta exempel med ett icke-lexikalt element (se Sorjonen & 

Laakso 2005: 245). Som strategi använder A upprepning av det ord som hen tidigare hade 

svårigheter med att uttrycka.  

Exempel 2 (S1) 

01 A: va de nån som ti- titta sen 

02 B: joo (.) hela tiden 

I exempel 3 initierar talaren D en självreparation lexikalt med ordet tai (rad 2). Finskans 

partikel tai är en av de mest använda initieringar av självreparation vid sidan av partiklarna 

eiku och siis (Sorjonen 1997: 114). Enligt Henricson (2013: 149) är tai en preciserande 

självreparation som den är också i exempel 2. D preciserar och ersätter samtidigt verbet 
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maistaa med verbet tietää. Talaren D reparerar problem som hen har med sin språkliga 

produktion även om det inte finns något egentligt problem med D:s framställning på rad 2.  

Exempel 3 (S1) 

01 B: maistakaa 

02 D: en mää oo maistanukkaa (.) tai en oo tiennykkää et tämmöst on  

03 B: mun mielest toi on paras 

Ordsökning är också en möjlig strategi för att initiera en reparation inom samma TKE (se 

Lindström 2008b: 149). I exempel 4 initierar talaren en självreparation på rad 1 med uttryck 

som signalerar ordsökning (mikäs se oli). I fråga är ett lexikalt initieringselement. Pauser som 

följer uttrycken semmonen och mikäs se oli signalerar också för mottagaren A att talaren D 

har inlett en reparation (se Sorjonen 1997: 114).  Problemet som repareras finns i A:s 

språkliga produktion och repareras av talaren själv med det rätta ordet laasti ännu inom 

samma TKE. 

Exempel 4 (S1) 

01 D: ja sit oli semmonen (2.0) mikäs se oli (1.2) semmonen yks 

laasti mikä oli vähän tummempi (1.2) mut se on tietty just et 

jos laittaa niiku kaikki seinät 

04 A: jaa okei 

I exempel 5 är det också fråga om ordsökning. På rad 1initierar talaren D en självreparation 

med ett lexikalt initieringselement, nämligen med uttrycket mitä ne on, vilket signalerar 

ordsökning (se Sorjonen & Laakso 2005). D har utmaningar med sin språkliga produktion när 

hen genast inte kommer på den finska översättningen till ordet narkotika. Under en paus på 

några sekunder (rad 2) kommer hen slutligen ihåg ordet på finska (lääkkeitä) och på samma 

gång slutför en självreparation.  

Exempel 5 (S1) 

01 B: tiettekste ku (1.0) jos antaa niit mitä ne on (1.2) narkotika 

(1.2) semmosii (1.0) lääkkeitä 

03 A: nii 
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I exempel 6 har D utmaningar med sin språkliga produktion på rad 1. D omformulerar sig 

genom att ersätta uttrycket ku se on med samma uttryck i pluralis ku nehän on. 

Självreparationen sker efter en kort paus som följer det felaktiga uttrycket ku se on. Som 

reparationsstrategier använder D partiell upprepning (ku -- on; se Schegloff et al. 1977: 368) 

samt ersättning (se – ne: se Lindström 2008b: 149).  

Exempel 6 (S1) 

01 D: joo ku se on (.) ku nehän on samallaisia keittiöitä tuolla (.) 

toisissa taloissaki  

03 A: jaa (2.0) de ser kiva ut 

I exempel 7 reparerar A sig själv genom att byta språket från finska till svenska mitt i 

meningen (rad 1). A börjar sin tur på finska men byter till svenska efter en kort paus, vilken 

kan signalera för mottagarna att A har inlett en reparation (se Sorjonen 1997: 114). Talaren A 

omstartar sin tur på ett annat språk och som strategi använder hen upprepning eller rak 

översättning av det som hen redan har sagt på finska (mut oliks se niin – men va de så att). 

Problemet som repareras av A ligger i hens språkliga produktion även om mottagarna 

antagligen inte har upplevt A:s tur som problematisk. Språkbytet i exempel 7 sker möjligen på 

grund av att talaren A vill få en viss eller vissa lyssnares uppmärksamhet.  

Exempel 7 (S1) 

01 A: mut oliks se niin (.) men va de så att dom e alla samma 

storlek  

03 C: dom borde vara ju de måste man kolla med henne sen (.) att dom 

borde väl vara sexti dehär 

05 A: okei 

Till näst presenterar och analyserar jag olika exempel på självinitierad reparation som sker 

inom en TKE i samtal 2. I exempel 8 initierar talaren E en reparation både icke-lexikalt med 

ett avbrott (rad 1) och lexikalt med konjuktionen liksom och partikeln eller (rad 2). 

Användning av så många initieringar av självreparation tyder på att talaren E har utmaningar 

med att uttrycka sig klart och tydligt. E reparerar sig själv genom att upprepa ordet hurdana i 

sin helhet (rad 1) samt genom att ersätta det ursprungliga uttrycket (rad 2–4).  
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Exempel 8 (S2) 

01 E: sen beror de mycke på hu- eller hurdana kurser man vill ta att 

om man vill ha någo (.) liksom mer (.) eller där på utbyte att 

de ska vara någo mer vettigt så då e de ju helt bra o gå på 

magisternivå också 

05 I: [nii 

06 G: niinpä] 

I exempel 9 gör talaren G ett tillägg mitt i turen på rad 2, där hen preciserar att det redan har 

varit tal om ämnet med personen X. Tillägget tai sanoin just henkilölle X är helt separat från 

G:s uttryck och därför kan detta tillägg klassificeras som reparation. Som initiering av 

självreparation använder G ett lexikalt initieringselement, nämligen partikeln tai.  

Exempel 9 (S2) 

01 G: niinpä (.) mä mietin kans sitä et ois ollu kivempi lähtee 

esimerkiks (.) tai sanoin just ((henkilölle X)) et ois ollu 

kivempi lähtee esimerkiks kesällä töihin ruotsiin  

04 F: nii joo 

På rad 1 i exempel 10 initierar F en självreparation med två olika icke-lexikala 

initieringselement: förlängning av språkljud (de:) samt tvekljud (öö:) (se Sorjonen & Laakso 

2005). Talaren F lämnar sitt ursprungliga uttryck sen e de mitt i sin tur och fäster sin 

uppmärksamhet vid händelserna i samtalsutrymmet och speciellt vid G:s agerande. Problemet 

som kräver reparation ligger i F:s språkliga produktion och självreparation utförs genast inom 

samma TKE.  

Exempel 10 (S2) 

01 F: sen e de: öö: (.) *va håller du på med*  

02 G: *mä vaa katon onks tää mandariini iha (.) syötävä*  

03 F: *aha* 

04 C: joo ota vaa se 
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I exempel 11 är det fråga om ordsökning (se Lindström 2008b: 149). Icke-lexikala initieringar 

på rad 1 (men dedär, va ska jag säga och men joo) tyder på att talaren E har svårigheter med 

att hitta rätta ord för att uttrycka sina tankar. Reparationen slutförs ändå inom samma TKE.  

Exempel 11 (S2) 

01 E: men dedä:r (.) va ska ja säga (.) men joo (.) sen ja: de e nog 

att de e ett superbra sätt o lära sig (.) de har ingen skillnad 

om man e på utbyte eller jobbar 

05 G: jep niinpä 

I följande exempel, i exempel 12, omformulerar talaren H sig på rad 2 genom att ersätta 

pronomenet siitä med pronomenet niistä. Självreparation initieras med vanliga icke-lexikala 

initieringselement: med avbrytning av ord som följs av en kort paus (se Sorjonen & Laakso 

2005: 245).  

Exempel 12 (S2) 

01 H: mä kyllä siis mietin nyt ku tuli taas vähän aikaa sitte 

sähköpostii siit- (.) niistä [kesäkursseista  

03 I:         hakupäivistä] 

I exempel 13 omformulerar talaren G sitt uttryck på rad 2. Hen ersätter imperfektformen av 

verbet olla (oli) med presensformen av samma verb (on). Självreparation på rad 2 initieras 

med en kombination av två lexikala initieringselement tai siis. I detta exempel fungerar 

partikeln tai som ett preciserande element och partikeln siis som ett förklarande 

initieringselement (se Henricson 2013). I finskan är det vanligt att kombinera olika 

initieringar av självreparation med varandra, vilket också är fallet i exempel 13. Detta 

exempel stöder Sorjonens och Laaksos (2005: 265) slutsatser att partikeln siis används först 

efter andra lexikala initieringar. I exempel 13 föregår partikeln tai den förklarande partikeln 

siis.  

Exempel 13 (S2) 

01 G: mul oli Turussa yks työkaveri joka lähti vaihtoon Norjaan (.) 

ihan niinku suomenkielinen oli (.) tai siis on (.) 

*edelleenkin* 
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04 I: *joo* 

5.1.1.2 Självinitierad reparation i turövergångsområdet 

Turövergångsområdet erbjuder talaren en möjlighet att precisera eller omformulera det som 

hen just har sagt. Partikeln eller och dess finska motsvarighet tai förekommer vanligt som 

reparationsinitiativ i turövergångsområdet (Lindström 2008b: 153 & Sorjonen 1997: 121). 

Detta syns också i mitt material även om det bara förekommer ett par reparationssekvenser 

som sker på denna plats i gruppsamtalen S1 och S2.  

I exempel 14 ställer talaren D en fråga till A på rad 1 (sanoiks sä et se teijän tiskikone pitää 

ääntä). A:s tur på rad 2 (joo kyl) visar att hen har förstått D:s fråga. Efter A:s första tur kunde 

talarbytet ske men D fortsätter sin tur genom att omformulera sin fråga på rad 3. I princip sker 

också talarbytet till A på rad 2 men D fortsätter sin tur på rad 3 vilket leder till överlappande 

tal. Denna överlappning leder till att D är tvungen att omformulera, i princip upprepa, sin 

ursprungliga fråga. D initierar reparation lexikalt med partikeln tai.  

Exempel 14 (S1)  

01 D: sanoiks sä et se teijän tiskikone pitää ääntä 

02 A: [joo kyl     

03 D: tai onks](.) tai teil on se joku ääni siin tiskikonees 

04 A: joo on siin 

I exempel 15 initierar E en självreparation med en kombination av partikeln eller och det 

preciserande uttrycket ja menar (rad 3). Talaren E använder övergångsområdet och preciserar 

sin tur som i praktiken redan är fullbordad och säkert förstådd av alla mottagare (rad 1–3).  

Exempel 15 (S2) 

01 E: men dehär just fundera ja att de e ganska unik grej dedär o va 

på utbyte o se dedär (.) nån annan stad för där har du liksom 

tid på dagarna (.) eller ja menar att om man jobbar så e de 

typ från åtta ti fyra där på jobbe  

06 I: nii sitä on sit aina kiinni sen  
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5.1.1.3 Annaninitierad reparation i nästa tur 

Till näst analyseras reparationssekvenser som initieras av ”den andra” i nästa tur räknad från 

problemkällan. Dessa slags reparationssekvenser strider mot preferensen för självreparation 

(Schegloff et al. 1977). Alla exempel som analyseras i detta delkapitel är hämtade från S1. I 

samtal 2 förekommer det inte en enda reparationssekvens som initieras av en annan part. 

I exempel 16–19 är det fråga om uttolkande reparationsinitiativ som inte bara visar något i 

föregående tur som problematikt utan erbjuder också en kandidat till reparation, det vill säga 

en kandidatförståelse (se Schegloff et al. 1977). I exempel 16 och på rad 2 erbjuder 

mottagaren D ett nytt element koiralle som inte fanns i A:s första tur som utgör 

problemkällan. D formulerar en påhängd fråga på rad 2 (koiralle) som avslås av A i nästa tur 

(eiku mulle).  

Exempel 16 (S1) 

01 A: niin tota: (1.2) ei ollu *istumapaikkoja [oikeen* 

02 D:             koiralle] 

03 A: eiku mulle  

I följande exempel kommer en annan variant av uttolkande reparationsinitiativ i fråga, 

nämligen en förståelseindikation (se Lindström 2008b: 160). I exempel 17 utgör A:s tur på 

rad 1 problemkällan. D gör reparationsinitiativet i nästa tur på rad 2 genom att ersätta det 

otydliga pronomenet sinnehän med en kandidatförståelse tonne ylös, vilket accepteras av A i 

nästa tur (rad 3).  

Exempel 17 (S1) 

01 A: sinnehän voi laittaa ledejä sit kans 

02 D: tonne ylös  

03 A: nii ylös joo  

I följande två exempel, exempel 18 och 19, initierar mottagarna D och A en reparation och 

formulerar med detsamma en möjlig reparation. I båda exempel är det fråga om den tredje 

varianten av uttolkande reparationsinitiativ, nämligen formulering (se Lindström 2008b: 161). 

I exempel 18 utgör B:s tur på rad 1 problemkällan. D förstår inte vad B syftar med verbet 
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tekee och initierar en annanreparation i sin nästa tur på rad 2 (ai remonttia jo vai). Enligt 

Lindström (2008b: 161) kan initieringsstrategin formulering bildas till exempel med hjälp av 

frasen (så) du menar eller innehållsmässigt liknande uttryck. Interjektionen ai har en likadan 

betydelse och fungerar därför på samma sätt som frasen (så) du menar. D initierar och 

formulerar en möjlig reparation (remonttia) i samma tur på rad 2 som accepteras av B genast i 

nästa tur på rad 3.  

Exempel 18 (S1) 

01 B: ne on vissii alottanu jo talkkarin talos tekee 

02 D: ai remonttia jo vai  

03 B: nii  

En likadan reparationssekvens presenteras i exempel 19. B:s tur på rad 1 utgör problemkällan 

och mottagaren A initierar en annanreparation genast i nästa tur på rad 2 (ai aina). A initierar 

reparation med hjälp av interjektionen ai. I samma tur formulerar A också en möjlig 

reparation (aina) som accepteras av A i nästa tur på rad 3.  

Exempel 19 (S1) 

01 D: sit ku on jakanu ni toinen tarkistaa 

02 A: ai aina 

03 D: joo  

I exempel 20–24 presenteras minst prefererade reparationssekvenser, nämligen sekvenser där 

reparation både initieras och utförs av en annan part, dvs. mottagaren (se Henricson 2008: 

92). I exempel 20 utgör C:s tur på rad 2 problemkällan. I nästa tur på rad 3 initierar och 

slutför D reparationen. D avvisar direkt C:s svar på A:s fråga (rad 1) med negationen ei och 

fortsätter genast med reparationen ohan se enemmän. Efter detta återgår samtalet igen till sin 

normala sekventiella följd.  

Exempel 20 (S1) 

01 A: men hur länge ta det alltid  

02 C: de e tre månader per hus joo  

03 D: ee:i (.) ohan se enemmän  
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I exempel 21 finns en likadan reparationssekvens. C:s tur på rad 1 utgör problemkällan som 

repareras genast av D i nästa tur. Reparationen initieras med ett lexikalt element, med 

partikeln eiku som följs av D:s reparation ei noin montaa.  

Exempel 21 (S1) 

01 C: såhär många lådor blir de 

02 D: eiku ei noin montaa  

03 A: a: okei  

D:s tur på rad 1 i exempel 22 utgör problemkällan i interaktionen. C initierar reparation med 

negationen nää och fortsätter med en direkt annanreparation den här e de där uppifrån på rad 

3. I nästa tur accepteras C:s reparation av D (nii ylhäältä siis).  

Exempel 22 (S1) 

01 D: sit tässä on vielä yks mikä on alhaalta kuvattu (1.2) yks 

vähän eri kantilta (.) tossa ((visar bilden)) 

03 C: nää den här e de där uppifrån  

04 D: nii ylhäältä siis 

Problemkällan i exempel 23 förekommer i D:s tur på rad 2. D svarar felaktigt på A:s fråga 

(rad 1) och C reparerar D genast i nästa tur (rad 3). D initierar reparationen med negationen 

nej och rättar till C i samma tur genom att upprepa det som hen tidigare sagt (den trettonde) 

och att producera den rätta månaden (juni). 

Exempel 23 (S1) 

01 A: millon se nyt oli ku teillä alkaa 

02 D: [toukokuus  

03 C: den trettonde](.) nej den trettonde juni  

Talarens C tur på rad 1 i exempel 24 utgör problemkällan i interaktionen. Priset på produkten 

som talas om är felaktigt. Därför initierar och slutför D reparation i nästa tur på rad 2 eiku 

kaks som kvitteras av C i hens nästa tur på rad 3. Annaninitieringen görs lexikalt med hjälp av 

partikeln eiku.  
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Exempel 24  (S1) 

01 C: dom från ikea va väl någo fem euro stycke  

02 D: eiku kaks 

03 C: ai två okej 

Exempel 25 är också från samtal 1 och det utgör en annan typ av annaninitierad reparation än 

reparationerna i exemplen 20–24. I denna reparationssekvens använder talaren A ett 

utfrågande reparationsinitiativ, nämligen ett frågeord (se Lindström 2008b: 158). B:s tur på 

rad 1 utgör problemkällan. Initiativet till reparation görs av A på rad 2. Frågeordet minne 

syftar specifikt till att få fram platsen som B hänvisar till med adverbet sinne. Detta exempel 

stöder preferensen för självreparation eftersom B ännu har möjlighet att slutföra en 

självreparation i tredje tur (sun huoneesee).  

Exempel 25 (S1) 

01 B: mä voisin muuttaa sinne  

02 A: minne 

03 B: sun huoneesee  

5.1.1.4 Självinitierad reparation i tredje tur och i tredje position 

I detta delkapitel analyseras sekvenser i vilka självinitierad reparation görs i tredje tur eller 

position. Exempel 26–27 är från S1 och exempel 28 från S2. I exempel 26 är det fråga om 

självreparation i tredje tur som enligt Sorjonen (1997: 134) kan klassificeras som en litet 

försenad reparation. Talaren C reparerar sig själv på rad 3 även om mottagarens föregående 

tur inte tyder på något problem på rad 2 (joo). C initierar självreparationen lexikalt med 

partikeln alltså som inte kräver någon annan partikel vid sin sida i svenskan till skillnad från 

finskan (jfr exempel 13) (se Lehti-Eklund 1997; Sorjonen & Laakso 2005). På samma rad 

slutför C sin självreparation genom att komplettera sin ursprungliga fråga på rad 1.  

Exempel 26 (S1) 

01 C: hör de ti din plan  

02 B: joo 

03 C: alltså att man sku göra de  

04 B: joo (1,2) no ja ha nu för också gjort de 
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I exempel 27 är det i sin tur fråga om självreparation i tredje position. Talaren D blir tvungen 

att reparera sig själv på rad 5, dvs. i tredje position, på grund av mottagarens respons (rad 4) 

som tyder på att D:s första tur har blivit missförstådd. Initieringen av självreparation görs 

lexikalt av D med hjälp av partikeln eiku som i detta exempel fungerar som en markör för en 

turintern självreparation (se Henricson 2013: 149). Problemet som repareras ligger i D:s 

språkliga produktion (rad 1–3) och speciellt uttrycket tältä puolelta.  

Exempel 27 (S1) 

01 D: oisko se tältä puolelta ku tyhjentäis ja laittais oikeella 

kädellä (1.2) nyt ku tohon se on suunnitellu sen aukeamaa 

täältä 

04 A: aa okei täältä  

05 D: eiku mä meinaan siis et se aukeis tuolta päi 

I S2 förekommer det inte någon självinitierad reparation i tredje position. I exempel 28 

reparerar talaren E sig själv i tredje tur (rad 4) fast mottagarens tur på rad 3 tyder på att G:s 

första tur är förstådd. På rad 4 kompletterar E sitt föregående uttryck genom att göra en slags 

sammanfattning om tidsperioden i fråga (en termin liksom).  

Exempel 28 (S2) 

01 G: nii (.) kuinka kauan sä olit siel vaihdossa 

02 E: aa (.) va de nån fy- fyra eller fem månader  

03 G: joo 

04 E: en termin liksom 

5.1.1.5 Sammanfattning av resultaten från gruppsamtalen 

Eftersom självinitierad reparation inom en TKE är den första möjliga platsen för talaren själv 

att initiera och slutföra en reparation, finns det också många sådana fall i gruppsamtalen S1 

och S2. Problem som repareras inom samma TKE har oftast med talarens språkliga 

produktion att göra (t.ex. exempel 1, 3, 9). Som initieringselement används både lexikala och 

icke-lexikala strategier. Lexikala strategier som används mest i gruppsamtalen är partiklarna 

eller kombinationer av dessa partiklar tai/eller, siis/alltså och eiku. Också ordsökning används 

som en lexikal strategi för att initiera en reparation inom en TKE (t.ex. exempel 4 & 5). Den 
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vanligaste av icke-lexikala initieringar av självreparation i gruppsamtalen är avbryttning av 

ord, vilket stöder Sorjonens och Laaksos (2005: 245) iakttagelser.  

I gruppsamtalen S1 och S2 förekommer det bara ett par sekvenser i vilka självinitierad 

reparation sker i turövergångsområdet. I båda fallen initieras reparation lexikalt med hjälp av 

partikeln tai/eller eller en kombination av olika partiklar, vilket är i linje med Lindströms 

(2008b) och Sorjonens (1997) konstateringar.  

I gruppsamtalet S1 förekommer det flera sekvenser med annaninitierad reparation i nästa tur 

medan det i S2 inte förekommer en enda sekvens som initieras av en annan part. Detta kan 

åtminstone delvis bero på samtalets karaktär som ett arrangerat samtal (se kapitel 4.1) och 

samtalsdeltagarnas relation till varandra. S1 i sin tur är ett icke-arrangerat samtal mellan 

familjemedlemmar, vilket kan leda till att samtalsdeltagarna inte är så reserverade mot 

varandra och upplever det som acceptabelt att korrigera varandra utan att riskera skämma ut 

varandra. Generellt förekom det också färre reparationssekvenser i S2, vilket kan delvis 

motiveras med samma argument. I S1 används för det mesta uttolkande reparationsinitiativ 

med syfte på att klargöra det som den ursprungliga talaren refererar till (se Haakana et al. 

2016). Dessa är de starkaste initiativen enligt Sidnells (2010: 118) skala.  

I S1 förekommer det både självinitierad reparation i tredje tur och i tredje position. I S2 

förekommer det bara självinitierad reparation i tredje tur, alltså inte i tredje position. I 

gruppsamtalen initieras självreparation på denna plats vanligen lexikalt med den svenska 

partikeln alltså eller med den finska partikeln eiku. Denna plats används av samtalsdeltagarna 

för att komplettera ursprungliga uttryck (se exempel 26 och 28).  

Varken i S1 eller S2 förekommer det annaninitierad reparation i fjärde turposition (se kapitel 

3.2.1). Detta resultat var inte överraskande eftersom som Lindström (2008b: 167) och 

Sorjonen (1997: 136) konstaterar är reparation som initieras i fjärde tur av mottagaren ovanlig 

både i svenskan och finskan.  
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5.1.2 Reparation i dialogerna 

Till näst analyserar jag reparationssekvenserna som förekommer i dialogerna (S3 och S4). 

Resultatet presenteras enligt vem som initierar reparationen och i vilken position reparationen 

förekommer.  

5.1.2.1 Självinitierad reparation inom en TKE 

Exemplen 29–32 är hämtade från S3 och exemplen 33–37 är från S4. I exempel 29 har talaren 

K problem med sin språkliga produktion (rad 3). K initierar en självreparation genom att 

pausa sin tur efter prepositionen på. Talaren K ersätter den felaktiga prepositionen på efter en 

paus på ett par sekunder med den rätta prepositionen i. Reparationen initieras och slutförs 

inom samma TKE av K.  

Exempel 29 (S3) 

01 K: sen e de kanske lättare o få de jämt dehär 

02 J: JOO 

03 K: om man ska sätta någo på (2,0) i ugnen 

I exempel 30 initierar talaren J en självreparation med avbryttning av ord (al-) som följs av en 

lexikal initiering (partikeln tai) på rad 1. Som strategi använder J ersättning för att slutföra 

reparationen på samma tur. Antagligen ersätter J verbet alkoi med en synonym rupes(i) som 

också fungerar som självreparation i detta exempel.  

Exempel 30 (S3) 

01 J: joo (1,0) kait se vanhaki toimi mut se al- tai rupes olee vähän 

epäilyttävän näkönen  

Komplettering är också en vanlig strategi för att initiera en reparation inom samma TKE (se 

Lindström 2008b: 149). I exempel 31 har talaren K problem med sin språkliga produktion och 

hen initierar en självreparation genom att avbryta ordet nyckel (rad 2). K slutför sin 

självreparation på samma rad genom att komplettera hurdan nyckel som var i fråga 

(elektronisk nyckel).  
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Exempel 31 (S3) 

01 K: joo (1,0) vi hade på arbete så att dedär (2,0) hade en sån där 

nyck- (.) elektronisk nyckel som man öppna dörrarna me så så 

man alltid vem som ha vari var 

I exempel 32 ersätter talaren J uttrycket hyvällä paikalla med uttrycket keskisellä paikalla 

som har nästan samma betydelse som det första uttrycket. Självreparationen initieras lexikalt 

med den preciserande partikeln tai (se Henricson 2013: 149) och slutförs ännu inom samma 

TKE på rad 1–2.  

Exempel 32 (S3) 

01 J: nii: (.) se on niin hyvällä paikalla tuo (.) tai keskisellä 

paikalla 

02 K: joo preci:s 

I S4 förekommer det mycket överlappande tal av talarna L och M. Överlappning är vanligt i 

alla slags samtal (se bl.a. Haakana et al. 2016) men i S4 kan detta bero på att samtalet förs på 

distans på Teams. I exempel 33 och 34 behandlas problem som orsakas av överlappning med 

upprepning, vilket också följer Haakanas et al. (2016) konstateringar gällande överlappande 

tal. På grund av överlappande tal i exempel 33 (rad 3–4) reparerar talaren L sig själv genom 

att upprepa uttrycket vila(de) ja(g) efter en kort paus som också utgör en möjlig plats för den 

andra talaren M att ta turen.  

Exempel 33 (S4) 

01 L: ändå va de (.) på lördagen lite så där att no: kanske de e int 

*fiffigt o gå (1,0) o springa maraton* 

03 M: ((skratt)) [*ihan muuten vaa* 

04 L:          o sen så vila ja] (1,0) vila ja lördagen också  

05 M: joo 

I exempel 34 på rad 2 sker L:s självinitierade reparation på grund av överlappande tal med M 

(rad 1–2). Problemet behandlas av L med upprepning av samma uttryck o de e. Inom samma 

TKE initierar L också en självreparation i form av ordsökning. På rad 3 initierar L en ny 

självreparation lexikalt med den självständiga svenska partikeln alltså (se Lehti-Eklund 
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1997). På samma rad producerar L en självreparation (färgkartan) men fortsätter ännu med 

uttrycket va den nu e som tyder på ordsökning. I nästa tur (rad 4) bekräftar M ordet färgkarta 

som ett rätt begrepp.  

Exempel 34 (S4) 

01 M: [joo 

02 L: o de e] (0,5) o de e den här EU:s li- liksom lista med (2,0) med 

dom här o- olika färgerna (.) alltså färgkartan va den nu e  

04 M: joo värikartta 

 

I exempel 35 har M utmaningar med sin språkliga produktion. M initierar en självreparation 

med en kombination av två lexikala initieringselement tai siis (rad 2–3). Exempel 13 från S2 

utgör ett likadant exempel som detta exempel från S4. Partikeln tai fungerar som ett 

preciserande element och partikeln siis som ett förklarande initieringselement (se Henricson 

2013). I exempel 35 föregår partikeln tai partikeln siis, vilket är vanligt i finskan (se Sorjonen 

& Laakso 2005: 265). Talaren M ersätter presensformen av verbet olla (on) med 

imperfektformen av samma verb (oli).  

Exempel 35 (S4) 

01 L: jaa vem sa du att du tala me (1,2) kuopio 

02 M: joo ((henkilön x kanssa))tota niitten tolla (.) pojalla on tai 

siis oli ristiäiset  

 

I exempel 36 har talaren M problem med sin språkliga produktion. Talaren M initierar en 

självreparation med ett icke-lexikalt element genom att avbryta antagligen ordet kopiointi på 

rad 3 (kop-). M genomför självreparationen inom samma TKE genom att ersätta det avbrutna 

ordet med ordet kloonaus.  

Exempel 36 (S4) 

01 M: pitäs vaa mennä johki liikkeesee jos ne sais sielt siirrettyy 

02 L: joo no borde man väl nuförtiden få ganska bra  

03 M: niinpä (0,5) just joku (.) kop- kloonaus tai joku semmone juttu  
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Också i exempel 37 initierar talaren M en självreparation genom att avbryta antagligen ordet 

milloin på rad 1 (mil-). Självreparationen slutförs genast av M genom att ersätta ordet milloin 

med en kombination av frågeordet mikä och substantivet päivä.  

Exempel 37 (S4) 

01 M: okei (.) noni (2,0) tota mil- mikä päivä sä tuut siis 

02 L: öö fredag borde ja vara (1,0) i Helsingfors 

5.1.2.2 Självinitierad reparation i turövergångsområdet 

I dialogerna sker ett par reparationssekvenser i turövergångsområdet. Mitt material gällande 

S3 och S4 stöder Lindströms (2008b: 153) samt Sorjonens (1997: 121) iakttagelser att 

partikeln eller/tai är vanliga reparationsinitiativ på denna plats. Detsamma gäller också S1 

och S2 (se kapitel 5.1.1.2). I exempel 38 som är hämtat från S3 initierar K en självreparation 

med en kombination av partikeln eller och det preciserande uttrycket ja(g) menar (rad 1–2). 

Talaren utnyttjar övergångsområdet och bestämmer sig för att precisera sin tur som kan 

uppfattas som redan fullbordad.  

Exempel 38 (S3) 

01 K: hmm joo (1,0) no hu e de nuförtiden då i bussen (.) elle- jag 

menar sitter människorna sådär brevid varandra  

03 J: no kyllä sitä aamulla ruuhkabussissa on pakko vähän *jos meinaa* 

töihin päästä 

I exempel 39 tyder M:s respons joo på rad 2 på att L:s första tur är forstådd. Talarbytet från L 

till M sker efter L:s första tur men leder till överlappande tal (rad 2–3) eftersom L fortsätter 

sin tur i övergångsområdet. Talaren L initierar en självreparation lexikalt med partikeln eller 

och preciserar adjektivet gamla (sån där nygamla) på rad 3.  

Exempel 39 (S4) 

01 L: okei såndär ganska gamla  

02 M: [joo 

03 L: elle-] sån där nygamla 
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5.1.2.3 Annaninitierad reparation i nästa tur 

I detta delkapitel presenteras och analyseras reparationssekvenser som initieras av den andra i 

nästa tur räknad från problemkällan. Exempel 40–43 är hämtade från S3 och exempel 44–45 

från S4. I de två följande exemplen är det fråga om uttolkande reparationsinitiativ som visar 

något i föregående tur som problematiskt samt erbjuder en kandidat till reparation (se kapitel 

3.2.2). I båda fallen, exempel 40 och 41, kommer en variant av uttolkande reparationsinitiativ 

i fråga, nämligen en formulering (se Lindström 2008b: 161). I det förstnämnda utgör J:s första 

tur på rad 1 problemkällan i interaktionen. Det som J menar med pronomenet tuo (rad 1) blir 

otydligt för mottagaren K som initierar och slutför en möjlig reparation i nästa tur. K:s tur på 

rad 3 börjas med en initiering (interjektionen ai) och fortsätts med en reparation (den där 

mocka) som accepteras av J i hens nästa tur (rad 4).  

Exempel 40 (S3) 

01 J: nii (.) se on mut ehkä tuo on ihan hyvä et jos siihen saa noita 

varaosia 

03 K: ai den där mocka  

04 J: nii  

I exempel 41 utgör K:s första tur och pronomenet den på rad 1 problemkällan. Mottagaren 

förstår inte vad pronomenet den syftar till och initierar därmed en annanreparation i nästa tur 

(rad 3). Initieringen görs med interjektionen ai som följs av en möjlig reparation (mikroa). J:s 

initiativ och kandidatförståelse accepteras av K på rad 4.  

Exempel 41 (S3) 

01 K: njää men den måst man ha för att dedär (1,2) man kan int annars 

använda den utan klockan  

03 J: ai mikroa  

04 K: jaa 

Exempel 42 från S3 utgör ett exempel på en reparationssekvens som initieras samt slutförs av 

den andra. K:s tur, speciellt namnet Koivistoisen, på rad 1 är problemkällan. Annanreparation 

initieras och slutförs av mottagaren J genast i nästa tur. Reparationen initieras lexikalt med 

partikeln eiku och följs av en direkt annanreparation Onnibussi (rad 2).  
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Exempel 42 (S3) 

01 K: hmm (.) de e den här (2,0) Koivistoisen 

02 J: eiku Onnibussi 

03 K: hmm 

I exempel 43 initieras reparationen med ett öppet reparationsinitiativ med vilka hänvisas till 

initieringar som riktar sig mot hela föregående tur utan att lokalisera någon viss del av turen 

som problematisk (se Haakana 2011: 36). I detta exempel använder talaren K ett öppet 

reparationsinitiativ va sa du för att indikera ett problem som uppstår i J:s första tur. Initiativet 

va sa du samt skratt i J:s problematiska tur indikerar att problemet antagligen ligger vid 

hörbarhet. Reparationen slutförs aldrig varken av talaren J eller mottagaren K och lämnar 

problemet därmed utan någon lösning, vilket också är möjligt i reparationssekvensens sista 

fas (se Schegloff 2000: 207).  

Exempel 43 (S3) 

01 J: oisko kaikki *koneet siin* ((skratt)) 

02 K: *va sa du*  

03 J: tai no mikroaaltouuni nii se on viel 

04 K: jaa 

Exempel 44–45 är hämtade från S4. I exempel 44 är det fråga om en direkt annanreparation. M:s 

uttryck kolmetoista kilsaa på rad 1 utgör problemkällan i interaktionen. I nästa tur gör 

mottagaren L en annanreparation genom att ersätta det felaktiga antalet kilometer med ett rätt 

antal tolv. Detta accepteras av M i nästa tur (rad 3).  

Exempel 44 (S4) 

01 M: ((skratt)) mut silti sä jaksoit vielä kolmetoist kilsaa 

02 L: tolv 

03 M: nii just 

Talaren M initierar en annanreparation i exempel 45 med ett öppet reparationsinitiativ mitä 

(rad 2). På grund av överlappande tal av talarna L och M (rad 1–2) har M utmaningar med att 

höra L:s tur vilket resulterar i annaninitierad reparation. Självreparationen görs i följande tur 

av L med hjälp av upprepning av hela uttrycket som blev ohörbart.  
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Exempel 45 (S4) 

01 L: [(      ) 

02 M: (     )] (2,0) mitä  

03 L: ha ni vari friska  

04 M: joo (.) joo ollaan oltu (.) kyl vain 

5.1.2.4 Självinitierad reparation i tredje tur och i tredje position 

Till näst analyseras reparationssekvenser i vilka självreparationen görs i tredje tur. Exempel 

46–47 är från S3 och exempel 48 från S4. I alla dessa exempel är det fråga om självreparation 

i tredje tur, dvs. om en försenad reparation (se Sorjonen 1997: 134). I dialogerna förekommer 

det inte självinitierad reparation i tredje position (se kapitel 3.2.1). I exempel 46 utgör K:s tur 

på rad 3 problemkällan i interaktionen. Talaren K reparerar sig själv i tredje tur på rad 5 även 

om mottagarens föregående tur inte tyder på något problem på rad 4 (niinpä). I fråga är en 

preciserande självreparation, vilket signaleras av det preciserande uttrycket jag menar.  

Exempel 46 (S3) 

01 J: nii (.) mut se ei ollu kyllä paljosta kiinni ettei se vanha ois 

mahtunu  

03 K: undrar hur dom har så små  

04 J: niinpä 

05 K: jag menar att int (.) va dedär heller nåt stort hål  

06 J: nii  

I exempel 47 initierar talaren J en självreparation i tredje tur. Självreparationen på rad 3 

initieras med en kombination av två lexikala initieringselement tai siis, vilket är en vanlig 

kombination av initieringselement av självreparation i finskan (se Sorjonen & Laakso 2005: 

265). På samma rad slutför talaren J sin självreparation genom att ersätta presensformen 

matkustaa med imperfektformen matkusti.  

Exempel 47 (S3) 

01 J: hmm (1,0) mut jokuhan sielläki matkustaa 

02 K: hmm 

03 J: tai siis matkusti  
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I exempel 48 reparerar talaren M sig själv på rad 3 fast mottagarens tur på rad 2 tyder på att 

M:s första tur är förstådd. Initieringen av självreparation görs lexikalt med den preciserande 

partikeln tai (se Henricson 2013). På rad 3 slutför talaren M sin självreparation genom att 

komplettera sitt ursprungliga uttryck på rad 1 (tommonen markkinointiajatus).  

Exempel 48 (S4) 

01 M: joo (.) must seki aika kiva tommone (1,0) markkinointijuttu 

02 L: joo  

03 M: tai tommonen markkinointiajatus  

04 L: hmm 

5.1.2.5 Sammanfattning av resultaten från dialogerna 

I båda dialogerna förekommer flera reparationssekvenser som initieras och slutförs av talaren 

själv inom en TKE. Problem som repareras på denna plats i dialogerna ligger oftast i talarens 

språkliga produktion. De vanligaste lexikala initieringselementen som används i dialogerna är 

partiklarna eller kombinationer av partiklarna tai/eller och siis/alltså. Till skillnad från 

gruppsamtal används partikeln eiku märkbart färre i dialogerna. De vanligaste icke-lexikala 

initieringselementen som används i S3 och S4 är pauser samt avbrytning av ord eller uttryck. 

I S4 förekommer det mycket överlappande tal på grund av att samtalet förs på distans på 

Teams. I S4 behandlas problem som orsakas av överlappning med upprepning (se exempel 

33–34), vilket stöder Haakanas et al. (2016) konstateringar gällande reparation som vanligtvis 

följer överlappande tal.  

I S3 och S4 sker ett par reparationssekvenser i turövergångsområdet. På denna plats initieras 

självreparation lexikalt med partikeln eller/tai, vilket är i enighet med Lindströms (2008b: 

153) och Sorjonens (1997: 121) iakttagelser. I mitt material används turövergångsområdet för 

att komplettera det ursprungliga uttrycket (se exempel 38–39).  

Reparationssekvenser som initieras av den andra i nästa tur räknad från problemkällan 

förekommer i båda dialogerna. Reparationssekvenser som initieras på denna plats är fler i S3 

än i S4. Detta kan bero på att S3 sker mellan ett äkta par, vilket kan innebära att 

samtalsdeltagarna upplever det som acceptabelt att korrigera varandra. Samtalsdeltagarna i S4 

är nära vänner till varandra, vilket kan förklara varför det förekommer annanreparation också 
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i detta samtal. I S3 initieras en annanreparation oftast med en formulering, en variant av 

uttolkande reparationsinitiativ (se exempel 40–41). Enligt Sidnells (2010: 118) skala är 

uttolkande reparationsinitiativ de starkaste av alla reparationsinitiativ. Dessa starka initiativ 

används inte i S4 i vilket i sin tur används direkt annanreparation (se exempel 44) och öppna 

reparationsinitiativ (se exempel 45).  

I dialogerna förekommer det reparationssekvenser i vilka självreparationen görs i tredje tur 

men inte en enda sekvens i vilken reparationen görs i tredje position. Som initieringselement 

används bara lexikala element eller kombinationer av sådana element, t.ex. partiklarna 

eller/tai och alltså/siis (se exempel 47–48).  

I S3 och S4 förekommer det inte ett enda fall i vilket reparation initieras i fjärde turposition av 

en annan part. Detsamma gäller också gruppsamtalen S1 och S2 (se kapitel 5.1.1.5). Mina 

resultat gällande både gruppsamtal och dialoger stöder Schegloffs (1992) konstateringar om 

att dessa slags reparationssekvenser är sällsynta oberoende av hurdant samtal det är fråga om.  

5.2 Receptiv flerspråkighet som kommunikationssätt  

I detta kapitel presenterar jag resultaten av innehållsanalysen och svarar på den tredje 

forskningsfrågan. Resultaten presenteras enligt följande kategorier: kommunikation mellan 

samtalsdeltagarna, kommunikationssättet i förhållande till andra, fördelar och utmaningar, 

förutsättningar och förhållandet till L2 (finska eller svenska). 

5.2.1 Kommunikation mellan samtalsdeltagarna 

En tvåspråkig kommunikation mellan talare av finska och svenska är ett exempel på den 

inlärda receptiva flerspråkigheten (se kapitel 3.1). I fråga om hur de intervjuade av S3 

beskriver sitt sätt att kommunicera med varandra, konstaterar både J och K att för det mesta 

pratar J sitt modersmål finska och K sitt modersmål svenska. Detsamma gäller också de 

intervjuade av S4 men dessutom beskriver L och M sitt kommunikationssätt vara ganska fritt 

och med glimten i ögat ibland litet kaotiskt. De intervjuade är konsekventa med användning 

av sitt modersmål också i skrift. Detta stöder Castréns (2012: 57) konstatering att för en 

lyckad receptivt flerspråkig kommunikation krävs att samtalsdeltagarna håller sig konsekvent 

till sina modersmål.  
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Båda paren som intervjuades har nästan alltid kommunicerat på ett receptivt flerspråkigt sätt. 

Vännerna L och M har gjort ett medvetet beslut att använda sina modersmål i interaktionen 

med varandra. Före detta har det gemensamma språket varit svenska. Att de har gjort ett 

medvetet val att använda RM stöder tidigare forskning och dess resultat (se Ribbert & ten 

Thije 2007, Braunmüller 2007 & Castrén 2012). J och K nämner att när deras barn föddes 

gjorde de också ett medvetet beslut att båda skulle använda sitt modersmål, vilket de för det 

mesta gjorde redan tidigare utan någon särskild överenskommelse. Att RM används helt 

spontant är inte omöjligt men enligt Braunmüller (2007: 26) är det dock sällsynt.  

I fråga om varför detta slags kommunikationssätt används nämner alla intervjuade att det är 

mycket lättare och mer naturligt för en att använda sitt modersmål. Detta är i enighet med 

Braunmüllers (2013: 221) iakttagelse att med modersmålet kan språkanvändare uttrycka sig 

lätt, fritt, kreativt och tydligt i de flesta sammanhang:  

K: Det kommer väl från modersmålet, det är ganska naturligt för J att prata finska och för 

mig att prata svenska.  

 

L: Mä just ehkä huomasin et ehkä M:lle vois olla helpompi tai niinku luonnollisempi puhuu 

suomea ni sit mä jossain kohtaa vaa sanoin et nii sä voit kyl puhuu mulle suomee jos sä 

haluut.  

5.2.2 Kommunikationssättet i förhållande till andra 

Den intervjuade J använder RM som ett kommunikationssätt också med K:s far. Varken L 

eller M använder en receptivt flerspråkig kommunikationsform med någon annan än med 

varandra. J och K har aldrig stött på några reaktioner hos andra människor eller åhörare 

gällande deras tvåspråkiga kommunikationssätt medan L:s och M:s sätt att kommunicera har 

någon gång väckt undran speciellt utomlands där människorna har frågat vilket språk de talar. 

L och M berättar dock att om de är i sällskap med flera människor brukar de båda tala finska 

för att inte förvirra andra: 

M: Monesti meki puhutaa kyl suomee, tai siis L myös puhuu suomee, et jos siin on monta 

ihmistä. Se on jotenki selkeintä.  



 

 

 

 
52 

5.2.3 Fördelar och utmaningar 

De intervjuade nämner flera fördelar med en receptivt flerspråkig kommunikationsform. Som 

sagt upplever de intervjuade att det är mer naturligt för en att använda sitt modersmål än något 

annat språk: 

M: Sillä omalla kielellä pysty olee niin paljon silleen enemmän oma itsensä. On huomattavasti 

luonnollisempi puhua sillä omalla äidinkielellä. 

J: Ainakin se varmasti on hyvää et pystyy omalla äidinkielellä puhumaan. Saa ilmastua 

paremmin itseään.  

En annan fördel som J och K tar upp är att när man som förälder konsekvent håller sig till sitt 

modersmål har barnen också möjlighet att lära sig två språk: 

K: Joo de stämmer men största nyttan är väl egentligen för barnen att dom lär sig två språk 

och att dom kan båda lika bra. 

J: Nii ihan totta.  

Samtidigt har samtalsdeltagarna möjlighet att upprätthålla sina kunskaper åtminstone på något 

sätt i det andra språket som L:s och M:s kommentarer nedan visar. På samma sätt har också 

Braunmüller (2007: 40) och Lüdi (2013: 147) konstaterat att RM kan vara till hjälp i inlärning 

av L2 eller något annat språk. 

L: Mä tajusin et mähän voin sit kans puhuu sulle ruotsii, et sit sä voit ylläpitää sitä ruotsia. 

Just et se voi olla myös tapa harjotella kieltä.  

M: Must se oli ihan mainio idis ja must on ihanaa, et me ollaan päädytty tämmöseen. Tää 

toimii hyvin ja ihana ajatus viel L:ltä, et mä opin myös ruotsia ja pystyn paremmin 

ylläpitämään sitä kieltä.  

En till fördel som nämns av L och M är att RM och användning av två språk möjligen 

utvecklar hjärnan. Enligt Kaivapalu och Muikku-Werner (2010: 71) samt Braunmüller (2013: 

215) är personer som kommunicerar på ett flerspråkigt sätt mer flexibla och språkmedvetna 

språkanvändare till vilket L:s kommentar försiktigt också refererar till: 

L: Molemmille varmaan tämmönen kehittää vähän aivoja, et ku tavallaan joutuu välillä 

kääntämään mielessään. Luulen, et tämmösessä pitää olla sillee aika skarppina.  
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Alla dessa kommentarer av de intervjuade gällande fördelar med RM stöder Pilkes och Viks 

(2017) resultat som visar att den tvåspråkiga kommunikationsformen upplevs ofta som 

positivt av deltagarna. I fråga om utmaningar med RM som kommunikationssätt nämner de 

finskspråkiga intervjuade att det ibland uppstår problem med språkförståelse. Dessa 

situationer löses ändå snabbt eftersom både J och M känner att det är lätt att fråga eller be om 

förtydligande av den andra:  

J: No välillä on ollu, etten välttämättä ymmärrä jotain sanaa, mut sit mä voin aina kysyä, että 

mitä se tarkottaa. Että semmosia tulee joskus.  

 

M: No ehkä aina ei ymmärrä jotain sanaa ni sit kysyy. Me ollaan tunnettu niin pitkään et voi 

just helposti silleen kysyä, jos ei ymmärrä.  

5.2.4 Förutsättningar 

Språkmedvetenheten som är ett krav för RM består bland annat av att samtalsdeltagarna är 

medvetna om att denna slags kommunikationsform överlag finns (Blees & ten Thije 2017: 

333). Detta krav uppfylls i kommunikationen mellan vännerna L och M. L visste att hens 

mors morföräldrar hade använt RM som kommunikationsform och att denna slags 

kommunikation kunde fungera, vilket ledde till att L föreslog till M att de kan båda använda 

sina modersmål:  

L: Siihen ehkä vaikutti mun äidin isovanhemmat, et mä tiesin, et he oli just puhunu silleen, kun 

toinen oli ruotsinkielinen ja toinen suomenkielinen. Et ehkä siin oli sellanen ajatus taustalla, 

et ei se oo mikään niinku mahoton ajatus.  

De intervjuade påpekar att en förutsättning för en lyckad RM är att samtalsdeltagarna kan det 

andra språket tillräckligt bra. Med detta hänvisar de intervjuade till en av Bahtina-Jantsikenes 

(2013: 79) sociolingvistiska faktorer, nämligen kompetens i L2 (L2 proficiency).  

L: Et jos on vaikee tuottaa sitä kieltä, mut jos kuitenki ymmärtää riittävän hyvin ni se voi 

toimii.  

K: Det måst vara ganska starkt dedär språke, jag menar att båda har starkt språk. Om den 

ena har svagt språk så då lyckas den säkert int.  
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En annan sociolingvistisk faktor som Bahtina-Jantsikene (2013: 79) sätter som ett krav för 

RM är attityder till L2. Denna aspekt lyfts också upp av L och M:  

L: Kyl mä luulen, että se onnistuis jos oikeesti yrittäis ja haluis, et ehkä se on enemmänkin 

asennekysymys. Tuntuu, et jotku sillee vähän reagoi, et aijaa onpas vähän tommosta sekavaa 

M: Joo asenne on kyl merkittävä. Pitää vähän olla semmoseen niinku joustava tai jotain 

sellaseen ehkä välillä vähän sekavaan kommunikointiin. Et se ei aina oo semmosta miten se 

normaalisti menee. Ja sit tietty molempien osapuolien pitää osata niit molempia kieliä. 

I samma kommentar lyfter M fram att samtalsdeltagarna ska vara beredda för kommunikation 

som ibland inte är så tydlig och efterlyser flexibilitet hos samtalsdeltagarna. Detta stöder 

Braunmüllers (2013: 215) iakttagelser att samtalsdeltagarna ska vara flexibla språkanvändare 

för att RM ska lyckas.  

Castrén (2012: 57) har påpekat att samtalsdeltagarna ska konsekvent använda sina modersmål 

och denna aspekt lyfts också fram av J:  

J: Täytyy olla mahdollisimman selkeät sävelet puhujien välillä. Molemmilla on oma kieli ja sit 

on hyvä, että molemmat puhuu sit sitä omaa kieltä esimerkiks lapsille johdonmukasesti. Ettei 

se sekotu silleen. 

5.2.5 Förhållandet till L2 (finska eller svenska)  

De intervjuade intervjuades också om deras relation till L2, i detta fall antingen till finska 

eller svenska. Frågorna ställdes om sociolingvistiska faktorer: de intervjuades kunskaper i L2, 

utsättning för L2 samt attityder till L2 (se Bahtina-Jantsikene 2013).  

Båda finskspråkiga intervjuade J och M undervärderar sina kunskaper i svenska, speciellt i 

talad svenska, medan deras svenskspråkiga samtalspartner K och L berömde deras kunskaper 

i svenska:  

K: No men du pratar bra svenska bara du pratar.  

J: Niin no. Paremmin mä ymmärrän sitä, kun puhun. Mutta kyllä se puhuminenkin onnistuu, 

jos vaikka töissä pitää puhuu, mutta ei se niin kivalta aina tunnu. Ois pitäny vaan aina 

rohkeemmin puhua niin olis varmasti se kielitaitoki parempi. Mutta näinkin oon pärjänny. 
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L: M siis osaa hirmu hyvin ruotsia, mut se on ehkä just se puhuminen, mikä jännittää. 

M: Noo en nyt tiedä (naurua) ”osaa ja osaa”.  

Dessa kommentarer visar att finskspråkiga J och M inte så självsäkra på att själva producera 

svenska och upplever sig ha starkare receptiva kunskaper i svenska. De receptiva kunskaperna 

utgör endast en nivå av språkkompetensen (se Kaivapalu & Muikku-Werner 2010: 89) och J:s 

och M:s kommentarer ovan tyder på att de också inser detta.  

Den andra sociolingvistiska faktorn är utsättning för L2 (Bahtina-Jantsikene 2013). J berättar 

att hen har lärt sig förstå svenska just på grund av att hen har blivit utsatt för språket varje dag 

och i olika sammanhang:  

J: Mun on ollu pakko oppia ruotsia, kun ollut vanhempainiltoja ja semmosia lasten pakollisia 

asioita. Siellä yrittäny ymmärtää, että on kyllä saanut semmosta kunnon kielikylpyä. Ja kuulen 

siis muutenki joka päivä ruotsia niin siinä on oppinu tosi paljon. K puhuu kotona ruotsia ja 

sitte K:n vanhempien kanssa mä oon puhunu suomea ja muut sitte ruotsia.  

Också M har blivit utsatt för svenska speciellt under sina studier på en svenskspråkig 

högskola. Numera använder hen inte så mycket svenska men hen är glad över att få 

upprätthålla sina språkkunskaper i kommunikation med L:  

M: Sillon kouluaikoina tuli käytettyy pääasiassa ruotsii, mut valitettavasti nyt aika vähän 

arkena. Mut onneks tällee L:n kanssa pystyy ylläpitää ees jonki verran.  

Attityder till L2, som är den tredje sociolingvistiska faktorn (se Bahtina-Jantsikene 2013), 

påverkade också M:s beslut att söka till en svenskspråkig högskola. Hen berömmer sina lärare 

som hade en positiv påverkan på hens studiemotivation samt fortsatta studier på svenska:  

M: Mä oon vaan koulussa opiskellu ruotsii. Meil oli aivan ihanat ruotsin kielen opettajat, 

varsinki lukiossa. Mä luulen, et se vaikutti just et hakee opiskelee ruotsiks. Sinne tunneille oli 

aina tosi kiva mennä ja opiskella ruotsii. Ja sitte tuliki idis, et vois hakee opiskelee samalla 

sitä kieltä, ja samalla sit sitä alaa, mikä kiinnosti.  

K har också positiva minnen av undervisning i L2, i detta fall finska:  
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K: Att lära mig finska har aldrig varit besvärligt, de har gått sådär ganska automatiskt. Sen 

hade vi en bra finsklärare i skolan att det var riktigt roligt. Sen lärde vi oss bra finska. Vi fick 

bra skolning om grammatik och allt.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla intervjuade delade bara positiva minnen och 

erfarenheter av inlärning av L2, vilket tyder på att de är positivt inställda till L2. Som M:s och 

K:s kommentarer visar kan läraren också ha en viktig påverkan på inlärarnas attityder till 

språkinlärning.  

6 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel sammanfattar jag resultaten i form av diskussion samt analyserar kvaliteten av 

undersökningen genom att bedöma trovärdigheten. Syftet med min avhandling var att 

kartlägga hurdana reparationssekvenser det förekommer i receptivt flerspråkiga finsk-svenska 

samtal samt att utreda varför ett sådant sätt att kommunicera används i de undersökta 

samtalen.  

Självinitierad reparation inom en TKE är den första möjliga platsen för talaren själv att 

initiera och slutföra en reparation (se Sorjonen 1997) och därför utgjorde denna plats den 

vanligaste platsen också i mitt material för talaren att initiera en självreparation. Resultaten 

gällande denna initieringsplats i gruppsamtalen och dialogerna var till största delen i linje med 

varandra. De vanligaste lexikala initieringselementen på denna plats var partiklarna eller 

kombinationer av partiklarna eller/tai och siis/alltså. Till skillnad från gruppsamtalen 

användes partikeln eiku, en markör för turintern självreparation (se Henricson 2013), 

märkbart färre i dialogerna. Både i gruppsamtalen och dialogerna var den vanligaste icke-

lexikala initieringen av självreparation på denna plats avbrytning av ord eller uttryck, vilket 

stöder Sorjonens och Laaksos (2005: 245) iakttagelser.  

I mitt material förekom bara ett par reparationssekvenser som initierades av talaren själv i 

turövergångsområdet. Initieringselement som användes på denna plats var lexikala: partikeln 

eller/tai eller en kombination av olika partiklar. Därmed stöder mina resultat Lindströms 

(2008b) och Sorjonens (1997) konstateringar gällande denna initieringsplats.  
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Det fanns skillnader mellan samtalen när det gäller annaninitierad reparation. 

Reparationssekvenser som initierades av den andra i nästa tur förekom i gruppsamtalet S1 och 

dialogerna S3 och S4. I det arrangerade gruppsamtalet S2 förekom det inte en enda sekvens 

som initierades av en annan part. Detta resultat kan motiveras med samtalets karaktär som ett 

arrangerat samtal (se kapitel 4.1) samt samtalsdeltagarnas relation till varandra. 

Annanreparation på denna plats initierades oftast med uttolkande reparationsinitiativ och 

därmed skiljer sig mina resultat från Sidnells (2010: 119) konstatering att öppna 

reparatiosinitiativ är de oftast förekommande annaninitiativen av reparation. Uttolkande 

initiativ som uppfattas som de starkaste av Sidnell (2010: 118) användes inte i S4. Andra 

resurser som mottagaren använde i samtalen för att inleda en reparation var öppna 

reparationsinitiativ, utfrågande reparationsinitiativ samt direkt annanreparation.  

I alla de undersökta samtalen förekom reparationssekvenser i vilka självreparationen gjordes i 

tredje tur. Självinitierad reparation i tredje position var i sin tur inte vanligt förekommande i 

materialet, eftersom det bara förekom en sådan sekvens i ett av samtalen. På dessa platser 

användes bara lexikala initieringselement eller kombinationer av sådana element, t.ex. 

partiklarna eiku, alltså/siis och eller/tai.  

Varken i gruppsamtalen eller dialogerna förekom det annaninitierad reparation i fjärde 

turposition. Detta resultat är i enighet med tidigare forskning som fastställer att reparation 

som initieras på denna plats är sällsynt oberoende av språket som samtalet förs på eller antalet 

samtalsdeltagare (se Schegloff 1992, Lindström 2008b, Sorjonen 1997). 

Sammanfattningsvis kan man gällande den första forskningsfrågan konstatera att mina 

resultat följer Schegloffs et al. (1977) preferens för självreparation. Oberoende av vem som 

initierade en reparation, ledde initieringen oftast till självreparation både i gruppsamtalen och 

i dialogerna. De vanligaste initieringsplatserna av reparation i mitt material var inom en TKE 

och i tredje tur, dvs. platser som möjliggör initiering av reparation för talaren själv. Generellt 

förekom det färre reparationssekvenser i S2 och S4 än i de två andra samtalen. Detta kan bero 

på att både S1 och S3 förs mellan familjemedlemmar då det kan upplevas mer acceptabelt av 

samtalsdeltagarna att reparera sig själva samt andra.  



 

 

 

 
58 

I mitt material markerades för det mesta problem som uppstår vid talarens språkliga 

produktion med reparationsinitiativ. Detta problem uppstod på alla initieringsplatser men 

problem som reparerades inom samma TKE hade oftast med talarens språkliga produktion att 

göra. Bara i dialogerna S3 och S4 förekom det ett par reparationssekvenser i vilka markerades 

problem med hörbarhet. Överlappning är vanligt i alla slags samtal (se Haakana et al. 2016) 

men speciellt i S4 förekom det mycket överlappande tal möjligen på grund av att samtalet 

fördes på distans. Överlappning resulterar ofta i problem med hörbarhet, vilket förklarar 

varför sådana problem uppstod i S4. I dialogerna behandlades problem vid hörbarhet med 

upprepning eller med öppna reparationsinitiativ, vilket är i linje med Haakanas et al. (2016) 

resultat. 

I materialet förekom det inte en enda reparationssekvens som hade med språkförståelse att 

göra. Materialet bestod av receptivt flerspråkiga, noggrannare tvåspråkiga, samtal och därför 

kunde man lätt anta att problem uppstår vid språkförståelse om den andra inte har tillräckliga 

kunskaper i det andra språket. Min hypotes var dock att brister i språkkunskaper i dessa 

samtal inte orsakar problem i interaktionen eftersom samtalsdeltagarna ska vara väldigt 

språkmedvetna om båda språken som används och därmed vara skickliga språkanvändare. 

Således stämmer detta resultat med min hypotes även om de finskspråkiga intervjuade 

nämnde själva att de ibland har svårigheter med att förstå det andra språket svenska (se 

kapitel 5.2.3). Detta kom inte fram i samtalsmaterialet.  

Det är viktigt att påpeka att gränsen mellan problem vid hörbarhet och förståelse inte alltid är 

så tydlig att dra (se Haakana 2011, Kurhila & Lilja 2017). Därför baserar sig dessa slutsatser 

bara på min egen analys. På basis av mina och von Etters (2017) resultat kan man ändå 

konstatera att reparationssekvenser i vilka man markerar problem med språkförståelse inte är 

vanliga i receptivt flerspråkiga samtal.  

Mitt andra undersökningsobjekt var att analysera intervjuer för att klargöra varför ett receptivt 

flerspråkigt kommunikationssätt används i samtalen. De intervjuade var medvetna om att 

deras kommunikationssätt är receptivt flerspråkigt, noggrannare tvåspråkigt. De nämde att de 

använder sina modersmål konsekvent i kommunikationen med varandra, vilket också är ett 

krav för en lyckad receptivt flerspråkig kommunikation (se Castrén 2012: 57). Båda av de 

intervjuade paren hade gjort ett medvetet beslut att kommunicera var på sitt modersmål i 
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interaktionen med varandra. Att de hade gjort ett medvetet val att använda RM stöder tidigare 

forskning och dess resultat (se Ribbert & ten Thije 2007, Braunmüller 2007). De intervjuade 

använder RM som kommunikationssätt eftersom de upplever det som lättare och mer naturligt 

att använda sitt eget modersmål i stället för L2. Detta är i enighet med Braunmüllers (2013: 

221) iakttagelser att med modersmålet kan språkanvändare uttrycka sig lätt, fritt, kreativt och 

tydligt i de flesta sammanhang.  

Flera fördelar med RM som kommunikationssätt nämndes av de intervjuade. Som sagt 

upplevde de att det är mer naturligt för en att uttrycka sig på modersmålet. En annan fördel 

som togs upp av det andra paret var att när man som förälder konsekvent håller sig till sitt 

modersmål har barnen också möjlighet att lära sig två språk. Den tredje fördelen som 

nämndes var att samtalsdeltagarna har möjlighet att upprätthålla sina kunskaper i det andra 

språket med hjälp av denna slags kommunikationsform, vilket stöder tidigare forskning (se 

Braunmüller 2007: 40, Lüdi 2013: 147). De intervjuade konstaterade att RM och användning 

av två språk i interaktionen möjligen utvecklar hjärnan. Detta stöds av Kaivapalus och 

Muikku-Werners (2010) samt Braunmüllers (2013) iakttagelser att personer som 

kommunicerar på ett flerspråkigt sätt är mer flexibla och språkmedvetna språkanvändare än 

personer som kommunicerar med ett språk. De finskspråkiga intervjuade nämnde bara en 

utmaning med RM som kommunikationssätt, nämligen ibland förekommande problem med 

språkförståelse. Annars kommenterades RM som kommunikationsform bara positivt av de 

intervjuade, vilket stöder också Pilkes och Viks (2017) tidigare forskning om tvåspråkig 

interaktion. 

Medvetenhet om RM som en möjlig kommunikationsform är ett av kraven för RM (Blees & 

ten Thije 2017: 333). Detta krav uppfylls i kommunikationen mellan intervjuparen. Ett annat 

krav som nämndes av de intervjuade är att samtalsdeltagarna ska ha tillräckliga kunskaper i 

det andra språket, med vilket hänvisas till kompetens i L2 (se Bahtina-Jantsikene 2013: 79). 

De finskspråkiga intervjuade upplevde sig ha bättre receptiva än produktiva kunskaper i 

svenska. De insåg att de receptiva kunskaperna endast utgör en nivå av språkkompetensen, 

vilket Kaivapalu och Muikku-Werner (2010: 89) också har lyft upp. De intervjuade nämnde 

också att samtalsdeltagarna ska vara öppet inställda till RM som kommunikationsform samt 
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till det andra språket. Detta gäller en annan av Bahtina-Jantsikenes (2013) sociolingvistiska 

faktorer, attityder till L2.  

Syftet med detta arbete var inte att försöka visa att tvåspråkiga eller reseptivt flerspråkiga 

samtal är på något vis bättre eller sämre än enspråkiga samtal. Receptiv flerspråkighet är dock 

en möjlighet till att bättre synliggöra tvåspråkighet i Finland. Bahtina-Jantsikene (2013: 20) 

föreslår också att kännedom om olika flerspråkiga kommunikationssätt till och med kan 

minimera luckan mellan talare av olika modersmål och hjälpa skapa ett samhälle med 

flerspråkiga medborgare.  

I avhandlingen har jag motiverat mitt val av teoretiska perspektiv och begrepp i förhållande 

till undersökningens syfte, beskrivit hur undersökningen har genomförts samt besvarat och 

diskuterat frågeställningarna. Således har kriteriet på trovärdighet uppfyllts. Det är viktigt att 

beakta att mina resultat baserar sig på bara fyra samtal och två intervjuer och därför går det 

inte att generalisera resultaten mer omfattande. Mina resultat stöder dock tidigare forskning 

gällande reparation samt receptiv flerspråkighet. Reparation har beforskats mycket under åren 

men inte så omfattande just i receptivt flerspråkiga samtal. Ett intressant ämne att forska 

vidare i skulle därför vara att undersöka flera receptivt flerspråkiga samtal i olika språkpar 

och jämföra dem ur reparationens synvinkel.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Transkriptionsnyckel  

[   överlappning inleds 

]   överlappning slutar 

=   1. yttranden hakas på varandra utan hörbar paus  

   2. yttrandet fortsätter på en annan rad 

(.)   en mikropaus = en paus under 0,2 sekunder 

(1,2)   en paus uttryckt i sekunder 

ja:a   legatouttal (kolon mellan två identiska vokalljud) 

ja:   förlängt ljud (kolon efter ett vokal- eller konsonantljud) 

ja:   förlängt vokalljud med samtidig tonuppgång 

ja   betonad stavelse 

#ja#   tal med knarr i rösten 

*ja*   tal med skratt i rösten 

”ja”   förställd röst (t.ex. vid återgivet tal) 

JA   högre röststyrka än i omgivande tal (kort segment) 

+ja+   högre röststyrka än i omgivande tal (längre segment) 

°ja°   lägre röststyrka än i omgivande tal 

>ja<   snabbare tal än i omgivande tal 

<ja>   långsammare tal än i omgivande tal 

ja-   plötsligt avbrott 

ju’nte   kontraherad uttalsform (’ju inte’) 

.ja   ordet sägs på inandning 
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.h/.hh   inandning (kortare/längre) 

h/hh   utandning (kortare/längre) 

pt   smackande ljud 

(ja)   transkriptionen är osäker 

?:   talarens identitet är osäker 

(   )   ohörbart 

((skratt))  transkriberarens kommentarer 

((...))  transkriptionen fortsätter men är utelämnad 

,   rak intonation (fortsättningston) 

.   fallande intonation 

?   tydligt stigande intonation 

¿   något stigande intonation 

   lokal tonhöjning 

¯   lokal tonsänkning 

Bilaga 2: Undersökningsavtal 

Tutkimussopimus 

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien 

maisteriohjelman opiskelijan Alisa Mäkisen pro gradu -tutkielmaa. 

Tutkimuksen tavoite on tarkastella reseptiivisesti monikielisiä suomi-ruotsi keskusteluja 

keskusteluanalyyttisestä näkökulmasta sekä selvittää haastattelujen avulla, miksi kyseistä 

kommunikointitapaa käytetään osassa tutkituista keskusteluista.  

Tätä sopimusta koskeva aineisto koostuu yhdestä dialogista keskustelijoiden välillä sekä 

yhdestä haastattelusta, jossa molempia keskustelijoita haastatellaan samanaikaisesti tutkijan 

toimesta. Dialogi sekä haastattelu äänitetään ja litteroidaan aineiston järjestämisen ja 
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analysoimisen helpottamiseksi. Tutkimushenkilöiden täyttä anonymiteettiä kunnioitetaan läpi 

koko tutkimuksen.  

Allekirjoituksellani annan tutkimushenkilönä suostumukseni siihen, että tutkija äänittää 

keskustelun sekä sen jälkeen toteutettavan haastattelun ja käyttää kyseistä aineistoa pro gradu 

-tutkielmassaan. Tutkijalla on näin ollen oikeus käyttää keräämäänsä aineistoa tämän 

sopimuksen mukaisesti pro gradu -tutkielmassaan. 

Kaikkea tutkimusaineistoa käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti. Aineisto on 

tarkoitettu vain kyseisen tutkijan käyttöön. Tutkija vastaa aineiston asianmukaisesta 

säilytyksestä ja hävittämisestä tutkimuksen valmistumisen ja pro gradu -tutkielman 

hyväksymisen jälkeen.  

Tutkimushenkilön mahdolliset lisäykset sopimukseen: 

Helsingissä päivämäärä 

Tutkimushenkilön allekirjoitus ja 

nimenselvennös 

Tutkijan allekirjoitus ja nimenselvennös 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

Bilaga 3: Intervjufrågor 

Haastattelukysymykset 

Kysymykset kohdistuvat keskustelijoiden väliseen suulliseen kommunikaatioon, ellei 

kysymyksessä toisin mainita.  

TAUSTATIEDOT 

• Keskustelijoiden välinen suhde 

• Keskustelijoiden tuntemisaika 

• Keskustelijoiden iät 

HAASTATTELUN TEEMAT JA KYSYMYKSET 
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1. Keskustelijoiden välinen kommunikointi 

• Miten kuvailisitte itse tapaanne kommunikoida? 

• Kommunikoitteko aina tällä tavalla (molempien käyttäessä omia äidinkieliään, 

suomea tai ruotsia) keskustellessanne toistenne kanssa? 

• Onko tapanne kommunikoida muuttunut tuntemisenne aikana? Miten? 

• Mistä lähtien olette kommunikoineet keskenänne tällä tavoin? 

• Mistä se sai alkunsa? (tietoinen/tiedostamaton valinta, toisen ehdotus yms.) 

• Miksi kommunikoitte keskenänne kyseisellä tavalla? 

• Miten kommunikoitte kirjallisesti (esim. tekstiviestit, sähköpostit yms.)? Samalla 

tavalla kuin suullisesti/eri tavalla?  

2. Kommunikointitapa suhteessa muihin 

• Kommunikoitteko myös muiden kanssa/muissa yhteyksissä/muissa kielipareissa 

vastaavalla tavalla? Keiden kanssa/missä tilanteissa/missä kielipareissa? 

• Onko kommunikointitapanne herättänyt muissa ihmisissä/kuulijoissa reaktioita? 

Millaisia? 

3. Hyödyt ja haasteet 

• Millaisia hyötyjä koette kommunikointitavallanne olevan? 

• Mikä kommunikointitavassanne on mielestänne parasta?  

• Mikä siinä on haasteellista? Oletteko joskus kohdanneet haasteita tavassanne 

kommunikoida? Millaisia? 

4. Edellytykset 

• Uskotteko, että ketkä tahansa voisivat kommunikoida tällä tavalla? Miksi? 

• Mitä kommunikointitapanne mielestänne edellyttää onnistuakseen?  

5. Suhde toiseen kieleen (L2) (suomi/ruotsi) 

• Miten kuvailisitte suhdettanne toiseen kieleen (suomi/ruotsi)?  
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à toisen kielen osaaminen/taito 

à asenne toiseen kieleen 

à altistuminen L2:lle 

6. Muuta 

• Haluaisitteko kertoa vielä jotain muuta tavastanne kommunikoida? 

7. Jatkokysymykset 

• Jos tulee jatkokysymyksiä, saako niitä esittää myöhemmin? 


