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Sammandrag 
 

Trots att multietnisk socio-dialekt utmärker sig från standardsvenskan i huvudsak på 

fonologisk nivå i form av en ”stötig” prosodi visar tidigare studier att det förekommer 

uppfattningar om att talarens grammatiska och lexikala kunskaper är ofullständiga. Syftet med 

denna studie är att undersöka huruvida två olika studentgrupper, en grupp som läser Svenska 

som andraspråk A och en grupp som läser Svenska A, kan avgränsa multietnisk socio-dialekt 

från andraspråkssvenska. Därtill är syftet att på ett mer indirekt sätt studera vilka kunskaper, 

uppfattningar och attityder de två olika informantgrupper har gentemot multietnisk socio-

dialekt. Syftet är också att studera om det förekommer någon skillnad mellan 

studentgrupperna. Den metod som användes är en ljudinspelning hämtad från filmen Shoo bre 

(2012) cirka 1 minut långt som informanterna fått lyssna på för att sedan bedöma talarens 

språkproduktion i en enkät. Totalt 32 informanter deltog i denna studie med 16 informanter i 

respektive studentgrupp. Resultatet visade en viss skillnad där studentgruppen som läser 

svenska som andraspråk i en något högre utsträckning har en högre kunskap och mer positiv 

attityd samt uppfattning i jämförelse med den andra studentgruppen. En majoritet av 

informanterna likställer inte multietnisk socio-dialekt med andraspråkssvenska utan 

kategoriserar den som en ”svenska på en nästintill infödd nivå”.  På liknande sätt som i 

tidigare studier kan man från resultatet utläsa att några av informanterna uppfattar strukturer 

som inte existerar i talarens språkproduktion samt utgår från ett standardspråk som norm vid 

bedömningen av talarens uttal.          

Nyckelord: multietnisk socio-dialekt, multietniskt ungdomsspråk, förortssvenska, svenska som 

andraspråk, andraspråkssvenska, attityder 
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1 Inledning 
 

Blattesvenska, rinkebysvenska, bruten svenska och kebabsvenska är ett urval av de 

benämningar man brukar höra om de språkliga varieteter som talas i flerspråkiga förorter. 

Kärt barn har många namn brukar det sägas, men i detta fall kan man påstå att denna språkliga 

varietet har ett oförtjänt dåligt rykte. En ojämlik maktstruktur råder där individer, genom sitt 

sätt att tala, avslöjar att de växt upp i en mångkulturell miljö och därmed ofta tillskrivs 

egenskaper som förknippas med social underordning. Detta kan man urskilja tydligt till 

exempel i den heta debatt som litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström inledde våren 2006 

där hon kritiserade regeringen för att den ”signalerar till våra nya svenskar att det räcker om 

de lär sig lite lagom blattesvenska så att de kan slå upp ett stånd och sälja bananer i 

Rosengård” (Bijvoet & Fraurud 2006:4). Denna typ av oro kan man också märka vid en 

närmare fördjupning av ett läromedel som används i gymnasiet: 

Talar man rinkebysvenska betyder det inte att man inte kan svenska utan att man talar den dialekten med 

sina kompisar och att man kan växla till ”vanlig” svenska när man talar med någon annan (Hedencrona & 

Smed-Gredin 2012:233) (min kursivering) 

    

Utifrån detta citat kan man utläsa att rinkebysvenskan är beskrivet som en språklig varietet 

som inte lämpar sig inom alla samtalskontexter och inte heller kan mäta sig med 

standardsvenskan. Därtill kan man anmärka på författarnas ordval angående begreppet 

dialekt. Här blir det otydligt vad rinkebysvenska står för, ett gruppspråk eller en dialekt? 

Uppträder varieteten på en fonologisk, lexikal, grammatisk nivå eller samtliga?  

   Intressant är att tidigare forskning framhäver att talare av denna språkliga varietet har en 

sociolingvistisk medvetenhet och är väl medvetna om hur de ska anpassa sitt språk i olika 

situationer. Detta påvisar med andra ord att fokus i denna debatt bör flyttas. Problematiken 

som förekommer i detta sammahang är istället den diffushet som existerar kring denna 

språkliga varietet och det faktum att andraspråkssvenska, multietniskt ungdomsspråk samt 

multietnisk socio-dialekt ofta ses som en och samma varietet. Detta resulterar i sin tur i att tre 

distinkta sätt att tala ofta likställs med bristfällig svenska. (Bijvoet & Fraurud 2006, Bijvoet & 

Fraurud 2011.)  

   Här är det främst multietnisk socio-dialekt som blir lidande. Trots att denna språkliga 

varietet i stort sett endast uppträder på en fonologisk nivå i form av en avvikande ”stötig” 

prosodi förekommer det en uppfattning om att exempelvis talarens grammatiska kunskaper är 

ofullständiga. (Bijvoet & Fraurud 2011:18). Bijvoet och Fraurud har genom två 
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lyssnarexperiment på ett indirekt sätt kunnat utläsa hur vissa informanter i studien har mer 

eller mindre negativa uppfattningar och attityder gentemot talare av denna språkliga varietet. 

Multietnisk socio-dialekt får i denna kontext många gånger stå för en svenska som inte kan 

mäta sig med en svenska på en infödd nivå, trots att talaren i de flesta fall har svenska som 

modersmål. Talare av multietnisk socio-dialekt tillskrivs med andra ord brister i sin 

språkproduktion som inte överensstämmer med verkligheten samt uppfattas många gånger på 

ett stereotypt sätt. (Bijvoet & Fraurud 2011, Bijvoet & Fraurud 2013). 

   I denna kontext blir en uppfattning om ett standardspråk som norm särskilt närvarande, där 

standardspråk får representera det språk som fungerar i alla sammanhang och bygger på hur 

medelklassen talar. En konsekvens som uppstår i detta sammanhang är hur individer som inte 

har tillgång till standardspråket stigmatiseras i samhället. Detta bidrar i sin tur till en ojämn 

maktstruktur där talare uppmanas överge sitt sätt att tala på bekostnad av sin språkliga 

identitet vilket följande talares utsaga exemplifierar: 

Men det känns som att när du försöker dölja ditt egna språk…är det som att du försöker dölja en del av dig 

själv… du är inte äkta. Så även om du går till en jobbintervju och tar bort ditt naturliga sätt att tala… så 

skulle jag känna mig mer som en robot, som om jag bara pratade; igen känsla, ingen personlighet. Och då 

skulle det för mig kännas som om ingen skulle vilja anställa mig för att jag är som ett blankt papper 

(Bijvoet & Fraurud 2011: 314. min översättning). 

Citatet belyser den problematik som kan uppstå när talare av en språklig varietet uppmanas 

överge sitt naturliga sätt att tala. Här kan man tycka att karakteristiska drag som avslöjar mer 

om talaren, vare sig det gäller bakre /r/, norrländsk förmjukning eller stötig samtalsstil skulle 

kunna ses som en tillgång snarare än ett problem. 

   Med utgångspunkt från Bijvoet & Frauruds forskning samt efter att ha läst kursen ”Det 

mångkulturella klassrummet”, en delkurs inom Svenska som andra språk på A-nivå väcktes 

ett intresse att undersöka huruvida studenter kan avgränsa multietnisk socio-dialekt från 

andraspråkssvenska samt vilka uppfattningar de har angående denna språkliga varietet. För att 

skapa en ytterligare dimension i detta sammanhang valde jag att undersöka huruvida man kan 

se några skillnader mellan två olika studentgrupper, en som tidigare läst ”Det mångkulturella 

klassrummet” och en som läser Svenska A. Detta görs för att se om den studentgrupp som läst 

kursen tidigare har en högre kunskap om multietnisk socio-dialekt i jämförelse med den 

studentgruppen som läser Svenska A.  

   Som Bijvoet och Fraurud betonar är det viktigt att en kunskap om olika språkliga varieteter 

finns hos så kallade gatekeepers, vilket i detta sammanhang avser de människor som har 

makten att fatta avgörande beslut. En person som genomför arbetsintervjuer och därtill avgör 

huruvida personen ifråga får arbetet eller inte är ett belysande exempel på en gatekeeper. En 
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identifiering av andrapråkssvenska, slang och sociodialektala distinktioner ska i detta och 

liknande sammanhang kunna göras på ett korrekt sätt för att bidra till ett mer pluralistiskt 

samhälle. Detta är också viktigt för att individer ska kunna behålla sin språkliga identitet. För 

att uppnå en ökad sociolingvistisk medvetenhet angående detta krävs mer utrymme i 

undervisningen (Bijvoet & Fraurud 2013:289).   

   Ett steg närmare en ökad medvetenhet och förståelse kan i denna kontext vara att undersöka 

vilka kunskaper blivande lärare har angående multietnisk socio-dialekt. Med tanke på att 

skolan i detta sammanhang kan ses som en utgångspunkt för exempelvis blivande gatekeepers 

kan lärarna i fråga ses som nyckeln till en ökad förståelse hos eleverna. Därtill ska också 

lärare kunna bedöma korrekt huruvida en elev befinner sig på en inlärarnivå eller om det 

snarare handlar om slang eller sociodialektala skillnader. Med tanke på att ett flertal av 

informanterna tänker sig att de vill bli lärare i denna studie känns det särskilt aktuellt att 

studera detta.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida studenter kan skilja på multietnisk socio-

dialekt och andraspråkssvenska. Jag vill också på ett mer indirekt sätt undersöka vilka 

kunskaper studenterna har samt vilka uppfattningar och attityder som förekommer. Min 

hypotes är att det förekommer negativa uppfattningar och attityder gentemot varieteten som 

inte kan härledas till det rent språkliga. Mina frågeställningar är följande: 

 Kan studenter avgränsa multietnisk socio-dialekt och andraspråkssvenska från 

varandra? 

 Vilken kunskap har studenter angående multietnisk socio-dialekt? 

 Vilka uppfattningar och attityder har studenterna till multietnisk socio-dialekt? 

 Förekommer det någon skillnad mellan studentgruppen som läser Svenska som 

andraspråk A och studentgruppen som läser Svenska A? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag redogöra förortssvenskans uppkomst samt distinktionen mellan 

multietniskt ungdomsspråk, andraspråkssvenska och multietnisk socio-dialekt. Därefter 

kommer jag presentera tidigare forskning om multietniskt ungdomsspråk och multietnisk 

socio-dialekt som är väsentlig för denna studie. Slutligen kommer jag redogöra 

majoritetssamhällets attityd till förortssvenskan. 

2.1 Svenska med något utländskt   

I följande avsnitt kommer jag att redogöra förortssvenskans uppkomst. Jag kommer utgå från 

Bijvoet och Frauruds (2006) samlingsbeteckning svenska med något utländskt i detta avsnitt 

där följande tre varieteter inkluderas: multietniskt ungdomsspråk, andraspråkssvenska och 

multietnisk socio-dialekt. Med tanke på att dessa tre varieteter ofta likställs som en och 

samma språkliga varietet kommer följande avsnitt belysa distinktionen mellan dessa. 

 

2.1.1 Förortssvenskans uppkomst  

I samband med den ökade arbetskraftsinvandringen i Sverige under 1980-talet utökades det 

svenska språket med en ny variant av att tala svenska i mångkulturella områden. Denna 

språkliga varietet skiljde sig från standardsvenskan på en fonetisk, grammatisk samt lexikal 

nivå. Barn och ungdomar i dessa områden talade svenska med varandra, men de lånade 

samtidigt in ord från sina modersmål som fick fungera som ett gemensamt slangspråk. 

Samtidigt kunde man urskilja en avvikande prosodi samt grammatiska avvikelser från 

standardsvenskan (Doggelito & Kotsinas 2004:8 f.). 

  Sedan tidningarna uppmärksammade den förändrade språksituationen blev denna språkliga 

varietet också känd för hela Sverige. I och med detta etablerades termen rinkebysvenska som 

fick agera som en samlingsbeteckning på de språkliga varianter som talades i flerspråkiga 

förorter. Då föddes också andra mer lokala beteckningar såsom gårdstenssvenska och 

fittjaspråk. Men även benämningar som inte avsåg lokalitet skapades såsom blattesvenska, 

kebabsvenska och bruten svenska. Samtidigt bör man vara medveten om att det inte 

förmedlades en fullständig beskrivning av förortssvenskan i tidningar och andra sociala 

medier. Vid ett närmare studium av det språkbruk som förekommer i flerspråkiga miljöer kan 

man konstatera att det handlar om en komplex språksituation. Samtidigt som det förekommer 

ett gemensamt gruppspråk med exempelvis lexikala avvikelser från standardspråket finner 

man också talare som befinner sig på en inlärarnivå i flerspråkiga förorter.  Eftersom att 
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förortssvenskan dessutom har gemensamma drag med svenska på en inlärarnivå bidrar detta 

till att det kan uppstå oklarheter.  Det kan alltså i detta sammanhang vara problematiskt för en 

utomstående att urskilja olika typer av språkliga varieteter i flerspråkiga förorter. Detta är en 

förklaring till att exempelvis andraspråkssvenska och förortssvenska emellanåt likställs till en 

och samma språkliga varietet. (Bijvoet & Fraurud 2006:4 f.) 

   Vidare problematiserar Bijvoet och Fraurud (2006) vilken benämning som är passande att 

använda angående de språkliga varieteter som talas i flerspråkiga förorter. Flera benämningar 

kan anses som stigmatiserade och eventuellt även kränkande. Blattesvenska och 

invandrarsvenska är exempel på stigmatiserade benämningar som ofta likställs med social 

underordning. Förledet ”invandrare” blir också i detta sammanhang särskilt opassande då ett 

flertal av talarna är födda i Sverige. Benämningar som avser lokalitet såsom rinkebysvenska 

eller fittjaspråk är inte heller lämpliga som en funktionell samlingsbeteckning eftersom dessa 

termer isolerat syftar på en specifik förort. Bijvoet och Fraurud anser att multietniskt 

ungdomsspråk är en lämplig term, men betonar att denna benämning kan vara något otymplig 

i vardagliga sammanhang. Vid mer vardagliga sammanhang rekommenderar de istället 

benämningen förortsslang då denna term fångar upp väsentliga aspekter och får agera som en 

samlingsterm för språkliga varieteter i mångkulturella förorter. (Bijvoet & Fraurud 2006:6 ff.)     

 

2.1.2 Multietniskt ungdomsspråk 

Ett karakteristiskt drag som utmärker multietniskt ungdomsspråk jämfört med 

standardsvenskan och andra ungdomsspråk uppträder på en lexikal nivå. Här har lånord från 

olika språk hämtats från exempelvis turkiskan, grekiskan, spanskan och arabiskan för att 

sedan fungera som gemensamma slangord. Man kan urskilja ett samband med vilka språk 

som haft störst påverkan på multietniskt ungdomsspråk med vilket land som flyktingar och 

arbetsinvandrare kommit från. På 1980-talet kom exempelvis politiska flyktingar och 

arbetsinvandrare framförallt från Grekland och Turkiet, vilket bidrog till att ord såsom re 

(från grekiskan,’hörrudu’) och guss (från turkiskan, ’tjej’) trängde sig in som slangord i 

varieteten (Doggelito & Kotsinas 2004:s.9). Ett frekvent användande av tilltalsord är också 

något som utmärker multietniskt ungdomsspråk. Att använda ordet mannen i initial eller final 

position i en replik är inte ovanligt i multietniskt ungdomsspråk: Mannen ska vi dra? Andra 

vanligt förekommande tilltalsord är bre, vre, län och len vilka motsvarar svenskans ”hörru”. 

(Doggelito & Kotsinas 2004:21.) 

   I multietniskt ungdomsspråk förekommer också grammatiska avvikelser. Det mest 

framträdande är så kallad rak ordföljd. Grammatiska avvikelser i form av sen vi gick till stan* 
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kan förekomma (Bijvoet & Fraurud 2013:275). Ett annat karakteristiskt drag uppträder på en 

fonologisk nivå, där prosodin kan beskrivas som staccatoartad eller ”stötig” (Bijvoet & 

Fraurud 2013:380).    

    En orsak till att multietniskt ungdomsspråk kan misstolkas som en bristfällig svenska 

bottnar i att varieteten har gemmensamma drag med svenska på en inlärarnivå, det vill säga 

andraspråkssvenska. Samtidigt bör man i detta fall vara medveten om att, till skillnad från 

talare av inlärarspråk, talarna av multietniskt ungdomsspråk har en utvidgad repertoar av 

språket. Det handlar alltså om ett medvetet val som användarna gör när de väljer att tala 

gruppspråket. Multietniskt ungdomsspråk kan inte heller härledas till ett specifikt förstaspråk 

(Bijouvet & Fraurud 2013:375). En uppfattning om att talare av multietniskt ungdomsspråk 

har ett torftigt ordförråd med lånord från modersmålet stämmer alltså inte i de flesta fallen. 

Lånorden kan inte härledas till ett specifikt förstaspråk och talaren kan därtill oftast göra ett 

medvetet val gällande vilka ord som ska ingå i hens språkliga repertoar.  

   Forskaren Natalia Ganuza har i en variationsinriktad studie undersökt den grammatiska 

avvikelsen rak ordföljd i multietniskt ungdomsspråk. Studien visar att ungdomarna i denna 

studie inte använder denna struktur särskilt frekvent vilket man tidigare trott. Dessutom 

används denna struktur av talarna främst som en identitetsmarkör där man vill identifiera sig 

med den egna gruppen. Här handlar det alltså också om ett medvetet val från talaren, till 

skillnad från andraspråkstalare som bryter mot V2-regeln. (Bijvouet & Fraurud 2013:380.)  

    

2.1.3 Andraspråkssvenska 

Till skillnad från talare av förortssvenska, som oftast kan anpassa sitt språk till situationen, 

har andrapråkstalare inte samma språkliga kompetens. De avvikelser från standardsvenskan 

som andraspråksinlärare gör är alltså inte ett medvetet val. I andraspråkssvenska finns också 

en mer eller mindre påtaglig påverkan från förstaspråkets strukturer. Ett inlärarspråk används 

också dubbelriktat och är oberoende av samtalspartner, till skillnad från ett gruppspråk som 

främst används inom den egna gruppen. (Bijvoet & Fraurud 2013:375.)  

   En ytterligare distinktion man finner angående förortssvenska och andraspråkssvenska är 

det faktum att ett inlärarspråk är mer dynamiskt och föränderligt. Med andra ord utvecklas en 

kompetens i ett andraspråk mer eller mindre med hänsyn till individuella skillnader såsom 

social bakgrund, undervisning, kommunikation med infödda talare, motivation och 

språkbegåvning. Ett inlärarspråk tenderar också att variera från dag till dag med hänsyn till 

sociala, psykologiska och språkstrukturella orsaker (Abrahamsson 2009:12). I denna kontext 

är multietniskt ungdomsspråk mer statiskt och stabilt. Här kan man dock påpeka att ett 
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gruppspråk ständigt förändras med tanke på nya ord och strukturer som tillförs och därmed är 

dynamiskt. Men samtidigt är det statiskt i den bemärkelsen att talaren ständigt befinner sig på 

samma språkliga utvecklingsnivå. 

   Exempel på några vanligt förekommande svårigheter i inlärarsvenska kommer följaktligen 

presenteras. I svenskan placeras negation före det finita verbet i en huvudsats men efter i en 

bisats, vilket skapar problem för andraspråksinlärare. Avvikande konstruktioner såsom 

exempelvis …när Anna kan inte jobba* kan förekomma i högre eller lägre utsträckning i 

andraspråkssvenska (Abrahamsson 2009:66.f.). En annan grammatisk avvikelse som kan 

förekomma i andraspråkssvenska är placering av verb. Med tanke på att svenskan är ett V2-

språk kommer verbet alltid på andra plats i en påståendesats som är en huvudsats. Denna 

struktur är lättare att bemästra vid enklare påståendesatser i form av exempelvis Jag gick till 

stan igår. Men när en en topikalisering sker där ett annat ord än subjekt förekommer på 

fundamentets plats blir svårighetsnivån högre. Målspråksavvikande konstruktioner i form av 

igår jag gick till stan* kan förekomma i andraspråkssvenska då subjektet bytts ut till ett 

adverbial i fundamentet (Abrahamsson 2009:68). Andra vanligt förekommande 

målspråksavvikande former som kan förekomma i andrapspråkssvenska är adjektivkongruens, 

exempelvis jag målade naglarna röd*, då svenskan kongruerar adjektiv med substantiv. 

Pluralböjning kan också skapa problematik där ett glas kan konstrueras som en glas* i 

andraspråkssvenska (Abrahamsson 2009:75 f.). 

   Vid en jämförelse mellan de målspråksavvikande konstruktioner som kan förekomma i 

andraspråkssvenska gentemot målspråksavvikande konstruktioner som förekommer i 

multietniskt ungdomsspråk kan man se att de inte uppträder på samma sätt. I 

andraspråkssvenskan är alltså, som också nämnts tidigare, exempelvis fel placering av det 

finita verbet inte ett medvetet val. Med tanke på att denna etablerade målspråksavvikande 

form kan förekomma i multietniskt ungdomsspråk kan den misstas för andraspråkssvenska. 

Men skrapar man lite på ytan kan man urskilja att det här handlar om två distinkta 

konstruktioner, där en andraspråksinlärare också kan ha problem med andra konstruktioner till 

skillnad från talare av multietniskt ungdomsspråk. 

   Samtidigt som man finner en distinktion mellan andraspråkstalare och talare av multietniskt 

ungdomsspråk bör det nämnas att andraspråkstalare kan influeras av denna språkliga varietet. 

På samma sätt som andraspråkstalaren kan bli påverkad av andra dialektala skillnader, såsom 

exempelvis dialektord eller utmärkande prosodi, kan också multietniskt ungdomsspråk sätta 

prägel på andraspråkstalares sätt att tala. (Bijvoet & Fraurud 2006:6.) 



13 
 

 

2.1.4 Multietnisk socio-dialekt  

Vid en närmare differentiering av förortssvenska kan man också urskilja en tredje typ av 

varietet, multietnisk socio-dialekt. Denna varietet kan inte härledas till ålder eller förstaspråk 

och uppträder på en fonologisk nivå, det vill säga med en staccatoartad prosodi. Man har 

genom forskning visat att den stötiga prosodi som förekommer inte kan kopplas till influenser 

av ett särskilt förstaspråk (Bijvoet & Fraurud 2013:380). På liknande sätt som att man kan 

höra att någon har till exempel göteborgsk arbetarbakgrund kan talare av denna varietet som 

oftast har svenska som modersmål, genom sitt sätt att tala, avslöja att de växt upp i flerspråkig 

miljö. (Bijvoet & Fraurud 2006:6, Bijvoet & Fraurud 2011.)  

              

 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning om multietniskt ungdomsspråk och 

multietnisk socio-dialekt som är väsentlig för min studie. 

 

2.2.1 Lyssnarstudier om förortssvenska 

Bijvoet och Fraurud har genom ett lyssnarexperiment studerat hur språkbrukare varierar sin 

språkliga repertoar samt vilka attityder som finns gentemot olika varianter av svenska. I denna 

studie fick 343 gymnasieelever lyssna på tolv olika mobilsamtal med talare i närliggande 

ålder. Gymnasieeleverna fick sedan bedöma hur de uppfattade talaren genom olika graderade 

attitydskalor i form av olika adjektiv, exempelvis tuff, ordentlig eller självsäker. På ett 

indirekt sätt efterfrågades vilken socioekonomisk och språklig bakgrund talarna i språktestet 

hade då gymnasieeleverna fick placera var på en tunnelbanekarta de trodde att talaren växt 

upp. Bland de tolv olika språkproven fanns två samtal producerad av en och samma talare, 

Leo och Sam. I det ena mobilsamtalet använder sig Leo av drag som kan härledas till 

multietniskt ungdomsspråk medan Sam använder sig av ett mer standardnära språk. En tydlig 

distinktion på en fonologisk och lexikal nivå finns mellan Leo och Sam, men också 

röstkvalitet och talhastighet skiljer sig åt. Mobilsamtalen inleds på följande sätt: 

 

Leo: ah hallå # ah shoo bror # lyssna # mina batterier är fett låga […]  

Sam: ah hej # du # mina batterier e jättelåga […] 
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Intressant är att ingen av gymnasieleverna uppfattade att dessa språkprov var producerade av 

en och samma talare. Av de som deltog i undersökningen bedömde 5 % av lyssnarna att Leo 

hade en enspråkig svensk bakgrund medan 70 % bedömde att Sam hade enspråkig svensk 

bakgrund. Vanliga egenskaper som användes för att beskriva Leo var tuff och självsäker, 

samtidigt som Sam ofta tillskrevs egenskaper såsom ordentlig och trevlig (Bijvoet & Fraurud 

2013:s.383 ff.).  Det som studiens resultat indikerar är att det finns en föreställning om att 

multietniskt ungdomsspråk är nära sammankopplat med invandrare och flerspråkiga förorter. 

Talare av denna språkliga varietet får också representera den stereotypt tuffa förortskillen 

(Bijvoet & Fraurud 2013:387). 

   Med tanke på att en och samma talare (Leo och Sam) kan anpassa sitt språk från 

förortssvenska till ett mer standardnära språk kan man urskilja att talaren har en språklig 

talang. I detta sammanhang kan man nämna hur Josefine Löwgren i sin c-uppsats (2009) 

undersökt hur flerspråkiga elever anpassar sitt språk och kodväxlar under lektioner och 

rastaktiviteter. Studiens resultat visar att talarna i undersökningen har en sociolingvistisk 

medvetenhet. Talarna anpassar sin samtalsstil efter samtalspartner där multietniskt 

ungdomsspråk främst får fungera som ett gruppspråk för att skapa gemenskap inom den egna 

gruppen under rastaktiviteter. Men språket kan också ha som funktion att distansera sig från 

andra. Löwgren finner också utifrån sin undersökning att lärarens attityd till språklig 

mångfald har betydelse för i vilken utsträckning kodväxling och multietniskt ungdomsspråk 

förekommer. Detta tyder på att eleverna i undersökningen har en språklig talang där de kan 

anpassa sitt språk utifrån kontext och samtalspartnerns attityd (Löwgren 2009:24.f.).   

   I en annan undersökning har Bijvoet och Fraurud (2011) studerat vilka attityder och 

uppfattningar som finns till multietniskt ungdomsspråk och multietnisk socio-dialekt. I detta 

lyssnarexperiment fick informanter bedöma sju unga stockholmares språkproduktion utifrån 

ett ljudklipp om 30 sekunder per talare. I detta språktest har två talare en svenska som kan 

karakteriseras som en standardnära svenska (Gustav och Lisa), två talare har svenska som 

andraspråk (Didi och Hasan) och tre talare talar mer eller mindre påtaglig förortssvenska 

(Bushra, Ashur och Eleni) (Bijvoet & Fraurud 2011:12 f.). Informanterna som deltog i 

undersökningen bestod av hög- och gymnasieelever, universitetsstudenter, för- och 

grundskolelärare från olika delar av Stockholm samt en grupp pensionerade 

universitetsanställda. Informanterna kategoriserades i två olika grupper. Grupp A bestod av 

16 informanter med en medelålder på 19 år. En stor del av denna grupp har multikulturell 

bakgrund. Grupp B bestod av 24 informanter med en medelålder på 28 år. Alla i denna grupp 

hade en homogen enspråkig bakgrund (Bijvoet & Fraurud 2011:14 f.). 
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   Ett intressant resultat från denna studie är informanternas bedömning av Ashurs 

språkproduktion. Ashur talar en svenska som kan kategoriseras som multietnisk socio-dialekt, 

där det enda som är målspråksavvikande är en så kallad stötig prosodi. Det förekommer inga 

grammatiska avvikelser eller slangord i Ashurs språkliga repertoar. En majoritet av 

informanterna i grupp B (med en enspråkig bakgrund) kategoriserade Ashurs språk som en 

svenska på en inlärarnivå, slang, invandrarsvenska och bruten svenska. Informanterna hade 

också synpunkter på prosodi och uttal. ”Det mesta är språkligt korrekt, det är mest melodin 

som avslöjar ett utländskt påbrå” menar en av informanterna i grupp B (Bijvoet & Fraurud 

2011:16). ”I huvudsak bra svenska, något enstaka grammatiskt fel. Avslappnat. Viss 

brytning” menar en annan informant i grupp B (Bijvoet & Fraurud 2011:18). Jämför man 

dessa resultat med grupp A (med en mer multikulturell bakgrund) kan man urskilja andra 

typer av uppfattningar. Grupp A kategoriserar Ashurs språkanvändning som normal svenska, 

bra svenska eller bara som just svenska (Bijvoet & Fraurud 2011:18) ”Han försöker prata ren 

svenska utan att använda slangord” menar en informant i grupp A (Bijvoet & Fraurud 2011: 

s.18). ”Bra uttal, bra rytm i språket, bra grammatik” anser en annan av informanterna (Bijvoet 

& Fraurud 2011:18). Studiens resultat påvisar att grupp A i större utsträckning karakteriserar 

Ashurs språkanvändning som standardnära, medan grupp B istället karakteriserar 

språkanvändningen som avvikande från standardspråket (Bijvoet & Fraurud 2011:20). 

   Ett annat intressant resultat från detta lyssnarexperiment är hur informanterna bedömer 

Elenis språkproduktion. Likt Ashurs språk är det enda målsspråksavvikande i 

språkproduktionen en så kallad ”staccato”-liknande prosodi samt ett frekvent användande av 

utfyllnadsord såsom typ och eller hur vilket är karakteristiskt för ungdomsspråk. Utöver detta 

innehåller Elenis språkliga repertoar inga målspråksavvikande konstruktioner. En informant 

från grupp A anser att Eleni ”lägger till en massa onödiga ord HELA TIDEN, svamlar och 

lägger in ljud t.ex. (Lixom, öhh…)” (Bijvoet & Fraurud 2011:22). En annan informant från 

grupp A anmärker på talarens grammatiska kunskaper och menar att ”grammatiken är inte 

särskilt bra, uttalet är något stödigt [sic; stötigt, stöddigt?] och ryckigt. Blandar en och ett 

osv., mycket slangord.” (Bijvoet & Fraurud 2011:23). En annan informant i grupp B har 

liknande uppfattningar angående Elenis språkproduktion: ”snabbt, lite hårt, stockholmskans 

nasala vokalljud slår lite igenom, mkt liksom och bá, inga tvekningar, ordföljden speciell” 

(Bijvoet & Fraurud 2011:23).  

   Studiens resultat indikerar att lyssnarna hör saker som egentligen inte existerar. Trots att 

varken Ashur eller Elenis språkproduktion innehåller slangord eller grammatiska avvikelser 

från svenskan bedömer ett urval av informanterna att detta förekommer. Kategoriseringar 
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såsom andraspråkssvenska och bruten svenska är också vanligt förekommande. Man kan 

också utifrån studiens resultat se att rinkebysvenska är den vanligaste förekommande 

benämningen angående Ashurs språkliga varietet. Det är främst informanterna i grupp B som 

använder denna benämning (Bijvoet & Fraurud 2011:17). Man kan i detta sammanhang 

ifrågasätta huruvida talarnas staccatoartade prosodi utlöser stereotypa föreställningar om att 

det handlar om en bristfällig svenska. Det framkommer också från undersökningens resultat 

att grupp A har en mer positiv attityd till Ashur och Elenis språkproduktion (Bijvoet & 

Fraurud 2011:23). 

  

2.2.2 Majoritetssamhällets attityd till förortssvenska   

Stroud (2013:315) belyser i en artikel rinkebysvenska och halvspråkighet som 

språkideologiska begrepp och hur dessa begrepp används på ett icke-vetenskapligt sätt i 

offentliga och vardagliga sammanhang. Stroud  menar att rinkebysvenska är en kulturell 

konstruktion, där talare av denna varietet stigmatiseras från majoritetssamhället. I detta 

sammanhang kan begreppet språkideologi nämnas, där begreppet kan definieras som 

”kulturella föreställningar om språkets natur, form och syfte” (Stroud 2013:315). Ett 

illustrerande exempel på språkideologi är uppfattningen om ett standardspråk, där 

standardspråket får representera det språk som fungerar i alla kontexter som också bygger på 

hur medelklassen talar. Problematiken som uppstår i detta sammanhang är hur människor som 

inte har tillgång till standardspråket exkluderas från samhället och tillskrivs stereotypa 

egenskaper utifrån sitt sätt att tala menar Stroud (Stroud 2013:315 f.).  

   Vidare diskuterar Stroud den ovillighet som existerar angående att erkänna rinkebysvenska 

som en språklig variant av svenska. Bidragande orsaker till denna ovillighet bottnar dels i 

uppfattningen om att rinkebysvenska talas av icke infödda talare, dels de mer eller mindre 

fackmässiga uttalanden som uppträder i offentliga diskurser. Här kan man också ifrågasätta 

var man ska dra gränsen för korrekt svenskt språkbruk. Vad ska kategoriseras som språklig 

berikning kontra vad som ska klassificeras som inlärarfel? (Stroud 2013:324 f.).   

   I detta sammanhang är det värt att nämna att samtidigt som förortssvenskan ofta värderas 

som bristfällig svenska vilket likställs med social underordning i samhället, kan man också 

urskilja att multietniskt ungdomsspråk fått en högre ställning. Stroud belyser hur 

förortssvenskan med hjälp av rapparen Dogge Doggelito och den respekterade forskaren Ulla-

Britt Kotsinas fått en mer akademisk inramning. Med tanke på att multietniskt ungdomsspråk 

förekommer inom kända hiphoplåtar blir också förortssvenskan mer erkänd och högre 

värderad, särskilt inom den yngre delen av den svenska befolkningen. Förortssvenskan blir i 
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detta sammanhang ett högt värderat symboliskt kapital för infödda svenskar, där det anses 

modernt att kunna bemästra de slangord och strukturer som förekommer. Ett belysande 

exempel på detta är att Dogge Doggelito berättat om hur människor i de norra delarna av 

Sverige kan de flesta slangord i rapptexterna som kan kategoriseras som förortsslang. (Stroud 

2013:328.)                                      

   Milani (2013:345) diskuterar i en artikel rådande språkideologiska debatter i Sverige och 

belyser att människors uppfattningar om språket inte bara är rent språkliga. Det handlar 

snarare om kopplingar mellan det rent språkmässiga och kulturella. Här handlar det om 

förmodade genrer, stilar och varieteter hos ett språk, men också kulturella representationer i 

termer av nationalitet, etnicitet, kön, sexualitet, moral och så vidare. (Milani 2013:345.) 

  Vidare exemplifierar Milani det motstånd förortssvenskan möter i offentliga sammanhang. 

Den heta debatt som Witt-Brattström drog igång angående att det svenska samhället måste 

lära elever ”riktig svenska” är ett tydligt exempel på detta. Även kritiken som riktades mot att 

den nyare upplagan av Svenska Akademins Ordlista från 2006 framtagit ett ord från 

förortssvenskan, guss (’tjej’ från turkiska) är också ett exempel på motstånd. Witt-Brattström 

uttalade sig om detta och menade att Svenska akademins legitimering av ordet kunde ses som 

exempel på en försämring av det svenska språket ur ett jämställdhetsperspektiv. Witt-

Brattström ifrågasatte i detta sammanhang huruvida det svenska språket behövde utökas med 

ett ytterligare nedsättande ord för kvinnor (Milani 2013:359). Milani betonar hur man kan 

urskilja ett mönster i dessa offentliga debatter om språk, då samtliga fungerar som ett slags 

svar på tal mot nationalstaten ställning i globaliseringens tidsperiod (Milani 2013:362).       
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3 Metod och material 

I följande avsnitt kommer metod och material presenteras. Ljudinspelningen som använts i 

denna undersökning kommer också beskrivas. Därefter kommer informanterna som deltog i 

studien presenteras samt vilka etiska principer jag tagit hänsyn till. Efter detta kommer själva 

enkäten beskrivas. Därefter redogör jag för genomförandet av undersökningen samt 

materialbearbetning. Slutligen kommer jag diskutera och problematisera uppsatsens validitet, 

representativitet och reliabilitet.    

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Eftersom syftet med min uppsats är att dels systematiskt studera vilka skillnader och likheter 

som finns i två studentgrupper, och dels undersöka vilka kunskaper studenterna har samt 

uppfattningar och attityder som förekommer bland informanterna kommer en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod användas i denna studie. Jag har använt mig av en 

ljudinspelning som får representera multietnisk socio-dialekt som jag spelat upp för två olika 

studentgrupper. Därefter har informanterna fått bedöma talarens språkproduktion i enkätform. 

 

3.1.1 Ljudinspelning 

Jag valt att använda en ljudsekvens från filmen Shoo bre (2012). Denna ljudinspelning får 

representera multietnisk socio-dialekt. Ljudsekvensen är strax under en minut lång. Talaren i 

ljudinspelningen är huvudrollsinnehavaren Elias som spelas av skådespelaren Anastasios 

Mavromatidis. Mavromatidis har svenska som modersmål och är uppväxt i Tensta. Utöver 

svenska talar han grekiska flytande och spanska hjälpligt
1
. Klippet utspelar sig i första scenen 

i filmen där Elias ifrågasätter sitt handlande angående felaktiga val han har gjort. Nedan följer 

en grov transkribering av ljudinspelningen: 

Hur fan hamnade jag här? Det känns som feber. Som när man var sjuk som liten. Vad får ens liv att gå helt 

åt helvete. Pengar?  Kärlek? Vänskap? Allt man gör får konsekvenser. Man tror att man har bilden men 

missar något som efteråt e så jävla självklart. Men va fan även om man fick göra om det skulle man göra 

samma misstag om och om igen. Alla säger det är så fint med känslor men ingen berättar hur jävla jobbigt 

det är att känna. Ingen säger vad som finns på andra sidan kärleken. Det här är sista gången jag sätter mig 

själv i skiten. 

Det man utifrån transkriptionen kan utläsa är att talaren inte begår några grammatiska fel eller 

fel ordval. Det särskilt utmärkande språkliga draget hos talaren uppträder på en fonologisk 

nivå i form av en ”stötig” prosodi. Man kan också märka att talaren har ett frekvent bruk av 

                                                           
1
 Mavromatidis e-post 31.03.2015 
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svordomar. Därtill kan man utifrån utdraget utläsa att det inte förekommer några tydliga 

lånord.   

3.1.2 Enkät 

För att kunna studera hur informanterna bedömer talarens språk har en enkät utformats, se 

Bilaga 1. Med tanke på att denna studie är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär 

innehåller enkäten en kombination av öppna och slutna frågor. För att systematiskt kunna 

studera vilka skillnader som finns i de två olika informantgrupperna har slutna frågor 

utformats. En bedömning av talarens språkproduktion på grammatisk, fonologisk och lexikal 

nivå har utformats i frågeformuläret med fyra givna svarsalternativ: 

”Vilka grammatiska/fonologiska/lexikala kunskaper bedömer du att talaren har?” 

 Mycket goda 

 Goda 

 Mindre goda 

 Inte goda 

 

För att kunna studera huruvida studenterna kan skilja på multietnisk socio-dialekt från 

andraspråkssvenska har även en sluten fråga utformats där informanten får bedöma på vilken 

språklig nivå talaren befinner sig: 

 Svenska som modersmål 

 Svenska på en nästintill infödd nivå 

 Svenska på en avancerad inlärarnivå 

 Svenska på en grundläggande inlärarnivå 

 

Eftersom talaren i ljudinspelningen har ett korrekt språk på en grammatisk, fonologisk och 

lexikal nivå (förutom den frekventa användningen av svordomar) samt har svenska som 

modersmål ger informanternas svar mig en möjlighet att kunna studera vilka kunskaper de har 

om multietnisk socio-dialekt. För att kunna utvinna mer kvalitativa resultat från materialet har 

samtliga slutna frågor utrymme för kommentar efter varje bedömning. Tanken är här att också 

på ett indirekt sätt kunna studera vilka kunskaper studenterna har och vilka uppfattningar och 

attityder som förekommer. 

   Frågeformuläret innehåller också öppna frågor där informanterna får skriva egna synpunkter 

på talarens språkproduktion samt om de anser att talaren borde förbättra något. Dessa öppna 

frågor har utformats för att på ett indirekt sätt kunna studera vilka attityder och uppfattningar 

som förekommer. Med tanke på att det totalt är 32 informanter i denna studie är studien inte 
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så stor. Detta gör det möjligt att kunna hantera öppna frågor utan att materialbearbetningen 

blir allt för tidskrävande. Då enkäten endast är på två sidor tänker jag mig att det inte heller 

blir alltför motivationskrävande för informanterna. 

   Eftersom att svaren ska jämföras på ett systematiskt sätt ser samtliga enkäter lika ut. Det 

enda som skiljer dem åt är att enkäterna som utdelades till informanterna i studentgrupp B 

efterfrågades om de läst svenska som andraspråk A vid ett tidigare tillfälle. Detta gjordes för 

att få vetskap om de har samma bakgrundskunskap som informanterna i studentgrupp A.     

 

3.2 Informanterna 

I följande avsnitt kommer informanterna presenteras och beskrivas.   

 

3.2.1 Studentgrupp A – Svenska som andraspråk A 

I denna studentgrupp har studenterna vid ett tidigare tillfälle läst kursen ”Det mångkulturella 

klassrummet” inom SVAS A. De har kännedom om multietniskt ungdomsspråk och har tagit 

del av Bijvoet och Frauruds forskning. Totalt 16 informanter deltog i denna grupp med en 

medelålder på 27 år. Vad det gäller fördelning av kön är det 5 män och 11 kvinnor i gruppen. 

13 av informanter planerar att de ska bli lärare, 1 informant vet inte, 1 informant svarar 

kanske och 1 informant är redan verksam lärare. 12 av informanterna har svenska som 

modersmål och resterande 4 informanter har andra modersmål.    

 

3.2.2 Studentgrupp B – Svenska A  

I studentgrupp B har en majoritet av informanterna inte läst svenska som andra språk tidigare, 

och därmed inte tagit del av Bijvoet och Frauruds forskning. Totalt 16 informanter deltog i 

denna grupp med en medelålder på 23 år. Endast en informant har läst SVAS A vid ett 

tidigare tillfälle. 13 informanter är kvinnor och 3 informanter är män. 8 informanter i denna 

grupp planerar att inte blir lärare, 2 informanter planerar att bli lärare, 2 informanter svarar 

kanske och 4 informanter svarar vet ej. 14 informanter har svenska som modersmål och 

resterande 2 informanter har andra modersmål än svenska. 

 

3.3 Etiska principer 

Jag har i denna undersökning tagit hänsyn till en del etiska principer. Dessa principer är krav 

på samtycke, krav på information samt krav på konfidentialitet. Den första principen, krav på 
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samtycke, tog jag hänsyn till då jag betonade för informanterna att denna undersökning är 

frivillig. Den andra principen, krav på information, uppfylldes då uppsatsens syfte och resultat 

har presenterats för informanterna. Vad det gäller den sista principen, krav på konfidentialitet, 

har jag också tagit hänsyn till detta då jag lämnat samtliga informanter anonyma. Jag har 

exempelvis inte frågat efter namn i undersökningen. Jag har också förtydligat för samtliga 

informanter att undersökningen är helt anonym. Detta är en viktig princip för att 

informanterna ska kunna känna sig trygga att delta i undersökningen och kunna våga svara 

uppriktigt i undersökningen. (Dalen 2008.)     

 

3.4 Genomförande av undersökningen 

Undersökningen har ägt rum under två olika lektionstillfällen på en högskola i Mellansverige 

om cirka 15 minuter vardera. Jag har börjat med att presentera vad jag skriver om i min 

uppsats i stora drag för att informanterna så få insikt i studien. Jag har valt att inte allt för 

ingående berätta vad jag undersöker, då jag tänker mig att detta ska påverka studiens resultat. 

Därför har jag valt att inte nämna begrepp såsom multietnisk socio-dialekt eller 

förortssvenska, utan istället förklarat det som så att jag skriver om synen på varianter av 

svenska. Därefter har jag presenterat varifrån ljudinspelningen är hämtad. Jag har valt att dela 

ut enkäterna innan de får lyssna på ljudinspelningen, eftersom jag tänker mig att de 

härigenom ska få en allmän bild på vad det är de ska bedöma. För att undvika att 

informanterna fokuserar på talarens frekventa bruk av svordomar i deras bedömning har jag 

bett dem att försöka bortse från detta. Jag har förtydligat att de istället ska fokusera på talarens 

grammatiska, fonologiska och lexikala kunskaper. Ljudinspelningen har därefter spelats upp 

två gånger för samtliga informanter, där de sedan har fått bedöma talarens språkproduktion 

genom själva enkäten.   

3.5 Materialbearbetning 

För att kunna presentera resultaten på ett överskådligt sätt har jag valt att redovisa den 

kvantitativa delen av enkäten i tabeller. Vad det gäller den mer kvalitativa delen kommer de 

mest intressanta citaten som kan knytas till befintlig forskning och de slutsatser jag gör lyftas 

fram och beskrivas i löpande text. Jag har valt att kodifiera varje individuell informant med 

bokstav från vilken studentgrupp de tillhör och ett eget personligt nummer: ”Informant B12 

anser detta om talarens grammatiska kunskaper…” Detta har jag gjort för att den kvalitativa 

delen ska bli mer överskådlig. 

   Svårigheter i materialbearbetningen har t.ex. varit vid ett tillfälle där en informant från 
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studentgrupp B kryssat i två svarsalternativ vid bedömning av talarens språkliga nivå. Jag 

tolkar det som att informanten varit osäker på vilken nivå hen tycker att talaren befinner sig 

på och utgått från detta i min analys. I vissa enkätsvar har det förekommit mindre slarvfel och 

stavfel. Detta har inte påverkat mina analyser då jag ändå kunnat förstå vad informanten 

ifråga menat. 

 

3.6 Avgränsningar 

Jag kommer inte ta hänsyn till variabeln kön i denna uppsats. Detta bottnar dels i att en 

majoritet av informanterna är kvinnor vilket skapar svårigheter att studera huruvida det 

förekommer könskillnader eller inte systematisk, dels för att jag tror att kategorin kön inte är 

av så stor betydelse i detta sammanhang.  

   Med anknytning till Bijvoet & Frauruds tidigare studier tror jag att modersmålet har 

betydelse i denna undersökning. Jag kommer dock inte ta hänsyn till detta då majoriteten av 

informanterna har svenska som modersmål vilket gör det problematiskt att studera 

modersmålets betydelse systematiskt.  

   Vidare kan man tycka att en mer djupgående intervju med ett urval av informanterna skulle 

vara lämplig. Detta var också min tanke från början. Jag har dock valt att inte göra detta dels 

med tanke på uppsatsens utrymme då jag utifrån mitt enkätunderlag fått fram så pass mycket 

som jag anser bör lyftas fram, men också för att jag utlovat att samtliga enkätsvar är och 

kommer förbli anonyma för både mig och allmänheten. Jag skulle således inte ha möjlighet 

att kunna anknyta en enskild enkät med en mer djupgående intervju från samma informant. 

Då detta inte är möjligt anser jag att en intervju inte är nödvändig för denna undersökning.    

 

 

3.7 Representativitet, validitet och reliabilitet  

Vad det gäller uppsatsens representativitet är urvalet i denna undersökning inte så stort så att 

långtgående slutsatser kan dras. Samtidigt kan man dock urskilja vissa tendenser och därmed 

dra vissa slutsatser. 

   Jag är medveten om att huruvida informanterna svarar uppriktigt eller inte kan ha påverkat 

undersökningens validitet. Med tanke på att jag efterfrågar syn på en talares språkbruk som 

kan kategoriseras som svenska som talas i flerspråkiga miljöer finns också en risk att 

informanterna svarar som de tror är ”rätt” i enkäten, och inte hur de verkligen uppfattar 

talarens språkbruk. Detta påverkar också giltighet och relevans.  
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   Vad det gäller undersökningens reliabilitet kan man nämna att kvalitativa analyser ofta 

kritiseras för att vara allt för subjektiva. Då det främst är den enskilde forskaren som avgör 

var fokus ska ligga vid analysen innebär detta att det kan vara problematiskt att uppnå samma 

resultat. En viktig aspekt för att öka tilltro till kvalitativa analyser är att tydligt motivera de 

val man gjort under hela forskningsprocessen (Watt Boolsen 2007:88 f.).  Jag har jag försökt 

att öka tilltro till studiens resultat genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Jag 

har också vid mina kvalitativa analyser problematiserat de tolkningar jag kommer fram till 

samt inte dragit allt för bestämda slutsatser.   
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4 Resultat 

I följande avsnitt kommer resultaten från undersökningen redogöras. Först kommer den 

kvantitativa delen redovisas i tabellform och därefter kommer den kvalitativa delen redovisas 

i löpande text.  

 

4.1 Resultat från enkätundersökningens kvantitativa del 

4.1.1 Studentgrupp A  

Nedan redogörs för resultat från studentgruppen som läser svenska som andraspråk A. Totalt 

16 informanter deltog i denna grupp. Resultaten redovisas i tabell 1 – 4.  

 

 

Tabell 1. Informanternas uppfattningar om talarens grammatiska kunskaper. Antal och 

procentuell andel. Studentgrupp A 

Grammatiska kunskaper Antal Andel 

Mycket goda 11 69 

Goda 5 31 

Mindre goda 0 0 

Inte goda 0 0 

 

Det man kan utläsa från tabell 1 är att 11 informanter uppfattade talarens grammatiska 

kunskaper som mycket goda. 5 informanter uppfattade talarens grammatiska kunskaper som 

goda. Ingen informant uppfattade talarens grammatiska kunskaper som mindre eller inte goda.  

 

Tabell 2. Informanternas uppfattningar om talarens kunskaper på uttalsnivå. Antal och 

procentuell andel. Studentgrupp A 

Kunskaper på uttalsnivå Antal Andel 

Mycket goda 12 75 

Goda 4 25 

Mindre goda 0 0 

Inte goda 0 0 

 
Det tabell 2 uppvisar är att 12 av informanterna ansåg att talarens kunskaper på en fonologisk 

nivå var mycket goda, 4 informanter uppfattade talarens uttalskunskaper som goda. Ingen 

informant ansåg att talarens fonologiska kunskaper var mindre eller inte goda. 
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Tabell 3. Informanternas uppfattningar om talarens ordförråd.  Antal och procentuell andel. 

Studentgrupp A 

Lexikala kunskaper Antal Andel 

Mycket goda 7 44 

Goda 9 56 

Mindre goda 0 0 

Inte goda 0 0 

 

Det man kan utläsa från tabell 3 är att totalt 7 informanter uppfattade talarens kunskaper på en 

lexikal nivå som mycket goda, 9 informanter bedömde talarens kunskaper angående 

ordförrådet som goda. Ingen informant bedömde talarens kunskaper på en lexikal nivå som 

mindre goda eller inte goda. 

 

Tabell 4. Informanternas bedömning av talarens språkliga nivå. Antal och procentuell andel. 

Studentgrupp A 

Språklig nivå Antal Andel 

Svenska som modersmål 5 31 

Svenska på en nästintill 

infödd nivå 

10 63 

Svenska på en avancerad 

inlärarnivå 

1 6 

Svenska på en 

grundläggande inlärarnivå 

0 0 

 

Det tabell 4 uppvisar är att 5 informanter bedömde att talaren hade ”svenska som 

modersmål”, 10 informanter ansåg att talaren befann sig på en ”svenska på en nästintill infödd 

nivå” och 1 informant uppfattade att talaren befann sig på en ”svenska på en avancerad 

inlärarnivå”. Ingen informant i studentgruppen uppfattade det som att talaren befann sig på 

”svenska på en grundläggande inlärarnivå”. 

   Sammanfattningsvis kan man utläsa att majoriteten av informanterna i studentgrupp A 

bedömer talarens kunskaper på grammatisk och fonologisk nivå som mycket goda. Flertalet 

av studenterna i denna grupp bedömer talarens lexikala kunskaper som goda. Majoriteten 

bedömer talarens språkliga nivå som ”svenska på en nästintill infödd nivå”.   

 

4.2.2 Studentgrupp B 

Nedan kommer resultat från studentgruppen som läser Svenska A redovisas. Totalt var det 16 

informanter som deltog i denna grupp. Resultaten visas i tabell 5 – 8.  
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Tabell 5. Informanternas uppfattningar om talarens grammatiska kunskaper. Antal och 

procentuell andel. Studentgrupp B 

Grammatiska kunskaper Antal Andel 

Mycket goda 8 50 

Goda 7 44 

Mindre goda 1 6 

Inte goda 0 0 

 

Det tabell 5 uppvisar är att 8 informanter ansåg att talarens grammatiska kunskaper var 

mycket goda, 7 informanter bedömde talarens grammatiska kunskaper som goda och 1 

informant uppfattade talarens grammatiska kunskaper som mindre goda. Ingen informant i 

gruppen bedömde talarens kunskaper som inte goda.  

 

Tabell 6. Informanternas uppfattningar om talarens kunskaper på uttalsnivå. Antal och 

procentuell andel. Studentgrupp B 

Kunskaper på uttalsnivå Antal Andel 

Mycket goda 5 31 

Goda 11 69 

Mindre goda 0 0 

Inte goda 0 0 

 

Det man kan utläsa från tabell 6 är att 5 informanter bedömde talarens kunskaper på en 

uttalsnivå som mycket goda, 11 informanter ansåg att talarens fonologiska kunskaper var 

goda. Ingen informant i gruppen ansåg att talarens kunskaper på en uttalsnivå var mindre eller 

inte goda.  

 

Tabell 7. Informanternas uppfattningar om talarens ordförråd. Antal och procentuell andel. 

Studentgrupp B 

Lexikala kunskaper Antal Andel 

Mycket goda 7 44 

Goda 9 56 

Mindre goda 0 0 

Inte goda 0 0 

  

Det tabell 7 uppvisar är att 7 informanter bedömde talarens kunskaper angående ordförrådet 

som mycket goda, 9 informanter uppfattade talarens lexikala kunskaper som goda. Ingen 

informant bedömde talarens lexikala kunskaper som mindre eller inte goda. 
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Tabell 8. Informanternas bedömning av talarens språkliga nivå. Antal och procentuell andel. 

Studentgrupp B 

Språklig nivå Antal
2
 Andel 

Svenska som modersmål 4 (5) 25 (31) 

Svenska på en nästintill 

infödd nivå 

9 (10) 56 (63) 

Svenska på en avancerad 

inlärarnivå 

2 13 

Svenska på en 

grundläggande inlärarnivå 

0 0 

 

Det man kan utläsa från tabell 8 är att 4 informanter bedömer att talaren har ”svenska som 

modersmål”, 9 informanter bedömer att talaren befinner sig på ”svenska på en nästintill 

infödd nivå” och 2 bedömer att talaren befinner sig på en ”svenska på en inlärarnivå.” Ingen 

informant bedömer att talaren befinner sig på en grundläggande inlärarnivå. En informant har 

bedömt att talaren har svenska som modersmål samt befinner sig på en ”svenska på en 

nästintill infödd nivå”. 

   Sammanfattningsvis kan man urskilja att majoriteten av informanterna i studentgrupp B 

bedömer talarens grammatiska och fonologiska kunskaper som mycket goda. De flesta 

informanterna bedömer talarens lexikala kunskaper som goda. Vad det gäller språklig nivå 

bedömer majoriten att talaren befinner sig på en ”svenska på en nästintill infödd nivå”.   

 

4.2.3 Jämförelse mellan studentgrupp A och B 

På grammatisk nivå bedömer 69 % av informanter talarens kunskaper som mycket goda och 

31 % som goda i studentgrupp A. I studentgrupp B är det något färre informanter som anser 

att de grammatiska kunskaperna är mycket goda eller goda med en procentuell andel på 50 % 

och 44 %. Endast en (6 %) i studentgrupp B bedömde talarens grammatiska kunskaper som 

mindre goda. 

   På uttalsnivå anser 75 % av informanterna talarens kunskaper som mycket goda och 25 % 

som goda i studentgrupp A. I studentgrupp B är det färre informanter som uppfattar 

fonologiska kunskaper som mycket goda med motsvarande 31 % och 69 %. 

   Vad det gäller bedömning av talarens ordförrådsnivå kan man se att båda studentgrupperna 

bedömer dessa på samma sätt, 44 % som mycket goda respektive 56 % som goda.  

   Vid en placering av talarens språkliga nivå bedömer 31 % av informanterna att talaren har 

                                                           
2
 ”Totalt antal informanter i gruppen är 15.  En informant i gruppen har bedömt talarens språkliga nivå både 

som ”svenska som modersmål” och  ”svenska på en nästintill infödd nivå”, vilket siffrorna i parentes avser. 
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svenska som modersmål i studentgrupp A. Motsvarande siffror i studentgrupp B är snarlika 

med 25 % (31 %). 63 % anser att talaren befinner sig på en ”svenska på en nästintill infödd 

nivå” i studentgrupp A. Motsvarande procentuell andel i studentgrupp B var 56 % (63 %). En 

informant i studentgrupp B har bedömt talarens språkliga nivå som svenska som modersmål 

samt ”svenska på en nästintill infödd nivå”. Endast en (6 %) ansåg att talaren befinner sig på 

en ”svenska på en avancerad inlärarnivå” i studentgrupp A. Motsvarande procentuell andel 

var i studentgrupp B 13 %.      

   Vid en jämförelse mellan resultaten från studentgrupp A och B kan man märka att det inte 

förekommer några anmärkningsvärda skillnader. Det man kan urskilja är att studentgrupp A 

bedömer talarens grammatiska och fonologiska kunskaper som något högre. Vad det gäller 

talarens lexikala kunskaper bedömer samtliga informanterna dessa lika. Resultaten från 

placering av talarens språkliga nivå är också snarlika i de båda studentgrupperna. Det som 

skiljer dem åt är att ytterligare en informant i studentgrupp B bedömer att talaren befinner sig 

på en avancerad inlärarnivå, samt att en informant i studentgrupp B bedömer talarens svenska 

som modersmål och ”svenska på en nästintill infödd nivå.” Här ser man att studentgrupp A 

bedömer talarens språkliga nivå som något högre. Detta tyder på att studentgrupp A i en något 

högre utsträckning har en högre kunskap om multietnisk socio-dialekt.       

 

4.2 Resultat från enkätundersökningens kvalitativa del 
 

I följande avsnitt kommer de mer kvalitativa resultaten från undersökningen presenteras. De 

mest relevanta citaten kommer lyftas fram och diskuteras samt anknytas till befintlig 

forskning.    

 

4.2.1 Studentgrupp A 

Det man kan urskilja från enkätundersökningen är att informanterna i studentgrupp A överlag 

bedömer talarens grammatiska kompetens som fullständig och korrekt. Informant A2 anser att 

talarens grammatiska kunskaper är mycket goda och menar: ”Kunde inte höra något 

avvikande, eller grammatiska konstigheter alls”. Informant A6 uppfattar också talarens 

grammatiska kunskaper som mycket goda: ”Korrekt ordföljd, böjning etc”. Samtidigt 

förekommer också en uppfattning om att talarens grammatiska användning inte är på en 

särskilt hög nivå och därför är grammatisk korrekt. Informant A5 säger att talaren ”använder 

enkla meningar, skapar inga komplicerade fraser”. Det förekommer också en uppfattning om 
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att talaren inte följer grammatiska regler. Informant A7 menar att ”Gå i helt åt helvete- fel. 

Lite konstig ordföljd ibland, men det funkar i stilnivån, kan vara (är?) medvetet”. Utifrån 

citatet kan man alltså utläsa att informanten dels bedömer det som att talaren har en konstig 

ordföljd emellanåt, men också uppfattar det som att talaren använder sig av en preposition 

som inte förekommer, se transkriptionen av sekvensen i avsnitt 3.1.1. Informanten uppfattar 

”Gå helt åt helvete” som ”gå i helt åt helvete”. Här kan man alltså utläsa en liknande tendens 

som i Bijvoet och Frauruds lyssnarexperiment där en informant uppfattar det som att talaren 

använder utfyllnadsord i sin språkproduktion som inte överensstämmer med talarens 

språkproduktion (Bijvoet & Fraurud 2011:22).    

   Vad det gäller lexikala kunskaper anser ett flertal av informanterna att ljudklippet är alldeles 

för kort för att kunna göra en rättvis bedömning av talarens ordförråd. Ett flertal av 

informanterna menar också att en riktig bedömning av ordförrådet kan göras först när man 

hört talarens språkanvändning i olika kontexter. En majoritet av informanterna pekade också 

på talarens frekventa bruk av svordomar. Informant A1 menar att talarens språk är ett 

”Typiskt ungdomsspråk men många inslag av svordomar”. Informant A8 anser att talaren 

behöver förbättra sitt ordförråd: ”Mindre slang. Mer ordförråd”. Man kan följaktligen peka på 

att en fullständig bedömning av talarens lexikala kompetens inte är möjlig i detta fall. Att 

talaren svär är svårt att bortse från vid en bedömning av lexikala kunskaper.     

   Vad det gäller bedömningar av talarens fonologiska kunskaper kan man urskilja att ett 

flertal av informanterna i studentgrupp A utgår från en språkideologi med standardsvenskan 

som norm. Informant A10 menar att ”Det finns något i uttalet som inte riktigt stämmer 

överens med modersmålstalare”. Informant A2 finner det problematiskt att avgöra huruvida 

talaren har svenska som modersmål eller inte och menar ”Men skulle även absolut kunna ha 

svenska som modersmål. Osäkerheten ligger nog i att det finns någon ton av 'förortsspråk' i 

prosodin.” Med hänsyn till detta citat kan man alltså urskilja hur ”förortsspråk” får agera som 

avvikande från standardsvenskan och vara den utlösande faktorn till att språket inte 

identifieras som svenska på en infödd nivå.  

   Informant A4 anser att talaren har svenska som andraspråk utifrån prosodin och menar att: 

”Man kan höra ett 'SVA uttal ' på s och e bl.a. Ändrade uttalsnivå till goda efter att ha hört 

klippet igen då upptäckte jag att han talar som allt hänger ihop.” Samma informant menar 

dessutom att talaren behöver förbättra sitt uttal genom att ” Prata med lite mindre mellanrum 

mellan orden”.   

   Samtidigt förekommer det också positiva uppfattningar om talarens uttal bland 

informanterna. Det existerar också en kunskap i studentgrupp A gällande talarens prosodi där 
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begrepp såsom multietnisk socio-dialekt, idiolekt och sociolekt används. Informant A11 menar 

att det ”Känns som brytningen är idiolektal”, och bedömer dessutom att talaren har svenska 

som modersmål. En informant (A12) likställer också talarens uttal med andra svenska 

dialekter och menar:  

Uttalet har en svag antydan av förortssvenska, vilket är en variant av svenska, precis som norrländska eller 

lidingösvenska. Han behöver inte 'förbättra sig'.           

 

Intressant är att informant A12 använder både norrländskan som dialekt för att tydliggöra den 

geografiska bemärkelsen, men också lidingösvenska för att exemplifiera att en varietet kan 

vara både geografiskt och socialt förankrad. Informant A13 har liknande åsikt om talarens 

prosodi och menar att talaren absolut inte behöver förbättra sitt språk: 

Tvärtom, det lät skönt. Som om han hade en dialekt, och kanske det han hade med: nån typ av socio-dialekt. 

Nåt som syftar att han kommer från förorten. 

 

Informant A13 använder sig också av begreppet multietnisk sociolekt när talarens uttal ska 

beskrivas: ”Han hade någon slags… multietnisk sociolekt kanske. Det var mycket subtilt, 

knappt hörbar tycker jag”.  Med hänsyn till dessa citat kan man lägga märke till att 

informanten har en positiv inställning till talarens uttal. Samma informant avslutar också med 

att beskriva talarens språkbruk som ”Härlig svenska”.   

 

4.2.2 Studentgrupp B 

Med hänsyn till enkätundersökningens resultat i studentgrupp B kan man urskilja att 

informanterna i sin helhet uppfattar talarens grammatiska kunskaper som korrekta. Men på 

liknande sätt som i studentgrupp A förekommer en uppfattning om att grammatiken är på en 

låg nivå och därför helt korrekt. Informant B9 upptäcker inte att talaren gör några 

grammatiska fel, men förklarar detta i att talaren inte använder sig av avancerade 

grammatiska strukturer: ”Inga fel vad jag upptäckt. Däremot kändes grammatiken aningen 

simpel”. Samma informant anser detsamma om talarens lexikala kunskaper, det vill säga att 

de är på en låg nivå och därför korrekta. En informant (B7) uppfattar det som att talaren gör 

grammatiska fel och menar att ”Talaren följer inte alltid grammatiska regler”. 

   Vad det gäller ordförrådet är det ett flertal informanter som på liknande sätt som i 

studentgrupp A anser att materialet är för litet för att göra en riktig bedömning av talarens 

lexikala kompetens. Ett flertal av informanterna pekar på talarens bruk av svordomar. En 

informant (B12) anser att talaren använder sig av svordomar för att ordförrådet är begränsat 
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och menar att ”Talaren svär för att kompensera för sig begränsade ordförråd.”.  Samma 

informant uppfattar det som att talaren lånat in idiomatiska uttryck från andra språk: 

En del uttryck som sannolikt kommer från engelskan eller andra språk, som talaren använder i svenska, på 

svenska. Detta förekommer dock även bland de som har svenska som modersmål. 

Här kan man ifrågasätta vad det är i talarens språkbruk som utlöser att informanten 

identifierar uttryck som målspråksavvikande. En förklaring till detta skulle kunna vara att ett 

karakteristiskt drag för multietniskt ungdomsspråk är på en lexikal nivå, det vill säga lånord 

från olika språk (Doggelito & Kotsinas 2004:9). Med tanke på att talaren har, som i 

multietniskt ungdomsspråk, en stötig prosodi, kan detta få agera som en utlösande faktor till 

att informanten uppfattar det som att inlånade uttryck förekommer vilket sekvensen inte 

innehåller, se 3.1.1. Det förekommer också en uppfattning om att talarens ordanvändning inte 

är anpassad för kontexten. Informant B11 menar att ordförrådet är alldeles för vardagligt: 

”Trivialt språkbruk för det ämne som behandlas”. 

   Man kan också från resultatet av enkätundersökningen urskilja att det förekommer 

uppfattningar om att talarens uttal är felaktigt. Informant B8 anser att uttalet är korrekt men 

uppfattar det samtidigt som att somliga ord uttalas fel: ”Han behöver inte förbättra det men 

det var bara uttalet som jag märkte var lite fel ibland t.ex. jobbigt” En annan informant (B11) 

anser att talaren ”överartikulerar”. Informant B15 anser att talaren har koll på svenskans olika 

ljud men inte riktigt behärskar -e och -ä ljud fullt ut: ”Han verkar ha koll på de olika sch-

ljuden, men skillnaden mellan -e- och -ä- ljuden svajar ibland.”.  

   På liknande sätt som i studentgrupp A utgår ett flertal av informanterna i studentgrupp B 

från standardspråket som norm i bedömningen av talarens uttal. Informant B10 anser att det 

inte finns något märkvärt att förbättra i talarens språkproduktion men menar att uttalet kan 

förbättras för att överensstämma med en så kallad standardnära svenska: ”Inget märkvärt, 

endast uttal då man hör att talaren inte har svenska som modersmål”. Samma informant 

placerar talarens språkliga nivå på en avancerad inlärarnivå. Informant B12 uppfattar det som 

att talarens uttal kan anknytas till en språklig varietet som talas av icke infödda svenskar: 

”Fullt försåelig [sic] svenska, men det hörs att talaren inte har svenska som modersmål, 

alternativt har umgåtts med sådana som inte har det”.    

   Det förekommer också en uppfattning (informant B9) om att talarens språkanvändning är 

lämplig i vardagliga sammanhang men skulle behöva förbättras i formellare sammanhang: 

Inte riktigt. Jag tror att den han har duger bra. Det skulle i så fall vara ifall hen planerar att på något vis 

arbeta med proffitionell [sic] svenska. I så fall kanske jobba lite med ett formellare språk.     
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Här kan man fundera på om informanten syftar på talarens uttal, bruk av svordomar, eller 

något annat för att kunna uppnå en mer ”professionell” svenska. Samma informant har också 

kommenterat talarens uttal med ”en viss brytning”. Här skulle det alltså kunna tolkas som att 

informanten syftar på att talarens avvikande prosodi inte överensstämmer med det som i detta 

sammanhang får representera ett mer ”formellt” och ”professionellt” språk.  

   Samtidigt förekommer det också en uppfattning (B16) om att talarens språkbruk är fullt 

accepterat och att alla inte behöver tala standardsvenska: ”Nej. Alla behöver inte tala 

'rikssvenska'. Svenskan som den här killen talar är fullt gångbar”. Samtidigt kan man i detta 

sammanhang diskutera vad informanten menar med ”gångbar”. Är denna språkliga varietet då 

gångbar i de flesta kontexter men inte alla? Samma informant använder sig av begreppen 

sociolekt och dialekt och menar att talarens uttal är: ”Fullt förståelig svenska, det hörs att det 

är 'invandrarsvenska', men det har ju blivit som en egen dialekt/sociolekt”. Man kan alltså 

från dessa citat urskilja att informanten har en bakgrundskunskap. Men man skulle också 

kunna se en tendens till att det finns en underliggande uppfattning om att informanten anser 

att talarens språkliga varietet endast är gångbar inom vissa sammanhang med tanke på att 

antydningar till ”invandrarsvenska” kan identifieras. 

   En informant (B3) uppfattar att talarens uttal skiljer sig från standardsvenskan: ”Det som 

skiljer från 'rikssvenska' är snarare diskreta skillnader i prosodin”. Samtidigt anser samma 

informant att talaren har svenska som modersmål: ”Detta är en infödd svensk som talar, om 

än med förortsdialekt, vilket kan vara ett aktivt val för social gemenskap.”. Detta visar att 

samtidigt som informanten kategoriserar talarens uttal som avvikande från standardsvenskan 

likställs denna avvikelse med andra dialekters avvikelser från standardspråket. 

4.2.3 Jämförelse mellan studentgrupp A och B  

Utifrån den mer kvalitativa delen av studien kan man vid en jämförelse mellan resultaten från 

studentgrupp A och B urskilja en viss skillnad men också likheter. En betydande skillnad är 

att studentgrupp A i en högre utsträckning har en positivare attityd till talarens språkbruk. 

Flera informanter i denna grupp menar att talaren inte behöver förbättra sitt språk och 

likställer varieteten med andra språkliga varieteter. Talarens språkbruk beskrivs också som en 

härlig och skön svenska. Ett antal informanter i studentgrupp B menar också att talaren inte 

behöver förbättra sitt språk men inte i lika hög utsträckning. 

   En annan distinktion man kan urskilja mellan informantgrupperna är att fler relevanta 

begrepp används för att beskriva talarens språkliga varietet i studentgrupp A. Benämningarna 



33 
 

Idiolekt, multietniskt sociolekt och socio-dialekt förekommer i studentgrupp A, men inte i 

studentgrupp B. I studentgrupp A förekommer främst begreppet förortssvenska. I 

studentgrupp B förekommer istället begrepp som gruppspråk, förortsspråk och 

invandrarsvenska. 

   Vad det gäller bedömning av talarens grammatiska kunskaper kan man utläsa att samtliga 

informanter bedömer dessa på ett likartat sätt i båda informantgrupperna. Invändningar 

gentemot talarens grammatiska kompetens förekommer i ungefär lika hög utsträckning i 

studentgrupp A och B.  

   På liknande sätt bedömer en majoritet av informanterna att ljudinspelningen är för kort för 

att göra en rättvis bedömning av talarens ordförråd. Ett flertal informanter i båda grupperna 

pekar på talarens bruk av svordomar. Man kan dock urskilja att det förekommer fler 

invändningar gentemot talarens lexikala kunskaper i studentgrupp B. I studentgrupp B 

förekommer en föreställning om att talaren lånat idiomatiska uttryck från andra språk 

förekommer, men också en tanke om att ordförrådet inte är anpassat till kontexten samt 

uppfattningen om ett torftigt ordförråd. Detta förekommer inte i studentgrupp A. 

   Invändningar mot talarens uttal förekommer i båda studentgrupperna. Man kan också 

urskilja att ett flertal av informanterna utgår från ett standardspråk som norm vid 

bedömningen av talarens uttal. Man kan utläsa att det i högre utsträckning förekommer 

invändningar mot talarens uttal i studentgrupp B. I detta sammanhang skulle man kunna 

anknyta till Strouds diskussion kring ovillighet (Stroud 2013:324 f.). Här kan man alltså 

diskutera kring huruvida det finns en mer eller mindre medveten ovillighet bland 

informanterna att erkänna förortssvenskan som en språklig variant av svenska. Då det finns en 

uppfattning om att den inte talas av infödda svenskar kan detta vara en bidragande orsak till 

att förortssvenskan inte inkluderas in som svenska på en infödd nivå.        
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5 Diskussion av resultat  

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras, analyseras och anknytas till befintlig 

forskning. Först kommer skillnader och likheter i de båda informantgrupperna jämföras och 

diskuteras. Därefter kommer uppfattningar och attityder diskuteras med anknytning till 

tidigare forskning.  

5.1 Skillnader och likheter i studentgrupperna 

För att skapa klarhet i vad denna undersöknings resultat faktiskt visar kan man återgå till 

uppsatsens frågeställningar. Gällande huruvida studenter kan avgränsa multietnisk socio-

dialekt från andraspråkssvenska kan man påstå att informanterna inte likställer dessa. 

Samtidigt anser ett flertal av informanterna att varieteten inte kan likställas med svenska som 

modersmål. Majoriteten bedömer att talaren har svenska på en nästintill infödd nivå. Den 

avvikande prosodin bidrar alltså till att en majoritet av informanterna förkastar tanken om att 

talaren är en infödd svensk.   

   Studiens resultat indikerar att det bland studenterna överlag råder en hög kunskap om 

multietnisk socio-dialekt. Ingen informant har i denna studie bedömt talarens grammatiska, 

fonologiska eller lexikala kompetens som mindre goda eller inte goda utan majoriteten av 

informanterna har bedömt samtliga kunskaper som mycket goda. Man kan urskilja att ett 

flertal av informanterna har en positiv attityd och uppfattning gentemot varieteten. Samtidigt 

kan man utläsa att enskilda mindre positiva attityder finns hos några av informanterna. Man 

kan också från resultatet märka att det råder en viss skillnad mellan studentgrupperna där 

studentgrupp A har en något högre kunskap och positivare uppfattning till multietnisk socio-

dialekt än studentgrupp B.  

   Man kan också urskilja att det förekommer en mer accepterande syn mot multietnisk socio-

dialekt i studentgrupp A. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att en 

bakgrundskunskap om språkliga varieteter i högre utsträckning finns i bagaget hos 

informanterna i studentgrupp A där begrepp såsom multietnisk sociolekt och idiolekt inte är 

främmande.      

5.2 Uppfattningar och attityder gentemot multietnisk socio-dialekt 
 

5.2.1 Strukturer som inte finns  

På liknande sätt som man kan urskilja att informanterna i Bijvoet och Frauruds 

lyssnarexperiment (2011) kan höra saker som egentligen inte existerar, kan man se liknande 
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tendenser i denna studie. På snarlika sätt kommenterar informanterna i deras studie och denna 

undersökning på ordföljd, grammatiska fel och ett uttal som de menar avslöjar att talaren inte 

har svenska som modersmål, trots att talarna i de båda språkproven har ett korrekt språk (jfr 

Bijvoet & Fraurud 2011:22 f.). Här kan man också ifrågasätta om kommentaren om en 

avvikande ordföljd (Informant A7) kan härledas till bruk av rak ordföljd hos talare av 

multietniskt ungdomsspråk. Kanske är talarens stötiga prosodi en bidragande orsak till en 

uppfattning om att ordföljden är målspråksavvikande för informanten. Uppfattningen om att 

”talaren följer inte alltid grammatiska regler” (informant B7) skulle också kunna tolkas på ett 

liknande sätt, där talarens stötiga prosodi är en utlösande faktor för att bli bedömd som 

grammatiskt målspråksavvikande.  

   Man kan också utläsa att det förekommer en föreställning om att det finns slang i talarens 

språkbruk. Här kan man fundera på om det är talarens frekventa bruk av svordomar som gör 

att språkprovet kan uppfattas som slang. Även en uppfattning om att talaren använder sig av 

idiomatiska uttryck från något annat språk förekommer. Ett karakteristiskt drag i multietniskt 

ungdomsspråk är slangord från olika språk. Här skulle man kunna tolka det som att ett urval 

av informanterna likställer multietniskt ungdomsspråk, alltså den varietet som fungerar som 

ett gruppspråk, med multietnisk socio-dialekt. Då prosodin är lika i båda varieteterna kan man 

utifrån studiens resultat se tendenser till att dessa varieteter blandas ihop till en och samma 

varietet. 

   För att skapa en ytterligare dimension i detta sammanhang kan man tillföra Milanis 

betoning på hur människors uppfattningar om språk inte bara är rent språkliga (Milani 

2013:345). Med tanke på att ett urval av informanterna uppfattar strukturer som inte existerar 

i talarens språkbruk skulle en möjlig orsak till detta kunna vara att multietnisk socio-dialekt 

också får stå för kulturella representationer såsom exempelvis nationalitet. Då denna språkliga 

varietet ofta kopplas till en uppfattning om att den talas av icke infödda talare kan alltså detta 

bidra till en föreställning om att målspråksavvikande former förekommer. Dessa 

uppfattningar kan i denna kontext följaktligen inte härledas till det rent språkliga.     

 

5.2.2 Standardspråk som norm 

Man kan utifrån studiens resultat urskilja tendenser till att ett flertal informanter uppvisar en 

ovillighet till att se talarens språkbruk som svenska på en infödd nivå. Här kan man se att ett 

flertal informanter har ett standardspråk som norm vid bedömningen. Med tanke på att man 

kan utläsa sådana tendenser i resultatet blir det Stroud (2013:315) problematiserar särskilt 

närvarande. Människor som inte talar ett språk som är erkänt som en godtagbar variant av 



36 
 

svenska blir stigmatiserade från samhället och tillskrivs med andra ord stereotypa egenskaper 

utifrån sitt sätt att tala. Denna problematik skulle i detta sammanhang kunna kopplas till att ett 

urval av informanternas anser att talaren ibland har ett felaktigt uttal. Intressant i detta 

sammanhang är också att tidigare forskning påvisar att den stötiga prosodin inte kan härledas 

till något specifikt förstaspråk, men ett flertal av informanterna motiverar tanken om att 

talaren inte har svenska som modersmål med att talarens modersmål ”lyser igenom” (Bijvoet 

& Fraurud 2013:380). Här skulle man kunna se en tendens till att det finns en mer eller 

mindre medveten ovillighet att erkänna multietnisk socio-dialekt som svenska på en infödd 

nivå. 

   Samtidigt är det värt att nämna det faktum att det också förekommer en positiv attityd till 

talarens språkbruk. Detta är särskilt tydligt i studentgrupp A där exempelvis en informant 

likställer multietnisk socio-dialekt med vilken dialekt som helst och en informant beskriver 

varieteten som en ”härlig svenska”.  I detta sammanhang skulle man kunna tolka det som att 

kunskap är nyckeln till ett mindre stigmatiserat samhälle där olika språkliga varieteter istället 

blir mer accepterande.   

 

5.2.3 Rinkebysvenskans frånvaro 

En intressant iakttagelse man kan utläsa från studiens resultat är det faktum att benämningen 

rinkebysvenska inte används en enda gång. I Bijvoet och Frauruds lyssnarexperiment är det 

just denna beteckning som är vanligast förekommande (Bijvoet & Fraurud 2011:17). Detta 

visar med andra ord att man skulle kunna urskilja tendenser till att bruket av rinkebysvenska 

som benämning börjar avta. Det är istället benämningar såsom förortssvenska och 

förortsspråk som är dominerande i materialet. I studentgrupp A förekommer dessutom 

benämningar i stil med multietnisk socio-dialekt. Med tanke på att Bijvoet och Fraurud 

förespråkar att benämna de språk som talas i flerspråkiga förorter med multietniskt 

ungdomsspråk eller förortslang skulle en möjlig förklaring till detta kunna bottna i att ett 

flertal av informanterna har en hög kunskap om förortssvenskan. Med tillgång till denna 

kunskap väljer de då att inte använda just rinkebysvenska som beskrivning av talarens 

språkbruk. 

   En intressant aspekt blir i detta sammanhang hur man kan urskilja en skillnad mellan 

studentgruppernas val av benämningar. Informanterna i studentgrupp A använder i högre 

utsträckning de benämningar som kan anknytas till det Bijvoet och Fraurud rekommenderar 

vilket gör att man kan utläsa en tendens om att en högre kunskap finns i denna grupp. I 

informantgrupp B förekommer också den enligt Bijvoet och Fraurud mindre lämpliga 
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benämningen invandrarsvenska (Bijvoet & Fraurud 2006:6 ff). Man kan också tolka det som 

att rinkebysvenska inte används bland informanterna med förklaringen att benämningen 

upplevs som omodern. Man bör också vara medveten om att jag endast på ett indirekt sätt 

kunnat urskilja denna tendens från enkätunderlaget. Hade enkäten innehållit en fråga där det 

efterfrågades en beteckning av talarens språkliga varietet skulle kanske benämningar såsom 

rinkebysvenska förekommit i mer eller mindre hög utsträckning.                 

5.2.4 Möjliga förklaringar till studiens resultat 

I jämförelse med Bijvoet och Frauruds tidigare studier förekommer en mer positiv attityd till 

multietnisk socio-dialekt bland en övervägande del av informanterna i denna studie. I Bijvoet 

och Frauruds lyssnarexperiment förekommer det i högre utsträckning invändningar mot 

talarens grammatiska kunskaper. Därtill förekommer det också uppfattningar om att talaren 

inte behärskar användning av neutrum och utrum, vilket inte förekommer i denna studie 

(Bijvoet & Fraurud 2011:22 f.). Jag hade en uppfattning om att fler invändningar skulle göras 

gentemot talarens språkbruk på liknande sätt som i Bijvoet och Frauruds lyssnarexperiment, 

vilket bidrog till att min hypotes förkastades något. En möjlig förklaring till detta kan vara att, 

till skillnad från Bijvoet och Frauruds studie, samtliga informanter läser svenska på 

universitetsnivå och därmed är mer eller mindre insatta i sociolingvistik och språkliga 

varieteter. En annan möjlig förklaring kan vara att man kan se en tendens till en ökad 

förståelse har skett sedan Bijvoet och Frauruds studie genomfördes 2011. Samtidigt bör man 

ta hänsyn till att talproven skiljer sig åt mellan dessa studier, vilket också kan vara en 

bidragande orsak till att informanternas uppfattningar skiljer sig åt i vissa avseenden. 

   Man skulle kunna dra slutsatsen om att en möjlig förklaring till att det ändå förekommer en 

så pass positiv attityd gentemot multietnisk socio-dialekt också kan bottna i att förortsvenskan 

fått en högre ställning särskilt inom den yngre delen av befolkningen (Stroud 2013:328). 

Eftersom medelåldern för informanterna är ganska låg, 27 i studentgrupp A respektive 23 år i 

studentgrupp B är denna förklaring inte helt omöjlig. 

   Det är värt att nämna att en viktig likhet man kan märka mellan Bijvoet och Frauruds 

forskning och denna studie är det att man kan se tendenser till att kunskap och erfarenhet är 

en betydande faktor till vilken attityd man har gentemot multietnisk socio-dialekt. Här kan 

man också fundera på hur många felaktiga bedömningar en individ som inte har samma 

språkliga kunskaper skulle ha gentemot en talare av multietnisk socio-dialekt. En konsekvens 

som skulle kunna uppstå i detta sammanhang är att så kallade gatekeepers fattar avgörande 

beslut som inte överensstämmer med talarens språkliga kompetens. Individer ska i sådan 
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kontext inte behöva känna sig tvungna att tala en mer standardspråklig svenska på bekostnad 

av sin språkliga identitet. Här anser jag att man kan dra slutsatsen att studien indikerar att det 

finns ett behov av en ökad förståelse och kunskap om multietnisk socio-dialekt. Detta tror jag 

bidrar till att språklig mångfald ses som en tillgång snarare än ett problem.            

   En annan betydande likhet man också kan urskilja är hur informanterna i Bijvoet och 

Frauruds studie och informanterna i denna undersökning utgår efter ett standardspråk som 

norm i bedömning av talarens uttal. På liknande sätt menar majoriteten av informanterna i 

båda studierna att talarens prosodi avslöjar att talaren inte har svenska som modersmål 

(Bijvoet & Fraurud 2011:16).   

   Resultaten från denna studie kanske skulle bli annorlunda om samma undersökning gjordes 

på andra informanter. Man skulle kunna tolka det som att bakgrund, ämneskunskaper och 

ålder är betydande faktorer för vilken typ av attityd man har gentemot multietnisk socio-

dialekt.       
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6 Avslutande kommentar 

Som en avslutande kommentar kan det vara värt och nämna att samtliga informanter har en 

mer eller mindre hög kunskap om det svenska språkets struktur och sociolingvistik, men ändå 

förekommer det uppfattningar om brister i talarens språkproduktion. Som det nämns i 

inledningen är det särskilt viktigt att lärare kan göra korrekta bedömningar av elevers 

språkliga kompetens. Trots att det inte är några stora skillnader mellan informantgrupperna 

kan man ändå utläsa en skillnad. Studiens resultat visar att en högre kunskap angående detta 

behövs.  

   Det kan också tilläggas att informanterna i studentgrupp A har en bakgrundskunskap om 

multietnisk socio-dialekt, men ändå förekommer det enskilda uppfattningar om brister i 

talarens språkproduktion. Detta tycker jag är en viktig iakttagelse, vilket också är anledningen 

till mitt val av uppsatsens titel ”Lite konstig ordföljd ibland, men det funkar i stilnivå”, där 

citatet kommer från en informant i studentgrupp A. Detta skulle kunna tolkas som att ännu 

mer kunskap angående detta behövs på flera punkter för att majoritetsamhället ska kunna 

uppnå en mer accepterande syn mot multietnisk socio-dialekt. Här anser jag att studiens 

resultat tyder på att kunskap och positiva attityder bör integreras på flera olika plan för att en 

märkvärd förändring ska kunna vara möjlig. Här tror jag att ett första steg skulle vara att fler 

talare av denna språkliga varietet får ett ökat utrymme i sociala medier för att på så viss 

integrera multietnisk socio-dialekt till majoritetsamhället. Därtill ska en korrekt framställning 

av förortssvenska förmedlas i exempelvis läromedel och kvällstidningar. Detta tror jag är ett 

steg närmare mot att få multietnisk socio-dialekt erkänd som en variant av svenska, och inte 

en ”svenska på en nästan infödd nivå” med målspråksavvikande former. 

   Vad det gäller framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

undersökning på verksamma lärare. Som det nämns i inledningen kan en väg till ökad 

förståelse gentemot multietnisk socio-dialekt börja i skolan. Läraren har i detta sammanhang 

som uppgift att förmedla korrekt information till elever som till exempel kanske är blivande 

gatekeepers. Därtill är det också viktigt att samtliga lärare kan göra korrekta språkliga 

bedömningar.  Då studiens resultat indikerar att ålder och bakgrundskunskaper skulle kunna 

vara betydande faktorer skulle det i detta sammanhang också vara intressant att studera detta. 

Här skulle det vara intressant att undersöka huruvida det förekommer någon skillnad mellan 

exempelvis svensklärare och matematiklärare. Därtill skulle det vara intressant att i en högre 

utsträckning systematiskt studera ålderns betydelse för vilken attityd och uppfattning man har 

gentemot multietnisk socio-dialekt.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät, bedömning av talarens språkproduktion 

 

Undersökning för examensarbete; Susanne Nordling, vt 2015  

A. Kvinna                         Man                   

B. Ålder: 

C. Jag planerar att bli lärare:  

       Ja          Kanske         Nej         Vet ej 

D.  Vilket / vilka modersmål har du? 

 

E. Om du planerar att bli lärare, vad har du för ytterligare undervisningsämne/-ämnen? 

 

F.      Har du läst Svenska som andra språk A tidigare? 

 

Bedö mning av talarens spra kpröduktiön 

1. Vilka grammatiska kunskaper bedömer du att talaren har? 

  Mycket goda 

  Goda 

  Mindre goda 

  Inte goda 

 

Kommentar: 
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2. Vilka kunskaper på en uttalsnivå bedömer du att talaren har? 

  Mycket goda 

  Goda 

  Mindre goda 

  Inte goda 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

3. Vilka kunskaper angående ordförrådet bedömer du att talaren har? 

  Mycket goda 

  Goda 

  Mindre goda 

  Inte goda 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

4. På vilken språklig nivå bedömer du att talaren befinner sig? 

  Svenska som modersmål 

  Svenska på en nästintill infödd nivå 

  Svenska på en avancerad inlärarnivå 

  Svenska på en grundläggande inlärarnivå 

 

Kommentar: 
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5. Anser du att talaren behöver förbättra något i sin språkproduktion? Vad i så fall?  

 

 

 

6. Andra synpunkter på talarens språkanvändning: 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


