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Syftet med projektet är att genomföra en pilotstudie för att undersöka Umeås språkliga landskap. 
Projektet för samman forskare och lärare med erfarenhet och intresse i flerspråkighet och 
flerspråkiga miljöer från ett minoritets-, urfolks- och mångfaldsperspektiv. Projektet ansluter till 
frågor rörande flera av från politiskt håll identifierade globala utmaningarna, såsom mobilitet och 
migration samt förtryck och konflikt.  

Språk som finns i vår omgivning i form av ord och bilder som visas på offentliga platser har 
blivit fokus för granskning inom ett snabbt växande forskningsområde kallat Linguistic landscape 
(se t.ex. Shohamy and Gorter, 2008). Ett språkligt landskap skapas och uppstår genom 
kombinationen av olika former av officiella och icke-officiella skyltar, top-down och bottom-up, 
dvs. ”road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and 
public signs on government buildings [in a given] territory, region, or urban agglomeration” 
(Landry & Bourhis, 1997:25).  

Inom forskningsfältet Linguistic Landscape uppmärksammas de konsekvenser och inverkan 
på språkrevitalisering och språkinlärning som språkens synliggörande och materialisering 
innebär. Ett språkligt landskap inom ett visst område har inte bara en informativ och symbolisk 
funktion; det inverkar också på ett språks vitalitet (Landry & Bourhis, 1997:45).  

Hur de samiska språken, till exempel, synliggörs i landskapet, t.ex. illustrerar ett hierarkiskt 
förhållande mellan språken i flerspråkiga samhällen (Salo, 2012). Attityder mot ett språk, knutna 
bl.a. till synliggörande och användning på offentliga platser, påverkar ett språks förutsättningar 
för inlärning och revitalisering (Grenoble & Whaley 2006; Hyltenstam & Stroud 1991).   

 
Vi har valt Umeå som case i en pilotstudie som därmed kommer att fokusera på ett mindre, 

avgränsat område. Umeå är förvaltningsområde för de officiella minoritetsspråken samiska och 
finska, och en stad som marknadsförs som mångkulturell och flerspråkig. Vi vill undersöka hur 
detta materialiseras i staden, vilka språk som synliggörs och i vilka sammanhang detta görs. 
Genom att skapa en visualisering av Umeås språkliga landskap vill vi belysa vilka platser, vilken 
grad och form av synliggörande olika språk har och intar i staden. Denna kartläggning och 
visualisering är nödvändiga första steg för att belysa och undersöka de olika språkens status, 
möjligheter och förutsättningar för utveckling och revitalisering.   

Den huvudsakliga delen av arbetet ligga på dokumentation och visualisering. 
Dokumentationen av språken i staden kommer att genomföras genom att samla bilder på 
specifika platser och stadsdelar. Detta inkluderar officiella skyltar (t.ex. på och i offentliga 
byggnader) men också affischer, graffiti, mm. En visualisering kommer att skapas genom att ta 
fram en karta (deep map, se Least Heat-Moon 1991) för topografisk utforskning av olika lager av 
information. Fotografierna kommer att tilldelas egenskaper såsom språk, position, typ av skylt etc 
och kommer att placeras geografiskt på en karta och taggas med filterbara kategorier. Kartan 
kommer att ge en översiktsbild av det språkliga landskapet i Umeå med möjlighet att navigera 
genom olika stadsdelar och upptäcka olika lager av språkanvändning. På så sätt kommer vi att 
kunna se var och när t.ex. umesamiska, finska, engelska, mm materialiseras i staden och i 
förhållande till varandra.   

 



Genom denna digitala visualisering av Umeås språkliga landskap vill vi utforska på vilket sätt 
och i vilken omfattning olika språk möts, och hur detta ser ut i förhållande till det svenska språket 
och till andra socio-kulturella och sociolingvistiska faktorer. Detta projekt kommer att leda till 
fördjupade forskningsfrågor, som i sin tur kommer att utvecklas i en ansökan för extern 
finansiering om det lingvistiska landskapets utformning och betydelse, och som kommer då att 
omfatta flera områden i Sápmi.  

 
Inslag av internationalisering vävs in i vårt projekt dels genom dess naturliga koppling till 

frågor av internationell karaktär (migration, mobilitet, flerspråkighet), och dels genom 
forskargruppens nätverk (befintliga och under utarbetande). Ökad internationalisering genom 
kunskapsutbyte med forskare verksamma inom fältet Linguistic Landscape kommer att ingå i 
projektet. Projektet är även tydligt kopplat till det internationella forskningsfältet Indigenous 
Studies, där språkrevitalisering utgör en central del med kopplingar till identitetsfrågor, 
kulturrevitalisering och dekolonisering.   
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Planerade aktiviteter  
Medel (40.000 kronor) söktes för  

• Seminarium/workshop, inkl. gästföreläsare (15 000) 
• Fältarbete och dokumentation (10 000) 
• Utformning av prototyp för visualisering (15 000)  

Medlen placeras vid HUMlab. 
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