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Babble

Talk rapidly and continuously in a foolish, 

excited, or incomprehensible way.1

Babylon

(chiefly among Rastafarians) a contemptuous 

or dismissive term for aspects of white 

culture seen as degenerate or oppressive, 

especially the police.2

Enligt första Moseboken var det i Babylon som 

Babels Torn utspelade sig.3 Berättelsen handlar 

om ett folk som hade en vision om att bygga 

ett högt torn som skulle nå ända upp till himlen 

och till Gud. På så sätt hoppades de på att få ära 

och beröm. Gud straffade människorna för deras 

övermod genom att skapa språkförbistring på 

jorden. Det ledde till att människorna inte kunde 

förstå varandra och bygget av staden och tornet 

upphörde och människorna skingrades över hela 

världen. Detta är alltså den bibliska förklaringen 

till varför vi människor talar olika språk.

1 Oxford University Press (2018). Oxford 

Dictionaries: English Dictionary, Thesaurus, & 

grammar help. https://en.oxforddictionaries.

com/definition/babble [2018-05-01]

2 Oxford University Press (2018). Oxford 

Dictionaries: English Dictionary, Thesaurus, & 

grammar help. https://en.oxforddictionaries.

com/definition/babylon [2018-05-01]

3 Gamla Testamentet, 1 Mos. 11:1-9.

Förklaring till titeln Babble On
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Sammanfattning

Språk är kultur. Språk är klass. Språk är identitet. 

Språk är makt. I mitt examensarbete har jag 

undersökt språket som maktmedel och hur design 

kan belysa och motarbeta språkligt förtryck. Syftet 

har varit att skapa förståelse kring hur det är att 

vardagligen begränsas av språkbarriärer och hur 

det är att inte få uttrycka sig på sitt modersmål. 

De övergripande frågorna som också utvecklas 

längre ned i texten är: Hur ser maktfördelningen 

ut i ett möte där deltagarna har olika språkliga 

förutsättningar? Hur kan design belysa och 

motarbeta språkligt förtryck? 



Emilia Pudeck Babble On6 7

Innehållsförteckning

1 Inledning       08

 a Syfte       10

 b Avgränsningar     13

2 Designprocess      14

 a Research      14

 b Möte med experter     16

 c Tester       18

  En studie av kroppsspråk   18

  Språkbarriärer i vardagen   21

  Probekit     22

  Resultat av probekit    24

  Workshop     27

 d Idégenerering      28

  Säckpipa     29

  Burktelefon     30

  Megafon     31

3 Designförslag       34

 a Skiss- och idéfas     36 

 b Prototyper och tester     38

  Prototyp 1, skala 1:1    38

  Undersökande av material   40

  Prototyp 2, skala 1:1    42

  Designreferenser    44

 c Resultat      46

 d Vårutställning      48

 e Designförslag situerat     50

 f Förslagets tillhörighet i ämnesfältet industridesign 52

4 Summering och reflektion     54

5 Referenser       56



Emilia Pudeck Babble On8 9

Idag är integration viktigare än någonsin. 

Sedan mottagandekrisen 2015 är det många 

asylsökande och nya svenska medborgare 

som ska integreras i samhället och därför 

är kommunikation, förståelse och kulturellt 

utbyte viktigt. Språk är inte bara ett 

kommunikationsmedel utan också starkt kopplat 

till identitet, klass, historia och kultur. Genom 

språk kan vi utöva makt men också motstånd. 

Ibland kan språkligt förtryck vara subtilt, ibland 

så pass djupt rotat att vi inte ens märker det och 

ibland är det brutalt uppenbart. Förtryck kan ta 

sig många former och språkligt förtryck är en 

form. När språket är starkt kopplat till identitet 

och det blir använt emot dig blir du inte bara 

förminskad på ett personligt plan utan det slår 

mot ditt ursprung, din kultur och din historia.

Nyanlända i Sverige kan känna en oerhörd press 

att lära sig det svenska språket vilket kan ses 

som en viktig aspekt för att kunna integreras i 

det svenska samhället. Att på svenska språket 

handla ett par jeans, boka tid på vårdcentralen 

eller skriva ett mejl är kanske självklara grejer 

för någon som är uppväxt med det svenska 

språket, men för nyanlända kan det vara mycket 

krångligare och mer energikrävande än vad det 

behöver vara.

Med mitt designförslag vill jag belysa 

nyanländas upplevelser av språkbarriärer i en 

mötessituation. Designförslaget ska beskriva 

problematiken i situationen och framförallt 

få personer med ett språkligt övertag att 

reflektera över sitt beteende genom att vända 

på maktfördelningen. Jag har valt att främst utgå 

från samtal och diskussioner med deltagare på 

Hornstulls biblioteks språkcafé när jag utvecklat 

designförslaget. Målgruppen för verksamheten 

är spridd med olika åldrar, nationalitet och 

bakgrund.

1. Inledning
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1a. Syfte

Syftet med projektet är att belysa hur språk 

kan användas som ett verktyg att skapa och 

upprätthålla hierarkier. Genom design vill jag 

försätta individer som vanligtvis befinner sig i 

ett språkligt övertag i ett språkligt underläge. 

På så sätt hoppas jag att de ska få en inblick 

i hur det är att vardagligen begränsas av 

språkbarriärer. Med mitt designförslag vill jag 

framförallt skapa diskussion och få människor 

att reflektera över hur de använder sitt språk i 

olika situationer. För att undersöka detta har jag 

samarbetat med Hornstulls biblioteks språkcafé 

och främst fyra deltagare där. Genom samtal 

och undersökningar tillsammans med dessa har 

jag tagit fram information om språkbarriärer i 

vardagen samt situationer och händelser som 

är extra problematiska. Undersökning har också 

gjorts genom läsning av vetenskapliga artiklar, 

intervjuer och workshops inom områdena språk, 

makt och kommunikation.
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1b. Avgränsningar

I det här projektet utgår jag endast från språket 

som maktmedel och tittar inte på andra 

aspekter såsom kön, etnicitet, sexuell läggning 

och klass som kan bidra till makt i ett möte 

mellan människor. Jag har också valt att endast 

undersöka talspråk och kroppsspråk och i mitt 

designförslag är det dessa jag har försökt att skapa 

barriärer kring. Jag har valt att avgränsa mig till 

ett interaktiv bord som i ett möte begränsar två 

kommunikationssätt: talspråk och kroppsspråk. 

Min roll som designer har i det här projektet 

varit att belysa ett problem genom att formge 

ett bord som visualiserar ämnet och upplevelsen 

av språkbarriärer. Jag har valt att främst utgå 

från informationen jag fått från deltagarna på 

språkcafét och utefter det gjort en personlig 

tolkning av deras upplevelser. Genom mitt 

designförslag hoppas jag kunna skapa reflektion, 

empati och debatt.
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2a. Research
För att få en inblick i hur språkligt förtryck kan 

te sig och hur språkhierarkier har uppstått ur ett 

historiskt perspektiv har jag läst vetenskapliga 

artiklar, utdrag ur böcker och tittat på 

dokumentärer. Här kommer en sammanfattning 

av denna research. 

Idag är det engelska språket ett av de största 

språken i världen och framförallt det mest 

inflytelserika. Anledningen till varför just det 

engelska språket har fått sådan spridning 

beror framförallt på att England tidigare var 

världens ledande kolonialmakt.1 Detta har 

format hierarkier där världsspråken är samlade 

högst upp och de mindre språken längre ner. 

Det är dock inte antalet talare eller länder 

som använder språket som avgör om det är 

ett världsspråk eller inte. Istället kommer den 

språkliga makten från ekonomiskt överläge, 

militär styrka, vetenskaplig och teknisk utveckling 

och dess roll i internationella organisationer. Vad 

som utmärker ett imperialistiskt språk från andra 

språk är alltså att de har stöd av en stark nation.

Språk är komplext och har en stor inverkan på 

människors sätt att tänka, processa information 

och abstrakt tänkande. Enligt artikeln Language 

as a form of subtle oppression among 

linguistically different people in the United 

1 Hamel, R.E. Language empires, linguistic 

imperialism and the future of global languages, 

sid..1-41.(2005).

States of America blir människor som talar 

bruten engelska associerade med lägre klass 

av den dominanta kulturen i USA.2 Författarna 

till artikeln påstår att hur skrivet och talat 

språk tolkas ligger i händerna på den politiska 

makten. Hur etniska minoriteter blir bemötta 

på sitt arbete, i skolan och i livet beror alltså på 

beslutsfattarna. 

Det finns flera exempel på hur språk har använts 

som ett medel för förtryck. Ett exempel berättar 

den Kenyanske författaren och professorn Ngugi 

Wa Thiong’o om. Enligt Thiong’o är den brittiska 

koloniseringen av Kenya fortfarande synlig.3 

Engelska anses fortfarande vara det civiliserade 

språket i Kenya och det är just engelska som 

används i akademiska sammanhang. I början av 

sin karriär som författare skrev Thinog’o böcker 

på engelska för att det var det akademiska 

språket. När han sedan började skriva på 

bantuspråket Kikuyu var reaktionen från 

regeringen brutal. Han blev fängslad och sedan 

tvingad att lämna landet på grund av allvarliga 

hot. Thiong’o har nu levt i exil i Storbrittanien 

och USA sedan 1982 bara för att han skrev på 

sitt modersmål. Han förklarar att kolonisering 

2 Torres-Rivera, E., West-Olatunji, C., 

Conwill, W., Garrett, M.T. and Phan, L.T. Social 

Perspectives primavera, sid.11-28. (2008).

3 Aretakis, L. och Thiong’o, N.W. Så länge 

jag vet var Kenya ligger så mår jag bra, DN [onli-

ne], (2 december 2017). 

2. Designprocess
handlar om att få det koloniserade folket att 

känna sig osäkra genom att ta bort deras språk 

som bär på både minnen och historia. Även om 

Kenya nu är ett självständigt land lever förtrycket 

från det brittiska väldet kvar.

Ett annat exempel är Gloria Anzaldúa som var 

en mexikansk-amerikansk författare som i sin 

bok Borderlands/La Frontera: The New Mestiza 

diskuterar hur identitet är kopplat till sättet vi 

pratar på.4 I boken berättar hon om hur hon 

under sitt liv varit tvungen att kontrollera sitt 

sätt att tala beroende på vilken situationen 

hon befunnit sig i. I skolan var hon tvungen att 

tala engelska och om hon inte gjorde det blev 

hon straffad med kvarsittning. Hon och andra 

studenter som var mexikansk-amerikanska var 

tvungna att gå på språkklasser för att bli av med 

sina accenter.

So, if you really want to hurt me, talk badly 

about my language. Ethnic identity is twin 

skin to linguistic identity - I am my language.5

I dokumentären Kroppsspråkets hemligheter 

diskuteras kroppsspråk och universella gester 

och ansiktsuttryck. Kroppsspråk är kulturellt 

betingat men det finns vissa gester och uttryck 

som är universella för alla människor i hela 

världen.6 Det finns sju ansiktsuttryck som är 

4 Anzaldúa, G. Borderlands: la frontera, 

sid. 33-45. (1987).

5  Anzaldúa, G. Borderlands: la frontera, 

sid. 39. (1987). 
6  D’Eon, G. Kroppsspråkets hemligheter, 

universella och är inprogrammerade i våra 

ansikten och i vår muskulatur. Dessa har varit 

centrala för människans överlevnad. Bortsett från 

de sju ansiktsuttrycken ser alltså kroppsspråket 

olika ut beroende på var i världen man växer 

upp.

Även om ett språk i sig inte är förtryckande kan 

sättet det används på och dess historia göra det 

till ett verktyg för förtryck. Nu när vi lever i en 

allt mer globaliserad värld där engelska är det 

dominanta språket är det viktigt att vi kämpar för 

språklig mångfald. Som författarna diskuterar i 

artikeln Language as a form of subtle oppression 

among linguistically different people in the 

United States of America är språk komplext och 

kan ha en inverkan på människors sätt att tänka 

och processa information.7 Att förlora ett språk 

är därför lika med att förlora vissa kvaliteter som 

kommer med ett språk. Som Thiong’o också 

påstår är språk djupt kopplat till kultur, minnen 

och historia och att förlora det är också att 

förlora ett arv som bör värderas högre för att 

bevara kulturell diversitet.8 

(2017).  

7 Torres-Rivera, E., West-Olatunji, C., 

Conwill, W., Garrett, M.T. and Phan, L.T. Social 

Perspectives primavera, sid.11-28. (2008). 
8 Aretakis, L. och Thiong’o, N.W. Så länge 

jag vet var Kenya ligger så mår jag bra, DN [onli-

ne], (2 december 2017).  
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2b. Möte med experter

Lorna Bartram
Tidigt i projektet kontaktade jag Lorna Bartram 

som har en magister i språk och interkulturell 

kommunikation med inriktning arabiska och har 

jobbat med att utveckla bildstöd för vården.1 

I mitt samtal med henne diskuterade vi hur 

vissa rättigheter fråntas om en person inte har 

möjlighet att kommunicera, speciellt inom 

vården och rättsväsendet. Detta beror främst 

på brist på tolk, verktyg och okunskap bland 

personal på dessa institutioner. Jag frågade 

bland annat varför det inte räcker med verktyg 

som Google Translate och Bartram påstod 

att det absolut är bra och kan användas till 

viss del men att det är svårt att veta exakt hur 

översättningen blir och att nyanseringar i språket 

försvinner. Därför är sådana verktyg inte helt 

tillförlitliga.

Tiia Ojala
Tiia Ojala är lärare i svenska som andraspråk, 

föreläsare samt har tagit fram läromedel för 

svenskundervisning.2 Jag hade möjlighet 

att få en telefonintervju med henne där vi 

diskuterade språk, makt, undervisningsmetoder 

och läromedel för svenska som andraspråk. Tiia 

använder tekniska hjälpmedel som komplement i 

sin undervisning. Exempelvis skriver eleverna på 

datorer så att talsyntes kan implementeras vilket 

1 Lorna Bartram, telefonmöte. 24 januari 

2018.

2 Tiia Ojala, telefonmöte. 22 februari 2018.

gör att eleverna får höra hur det de skrivit låter. 

Enligt Ojala är flera inlärningsmetoder effektivt. 

Ojala påstår att kroppsspråk också kan vara 

användbart men att det dock kan tolkas olika 

beroende på kulturell bakgrund. Dock skadar 

det sällan. Ojala anser också att bilder borde 

användas i större utsträckning men att de också 

kan tolkas olika beroende på bakgrund. Tanken 

är att de läromedel Ojala tagit fram ska rubba på 

de föreställningar som finns kring undervisning 

av nyanlända. I undervisningen idag utgår vi från 

föreställningar och glömmer elevernas kognitiva 

nivå. Som det är nu är undervisningen på en 

barnslig nivå trots att det är vuxna som lär sig. I 

exempelvis SFI-undervisningen är det vanligt att 

vi bara lär ut på svenska men Ojala tror på att 

tillåta modersmål i strikta former för att ge en 

mer nyanserad bild och för att höja statusen på 

andra språk. Detta kallas stöttning. Enligt Ojala 

finns det mycket arrogans hos svenskar och en 

oförståelse kring hur det är att behöva lära sig 

ett nytt språk. De förstår inte hur det är att inte 

kunna använda sitt modersmål eller hur den 

mentala resan nyanlända går igenom ser ut.

Oscar Gustavsson
Oscar Gustavsson är lärare på SFI och i mitt 

samtal med honom berättade han lite om hur 

SFI undervisningen går till och ser ut.3 När jag 

frågade honom hur han tänker kring språk och 

3 Oscar Gustavsson, telefonmöte. 22 

februari 2018.

makt berättar han att det blir väldigt speciellt i 

ett klassrum där vuxna människor är elever. Det 

är lätt att de behandlas som barn eller mindre 

intellektuella på grund av att de inte kan språket. 

Det gäller att aktivt tänka på hur man bemöter 

folk. Jag frågade hur de löser språkbarriärer 

i undervisningen, ifall någon inte förstår eller 

lyckas göra sig förstådd. Först försöker Oscar 

beskriva med andra ord, funkar inte det brukar 

han använda google translate vilket oftast funkar 

okej. Annars kanske det finns någon med samma 

modersmål i gruppen som kan hjälpa till att 

förklara.

Behin Roozbeh
Behin Roozbeh går masterprogrammet i 

visuell kommunikation på Konstfack och 

jobbar nu med sin magisteravhandling.4 

Projektet handlar om att synliggöra bristen på 

representation av andra kulturer inom grafisk 

design. En del av hennes arbete handlar om 

modersmål och hur människor som växt upp 

med två kulturer kan ha en komplex relation 

till sitt modersmål. Komplexiteten kan bero 

på osäkerhet, mellanförskap och strukturer i 

samhället som bidrar till hur vissa språk värderas 

högre än andra. I samtalet diskuterade vi vår 

relation till våra respektive modersmål. När vi 

var små upplevde vi båda det som jobbigt att 

behöva gå på modersmål efter skolan när alla 

4 Behin Roozbeh, möte på Konstfack. 6 

februari 2018.

andra barn var på fritids. Båda tyckte också att 

undervisningen var bristfällig. Vi kom fram till 

att det är tydligt vilka språk som värderas högre 

i skolan och att det är synd att det inte ses mer 

som en tillgång att ha nära till ett annat språk. 
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2c. Tester

En studie av kroppsspråk
För att undersöka hur individer kommunicerar 

när talspråket inte är ett möjligt medel gjorde 

jag en workshop som jag kallade Communicate 

construction.1 Workshopen gick ut på att en 

person skulle instruera en grupp att bygga ihop 

ett tredimensionellt stilleben utan att använda 

ord. Jag hade förberett bilder på tre olika 

stilleben av fem olika föremål. Instruktören som 

var tvungen att stå några meter från bygget fick 

se på bilden av stillebenet och sedan instruera 

gruppen att återskapa det utan att använda 

talspråk. Jag trodde att deltagarna skulle behöva 

mer tid för varje uppställning men de klarade 

1 Workshop med tre klasskompisar, Konst-

fack. 19 februari 2018.

uppgiften väldigt fort. De hittade snabbt ett sätt 

att kommunicera utan ord och ett gemensamt 

språk i gester som beskrev föremålen. Jag insåg 

att det var lite lätta uppställningar, kanske hade 

jag kunnat göra uppgiften svårare genom att ta 

in flera föremål som var mer lika varandra. Gester 

som användes var tummen upp, att nicka och 

skaka på huvudet, ett beskrivande av formen 

med händerna och att rotera armarna för att 

beskriva en vridning eller vändning. Det hade 

varit intressant att testa på människor med olika 

kulturell bakgrund och olika yrken eftersom 

deltagarna i denna workshop var studenter på 

Konstfack. 

Bilder från workshopen Communiacte construction. På översta bilden syns instruktören. 
På bilden under tolkar gruppen instruktörens gester. 

Bilder på de tre stillebenen från workshopen Communiacte construction.
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Hornstulls bibliotek.

Fika som serverades på Hornstulls biblioteks språkcafé. 

Diskussionskort som ibland används på 
språkcafét.

Lista på ord som vi gick igenom under mötet på 
språkcafét.

Språkbarriärer i vardagen

För att få en bättre inblick i hur det är för 

nyanlända att lära sig svenska och lära mig 

mer om vilka språkliga hinder de utsätts för 

i vardagen besökte jag Hornstulls biblioteks 

språkcafé.1 Där träffade jag mötesledarna Kajsa 

och Stefan och de nio deltagarna. Deltagarna 

var i olika åldrar, med olika bakgrund, 

nationalitet och nivå på svenska språket. Jag 

fick möjlighet att berätta lite om mitt projekt 

samt höra när deltagarna berättade om sina 

svårigheter med det svenska språket. Hinder 

som dök upp var uttal, folk tilltalar dem på 

engelska, folk pratar för fort, svårt att hänga 

med i tv-nyheterna, svårt när man hamnar i 

nya situationer, svårt att få jobb och svårt med 

körkortsteorin. Det blev ett väldigt öppet 

1 Hornstulls biblioteks språkcafé, möte 

med ledare och deltagare. 24 januari 2018.

samtal och deltagarna delade gärna med sig 

av deras erfarenheter. En sak som jag fastnade 

vid var när Kajsa som är gammal svensklärare 

kommenterade när en av deltagarna uttryckte att 

det är svårt med uttal. Kajsa nämnde då att det 

egentligen inte är uttalet som är det viktigaste 

för att göra sig förstådd utan att det är viktigare 

med intonation och prosodin, det vill säga 

språkmelodin. Efter mötet visade Kajsa upp olika 

kommunikationsverktyg som de ibland använder 

på mötena. Det var olika diskussionskort med 

frågor som deltagarna skulle svara på och 

diskutera kring. Detta var början på ett längre 

samarbete med Kajsa och Stefan och deras 

språkcafé.
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Probekit
Med ett probekit ville jag undersöka i vilka 

vardagliga sammanhang som nyanlända 

upplever språkbarriärer. Jag delade ut fem kit till 

frivilliga på Hornstulls biblioteks språkcafé under 

mitt andra besök där.1 Jag märkte tydligt när jag 

skulle förklara uppgiften att det redan där blev 

kommunikationssvårigheter. Dels var uppgiften 

i sig svår att förstå men också sättet som 

uppgiften var formulerad på. Jag fick anstränga 

mig för att förklara uppgiften med andra ord och 

jag blev väldigt medveten om hur jag uttryckte 

mig både i tal och kroppsspråk. Ledare och 

deltagare var dock engagerade i att hjälpa till att 

förklara uppgiften. Instruktionerna var följande:

Under en vecka ska du:

1. Beskriva situationer/möten/händelser 

där du upplever språkbarriärer. Du kan 

göra det genom att skriva eller rita. 

Namnge varje situation.

2. Använd leran för att formge känslan du 

upplevde. Fota och skicka till mig med 

namnet på situationen.

3. Beskriv hur du önskar att situationerna 

skulle se annorlunda ut. Använd valfritt 

material i kittet.

1 Hornstulls biblioteks språkcafé, möte 

med ledare och deltagare. 14 februari 2018.

Bild på probekit.

Bild på probekittets innehåll: färgpennor, anteckningsblock, lera, post-it-lappar och kexchoklad.
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Resultat av probekit
Av de fem utdelade probekitten fick jag tillbaka 

fyra stycken och alla hade tolkat uppgiften på 

olika sätt. De flesta hade bara gjort uppgift 

ett, det vill säga beskrivit situationer där 

språkbarriärer upplevs. Bara en person hade 

gjort uppgift två, det vill säga beskrivit känslorna 

i leran. Däremot hade några deltagare beskrivit 

känslorna med ord eller bilder istället. Jag hade 

möjlighet att prata med tre av deltagarna vid 

överlämnandet av kittet om hur de upplevde 

uppgifterna. Den ena tyckte att det var väldigt 

svårt att förstå vad hen skulle göra. Hen hade 

skrivit ner två situationer men när vi väl började 

prata nämnde hen många andra språkbarriärer 

som jag sedan antecknade. Det fanns två 

språkbarriärer som fler än en person hade skrivit 

ner. Dessa var att folk pratar för fort och att folk 

är ohjälpsamma när de frågar om vägen. Andra 

svårigheter som beskrevs var jobbintervju, att 

översätta i huvudet, skriva formella mejl, förstå 

slangord och att folk svarar på engelska trots 

att de pratar på svenska. Vid upphämtandet av 

probekittet hade jag också möjlighet att prata 

med deltagarna som besökte språkcafét den 

gången och flera instämde i att det är svårt när 

folk pratar för fort och många bekräftade också 

att folk tenderar att övergå till engelska trots att 

de själva pratar på svenska.1

1 Hornstulls biblioteks språkcafé, möte 

med ledare och deltagare. 21 februari 2018.



När jag var i T-Centralen då kom en kvinna och 
frågade mig om någonting som jag inte fattar.
I denna situationen blev jag blyg.

När jag började söka efter ett jobb då gick jag 
till många olika företag men alla sa till mig att jag 
måste prata och skriva väldigt bra svenska.
Så jag blev orolig eftersom det kommer ta tid från 
mig att lära mig svenska.

När jag försöker fråga någon på gatan om en 
plats då får jag ingen svar. De förstår vad 
jag säger men de vill inte hjälpa eller svar
på mig. I denna Situationen känner jag mig arg.

Bild från en av deltagarnas anteckningsblock.

En deltagares beskrivning av en känsla 
som upplevdes i en viss situation. 
Material lera.

Bild från en av deltagarnas anteckningsblock.

En deltagare jobbade digitalt genom att göra en pdf 
där den beskrev olika situationer med text och bilder.
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Två klasskompisar demonstrerar hur prototyperna som skapades utifrån scenariot beställa mat på 
restaurang där servitören börjar prata på engelska trots att kunden pratar svenska ska användas. 
Till vänster en tratt som öppnas och stängs beroende på språket som används och till höger ett par 
hörselkåpor som öppnas och stängs beroende på vilket språk personen blir tilltalad med.

Tre bilder på prototyper från workhopen. Bilden till vänster är ett bord med en inbyggd sufflör som ska 
användas under intervjuer. I mitten är en digital karta som kan användas som verktyg när man frågar folk 
om vägen. Till höger är ett verktyg som ska hjälpa en att hitta matvaror i mataffären.

Workshop
Efter detta gjorde jag en workshop för att 

undersöka sätt att överkomma de språkbarriärer 

som uppstod i situationerna som beskrevs i 

probekitten.1 Den gick ut på att göra snabba 

prototyper utifrån dragna teman. Genom att dra 

en lapp från tre olika högar; situation/händelse, 

språkbarriär och egenskap fick deltagarna på 10 

minuter skapa en prototyp kopplad till lapparna. 

Jag blev speciellt inspirerad av ett förslag 

utifrån scenariot ”beställa mat på restaurang 

1 Workshop med klasskompis, Konstfack. 

28 februari 2018.

där servitören börjar prata på engelska trots 

att kunden pratar svenska” Resultatet blev en 

tratt med lock för servitören med svenska som 

modersmål som stängs om den börjar prata 

på engelska så att inget ljud kommer ut och 

hörselkåpor för den nyanlända som öppnas och 

stängs beroende på vilket språk den blir tilltalad 

med.
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2d. Idégenerering 

Efter workshopen blev jag inspirerad att 

göra kritiska designföremål som belyser 

problematiken kring språkhierarkier och 

språkbarriärer. Tidigare hade jag en tanke på 

att skapa ett kommunikationsverktyg som skulle 

fungera som ett hjälpmedel i olika situationer 

men efter att ha sett restultaten från workshopen 

(se kapitel 2c, sid. 27) blev jag inspirerad att göra 

föremål som försätter människor som vanligtvis 

har ett språkligt övertag i ett språkligt underläge. 

Jag gjorde ut en tankekarta för att kartlägga 

de olika språkbarriärer, situationer och känslor 

som framgick i probekitten och samtalen med 

deltagarna på språkcafét. Utifrån den kartan har 

jag undersökt hur jag kan skapa artefakter som 

får människor att uppleva dessa språkbarriärer. 

Jag började skissa på olika förslag som på olika 

sätt skapar kommunikationsbarriärer, exempelvis 

föremål som begränsar talspråket genom att 

förvränga rösten, hindrar sammansatta meningar 

och föremål som begränsar kroppsspråket. 

Under idégenereringen blev jag särskilt 

inspirerad att göra analoga produkter som 

förvränger ljud som ett sätt att skapa en 

upplevelse av språkbarriärer. Mitt utforskande av 

detta redovisas i det här kapitlet. 

Tankekarta på hur man kan skapa en upplevelse av språkbarriärer utifrån 
informationen i probekitten.

UPPLEVA
SPRÅKBARIÄRER

KÄNSLOR

BEGRÄNSA 
KROPPSSPRÅK

FÖRVRÄNGA 
RÖSTEN

SITUATIONER

Blyg Oro

Ilska

Hastighet

Uttal

Frustration

Ord faller bort/ 
disconnect

Förhindra 
gestikulering

Jobbintervju

Osäker/Otrygg

Språkmelodi Ansiktsuttryck

Vårdcentral

Middag

Affär

Säckpipa
För att undersöka hur ljud kan skapas och 

förändras gjorde jag en förenklad säckpipa av 

en papprulle, en latexhandske, ett sugrör och en 

gummisnodd. När handsken blåses upp skapas 

ljud genom vibrationerna mot röret. Genom att 

röra på röret och klämma på handsken förändras 

ljudet. Efter denna prototyp blev jag inspirerad 

att skapa en röstförvrängare som går att påverka 

själv eller med andra beroende på hur den 

används.

Dessa bilder visar säckpipan som gjordes som ett sätt att undersöka hur ljud kan skapas och förvrängas. 
Längst ner till höger syns de fyra beståndsdelarna: en papprulle, en latexhandske, en gummisnodd och ett 
sugrör. Restrerande bilder visar på hur den används.
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Burktelefon
För att fortsätta undersöka analoga lösningar 

började jag titta på burktelefonen och hur 

kommunikationen genom den ser ut. Lite av 

en fördel (eller nackdel) med burktelefonen 

är att det inte går att prata i mun på varandra. 

Det gäller att vänta tills den andra personen 

har pratat klart innan en kan börja prata. 

Den fungerar ungefär som walkie talkien där 

kommunikationen endast fungerar åt ett håll 

i taget. Här gjorde jag burktelefoner i olika 

material för att se hur ljudet skulle påverkas av 

det. Jag testade också vad som händer med 

ljudet om man har en ospänd lina, om snöret viks 

runt en vägg eller om man slår på snöret. I mina 

tester såg jag att ljudet bara kan färdas genom 

linan om den är spänd och ingenting kommer 

emot den. Detta beror på att vibrationerna som 

skapas i snöret när man talar försvinner om detta 

händer. Detta inspirerade till att skapa effekten 

av att förhindra ord från att komma fram genom 

att bryta anslutningen om vartannat och på så 

sätt skapa kommunikationssvårigheter. Bäst 

fungerade burktelefonen av tunn plast och 

bomullstråd.

Tre olika burktelefoner. Till vänster en burktelefon gjord på plastmuggar och bomullstråd, 
högst upp till höger en burktelefon av plåtburkar och stålvajer och längst ner till höger på 
plåtburkar och bomullstråd.

Megafon
Inspirerad av tratten som skapades i den tidigare 

workshopen (se kapitel 2c, sid. 27) började jag 

skissa på megafoner som både förvränger talet 

och begränsar kroppsspråket. Här skissade jag 

både på analoga och digitala lösningar. Efter 

lite skissande landade jag i en idé på en digital 

lösning som belyser problemet att folk tenderar 

att tala för fort. Genom att göra en megafon 

som höjer hastigheten på det som sägs i den 

måste användaren aktivt tänka på att prata 

långsammare för att göra sig förstådd.

Skisser på megafoner som begränsar kroppsspråket och förvränger talet.
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Undersökande av vad som händer när två parter kommunicerar utan möjlighet 

att använda handgester.

Snabbt undersökande av vad som händer 

när när två parter kommunicerar utan att se 

varandra och endast med burktelefonen som 

kommunikationsmedel.
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3. Designförslag
Eftersom jag tittat på hur maktfördelningen 

kan se ut i ett möte där deltagarna har olika 

språkliga förutsättningar kändes det passande 

att göra ett designförslag som är kopplat till 

olika möten. Att utgå från det runda bordet 

kändes som ett naturligt val. Ett bord finns i 

många olika sammanhang, det är en plats vi 

kan äta vid, studera vid eller ha möte runt. Mitt 

förslag är ett bord som på olika sätt begränsar 

kommunikation som ett sätt att kritisera språkligt 

förtryck. Funktionen är att ge människor som inte 

vardagligen lever med språkbarriärer en inblick 

i hur det känns att begränsas av språket som 

kommunikationsmedel. 

Ett genomgående tema under mitt 

undersökande har varit trattar, burkar och talrör. 

Mitt förslag är inspirerat av dessa element.

Inzoomning på det slutgiltiga designförslaget.



Emilia Pudeck Babble On36 37

3a. Skiss- och idéfas

Jag började skissa på en idé jag hade om ett 

bord där kommunikationen mellan deltagarna 

begränsas av att den bara sker via talrör och 

trattar. Bordet begränsar också möjligheterna att 

läsa av varandra och användning av kroppsspråk.

Skisser på bord där kommunikationen sker genom talrör och trattar. Förlagan till det slutgiltiga designförslaget.
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För att testa bordsidén som beskrevs i 

föregående kapitel (se kapitel 3a, sid. 36) gjorde 

jag upp en prototyp i skala 1:1 med plaströr, 

slangar, plastkrukor och trattar. På bilden till 

höger testar mina klasskamrater Einar, Johan, 

Fabian och David prototypen. Fabian som sitter 

med huvudet i den stora plastkrukan berättade 

att han kände sig isolerad från gruppen. Han 

hörde alla runt bordet men väldigt svagt. Johan 

(längst bak i bilden) hörde dock Fabian väldigt 

bra och detta berodde förmodligen på den 

korta sträckan mellan dessa platser och att de 

var få förgreningar däremellan. Fabian föreslog 

att en förbättring kunde vara att positionera 

slangöppningen närmare munnen och eventuellt 

isolera krukan för bättre ljud. David som på 

bilden sitter på den låga pallen tyckte att 

prototypen funkade bra om man talade nära 

tratten men att det allra bästa vore att inte ha 

några trattar alls så att man kan komma närmare 

slangmynningen. Han trodde också att metallrör 

och metalltrattar skulle ge bättre ljud. Einar som 

på bilden sitter till vänster tyckte att det var 

jobbigt att behöva trycka in huvudet så långt in 

i krukan för att höra och bli hörd. Dock tyckte 

han att det var ganska skönt att inte se de andra 

ordentligt.

Användartestet visade att det gick hyfsat bra 

att kommunicera via rören men att vissa platser 

var mer problematiska än andra. I fortsatt 

vidareutveckling ville jag motivera de olika 

platserna runt bordet mer och fundera på vilken 

effekt jag ville få ut av de olika positionerna runt 

bordet. Först och främst kände jag att jag ville 

skapa en tydlig makthierarki runt bordet så att 

varje plats skulle ha lite olika egenskaper och 

möjlighet att kommunicera vilket ledde mig till 

ett fortsatt undersökande.

3b. Prototyper och tester

Den första prototypen i skala 1:1.

Prototyp 1, skala 1:1

Användartest av prototypen i skala 1:1.
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Jag fortsatte att undersöka hur jag kunde 

påverka rösten som färdas genom rören. Bland 

annat testade jag vad som händer med ljudet 

om man talar genom en fläkt eller om rören är i 

andra material än plast eller vad som händer om 

man lägger något i rören. 

Test av vad som händer med ljudet om man talar genom en fläkt, idén var att skapa vibrato 

men effekten var dessvärre inte så stor.

Till vänster testar jag att byta ut en rördel mot ett filtrör, allt ljud absorberades av tyget. Till 

höger försöker jag skapa ett störande moment genom att lägga in skramlande muttrar.

Test av att byta ut delar av plaströren mot rör i andra material. Till vänster papper och till 

höger plastfilm. Plastfilmen skapade bättre ljudkvalitet och pappret likaså, när man klämde 

ihop rören stoppades ljudet.

Undersökande av material

Jag köpte en röstförvrängare för att testa att förvränga 

röstens vibrato och pitch. Tanken var att försöka ändra 

språkmelodin genom att ändra pitchen upp och ner.  Detta 

skulle dock kräva en omprogramering av röstförvrängaren 

och i det här stadiet fanns det ingen tid till det.
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En modifierad variant av den tidigare prototypen (se kapitel 3b, sid. 38) med 

tydligare hierarkier och begränsningar på varje plats. 

Prototyp 2, skala 1:1

En person sitter lite högre upp än resten av 

deltagarna och har en hyfsat bra överblick 

över alla runt bordet och har också möjlighet 

att tala och höra vad som sägs i rören samt 

är obegränsad i sitt kroppsspråk. denna plats 

ska representera den högsta maktpositionen.

Den tredje personen sitter lite isolerad och 

har inte möjlighet att se eller bli sedd av de 

andra runt bordet men har möjlighet att tala 

och lyssna till vad som sägs genom rören. 

Denna position ska visa på en begränsning i 

kroppsspråk som en påminnelse om att det 

inte är ett universellt språk.

Den andra personen sitter lite längre ner 

än alla andra och har endast möjlighet att 

höra vad som sägs i rören men kan inte 

delta i samtalet själv. Denna position ska 

representera den som är längst ner i hierarkin 

runt bordet.

Den fjärde personen kan lyssna och tala 

genom rören men dessvärre så förvrängs den 

personens röst så den har svårt att göra sig 

förstådd. Denna position ska visa på känslan 

av att det en tänker kommer ut som något 

annat.
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Designreferenser

Här är några designreferenser som jag tittat på 

och blivit inspirerad av i mitt projekt. Till vänster 

har vi Bernhard Leitners verk Serpentinata som 

är en rumslig ljudinstallation där ljudeffekter rör 

sig genom rören och dansar kring personerna 

som går in i verket.1 Bilden i mitten visar Daniel 

Palacios verk Waves som är en skulpturell ljud- 

och ljusinstallation gjord av ett rep vars ändar är 

1 Leitner, B. Serpentinata. (2004).

fastspända vid två motorer.2 Motorernas rörelse 

påverkas av aktiviteten i rummet. När motorerna 

rör sig fladdrar repet i en vågrörelse och skapar 

ljud. Bilden till höger visar Yuri Suzukis verk Gar-

den of Russolo som består av megafoner som 

förvränger rösten om man talar in i dem.3 

2 Palacios, D. Waves. (2006)

3 Suzuki, Y. Garden of Russolo. (2013)

Serpentinata (2004) Waves (2006) Garden of Russolo (2013)
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3c. Resultat

Det slutgiltiga designförslaget fotat ur fyra olika vinklar.

Resultatet blev bordet nedan som är gjort av 

kopparrör, kopparskålar, en lampskärm och 

trä. Kopparrören som alla är sammanlänkade 

skapar en labyrint för att visualisera det trassel 

en konversationen kan behöva färdas genom. 

Positionerna har samma egenskaper som i 

prototyp 2 (se kapitel 3b, sid. 43) förutom att 

röstförvrängaren är borttagen.

En bild som visar när det slutgiltiga designförslaget används.
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3d. Vårutställning

På Konstfacks vårutställning hade jag möjlighet 

att se hur verket talade till olika personer och 

hur människor ville interagera med det. Jag 

upplevde att många ville gå fram och testa 

verket. Dessvärre fungerade konstruktionen 

endast om man talade och lyssnade väldigt 

nära rörändarna vilket ledde till att en del 

besökare trodde att verket inte fungerade. 

Jag tror också att syftet var oklart om man 

inte läste igenom informationen på väggen. 

Många trodde att det bara var en kul installation 

och verket var särskilt populärt bland de 

yngre besökarna. Däremot fick jag väldigt 

fin feedback och förståelse från de besökare 

som tog sig tid att läsa informationen eller 

som jag hade möjlighet att diskutera med. 

Många berättade om egna erfarenheter kring 

språkbarriärer eller associerade formspråket till 

olika kommunikationsmedel. Ett exempel var 

en man som associerade verket med de talrör 

som fanns på gamla fartyg och främst användes 

för kommunikationen mellan maskinrum och 

kommandobryggan. Andra började diskutera 

var verket skulle kunna situeras. Förslag på 

platser var: Lekplatser, offentliga miljöer och 

skolor. Hade jag fått utveckla utställningen hade 

jag velat skapat en tydlig situation som mer 

direkt förklarade syftet med verket. Jag hade 

också velat utforska sätt att interagera med 

verket för att undersöka dess effekt. Exempelvis 

skulle besökare kunnat få en uppgift att lösa 

tillsammans vid verket för att få en mer direkt 

inblick i de begränsningar språkbarriärer medför.

Den feedback som berörde mig mest var 

Fullersta gård som lade upp två videos på deras 

instagram där elever på deras konstkurs för 

nyanlända testade verket. På fyra olika språk 

sade de Jag älskar dig genom talrören. Som 

bildtext skrev dom: 

Besök på Konstfacks examensutställning 

med några av ungdomarna som går vår 

konstkurs för nyanlända/nysvenskar. Här vid 

Emilia Pudecks designförslag Babble On 

som handlar om språkbarriärer. Vi valde att 

säga Jag älskar dig på våra olika modersmål: 

spanska, finska, kinesiska och dari.1 

Det som berörde mig var att det var just den 

målgruppen jag utgått från i mitt arbete och det 

betydde mycket att det landade rätt hos dem.

Jag bjöd in de människor som hjälpt mig 

under projektets gång. Det vill säga alla 

människor jag intervjuat, deltagare och ledare 

på språkcafét och självklart de fyra personerna 

som gjorde uppgifterna i probekittet (se kapitel 

2c, sid. 24). Av dessa var det dock bara en 

person som kunde komma och det var en av 

probekitdeltagarna. 

1 Instagraminlägg. @fullerstagard. 22 maj 

2018. 

En skolklass som testar prototypen på vårutställningen.

Bilder på Fullersta gårds instagramkonto där fyra ungdomar testar 

verket.
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3e. Designförslaget situerat

I det här projektet har jag jobbat med 

nyanlända i Sverige för vilka språkbarriärer är 

påtagligt i vardagen. Det här har alltså varit en 

viktig utgångspunkt för projektets tema och 

designförslag. Successivt i projektet har jag 

förstått att min intressent kan vara människor 

som behöver uppleva dessa språkbarriärer. 

Jag har alltså delvis bytt fokus. För att illustrera 

detta fokusbyte ser jag det som viktigt att 

situera förslaget med människor som befinner 

sig i språkhierarkins maktposition. Normkritik 

och makthierarkier är påtagligt i samtida 

samhällsdebatt vilket exempelvis kan ses i 

arbetet som görs för att uppmärksamma och 

medvetandegöra maktpositioner, maktutövning 

och hierarkier för anställda i privat och offentlig 

sektor. 

I artikeln Migrationsverket stoppar forskare 

- ”svåraste jag varit med om” skriver 

Edgar Mannheimer om hur tre språk- och 

kulturforskare fick avslag på att genomföra ett 

forskningsprojekt på migrationsverket efter 

nästan två års förhandling och trots att det redan 

blivit godkänt av Etikprövningsnämnderna och 

fått forskningsmedel för projektet.1 Projektet 

gick ut på att analysera hur utredningssamtal för 

asylsökande går till och vilken betydelse gester, 

tonfall, kroppshållning och ansiktsuttryck har för 

1 Mannheimer, E. och Rehnberg, H.S. 

Migrationsverket stoppar forskare - ”svåraste jag 

varit med om”, DN [online], (3 februari 2018). 

förståelsen mellan deltagarna i mötet. Samt titta 

på vilket inflytande tolken har. En av forskarna, 

Hanna Sofia Rehnberg, berättar att idén kom 

till 2004 när hon träffade en kvinna som hade 

fått avslag på sin asylansökan på grund av att 

hon inte talade svenska vilket ledde till att 

information hade gått förlorad i utredningen. 

Detta förmodligen på grund av brist på 

förkunskap hos tolken och handläggaren.

Detta tycker jag är ett tydligt exempel på 

en situation där språkbarriärer leder till att 

vissa rättigheter fråntas en person som inte 

behärskar språket. När jag funderar på vilka 

platser mitt verk skulle passa i känner jag att 

en miljö där dessa beslutsfattare rör sig vore 

intressant. Eftersom Babble On är utformat 

som ett interaktivt utställningsföremål tänker 

jag att det skulle passa som ett konstverk 

på försäkringskassan, migrationsverket, 

arbetsförmedlingen eller någon annan 

myndighet. Förhoppningsvis skulle verket 

fungera som en påminnelse till beslutsfattare 

om vilken makt de har. På dessa arbetsplatser 

skulle verket eventuellt också kunna användas av 

arbetsgivaren i utbildningssyfte för att med sina 

arbetstagare diskutera språklig diskriminering. 

I kulturdepartementets proposition Ett 

övergripande ramverk för aktiva åtgärder i 

syfte att främja lika rättigheter och möjligheter 

(Prop. 2015/16:135) föreslås ändringar i 

diskrimineringslagen som arbetsgivare och 

utbildningsanordnare kan arbeta utifrån 

tillsammans med arbetstagare och studenter, 

elever och barn.2 I detta ramverk står det att 

arbetsgivare och utbildningsanordnare själva 

får stå för utformningen av konkreta åtgärder 

för att främja lika rättigheter och möjligheter. 

Att använda verket som ett verktyg att prata om 

hierarkier i en sådan miljö kan vara ett möjligt 

användningsområde. 

2 Prop. 2015/16:135. Ett övergripande 

ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 

rättigheter och möjligheter. Hämtad: https://

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposi-

tion/2016/03/prop.-201516135/

En skiss på hur verket skulle kunna se ut på migrationsverket.
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3f. Förslagets tillhörighet i ämnesfältet industridesign

Babble On är inte ett konventionellt 

industridesignförslag utan ett designförslag som 

relaterar till industridesign men på ett kritiskt 

sätt. Förslaget tar upp ett komplext problem 

som inte kan lösas med endast en produkt utan 

handlar om att belysa ett ämne och uppmana till 

diskussion kring hur vi kan överkomma fördomar. 

Det är ett verk som är tänkt att väcka tankar 

hos människor och förhoppningsvis ändra på 

sättet vi förhåller oss till varandra. Jag menar 

att förslag som Babble On kan påverka hur 

föremål och tjänster i vår omvärld utformas i 

framtiden. I kommande text för jag en hypotetisk 

diskussion kring hur mitt designförslag skulle 

kunna utvecklas från ett kritiskt designobjekt till 

en produkt.

Babble On skulle kunna användas som ett 

verktyg att diskutera och utbilda personal eller 

studenter på arbetsplatser och skolor för att 

främja lika rättigheter och möjligheter (se kapitel 

3e. Sid 50-51). Designförslaget som jag tagit 

fram är gjort av kopparrör och kopparkopplingar 

och med en bordsskiva och tillhörande pallar 

i MDF. Dessa material valdes utifrån ett 

utställningsformat och inte som något som skulle 

produceras i större skala. Med de materialvalen 

ville jag skapa ett verk som fungerar som en 

inredningsdetalj i ett offentligt rum. Om Babble 

On skulle produceras i mindre skala och endast 

som ett utbildningsverktyg för företag och skolor 

upplever jag att kopparrör kan vara i en för hög 

prisklass. Ett alternativ skulle vara att producera 

den i stål, aluminium eller plast. Konstruktionen 

är sådan att den lätt kan monteras ihop vilket 

gör det möjligt att köpa ett platt paket med 

delar som man sedan kan montera ihop själv. 

Att tillverka Babble On i en mindre serie vore 

förhållandevis lätt och prisvärt i och med att de 

komponenter som används främst består av VVS-

material, rör och kopplingar, som finns i både 

plast och metall och i olika dimensioner. Det som 

skulle behöva göras i en tillverkningsprocess är 

att kapa rördelarna i rätt längd. Vad gäller bordet 

och stolarna upplever jag att de kan väljas bort 

i detta format och istället göras i en skala som 

kan placeras på ett redan befintligt mötesbord 

eller direkt på golvet. Detta medför att de olika 

höjderna på pallarna försvinner men det går 

att lösa genom att göra om konstruktionen 

så att effekten av nivåerna behålls. I detta 

hypotetiska format som skulle fungera som 

ett utbildningsverktyg tänker jag mig att 

interaktionen mellan användare och verket sker 

utifrån fiktiva scenarion eller med tillhörande 

uppgifter som ska lösas tillsammans. Detta skulle 

då följas upp med en diskussion där de olika 

positionerna runt verket diskuteras utifrån ämnet 

språklig diskriminering. Utformningen av det 

befintliga designförslaget har påverkats av en 

vilja att visualisera maktbalansen i ett möte där 

deltagarna har olika språkliga förutsättningar. 

Detta har gjorts genom att fysiskt begränsa olika 

kommunikationsmedel så som kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och tal. Resultatet är skapat utifrån 

information från min research. Om verket skulle 

utvecklas till ett utbildningsverktyg är tanken att 

dessa element av språkbarriärer ska upplevas 

av en användare i utbildningssyfte på en skola 

eller arbetsplats som ett sätt att starta diskussion 

kring diskriminering på grund av språkliga 

förutsättningar.

Som industridesigner ser jag att verket med lite 

modifieringar skulle kunna användas i andra 

syften och med andra målgrupper i fokus. 

Under vårutställningen märkte jag exempelvis 

att yngre barn i åldrarna 5-12 år tyckte det 

var kul att leka både i och med verket. I en 

större installation skulle den kunna fungera 

som en interaktiv klätterställning som går att 

kommunicera genom. En sådan installation i 

kraftigt stål kan utgöra en lekplats men också 

vara ett arkitektoniskt inslag i exempelvis ett 

bostadsområde eller på en skola.
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4. Summering 
och reflektion
Språk är inte bara ett kommunikationsmedel 

utan också starkt kopplat till identitet, klass, 

historia och kultur. Det kan användas som ett 

verktyg att skapa och upprätthålla hierarkier 

och när detta sker är det inte bara förminskande 

på ett personligt plan utan det slår mot ditt 

ursprung, din kultur och din historia. 

I detta projekt har jag undersökt språket som 

maktmedel och hur design kan belysa och 

motarbeta språkligt förtryck. Jag har utgått 

från nyanländas upplevelser av språkbarriärer i 

vardagen när jag tagit fram mitt designförslag. 

Nyanlända i Sverige kan känna en stor press 

att lära sig det svenska språket vilket kan anses 

vara en viktig aspekt för att kunna integreras 

i samhället. Sedan mottagandekrisen 2015 är 

det många asylsökande och nya medborgare 

som ska integreras i samhället och därför är 

kommunikation och förståelse viktigt.

Mitt designförslag är ett bord som begränsar 

möjligheten att kommunicera. Det är ett kritiskt 

förslag vars syfte är att skapa förståelse kring hur 

det kan vara att inte få sin röst hörd och visa på 

hur maktfördelningen kan se ut i ett möte där 

deltagarna har olika språkliga förutsättningar. 

De jag riktar mig mot är människor som kanske 

inte har en inblick i hur det är att vardagligen 

begränsas av språkbarriärer. Syftet är att 

uppmärksamma att språket kan användas som 

ett verktyg att skapa och upprätthålla hierarkier 

och genom detta motarbeta fördomar och 

istället skapa förståelse och empati.

I mitt undersökande har jag haft intervjuer och 

samtal med kunniga inom ämnena språk och

interkulturell kommunikation och med 

lärare i svenska som andra språk. Jag har 

läst vetenskapliga artiklar som handlar om 

språkhierarkier, språkligt förtryck och språket 

som identitetsbärare och jag har tittat på 

kroppsspråket som kommunikationsmedel. 

Min främsta källa har varit Hornstulls biblioteks 

språkcafé som jag besökt några gånger under 

projektets gång. Där har jag haft möjlighet att 

prata med deltagare om deras upplevelser av 

språkbarriärer. Fyra deltagare hade jag möjlighet 

att jobba vidare med under projektet och det är 

främst deras erfarenheter jag utgått från när jag 

utformat mitt designförslag.

Jag har haft workshops för att undersöka 

hur vi kommunicerar när talspråket inte 

är ett möjligt medel samt workshops 

där jag undersökt sätt att överkomma 

språkbarriärer utifrån de scenarion som 

deltagarna från språkcafét beskrivit. Efter 

mina samtal med deltagarna på språkcafét 

samt den workshop jag hade där jag 

undersökte vardagliga språkbarriärer insåg 

jag att allt ansvar inte bör ligga i händerna 

på den som inte behärskar språket till 

fullo utan att det också krävs förståelse 

och tålamod från den andra parten i 

ett möte. Jag ville därför undersöka 

hur jag genom ett kritiskt designförslag 

kunde uppmärksamma språkligt förtryck. 

Resultatet blev ett bord som begränsar 

kommunikationen mellan deltagarna och 

visualiserar hierarkier i ett möte.

Babble On är ett förslag som främst är gjort 

utifrån en utställningskontext. Jag tror att 

verket skulle passa bra i en offentlig miljö där 

människor i beslutsfattande roller rör sig som en 

påminnelse om att vi måste arbeta för att skapa 

ett öppet och varmt klimat. Min förhoppning är 

att verket kan ge lite insyn och skapa empati för 

nyanländas upplevelser av språkbarriärer.

Fortsättningsvis hade jag velat testa prototypen 

i olika miljöer och få mer information om vilka 

tankar den väcker hos människor. Jag ser att mitt 

designförslag endast är en prototyp som kan 

och bör vidareutvecklas genom användartester 

för att uppnå dess syfte.

Under examensarbetet har jag lärt mig jobba 

mer självständigt och fått förståelse för vikten 

av att testa sig fram och experimentera. Jag 

har lärt mig hur viktigt det är att jobba nära en 

användare och inser att det är något jag hade 

velat göra mer. Framförallt har jag lärt mig att 

släppa lite på kontrollen och låta processen leda 

vägen.
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