
Uppsala universitet Examensarbete 15 hp 

Institutionen för nordiska språk Svenska språket/nordiska språk C 

 VT 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lika värd men hör inte hit 

En undersökning om svenska gymnasieelevers 

attityder till finsk och engelsk brytning 

 

Stephen Maconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Ulla Melander Marttala 

Ulla Börestam 

Institutionen för nordiska språk 

  



2 

 

Sammandrag 

I denna uppsats beskrivs en studie av attityder till brytning. Genom ett masktest har attityderna 

till finsk och engelsk brytning hos ett femtiotal gymnasieelever på en skola i Mellansverige 

undersökts. I en enkät har eleverna angett bedömningar av egenskaper hos sex påhittade lärare 

som ansöker om att bli deras nya samhällskunskapslärare. Dessa sökande har bedömts utifrån 

röstprov. En av dessa har talat med stark finsk brytning, en med stark engelsk brytning, en med 

lätt engelsk brytning och tre har talat standardsvenska. Samma talare har stått bakom de två 

engelska varianterna, men detta har informanterna inte informerats om. Då alla kandidaterna 

för positionen har läst upp samma personliga brev skulle bedömningarna utgå ifrån det intryck 

eleverna fick av deras sätt att tala. Som ett tillägg skulle eleverna dessutom rangordna talarna 

efter preferens. Syftet har varit att avgöra om och i vilken utsträckning art och grad av brytning 

påverkar ungdomarnas uppfattningar av talarna som personer. 

 

Undersökningens resultat visar att art och grad av brytning påverkar hur människor blir 

betraktade i samhället. Informanterna värderade standardsvenskan och den lätta engelska 

brytningen högre än de starka brytningarna och gav dem högre placeringar i rangordningen. 

Mellan de två starka brytningarna föredrog man starkt den engelska brytningen framför den 

finska brytningen. Inga säkra slutsatser kan dock dras om attityder till finsk brytning specifikt 

då en stor minoritet inte uppfattade denna som finsk. Ändå verkar det spela roll hur stark ens 

brytning är och vilken brytning det rör sig om för hur man blir bedömd i samhället. 

 

 

Nyckelord: attityder, språkattityder, brytning, uttal, ungdomar, gymnasieelever, finsk, engelsk, 

matched guise 
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1 Inledning 

Många studier har genomförts de senaste decennierna om attityder till brytning, inte minst i 

Sverige. Det är ett ämne som intresserar många, vare sig man är lingvist, socionom eller helt 

enkelt brytande ny svensk. Det tillhör de viktigaste forskningsområdena i sociolingvistiken då 

dessa attityder har en betydande påverkan på hur individer med brytning betraktas och 

behandlas i samhället. 

 

I denna uppsats redovisas en studie jag själv genomfört om attityder till brytning. Med hjälp av 

ett masktest har jag försökt få fram ett femtiotal gymnasieelevers attityder dels till olika 

brytningsarter, dels till olika grader av brytning. 

 

Ämnesvalet beror på mina egna erfarenheter som andraspråkstalare av svenska. Jag har 

engelska som modersmål och har upplevt olika behandling beroende på hur mycket jag brutit 

sedan jag kom till Sverige år 2009. I början bröt jag väldigt tydligt och möttes då av en stark 

och positiv nyfikenhet på min bakgrund. Nu när min brytning mer eller mindre försvunnit 

verkar jag istället bara smälta in som en i mängden. Väldigt få som jag träffar nu är så 

intresserade av min bakgrund som de jag träffade för fem år sedan. 

 

Det är ett välkänt faktum att engelska språket och engelskspråkiga medier har hög status i det 

svenska samhället. Tv och radio är alldeles fullproppade med amerikanska och brittiska 

dramaserier och poplåtar, allt efter efterfrågan. Därför kan man tycka att det kanske inte är så 

konstigt att jag, som bröt på engelska, fick så mycket positiv uppmärksamhet i början. Men hur 

hade det varit om jag bröt på något annat språk än engelska? Hade man varit lika positivt inställd 

om jag bröt på t.ex. finska? Det är just denna fråga som denna uppsats avser att besvara. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka attityder till brytning. Jag har då valt att fokusera 

på gymnasieelevers attityder specifikt. Den ena delen av undersökningen har gått ut på att 

analysera hur attityder skiljer sig åt beroende på grad av brytning. I den andra delen undersöker 

jag hur attityderna varierar beroende på vilket uttalet är. De undersökta språkvarianterna har 

varit följande: 
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o Stark finsk brytning 

o Stark engelsk brytning 

o Lätt engelsk brytning 

o Standardsvenska (ingen brytning) 

 

För att undersöka attityderna till dessa har jag använt mig av en kombination av de s.k. matched 

guise- och verbal guise-teknikerna. 

 

1.2 Hypoteser 

Jag har haft flera hypoteser inför undersökningen. Hypoteserna har varit följande: 

 

1. De starka brytningarnas ursprung uppfattas korrekt överlag. 

2. Den lätta engelska brytningen uppfattas som en svensk varietet trots några avvikande 

uttalsdrag. 

3. Den starka engelska brytningen föredras framför samtliga andra språkvarianterna. 

(Detta p.g.a. engelskans höga status i det svenska samhället.) 

4. De sverigesvenska uttalsvarianterna (standardsvenskan och den lätta engelska 

brytningen, se 2 ovan) föredras framför svenskan med finsk brytning. (Detta för att finsk 

brytning inte har någon tydligt högre status i svenska samhället och t.o.m. haft låg status 

i det förflutna.) 

 

Preferensordningen kan alltså antas se ut såhär: 

 

 (högst värderad) 1 Stark engelsk brytning 

 2 Standardsvenska (ingen brytning) 

  Lätt engelsk brytning 

 (lägst värderad) 3 Finsk brytning 

 

 

2 Teori 

Ur språkattitydforskningen kommer två viktiga begrepp för denna undersökning: brytning och 

attityd. I detta kapitel presenteras dessa tillsammans med de använda metoderna i 

undersökningen: matched guise- och verbal guise-teknikerna. 
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2.1 Begrepp 

Då undersökningen handlar om attityder till brytning är det nödvändigt att beskriva just vad 

man menar med begreppen brytning och attityd. 

  

2.1.1 Brytning  

McAllister (2000:51) definierar begreppet utländsk brytning, vilket han kallar “foreign accent”, 

som resultatet av ”the inability of non native language users to produce the target language with 

the phonetic accuracy required by native listeners for acceptance as native speech”. Brytning 

kommer alltså från en oförmåga att uttala språket som en modersmålstalare. Hur den enskildes 

brytning låter beror, enligt Bijvoet och Fraurud (2006), på vad hen har för modersmål. Det är 

nämligen modersmålets fonologi som ”lyser igenom” när man bryter (Bijvoet & Fraurud 2006). 

Enligt dessa har även avancerade språkbrukare ofta någon slags brytning. Därför kan man ofta 

urskilja vad en person har för härkomst med hjälp av hens brytning. 

 

2.1.2 Attityd 

Termen attityd syftar, enligt Einarsson (2010:218), på en persons uppfattning om något dit man 

fogar en ”känslomässig värdering som i sin tur påverkar [ens] handlingsberedskap i förhållande 

till det som attityden riktar sig mot”. I språksociologiska sammanhang handlar det alltså om hur 

man ser på en persons språk eller sätt att tala. Einarsson tillägger att det dock ”ofta i själva 

verket [rör sig om] attityder mot folket som talar [så]” (ibid.). Med andra ord så är det inte alltid 

själva uttalet man reagerar på utan vem man tror står bakom det. 

 

Attityder kan vara medvetna eller omedvetna och kan komma både från det man själv upplevt 

och från det man lärt sig av andra (Einarsson 2010:218). De är dock aldrig medfödda (Bijvoet 

2007:117). De finns för att förenkla ens världsbild och hjälpa en att passa in i samhället och i 

olika kretsar för att undvika utanförskap. Attityder, som språk, fastnar bättre ju tidigare i livet 

man utvecklar dem, men det händer också att man utvecklar attityder senare i livet (Einarsson 

2010:219). 

 

2.2 Masktekniker 

I detta avsnitt beskrivs de tekniker jag använt för att få fram attityderna till brytning utredda i 

denna uppsats. Dessa heter matched guise- och verbal guise-teknikerna. 
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2.2.1 Matched guise-tekniken 

Matched guise-tekniken är ett indirekt sätt att mäta attityder till språk. Med indirekt menas att 

undersökningen består av indirekta frågor som ska göra det mindre tydligt vad man egentligen 

undersöker (Bijvoet 2007:125). Under ett matched guise-test (även kallat masktest på svenska, 

se t.ex. Melander & Kristiansen 2006) lyssnar informanter på ett antal röstprov. Röstproven är 

inspelningar av olika talare som talar olika språk eller språkvarianter. Då det är röstprov som 

används i undersökningen kan informanterna inte se vem det är som talar. Detta gör det möjligt 

för en och samma talare att förekomma två eller fler gånger där denne använder olika uttal utan 

att informanterna är medvetna om det (se t.ex. Bijvoet 2007). Dennes röstprov kallas ”masker”. 

De resterande röstproven fungerar då som ”utfyllnadsröster” (Bijvoet 2007). 

  

För varje röstprov finns det ofta ett antal skalor i svarsenkäten där informanterna ska bedöma 

personlighetsegenskaper hos talarna bakom röstproven. Dessa skalor kallas semantiska 

differentialskalor eller Osgood-skalor (se t.ex. Bijvoet 2007). Bedömningarna ska 

huvudsakligen utgå från talarnas användning av språket, inte innehållet i det som sägs (Boyd 

2004). På ena sidan av Osgood-skalan står ett ord för en sida av egenskapen ifråga (t.ex. snäll), 

och på andra sidan står ett ord som representerar en motsatt sida (t.ex. elak). Dessa skalor brukar 

vara fem- eller sjugradiga för att tillåta en mittpunkt (Einarsson 2010:218). Ett exempel på en 

Osgood-skala anges i Figur 2.1. 

 

 
SNÄLL  ←      →  ELAK 

 

Figur 2.1  Exempel på en typisk Osgood-skala, ifylld. Baserad på figuren i 

Bijvoet (2007:126). 

 

Med hjälp av Osgood-skalor kan man se och jämföra informanters attityder till maskerna och 

därmed attityderna till de representerade språkvarianterna, utan påverkan av t.ex. skillnader i 

röst (se t.ex. Bijvoet 2007). 

 

2.2.2 Verbal guise-tekniken 

Verbal guise-tekniken (även kallad modified matched guise) är en utveckling av matched guise-

tekniken. Tekniken är i stort sett densamma men istället för att maskerna kommer från en och 

samma talare kontrollerar man röstprov som tillhör olika talare (se t.ex. Garrett 2010:63). Denna 
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teknik kan användas istället för matched guise-tekniken när man t.ex. inte har tillgång till en 

talare som kan flera språk eller språkvarianter. 

 

I denna uppsats presenteras ett masktest som kombinerat matched guise- och verbal guise-

teknikerna. 

 

 

3 Tidigare studier 

Det finns en myriad av studier om attityder till språk, inte minst från Sverige. I detta kapitel tar 

jag upp två av dessa. (Se t.ex. Bijvoet 2007 för en mer ingående översikt.) Tidigare forskning 

om attityder till språk har visat att det faktiskt finns skillnader i hur folk uppfattar 

sverigesvenska och svenska med utländsk påverkan. Här presenteras ett par av dessa studier 

och vad man kommit fram till. 

 

3.1 Utländska lärare 

I sin artikel ”Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning” beskriver Sally Boyd (2004) 

en undersökning hon genomfört tillsammans med tre andra forskare vid Göteborgs universitet 

(Abelin, Dorriots och Bredänge). Syftet med undersökningen var att ta reda på vilket inflytande 

brytning hade på invandrade lärares arbetsmöjligheter. 

 

I studien deltog 54 skolledare och lärarutbildare i ett slags verbal guise-test. Till skillnad från 

ett normalt matched guise-test dock använde sig detta test av ett antal videoinspelningar där 

utländska lärare undervisade. Samtliga fick svenska pseudonymer. Informanterna som såg på 

inspelningarna skulle bedöma lärarnas pedagogiska och språkmässiga skicklighet samt deras 

lärarlämplighet i en enkät. 

 

Efter experimentets genomförande kommenterade informanterna att det var svårt för dem att 

bedöma lärarnas pedagogiska förmåga utifrån de korta videoklippen. Deras faktiska svar visade 

inte heller några tydliga trender. Däremot fanns det ett samband mellan deras bedömningar av 

lärarnas språkfärdighet och deras bedömningar av lärarnas lärarlämplighet. Det visade sig att 

en lärare, Erica, fick de högsta medelbetygen av alla på samtliga språkfärdighetsskalor. Hon 

fick också de högsta lärarlämplighetsbetygen. En annan lärare, Maud, fick både de näst högsta 

språkfärdighetsbetygen och de näst högsta lärarlämplighetsbetygen. De resterande tre lärarna 
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fick lägre och varierande medelbetyg i dessa kategorier. Boyd tolkar sambandet i Ericas och 

Mauds resultat som ett tydligt tecken på att uppfattning om språkfärdighet och bedömning av 

lärarlämplighet hör ihop. Hon nämner att det dock är osannolikt att informanterna kände igen 

lärarnas specifika brytningar och att det därför är osannolikt att resultatet avslöjar några 

attityder till specifika folkslag. 

 

Avslutningsvis skriver Boyd att ”bedömningar av brytning och språkfärdighet är en starkt 

bidragande orsak till utländska lärares svårigheter att utöva sitt yrke i den svenska skolan, 

liksom på annat håll i världen” (Boyd 2004:434). Därför anser hon att uttal borde få större fokus 

i sfi-undervisningen. Hon anser också att arbetsgivare och skolledare bör vara medvetna om 

utländska brytningars påverkan på första intryck för att förbättra nya svenskars 

arbetsmöjligheter. 

 

3.2 Engelska lånord 

Melander och Kristiansen (2006) har genomfört masktest inom ramen för projektet Moderna 

Importord i språken i Norden med syftet att få fram attityder till engelska lånord i talad svenska 

och danska. Melander och Kristiansen skriver sin artikel om undersökningen i Sverige. En 

bastext (här kallad ”reaktionstexten”) som handlade om internet användes som underlag för 

röstproven i testet. Denna förekom i fem versioner med olika antal engelska lånord. Ett röstprov 

spelades in för varje textversion som lästes upp. Versionen med det minsta antalet engelska 

lånord och den med flest engelska lånord lästes upp av samma talare. Resten fanns med som 

utfyllnadsröster. 

 

I scenariot som presenterades för informanterna ansökte de fem talarna om att bli 

nyhetsuppläsare i radio. Informanterna skulle därför bedöma talarnas yrkeslämplighet på 

Osgood-skalor för åtta egenskaper. Dessa egenskaper var uppdelade i fyra dimensioner: 

superioritet, dynamik, kompetens och sociabilitet. 

 

Undersökningens resultat visade en genomgående tendens att värdera masken som använde sig 

av de vedertagna svenska motsvarigheterna till lånorden ifråga (”den svenska masken”) mer 

positivt än den som använde sig av de engelska lånorden (”den engelska masken”). Detta visade 

sig stämma speciellt bland sociabilitetsegenskaperna (TILLTALANDE, FÖRTROENDEINGIVANDE, 

INTRESSANT och AVSLAPPNAD). Man kan med andra ord säga att informanterna som helhet 
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ansåg att bruket av inhemska svenska ord passade nyhetsuppläsaryrket bättre än bruket av 

engelska lånord. 

 

Informanter i olika åldrar och från olika inkomstklasser visade sig dock svara olika. De som var 

45 år och äldre värderade faktiskt den engelska masken mer positivt än den svenska. De som 

var mellan 30 och 44 år värderade maskerna lika. De som var under 30 – majoriteten då 

undersökningen utfördes på en högskola – föredrog den svenska masken. Därför, trots det 

slutliga sammanlagda resultatet, avgör Melander och Kristiansen att det ändå är sannolikt att 

svenska folket som helhet föredrar engelska lånord framför deras svenska motsvarigheter 

(2006:112). 

 

Den lägsta inkomstklassen i undersökningen (under 300 000 kr per år) visade sig vara den enda 

där informanterna överlag föredrog de svenska motsvarigheterna. Melander och Kristiansen 

(2006:109) anser dock att detta inte är helt kopplat till åldersfördelningen då informanterna 

under 30 utgjorde stora delar av alla inkomstklasserna. 

 

Melander och Kristiansen avslutar sin artikel med att konstatera att ”’rent’ språkbruk 

undermedvetet värderas mer positivt än engelskfärgat språkbruk” (2006:112). 

 

3.3 Avslutning 

Båda de presenterade studierna visar tydligt att utländsk påverkan på ens sätt att tala i stor grad 

påverkar hur man blir betraktad och behandlad i samhället. Både ordval och förekomsten av 

brytning kan göra stor skillnad i ens vardag. 

 

 

4 Material och metod  

I de följande kapitlen beskriver jag min undersökning av gymnasieungdomars attityder till 

brytning. Denna har, som undersökningarna beskrivna i kap. 3, också utförts med hjälp av ett 

masktest. I detta kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens uppläggning, vilket 

material som använts och hur det insamlats. 
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4.1 Masktest 

Min undersökning är, som de beskrivna i kap. 3, också av matched guise-typ. Informanterna i 

masktestet har varit två klasser av gymnasieelever från olika årskurser och scenariot har varit 

anställning av en ny lärare. Med scenariot i åtanke har informanterna bedömt åtta personliga 

egenskaper hos talare bakom sex röstprov utan att veta om undersökningens egentliga syfte. 

Den upplästa bastexten har varit densamma för samtliga röstprov men de inspelade talarna har 

haft olika uttal. Informanterna har, som tillägg till betygsättningen, också rangordnat talarna 

efter hur sannolikt det är att de skulle anställa dem. Därefter har de angett grundläggande 

bakgrundsinformation om sig själva för att möjliggöra vidare analys av de insamlade svaren. 

 

4.1.1 Scenario och bastext 

Scenariot i uppsatsen har varit följande: Eleverna ska få en ny samhällskunskapslärare. Sex 

möjliga kandidater har ansökt om anställningen och presenterar sig i form av röstprov. Det är 

elevernas uppgift att bestämma vilken av dessa som de tycker ska få jobbet. Då alla 

kandidaterna presenterar sig likadant innehållsmässigt ska bedömningen enbart utgå ifrån det 

intryck var och en ger genom sitt sätt att tala. 

 

Scenariot är valt i hopp om att få fram så seriösa svar som möjligt genom att försöka engagera 

informanterna i något som hypotetiskt skulle påverka dem på ett betydelsefullt sätt. Den 

upplästa texten har utformats specifikt efter scenariot och för att passa inom rimliga tidsramar. 

Texten finns som Bilaga 1 till denna uppsats. 

 

4.1.2 Röstprov 

Målet med undersökningen har varit att avslöja attityder till brytning och hur de skiljer sig åt 

beroende dels på vad det är för brytning och dels på hur stark brytningen är. Därför har jag 

inkorporerat talare med olika brytningar av varierande intensitet samt modersmålstalare av 

svenska att jämföra dessa med. Talarna har valts efter tillgänglighet och gemensam ålder. Ingen 

av talarna har haft mer än normal tidigare erfarenhet av högläsning. 

 

Talare 

Sammanlagt sex röstprov har använts i undersökningen. Dessa kan ses i Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1  Röstproven 

Pseudonym Ålder Kön Uttal 
Edith 20 Kvinna Standardsvenska 

Daniel 21 Man Standardsvenska 

Magnus 23 Man Standardsvenska 

Lassi 22 Man Stark finsk brytning 

Maskerna 
Stephen 20 Man Stark engelsk brytning 

Stefan 20 Man Lätt engelsk brytning 

 

Två andraspråkstalare och tre modersmålstalare har spelats in för undersökningen. Den ena 

andraspråkstalaren kommer från Finland och har bidragit med stark finsk brytning. Denne har 

kallats Lassi. Den andra andraspråkstalaren kommer från USA och har bott i Sverige i flera år. 

Denne har spelats in till de två maskerna i undersökningen: stark engelsk brytning och lätt 

engelsk brytning. Masken med stark engelsk brytning har döpts till Stephen och representerar 

hur denne ska ha talat under det första året i Sverige. Masken med lätt engelsk brytning har 

döpts till Stefan och speglar dennes verkliga nuvarande rikssvensknära uttal. 

 

Alla tre modersmålstalarna kommer från Stockholmsområdet. Av dessa är två män och en är 

kvinna. Kvinnan har döpts till Edith och männen har fått namnen Daniel och Magnus. 

 

De ovanstående namnen har inte använts i själva masktestet. Röstproven har istället refererats 

till som ”Kandidat 1”, ”Kandidat 2”, etc. för att hålla innehållet så neutralt som möjligt. 

Samtliga röstprov har spelats in med samma utrustning och i likadana miljöer. Ljudet i dessa 

har dessutom komprimerats för att jämna ut skillnader i volym. 

 

Olika ordning 

Röstproven har spelats upp i olika ordning inför de två klasser som deltog (se avsnitt 4.2). Detta 

är gjort för att det senare ska gå att kontrollera om resultatet för ett röstprov påverkats av att det 

bedömts först. Detta har varit särskilt viktigt då informanterna inte har fått öva på enkäten innan 

man börjat. Ordningen på skivorna har sett ut såhär: 

Spår # Skiva 1 Spår # Skiva 2 
1 Edith 1 Daniel 
2 Lassi 2 Edith 
3 Stephen 3 Stephen 
4 Magnus 4 Lassi 
5 Daniel 5 Magnus 
6 Stefan 6 Stefan 
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De två maskerna, Stephen och Stefan, har placerats ett par röstprov ifrån varandra för att 

minimera risken för att informanterna skulle märka att det är samma talare bakom båda. 

 

4.1.3 Enkät 

Enkäten som informanterna svarat på beskrivs i detta avsnitt. Själva enkäten återges också i sin 

helhet som bilaga till denna uppsats, se Bilaga 2. 

 

Osgood-skalor 

De i masktestet bedömda personlighetsdragen har varit följande åtta: 

 

TROVÄRDIG – KOMPETENT – AMBITIÖS – INTELLIGENT 

MEDMÄNSKLIG – TILLTALANDE – ANSVARSFULL – KARISMATISK 

 

Dessa har valts i enlighet med vad Holm, Demèn och Hansson kommit fram till i sin 

undersökning (2007) om vad som kännetecknar en bra lärare enligt både elever och lärare. 

 

Egenskaperna har bedömts på sjugradiga Osgood-skalor. Istället för att använda motsatta 

adjektiv på vardera sidan av skalan (t.ex. SNÄLL–ELAK) har jag använt det positiva adjektivet 

på ena sidan och ordet ”inte” plus samma adjektiv på andra sidan (t.ex. TROVÄRDIG–INTE 

TROVÄRDIG, se Bilaga 2). Det positiva adjektivet representeras av den högsta siffran i skalan 

(7) medan dess negerade motsvarighet representeras av den lägsta siffran (1). 

  

Egenskaperna har senare delats upp i två dimensioner. Dessa har inte varit synliga i enkäten 

utan har använts i analysen. Dimensionerna benämns statusdimensionen och 

solidaritetsdimensionen. Uppdelningen har skett med avsikten att förenkla analys av resultatet. 

Den resulterande uppdelningen följer: 

 

Status Solidaritet 
TROVÄRDIG  
KOMPETENT MEDMÄNSKLIG 
AMBITIÖS TILLTALANDE 
INTELLIGENT KARISMATISK 
ANSVARSFULL  
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Egenskaperna i statusdimensionen representerar en uppfattning av hög social status. Ett uttal 

med hög status anses respekterat i samhället. Egenskaperna i solidaritetsdimensionen 

representerar en känsla av personlig samhörighet med talaren. Masktestets resultat analyseras i 

enlighet med dimensionernas omfattningsområden. 

 

Rangordning 

Som en del av undersökningen har informanterna, som tillägg till egenskapsbedömningarna, 

rangordnat talarna från 1 till 6 efter hur sannolikt det är att de skulle anställa dem, där 1 är högst 

sannolikt och 6 är minst sannolikt. Observera här att ju lägre siffra i rangordningen desto större 

sannolikhet att informanten skulle anställa läraren. Denna skala skiljer sig från 

betygsättningarna av röstproven, där högre siffra representerar positivare inställning. 

 

Uppfattat ursprung 

Efter egenskapsbedömnings- och rangordningsdelen av testet har informanterna angett i en 

separat del av enkäten varifrån de tror att varje talare kommer. (Detta blev Del 2 i enkäten, se 

Bilaga 2.) För denna del har röstproven spelats upp en andra gång för att påminna informanterna 

om vilken röst som tillhör vilken talare. När man hade gått vidare till denna del så fick 

informanterna inte vända tillbaka till första delen och ändra på sina tidigare svar. 

 

Bakgrundsinformation 

Sist i enkäten har informanterna ombetts ange följande bakgrundsuppgifter om sig själva: 

årskurs, födelseår, kön, födelseort, modersmål och kunskaper i språk utöver modersmålet. 

 

4.2 Informanter 

Totalt 51 informanter har deltagit i masktestet. Samtliga har varit elever på en gymnasieskola i 

Mellansverige, varav 26 har gått i årskurs 1 (första året) och 25 har gått i årskurs 3 (sista året). 

Alla informanterna läste samhällslinjen på sin skola när masktestet genomfördes. Deras angivna 

personuppgifter visas i Tabell 4.2. 
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Tabell 4.2  Undersökningens informanter 

 Årskurs 1 Årskurs 3 Totalt 
Antal enkätsvar: 26 25 51 

Födelseår: 
1998:    1 

1997:  24 

1996:    1 

1995:  24 

1994:    1 

1998:    1 

1997:  24 

1996:    1 

1995:  24 

1994:    1 

Kön: Kvinna:  21 

Man:    5 

Kvinna:  16 

Man:    9 

Kvinna:  37 

Man:  14 

Födelseland: Sverige:  24 

Annat:    1 

Inget svar:    1 

Sverige:  24 

Annat:    1 

Inget svar:    0 

Sverige:  48 

Annat:    2 

Inget svar:    1 

Språkkunskaper Endast sv./eng.:  17 

Kan fler språk:    9 

Endast sv./eng.:  15 

Kan fler språk:  10 

Endast sv./eng.:  32 

Kan fler språk:  19 

 

Åldersfördelning 

Som framgår av Tabell 4.2 är det ungefär lika många i årskurs 3 som i årskurs 1 som deltagit i 

masktestet. Nästan alla informanter i ÅK1 är födda 1997 och var därmed i genomsnitt 16 år när 

masktestet utfördes under oktober 2013. Nästan alla informanter i ÅK3 är födda 1995 och var 

därmed 18 år i genomsnitt. Detta ger en genomsnittsålder på 17 år. 

 

Könsfördelning 

Endast 14 av de 51 informanterna (27%) har varit män medan 37 (73%) har varit kvinnor. Det 

finns alltså nästan tre gånger så många kvinnliga informanter som manliga. En grafisk 

illustration av denna fördelning finns i Figur 4.1. 

 

 

 

Kvinnor (37 st; 73%)

Män (14 st; 27%)

Figur 4.1 Könsfördelning bland informanter
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Födelselandsfördelning 

De allra flesta informanterna är födda i Sverige. Endast 2 har uppgett att de inte är födda i 

Sverige. En informant har valt att svara blankt på denna fråga. Uppgifter om födelseland 

används därför inte i analysen i kap. 5 då grupperna blir för små för att det ska gå att utföra 

någon analys på dem. 

 

Fördelning efter språkkunskaper 

Av de 51 informanterna uppgav 32 (63%) att de inte kan något språk utöver svenska och 

engelska, och 19 informanter (37%) har uppgett att de kan fler språk än svenska och engelska. 

Denna fördelning ses i Figur 4.2. 

 

 

 

I detta sammanhang har uppgifter om modersmål slagits ihop med uppgifter om goda kunskaper 

i språk utöver modersmålet eller modersmålen. Detta innebär att alla som uppgett att de kan ett 

språk förutom svenska och engelska räknas in i gruppen ”kan fler språk”, oavsett om det är 

deras modersmål eller ett språk de lärt sig senare i livet. Anledningen till detta är att andelen 

med annat modersmål än svenska har visat sig vara mycket liten och därmed inte har kunnat tas 

med som egen grupp i analysen. Målet med att samla in information om språkkunskaper från 

första början har varit att möjliggöra en analys av eventuella skillnader i resultat beroende på 

viss kontakt med främmande språk utöver engelska. Därför spelar det ingen roll om det är 

modersmål eller andra- eller främmandespråk man talar om – man räknas som ”flerspråkig” 

oavsett hur man lärt sig sitt tredje språk. 

 

Endast svenska och 
engelska (32 st; 63%)

Kan fler språk (19 st; 
37%)

Figur 4.2 Fördelning efter språkkunskaper
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4.3 Sammanfattning 

Informanterna har varit 51 elever på en gymnasieskola i Mellansverige. När undersökningen 

genomfördes gick hälften i årskurs 1 och hälften i årskurs 3 och var därmed 16 respektive 18 år 

gamla i genomsnitt. Ungefär tre fjärdedelar av informanterna har varit kvinnor medan en 

fjärdedel har varit män. Nästan alla är födda i Sverige. Lite över en tredjedel av informanterna 

har uppgett att de har goda kunskaper i minst ett språk utöver svenska och engelska. 

 

Informanterna har deltagit i ett masktest där scenariot har varit anställningen av en ny lärare. 

Informanterna har därför betygsatt åtta egenskaper hos sex kandidater som presenterat sig i 

form av röstprov. Två av röstproven har dock varit samma talare som använt sig av olika uttal: 

stark engelsk brytning och lätt engelsk brytning. Ett tredje röstprov har haft stark finsk brytning 

medan de resterande tre har talat rikssvenska. Då innehållet i presentationerna har varit likadant 

för samtliga talare har informanterna uppmanats att enbart utgå ifrån deras sätt att tala i sina 

bedömningar. 

 

Förutom betygsättningen har informanterna rangordnat röstproven efter hur sannolikt det är att 

de skulle anställa respektive talare. I en separat del av testet har de dessutom angett varifrån de 

tror varje talare kommer. 

 

 

5 Resultat 

I detta kapitel redovisas masktestets resultat. Först förklarar jag vilka resultat som använts och 

vilka som har utgått. Sedan redogör jag för varifrån informanterna har uppfattat att talarna 

kommer. Sist redovisas resultatet först allmänt och därefter med hänsyn till informanternas 

ålder, kön och språkkunskaper. 

 

5.1 Ej använda resultat 

Alla resultat har inte använts i analysen. I avsnitt 4.1.2 nämns att röstproven har spelats upp i 

olika ordning för de två informantgrupperna (klasserna). Då informanterna inte har fått öva på 

betygsättningen innan masktestet genomförts, har det först bedömda röstprovet för varje grupp 

fått fungera som ”försökskanin” åt informanterna. Denna roll har visat sig faktiskt påverka 

resultatet för dessa röstprov på ett för denna undersökning oönskvärt sätt: de har i båda fallen 

alltid fått de högsta betygen av alla, oavsett vilken talare det rört sig om. Resultaten har alltså 
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inte varit helt personliga för dessa röstprov utan styrts av andra omständigheter. Därför har jag 

uteslutit resultat för Edith och Daniel ur analysen. Här är en lista över de uteslutna och använda 

röstproven i analysen: 

 

Uteslutna Använda 
Edith Magnus 

Daniel Stefan 
 Stephen 
 Lassi 

 

Jag har räknat om rangordningssiffrorna för att passa denna förändring. Nu finns det bara fyra 

möjliga placeringar för de fyra röstproven istället för de sex som ursprungligen fanns för de sex 

röstprov man började med. 

 

5.2 Uppfattat ursprung 

Det har visat sig att masktestets informanter inte alltid har placerat de undersökta 

språkvarianterna i korrekt världsdel. Dessa visas här, talare för talare. 

 

Magnus (standardsvenska) 

Alla förutom tre informanter (48 av 51; 94%) har placerat Magnus korrekt i Sverige. De som 

har specificerat vilken del av Sverige Magnus kommer ifrån har också gissat rätt: Stockholm-

Uppsala-området. Detta visar att informanterna för det mesta har känt igen Magnus uttal. De 

tre avvikande svaren har varit ”Kina”, ”Balkan” och ”England”. 

 

Stefan (lätt engelsk brytning) 

Uppfattningen om Stefans bakgrund har visat sig vara mycket varierad. 30 av de 51 

informanterna (59%), har ansett att Stefan kommer från Sverige. Flera av dessa har specificerat 

inhemska dialektregioner, såsom ”Skåne” och ”Värmland”. Vidare har 7 informanter (14%) 

skrivit att Stefan är norrman eller halvsvensk-halvnorsk. Sammanlagt har 37 informanter (73%) 

trott att Stefan har nordgermanskt ursprung. Det framgår också att 8 informanter (16%) har 

placerat Stefan i övriga Europa, 2 (4%) har svarat Mellanöstern och 4 (8%) har gett otydliga 

svar (t.ex. ”ej svensk” eller inget svar). Av dem som placerat Stefan i Europa har en 

svarat ”England men har bott i Sverige länge”. 

 

Ovanstående data finns i grafiskt format i Figur 5.1. 
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Stephen (stark engelsk brytning) 

Som med Magnus har man varit nästan helt enig om Stephens ursprung, 50 av de 51 

informanterna (98%) har placerat Stephen i ett engelskspråkigt land. Det enda avvikande svaret 

har varit ”etnisk”. Informanterna har alltså allmänt sett känt igen Stephens uttal korrekt. 

 

Lassi (stark finsk brytning) 

Majoriteten av informanterna (35 av 51; 68%) har korrekt känt igen Lassis brytning som finsk, 

men 8 informanter (16%) har placerat honom i Mellanöstern och 7 (14%) har tyckt Lassi 

kommer från ett annat land i Europa. En informant (2%) har svarat ”Japan”. Dessa data kan ses 

i Figur 5.2. 

 

 

Svensk
(30 st; 59%)

Norsk/halvnorsk
(7 st; 14%)

Övriga Europa
(8 st; 15%)

Mellanöstern
(2 st; 4%)

Otydliga svar
(4 st; 8%)

Figur 5.1 Uppfattat ursprung hos Stefan

Finland
(35 st; 68%)

Mellanöstern
(8 st; 16%)

Övriga Europa
(7 st; 14%)

Japan
(1 st; 2%)

Figur 5.2 Uppfattat ursprung hos Lassi
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5.3 Allmänna resultat 

Masktestets resultat visar att informanterna överlag hellre skulle anställa en lärare som har 

ingen eller nästan ingen brytning än en som bryter starkt. Det verkar också spela roll vad det är 

för brytning. Detta framgår tydligt av Figur 5.3, där röstprovens genomsnittliga placeringar i 

rangordningen illustreras. I rangordningen gäller att lägre placeringsvärde innebär positivare 

inställning till talaren. (Se vidare rubriken ”Rangordning” i avs. 4.1.3 och avs. 5.1.) 

 

 

 

I Figur 5.3 ser man att svenske Magnus och Stefan, som 76% uppfattat som nordbo, föredras 

framför engelskspråkige Stephen och finske Lassi. Mellan de två sistnämnda föredras Stephen 

tydligt framför Lassi. Detta kan man även se i Figur 5.4, där man räknat ihop genomsnittet av 

betyg på egenskaper för varje talare. Längst till vänster ovanför varje namn ser man 

genomsnittsbetyget på alla egenskaperna tillsammans för talaren. I mitten är det bara 

egenskaperna i statusdimensionen som räknats in, och längst till höger är det bara egenskaperna 

i solidaritetsdimensionen räknats in. (Se rubriken ”Osgood-skalor” i avsnitt 4.1.2 om 

uppdelningen av egenskaperna i dimensioner.) 

 

0
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3,5

Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.3 Genomsnittsplaceringar för respektive talare i 

rangordningarna
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Som framgår av Figur 5.4 anses Magnus ha den högsta sociala statusen men uppfattas som 

mindre solidarisk. Informanterna som helhet ser alltså upp till standardsvenskan i 

lärarsammanhang, även om de inte tycker den känns särskilt medmänsklig, karismatisk eller 

tilltalande. Stefan med den lätta engelska brytningen uppfattas som den mest tilltalande. Mellan 

de två maskerna har denna lätta engelska brytning fått högre betyg än den starka engelska 

brytningen i solidaritetsdimensionen men i statusdimensionen har de betygsatts lika. Den finska 

brytningen har fått de lägsta betygen av alla i båda dimensionerna. 

 

5.4 Resultat i förhållande till informanternas bakgrund 

I följande avsnitt sätts informanternas bakgrundsuppgifter i fokus: ålder, kön och extra 

språkkunskaper. Här analyseras masktestets resultat i relation till dessa faktorer. 

 

5.4.1 Analys efter ålder 

Två grupper av elever har deltagit i masktestet. En av dessa grupper har varit en klass från 

årskurs 1 (födda 1997) medan den andra har varit en klass från årskurs 3 (födda 1995). (För 

mer information om åldersfördelningen se rubriken ”Åldersfördelning” i avsnitt 4.2.) Det har 

visat sig att båda grupperna har rangordnat talarna likadant. Däremot finns det skillnader i hur 

grupperna betygsatt dem. Gruppernas betygsättningar kan ses i Figur 5.5. 
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Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.4 Genomsnittliga egenskapsbedömningar för respektive 

talare

Genomsnitt, samtliga variabler Genomsnitt, status Genomsnitt, solidaritet
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För det första ser man att de två grupperna betygsatt Magnus likadant i båda dimensionerna. 

Denne har de högsta statusbetygen av alla hos båda grupperna, även om Stefan och Stephen har 

nästan lika höga statusbetyg hos årskurs 3. Däremot har både Stefan och Stephen högre 

solidaritetsbetyg än Magnus hos båda grupperna, Stefan med de högsta, speciellt bland 

informanterna i årskurs 3. 

 

Jämför man maskerna så verkar Stefan ha något högre status än Stephen hos årskurs 1. Hos 

årskurs 3 har båda dock ungefär samma status. Båda grupperna verkar uppfatta Stefan som mer 

tilltalande än Stephen, speciellt årskurs 3. 

 

Lassi har både de lägsta statusbetygen och de lägsta solidaritetsbetygen av alla hos båda 

grupperna. Den finska brytningen är alltså både den lägst värderade och den minst tilltalande 

hos båda grupperna. Speciellt årskurs 3 finner den mindre tilltalande, men också årskurs 1. 

 

Både den yngre gruppen och den äldre gruppen värderar alltså standardsvenskan högst av de 

fyra uttalsvarianterna och uppfattar den lätta engelska brytningen som den mest solidariska. 

Grupperna är eniga om att den finska brytningen är både av lägst status och minst solidarisk. 

Beträffande de två maskerna har båda grupperna gett den lätta engelska brytningen lite högre 

betyg överlag än den starka engelska brytningen. 
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Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.5 Genomsnittliga egenskapsbedömningar i de två

dimensionerna för respektive talare, efter informanternas ålder

Årskurs 1, status Årskurs 1, solidaritet Årskurs 3, status Årskurs 3, solidaritet
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5.4.2 Analys efter kön  

Hos kvinnorna och männen har talarna fått samma rangordning. Det finns dock skillnader i hur 

de två könen har betygsatt talarna. Dessa kan ses i Figur 5.6. 

 

 

 

Standardsvenskan (Magnus) anses ha samma höga sociala status och ungefär samma nivå av 

solidaritet hos båda könen, även om kvinnorna gett den något högre solidaritetsbetyg än männen. 

Den lätta engelska brytningen (Stefan) har samma status som standardsvenskan hos kvinnorna, 

men lägre status än standardsvenskan hos männen. Dock har båda könen gett Stefan högre 

solidaritetsbetyg. Skillnaden här är störst bland kvinnorna. 

 

Hos kvinnorna har den starka engelska brytningen också fått högre solidaritetsbetyg än 

standardsvenskan, men hos männen är det tvärtom. Kvinnorna tycker alltså att den starka 

engelska brytningen är mer karismatisk än standardsvenskan medan männen tycker tvärtom. 

 

Könen har gett olika värdering för maskerna. Hos kvinnorna verkar Stefan ha högre status än 

Stephen medan männen värderar Stephen högre. Könen är dock överens om att Stefan är mer 

tilltalande än Stephen, även om kvinnorna ger båda högre solidaritetsbetyg än vad männen gör. 
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Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.6 Genomsnittliga egenskapsbedömningar i de två

dimensionerna för respektive talare, efter informanternas kön

Kvinnor, status Kvinnor, solidaritet Män, status Män, solidaritet
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Hos både männen och kvinnorna är den finska brytningen den lägst värderade och uppfattad 

som den minst tilltalande av alla språkvarianterna. Männen ger Lassi allmänt lägre betyg än 

kvinnorna, dock är skillnaden liten. 

 

Standardsvenskan anses alltså ha den högsta statusen hos båda könen: denna låter mest 

trovärdig, kompetent och ansvarsfull enligt resultatet. Den lätta engelska brytningen anses 

däremot vara den mest tilltalande, medmänskliga och karismatiska hos de två könen. Båda 

könen har gett den lätta engelska brytningen högre betyg överlag än den starka engelska 

brytningen. Den lätta engelska brytningen har högre status bland kvinnorna än den starka 

engelska brytningen, medan den starka engelska brytningen har högre status bland männen. 

Den finska brytningen har låg status och tycks vara den minst tilltalande hos båda könen. 

 

5.4.3 Analys efter språkkunskaper 

Informanter som uppgett att de bara kan svenska och engelska har resultat som skiljer sig från 

resultaten tillhörande dem som kan fler språk. Först och främst är det rangordningarna som är 

olika. Dessa kan ses i Figur 5.7. Medan de som kan språk utöver svenska och engelska (fr.o.m. 

nu kollektivt kallade ”flerspråkiga”) föredrar det standardsvenska uttalet framför de andra 

uttalsvarianterna, föredrar de som bara kan svenska och engelska (fr.o.m. nu kollektivt 

kallade ”enspråkiga”) snarare den lätta engelska brytningen. 

 

 

 

Både enspråkiga och flerspråkiga föredrar såväl standardsvenskan som den lätta engelska 

brytningen framför den starka engelska brytningen. Den lätta engelska brytningen är alltså den 
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Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.7 Rangordning av talare, efter informanternas 

språkkunskaper

Endast svenska/engelska Fler språk
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fördragna masken. Den finska brytningen kommer sist i rangordningarna hos båda grupperna, 

men avståndet mellan genomsnittsplaceringssiffrorna för Stephen och Lassi är mindre för de 

flerspråkiga än för de enspråkiga. 

 

Dessa rangordningar speglas inte helt i gruppernas betygsättningar. Dessa kan ses i Figur 5.8. 

Både de enspråkiga och de flerspråkiga informanterna har gett Magnus och Stefan ungefär 

samma statusbetyg, även om Magnus är något högre. Stefan har åter fått de högsta 

solidaritetsbetygen av båda grupperna. Vad gäller de två maskerna ser man att Stefan och 

Stephen har fått ungefär samma statusbetyg hos båda grupperna. Dock har Stefan fått högre 

solidaritetsbetyg hos bägge, vilket tyder på att både de enspråkiga och de flerspråkiga finner 

Stefan mer tilltalande och medmänsklig än Stephen. Lassi har åter fått de lägsta betygen hos 

båda grupperna. De flerspråkiga verkar dock värdera finsk brytning lite högre än de enspråkiga, 

även om skillnaden är liten. Båda grupperna har visat sig vara mer positiva mot detta uttals 

status än den solidaritetskänsla det medför för dem. 

 

 

 

De flerspråkiga informanterna föredrar alltså standardsvenska framför lätt engelsk brytning 

medan ordningen är tvärtom hos de enspråkiga informanterna. Dock har de två uttalsvarianterna 

ungefär samma status hos båda grupperna. De två maskerna har också ungefär samma status 

hos båda grupperna, men båda verkar uppfatta den lätta engelska brytningen som mer solidarisk 

0
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Magnus Stefan Stephen Lassi

Figur 5.8 Genomsnittliga egenskapsbedömningar i de två

dimensionerna för respektive talare, efter informanternas 

språkkunskaper

Endast svenska/engelska, status Endast svenska/engelska, solidaritet

Kan fler språk, status Kan fler språk, solidaritet
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än den starka engelska brytningen. Den finska brytningen har den lägsta sociala statusen och 

den lägsta solidaritetsnivån hos båda språkkunskapsgrupperna, men den verkar ha lite högre 

status hos de flerspråkiga än hos de enspråkiga. 

 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Flera hypoteser fastställdes inför den undersökning som här presenterats. Tre av dessa har visat 

sig stämma till viss del. En av dem har visat sig inte alls stämma. 

 

Den första hypotesen har varit att informanterna, eleverna, skulle känna igen de två starka 

brytningarna korrekt. Denna hypotes har visat sig stämma bara i viss mån. I princip alla 

informanterna gissade den starka engelska brytningens ursprung korrekt som från ett 

engelskspråkigt land. För den starka finska brytningen kom dock betydligt färre korrekta svar. 

Nästan en tredjedel av informanterna angav att talaren kom från någonstans i Mellanöstern eller 

övriga Europa. Detta kan ha haft betydelse för resultatet, som speglar alla informanternas svar 

oavsett varifrån dessa uppfattat att talarna kommer. 

 

Den andra hypotesen, att den lätta engelska brytningen skulle uppfattas som svensk trots vissa 

avvikelser, har också bara stämt till viss del. Ungefär 59% av informanterna uppfattade den 

lätta engelska brytningen som inhemsk svensk. Ytterligare 14% uppfattade denna som norsk 

eller halvsvensk-halvnorsk, vilket ger totalt ungefär tre fjärdedelar som tyckt att denna 

uttalsvariant kommer från ett nordiskt land. Dock har jag inte undersökt vilka attityder 

informanterna har gentemot människor från de andra nordiska länderna, så det är inte säkert att 

attityderna till norrmän är i linje med attityderna till svenskar. Om det är ungefär samma 

attityder som gäller så återstår endast 27% som inte identifierat Stefan som från samma kultur. 

Om attityderna däremot skulle visa sig mycket olika så är andelen som inte anser Stefan som 

från samma kultur så stor som 41%. 

 

Den tredje hypotesen har varit att den starka engelska brytningen skulle föredras framför de 

andra uttalsvarianterna (lätt engelsk brytning, finsk brytning och standardsvenska) på grund av 

engelskans relativt höga status i Sverige. Denna hypotes har visat sig inte alls stämma. Den 

starka engelska brytningen har för det mesta bara föredragits framför den finska brytningen. 

Annars har man föredragit standardsvenskan eller den lätta engelska brytningen framför den 
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starka engelska brytningen. Detta har manifesterat sig i såväl rangordningarna som i 

betygsättningarna. Trots engelskans status i det svenska samhället så verkar mina informanter 

alltså se upp till sina landsmän mer än till engelskspråkiga talare. 

 

Den fjärde och sista hypotesen har till skillnad från de övriga tre stämt fullständigt. Både 

standardsvenskan och den lätta engelska brytningen har visat sig föredras framför den finska 

brytningen. Den starka engelska brytningen ser också ut att föredras framför den finska 

brytningen. I alla analyser – den allmänna, den baserad på ålder, den baserad på kön och den 

baserad på språkkunskaper – visar sig alltid den finska brytningen vara lägst värderad och 

uppfattas som minst tilltalande. 

 

Att den finska brytningen fått så låga betyg kan mycket väl bero på negativa attityder till 

finsktalande. Det finns dock också utrymme för andra möjliga slutsatser om detta. Att nästan 

en tredjedel av informanterna inte uppfattade brytningen som just finsk, till exempel, kan ha 

haft betydelse för resultatet. En annan möjlighet är att finskan är känd för att vara ett relativt 

tonplatt (och därmed mindre emotionellt) språk, så det kan också vara så att detta drag påverkar 

hur man uppfattar finsk brytning. En tredje möjlighet att just den talare som valdes för att 

representera finsk brytning i undersökningen har en röst som anses som mindre tilltalande än 

de andra rösterna, helt utan koppling till hans övriga uttal. 

 

Att röstens karaktär kan ha påverkat resultatet stämmer också för de övriga talarna i masktestet. 

Detta är verbal guise-teknikens största brist. Dock kan man säga med säkerhet att de två 

maskerna, som kommer från samma talare, inte kan ha skilt sig i röstkaraktär, och därför ger 

dessa de mest pålitliga resultaten i undersökningen. Dessa resultat visar tydligt att eleverna 

skulle föredra en lärare med mindre brytning framför en lärare med mer brytning. Medan 

eleverna haft möjligheten att ge samma betyg till båda maskerna om de velat det, så har de 

tvingats ange en placering för varje talare i rangordningen. Därför, trots maskernas jämförbara 

genomsnittsbetyg, så har det visat sig att när man tvingats välja så har man valt den lätta 

brytningen före den starka brytningen. 

 

När man tolkar dessa slutsatser får man dock också ta den sociala miljö där informanterna 

befunnit sig när de svarat i beaktande. Det är oklart hur mycket informanterna påverkat varandra 

under masktestet och på hur stort allvar de tagit undersökningen. Det är möjligt att 

informanterna hade svarat annorlunda om de svarat ensamma. I så fall vore det inte osannolikt 
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att denna skillnad skulle kunna vara densamma som skillnaden mellan beteendemönster i 

praktiken beroende på om de är ensamma eller i grupp. 

 

Jag vill också påpeka att de betygsskillnader som kommenterats inte alltid har varit särskilt 

stora, även om de ibland sett stora ut i diagrammen. Oavsett deras storlek så ser dock siffrorna 

ut som det gör av en anledning: även om skillnaden är liten så tycktes t.ex. Stefan vara lite mer 

tilltalande än Magnus. 

  

Man kan utifrån denna uppsats säga att grad av brytning faktiskt spelar roll för hur man blir 

betraktad och behandlad i samhället. Just vilken brytning det rör sig om verkar också påverka 

hur man uppfattas av andra. Hade det funnits mer tid för denna undersökning så hade man 

kunnat finslipa bristerna i undersökningen för att kunna dra säkrare slutsatser om ämnet. 

Oavsett detta verkar det vara tydligt att människor med brytning inte behandlas likadant som 

människor utan brytning i det svenska samhället. Detta är ett allvarligt problem för personer 

med invandrarbakgrund och blir allt svårare att hantera med bland annat högerextremismens 

framväxt i dagens Sverige. Boyd (2004) (vars egen undersökning om attityder till brytning 

sammanfattas i avsnitt 3.1) föreslår lösningen att lägga mer fokus på uttal i sfi-undervisningen. 

Detta skulle sannolikt underlätta för människor med brytning i samhället, men också utseende 

spelar ofta en viss roll. Dessutom kommer det alltid finnas människor med brytning. Då 

attityder mycket ofta formas i barndomen (se vidare avsnitt 2.1.2) är det ytterst viktigt att barn 

uppfostras med en sund syn på människor av annat ursprung. Därför föreslår jag att man lägger 

större fokus på jämlikhet i den svenska skolan, både i undervisningen och bland skolledningen 

och lärarna. Boyd (ibid.) ger också liknande förslag. På så sätt kan man bekämpa särbehandling 

på ett dynamiskt sätt som omfattar mer än bara brytning. 

 

Med detta avslutar jag denna uppsats och uppmanar till vidare forskning i ämnet med fokus på 

andra och fler typer av icke-standarduttal. Inga samhälleliga problem kan bekämpas utan en 

god uppfattning om vad som faktiskt pågår, och det är just det som forskning om språkattityder 

ger oss. 
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BILAGA 1  (1/1) 

Till Gustav Lindqvist: 

Jag har sett på Katedralskolans hemsida att ni söker en ny samhällskunskapslärare. Jag är 
själv erfaren lärare i just detta ämne och är mycket intresserad av anställningen. Jag har tagit 
lärarexamen från Linköpings universitet för snart åtta år sedan och har undervisat på 
Hagagymnasiet i Linköping sedan dess. Nu när jag och min familj har flyttat till Uppsala 
söker jag ett nytt hem för min undervisning med nya klasser av ambitiösa elever och ett nytt 
gäng entusiastiska pedagoger att dela inspiration med. Detta tror jag Katedralskolan kan 
erbjuda mig. 

Det jag kan erbjuda er är inte bara erfarenhet i läraryrket utan också kompetens i den 
praktiska sidan av samhällsvetenskapen. Under min tid som student praktiserade jag en termin 
hos Linköpings tingsrätt. Jag har också sett rättegångar i förstahand i andra kommuner och 
även en i Berlin när jag var där på utbyte år 2004. Jag har sedan dess kunnat tillämpa dessa 
erfarenheter i min undervisning, vilket mina tidigare elever har tyckt vara intressant och 
spännande.  

Jag har alltid tyckt om att hjälpa andra att uppnå sina mål, och som lärare känner jag att jag 
verkligen kan göra det. Efter åtta år har jag inget annat än inspirerats att fortsätta leda unga 
elever mot sin framtid. 

Jag har bara hört bra saker om Katedralskolan och skulle vara hedrad att få vara er 
verksamhets nyaste medlem. Jag ser fram emot att höra från er. 
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BILAGA 2  (1/2) 

EXPERIMENT 

Del 1  1. Betygsätt följande egenskaper med ett kryss [×] för varje lärarkandidat efter hur hon eller 

han låter och känns (enligt dig) i relation till det som sägs: 

# Kandidat 1  # Kandidat 2 

 7 6 5 4 3 2 1    7 6 5 4 3 2 1  

trovärdig        inte 
trovärdig 

 trovärdig        inte 
trovärdig 

kompetent        inte 
kompetent 

 kompetent        inte 
kompetent 

ambitiös        inte  
ambitiös 

 ambitiös        inte  
ambitiös 

intelligent        inte 
intelligent 

 intelligent        inte 
intelligent 

medmänsklig        inte 
medmänsklig 

 medmänsklig        inte 
medmänsklig 

tilltalande        inte 
tilltalande 

 tilltalande        inte 
tilltalande 

ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

 ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

karismatisk        inte 
karismatisk 

 karismatisk        inte 
karismatisk 

 

# Kandidat 3  # Kandidat 4 

 7 6 5 4 3 2 1    7 6 5 4 3 2 1  

trovärdig        inte 
trovärdig 

 trovärdig        inte 
trovärdig 

kompetent        inte 
kompetent 

 kompetent        inte 
kompetent 

ambitiös        inte  
ambitiös 

 ambitiös        inte  
ambitiös 

intelligent        inte 
intelligent 

 intelligent        inte 
intelligent 

medmänsklig        inte 
medmänsklig 

 medmänsklig        inte 
medmänsklig 

tilltalande        inte 
tilltalande 

 tilltalande        inte 
tilltalande 

ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

 ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

karismatisk        inte 
karismatisk 

 karismatisk        inte 
karismatisk 

 

# Kandidat 5  # Kandidat 6 

 7 6 5 4 3 2 1    7 6 5 4 3 2 1  

trovärdig        inte 
trovärdig 

 trovärdig        inte 
trovärdig 

kompetent        inte 
kompetent 

 kompetent        inte 
kompetent 

ambitiös        inte  
ambitiös 

 ambitiös        inte  
ambitiös 

intelligent        inte 
intelligent 

 intelligent        inte 
intelligent 

medmänsklig        inte 
medmänsklig 

 medmänsklig        inte 
medmänsklig 

tilltalande        inte 
tilltalande 

 tilltalande        inte 
tilltalande 

ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

 ansvarsfull        inte 
ansvarsfull 

karismatisk        inte 
karismatisk 

 karismatisk        inte 
karismatisk 
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BILAGA 2  (2/2) 

 

2. Rangordna kandidaterna från 1 till 6, där 1 är den kandidat som du helst skulle vilja ha som lärare. 

 

Del 2 

Kandidat 1:     

 

Kandidat 2:     

 

Kandidat 3:     

 

Kandidat 4:     

 

Kandidat 5:     

 

Kandidat 6:     

 

 

Del 3 

Vänligen fyll i följande uppgifter för statistikens skull: 

Klass på Katte: S11B S13B 

Födelseår:      

Kön:      

Födelseort:      

Modersmål (samtliga):     

     

Goda kunskaper i fler språk? Om så, ange vilket/vilka: 

     

     


