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Sammandrag 

Detta arbete undersöker hur ungdomar i en Stockholmsförort uppfattar tio olika talprov från fem 

olika talare (matched guise). Jag har låtit genomföra en enkätundersökning följt av en 

gruppdiskussion för att få reda hur ungdomarna uppfattar de olika talproven. Studien är inspirerad 

av Bijvoet och Frauruds SALAM-studie. 

Slutsatsen är att såväl talare som respondenter i den aktuella studien har en hög grad av 

sociolingvistisk medvetenhet. Resultatet i gruppdiskussionen visade att tjejer gärna får ha ett mer 

standardspråksnära uttal medan killar som pratar för ”rent” kan dömas som ”bögig” eller ”svennig” 

dvs. ett distanserande från ”orten”. Paradoxalt nog fanns det finns en rädsla att dömas utifrån sitt 

sätt att tala.  

 

 

Nyckelord: förortsslang, förortssvenska, matched guise, sociolingvistik, attityd  
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1. Inledning 
Skriftspråk har tydliga regler och det är relativt lätt att se när något är rätt eller fel. Då man sitter vid 

datorn hjälper den till med gröna eller röda vågor för att markera eventuella grammatiska fel eller 

stavfel. Vid osäkerhet kan man rådgöra med olika grammatikor, lexikon eller hemsidor.  

När det gäller talspråk är inte reglerna lika självklara. I talspråk framträder tydligare 

individen, i form av dialekter, ungdomsspråk, det icke-verbala, i sexolekter etc. Självklart följer 

talspråket konventioner, men det är i mångt och mycket attityder och normer som styr hur vi talar. 

Melander (2013:342) beskriver språkriktighetsfrågor som normkonflikter där det inte nödvändigtvis 

finns något som är helt fel, utan vilka språkliga val man gör beror på olika språkkänslor.  

Språkriktighetsnormen byggs upp av majoritetssamhället och media. Dessa kan sägas 

använda ett standardspråk. Stroud menar att talare av standardspråket ofta kopplas ihop med 

positivt laddade egenskaper som pålitlig och intelligent, medan de som inte följer normen tillskrivs 

negativt laddade egenskaper som lat och ointelligent (Stroud, 2013:316). Enligt Melander 

(2013:343) bygger standardspråk på språket hos de högre samhällsgrupperna i och runt 

huvudstäder. Det är sällan man hör människor diskutera huruvida ungdomarna i de sociokulturellt/ 

-ekonomiskt starka områdena i Stockholm talar en dialekt eller sociolekt. Däremot har det under 

decennier diskuterats om en varietet av svenska som talas av ungdomar i de mångkulturella 

stockholmsförorterna är just en dialekt eller sociolekt. Attityden till denna (eller dessa?) 

varietet(er?) är inte alltid lika positiv som till den varietet som talas i de tidigare nämnda områdena i 

Stockholm.  

Trots att många ungdomar i dessa förorter är födda i Sverige, är det få av dem som själva ser 

sig som svenskar. De utgår ofta från att de inte är inkluderade i det svenska samhället på grund av 

sitt utseende, namn men även bostadsort. Bor man i vissa av Stockholms förorter är det inte ovanligt 

att det per automatik leder till att utomstående har en föreställning om vad det är för person som 

man har att göra med
1
. Av den anledningen ser många av mina nuvarande och tidigare elever sig 

inte som svenskar utan snarare som en del av ”orten”. Ortnamnet styr därmed deras identitet i stor 

utsträckning. Dessa ungdomar talar ofta ett språk hemma (modersmål), ett annat på skolan 

(skolspråk) och ett tredje (grupp)språk med sina vänner.  

Bijvoet & Fraurud (2006) har diskuterat vilken term man bör använda för det gruppspråk 

som har utvecklats bland dessa ungdomar och kommit fram till att förortsslang skulle kunna passa 

bäst eftersom rinkebysvenska begränsar denna varietet till ett specifikt geografiskt område och 

multietniskt ungdomsspråk är alltför krångligt att använda i vardagliga samtal.  

                                                 

1
 Om du som läsare är ovetande om dessa föreställningar – surfa in på valfri kvällstidning och skriv in något av följande 

ortnamn: Rinkeby, Husby, Tensta, Alby. Media hjälper gärna till med skapandet av denna föreställning. 
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De flesta ungdomar anpassar sitt språk utifrån mottagare och situation. Det är sällan man 

talar på samma sätt med sina vänner som med en arbetsgivare. Dock kan dessa talares svenska ofta 

identifieras med, som Bijvoet & Fraurud uttrycker det i sin rubrik i Språkvård (2006/3), som 

”Svenska med något utländskt”.  Man skulle då kunna säga att de kan använda sig av en repertoar 

av bland annat förortssvenska (dvs en mer standardnära svenska, dock med en ”förortsklang”) och 

förortsslang, beroende på kontext. 

 

1.1  Syfte och problemformulering 

Efter att ha arbetat i en flerspråkig stockholmsförort i närmare tio år vill jag nu ur ett vetenskapligt 

perspektiv undersöka ungdomars sociolingvistiska medvetenhet, dvs en medvetenhet om eget och 

andras sätt att tala, inkl. om språkliga anpassningar till mottagare och situation. Syftet med denna 

lyssnarstudie är att undersöka vad gymnasieungdomar i en flerspråkig stockholmsförort har för 

åsikter/attityder till olika sätt att tala svenska bland talare med flerspråkig bakgrund: förortsslang 

och förortssvenska. Jag vill dessutom undersöka om det finns några attitydskillnader mellan tjejer 

och killar. Ett antal hypoteser har formulerats, och dessa presenteras i anslutning till 

resultatredovisningen, i samband med att olika egenskaper bedöms. 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

I forskningsöversikten kommer termerna norm och attityd att definieras. Där redovisas också 

Bijvoet & Frauruds SALAM-studie, som har inspirerat till föreliggande uppsats. Under metoddelen 

redovisas såväl talare/talprover som respondenter. Attityddata har samlats in med hjälp av en 

enkätundersökning och gruppdiskussion. Denna presenteras också i metoddelen. Resultatdelen är 

uppdelad utifrån de olika attitydskalorna som finns med i den kvantitativa enkätundersökningen. I 

avsnitten Diskussion av resultat och Avslutning reflekterar jag över svaren som framkommit i 

resultatdelen och knyter slutligen ihop det hela.  

För att säkerställa att läsaren får en klar bild av den utförda undersökningen finns ett antal 

bilagor som ytterligare kan belysa texten i ovan nämnda avsnitt. 

 

2. Forskningsöversikt 
Jag vill inleda med att definiera det forskningsområde detta arbete utgår från, nämligen 

sociolingvistik. Språksociologi och sociolingvistik är enligt de flesta forskare synonyma begrepp. 

Men om man skulle önska göra en uppdelning, kan följande beskrivning vara till hjälp: ”[…] 

sociolingvistiken söker förklara språkliga fenomen med hänvisning till samhälleliga förhållanden, 
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medan språksociologin studerar samhälleliga strukturer i ljuset av språkliga förhållanden.” (NE) 

Utifrån den uppdelningen lämpar det sig bäst för mig att använda mig av termen sociolingvistik i 

detta arbete. 

I det inledande kapitlet i boken ”Sociolingvistik” förtydligar Bengt Nordberg vad begreppet 

sociolingvistik innebär.  

Sociolingvistik skulle då snarast avse en typ av språkvetenskap, nämligen en som vill beskriva och förklara 

språkliga strukturer och beteenden med hjälp av sociala och samhälleliga faktorer och processer; språkliga 

strukturer kan inte förstås utan en social verklighet. (Nordberg, 2013:17).  

Det är just den aspekten – att hur man pratar beror på den kontext man befinner sig i – som är 

relevant för mig i detta sammanhang. 

 Språklig variation kan delvis förklaras med olika faktorer som har med talarna att göra. 

Sådana är t.ex. socialgrupp och kön. Ohlsson (2013:164f) hänvisar till att forskare idag anser att 

språkbruk är socialt inlärt och inte skiljer sig biologiskt mellan flickor och pojkar. Genom 

omgivningens beteende och språkbruk skiljs barn i tidig ålder åt och formas till att bli olika sociala 

kön.   

 

2.1 Attityd 

Enligt såväl Einarsson (2009:16) som Nordberg (2013:18) kan man dela upp sociolingvistikens 

studieobjekt i olika nivåer, från makronivån där man studerar t.ex. språkplanering och språkpolitik 

till mikronivån där man intresserar sig för t.ex. samtalsanalys. På en mellan-nivå återfinns studiet av 

språkattityder, som handlar om hur en individs eller grupps språkbruk uppfattas av andra 

språkbrukare. Nordberg menar att: ”Man har positiva eller negativa attityder mot verkliga eller 

påhittade egenskaper hos talargruppen som överförs till språket och vice versa.” (Nordberg 

2013:25). Bijvoet anser att ”språkattityder kan beskrivas som värderande inslag i människors 

reaktioner gentemot språkliga varieteter eller deras talare.” (Bijvoet 2013:128).  

Såväl Nordberg som Bijvoet anser att språkattityder har att göra med generaliseringar och 

förutfattade meningar. Man kan måla upp en bild av hur personen ifråga är, bara genom att höra 

dennes röst.  Dessa förutfattade meningar kan påverka hur hen blir bemött i olika situationer och 

därmed möjligheten att t.ex. få ett jobb.  

Boyd & Bredänge (2013) har undersökt hur 54 skolledare och lärarutbildare har bedömt fem 

utländska lärares pedagogiska förmåga och språkfärdighet utifrån att ha lyssnat på inspelade 

klassrumssituationer. De lärare som hade god språkfärdighet upplevdes också i hög grad ha god 

pedagogisk förmåga. Bijvoet refererar till en studie som visar att de som talar standardnära har 

större chans att nå högre befattningar (Bijvoet 2013:122). Goda språkkunskaper innebär 
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uppenbarligen även antaganden om goda kunskaper i övrigt. Attityderna till personen bakom rösten 

har med andra ord stor betydelse.  

Attityder är något som man får redan från föräldrahemmet – dvs. under den primära 

socialisationen, men som utvecklas även senare, under den sekundära socialisationen, som man får 

genom vänner, skola och media (Bijvoet 2013:126f). Vad som är rätt och riktigt ska individen sedan 

sortera upp och bilda sig en egen uppfattning om. Om man vuxit upp med uppfattningen att det är 

fullständigt naturligt att tala somaliska för att sedan börja skolan, där kamraterna skrattar åt en för 

att man inte kan uttala orden rätt på svenska, då kan det vara svårt att veta om det som man lärt sig 

av sina föräldrar eller det man ska lära sig i skolan är det ”rätta”. På samma sätt kan det vara svårt 

att bryta sin tillhörighet till orten där man fått sin identitet och därmed också sin grupptillhörighet.  

Jag kommer att använda termen ”attityd” med innebörden ”uppfattning”, då jag nedan 

undersöker ungdomars attityder till olika talare och sätt att tala. 

 

2.2 Norm  

Einarsson menar att normer är konventioner som ofta är ”osynliga fram till dess att någon bryter 

mot dem.”  Normer är i ständig förändring och olika grupper har olika normer (Einarsson 

2009:35ff). Som nämndes i inledningen, har standardspråket en särställning i samhället som 

maktens språk; ett sätt att tala och skriva som utgör den självklara normen för språkanvändningen i 

viktiga domäner som media, utbildning och administration. Men ungdomarna i den, för detta arbete, 

aktuella stockholmsförorten måste följa en annan norm för att passa in i den sociala kontexten. Att 

tala standardspråk bland sina vänner blir en källa till normkonflikt – man kan uppfattas som 

”svensk” och avståndstagande. Jonsson (2013:398ff) har studerat ungdomars språkbruk i en 

multietnisk stockholmsförort, och där diskuterat kring ”bra” och ”dålig” svenska. Att bryta mot den 

etablerade standardspråksnormen är att visa solidaritet till ”det andra”. Man vet ”hur det ska låta” 

men man väljer ett staccatotal, slangord etc. för att visa att man inte tillhör den dominerande, 

enspråkiga normen. Det blir helt enkelt en identitetshandling att välja, eller välja bort, att tala 

standardsvenska. 

Detta kan man även diskutera ur ett annat (men relaterat) perspektiv nämligen utifrån 

konceptet prestige. Standardsvenskan, dvs. normen för hur man förväntas tala i mer formella 

situationer, har öppen prestige. Det är fint att prata standardsvenska, och att på så sätt signalera att 

man tillhör den kategorin som tillskrivs denna varietet – de med hög social och ekonomisk status. 

Men på samma sätt som man kan tala om normkonflikten ovan, kan man vända på det och istället 

tala om förtäckt prestige vilket ett annat, icke-standardspråkligt sätt att tala kan ha för en viss grupp 
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språkbrukare. Man kan upplevas som tuff när man t.ex. talar slang eller dialekt och får därmed 

förtäckt prestige (Bijvoet 2013:131).  

 

2.3 Förortsslang och andra former av migrationsrelaterad 

språklig variation 
Vissa områden är mer homogena än andra men Stockholm, Göteborg och Malmö har enligt IFAU – 

Etnisk segregation i storstäderna (2010) en omfattande bostadssegregation. Detta framkommer 

tydligt i den förort där den aktuella studiens gymnasieskola är belägen. Där har 87 % av invånarna 

utländsk bakgrund
2
, vilket innebär att de är antingen födda i utlandet eller inrikes födda med två 

utrikes födda föräldrar. Att alla dessa skulle prata svenska på samma sätt är inget man kan förvänta 

sig, då de kommer från världens alla hörn, vilket också IFAU lyfter fram. I Sverige har vi dock inte 

någon motsvarighet till de etniskt homogena områden som i USA, där stadsdelar fått benämningar 

som t.ex. Chinatown eller Little Italy (IFAU, 2010:18).  

Kotsinas hade redan på 80-talet ställt sig frågan om svenskan som talas i Rinkeby kan sägas 

vara en dialekt eller om det handlar om något annat. Sedan dess har benämningen ”rinkebysvenska” 

börjat användas för den svenska som talas av ungdomar i många flerspråkiga förorter i såväl 

Stockholm som Malmö och Göteborg. Som nämndes i inledningen är därför förortsslang en bättre 

benämning för det som ofta har kallats rinkebysvenska, rosengårdssvenska eller miljonsvenska. Det 

är dock viktigt att tydliggöra att alla, som bor i en förort, inte talar förortsslang. Därför är det 

nödvändigt att närmare presentera de olika språkliga varieteterna som förekommer i flerspråkiga 

förorter.  

Bijvoet & Fraurud (2013) diskuterar som sagt vilka benämningar som skulle kunna 

användas för de olika varieteterna av svenska som talas i olika förorter. Det som för en utomstående 

kanske helt enkelt uppfattas som ”svenska med något utländskt” och som författarna använder 

samlingsbegreppet ”migrationsrelaterad språklig variation” för (Bijvoet & Fraurud 2013:370) 

handlar i själva verket om olika saker. Det finns med andra ord olika sorters migrationsrelaterade 

språkvariationer som behöver olika ”etiketter”. En form av migrationsrelaterad språklig variation är 

etnolekter. Det är en varietet av majoritetsspråket som har tydliga drag av en annan etnisk grupps 

språk (Bijvoet & Fraurud 2013:374). Andra länder kan använda sig av termen etnolekt, men då våra 

flerspråkiga förorter inte är etniskt homogena på samma sätt som New Yorks Chinatown eller Little 

Italy, kan den termen inte användas i svenska sammanhang.  

                                                 

2
 http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax (hämtat 2015-09-26) 

http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax
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Inlärarspråk är en annan form av migrationsrelaterad språklig variation. Att säga att alla i 

dessa flerspråkiga områden är inlärare, ger dock en falsk bild då man bara kan vara inlärare under 

en begränsad tid och många är de facto födda i Sverige. Däremot kan det vara många som talar 

andraspråkssvenska eller svenska med brytning, ett begrepp som dock inte har någon tydlig 

vetenskaplig definition (Bijvoet & Fraurud 2013:373). 

Bijvoet & Fraurud (2013) hänvisar till ett gemensamt forskningsprojekt på universiteten i 

Stockholm, Malmö och Göteborg – SUF (Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga 

bostadsmiljöer). Det bygger på ett stort material som samlats in från 222 gymnasieungdomar från 

dessa tre storstäders flerspråkiga bostadsområden. Studien visar på att man kan finna vissa 

gemensamma språkdrag som rak ordföljd och staccatoartad prosodi. Dock visade det sig att rak 

ordföljd inte var fullt så frekvent samt att det i ganska stor utsträckning vara ett medvetet val hos 

talaren, när det förekom. Den staccatoartade prosodin kan inte härledas till något specifikt 

förstaspråk utan utgör snarare ett särdrag inom förortsslang. Dock visar analyserna av det språkliga 

materialet att det inte finns tillräckligt stor regelbundenhet för att kunna tala om en välavgränsad 

varietet. Därför talar forskarna hellre om språklig variation (Bijvoet & Fraurud 2013:379ff). Trots 

det kommer jag fortsättningsvis att använda mig av termen varietet då det är en vedertagen term i 

diskussioner om språklig variation. 

Bijvoet & Fraurud urskiljer ytterligare en form av migrationsrelaterad språklig variation, 

nämligen förortssvenska. De ställer frågan om den varietet av svenska som talas i de flerspråkiga 

förorterna mer allmänt skulle kunna beskrivas som en sociodialekt, på samma sätt som 

Lidingösvenska som associeras med såväl plats (dialekt) som social tillhörighet (sociolekt)? Bijvoet 

& Fraurud menar att termen ”sociodialekt” kan vara en karaktärisering av den tredje 

migrationsrelaterade varieteten som talas i dessa mångkulturella områden. ”Det skulle alltså vara ett 

sätt att tala svenska som varken har att göra med att man är andraspråkstalare eller ungdom, utan 

bara att man har sina rötter i ett flerspråkigt bostadsområde.” (Bijvoet & Fraurud 2013:374). 

 

2.4 Tidigare forskning 
Denna studie är som sagt inspirerad av Bijvoet & Frauruds SALAM-studie (Sociolingvistisk 

medvetenhet och språkattityder i flerspråkiga kontexter). De undersökte under en sexårsperiod 

bland annat stockholmsungdomars attityder till olika sätt att tala svenska i dagens flerspråkiga 

Stockholm.  

De baserade sin undersökning på inspelade mobilsamtal från gymnasieungdomar med olika 

socioekonomisk och språklig bakgrund (12 talprov, talarnas ålder 17-21). Två av dessa talprov kom 

från en och samma talare (Sam och Leo), dvs. en matched guise (se nedan). 343 gymnasieungdomar 

från nio olika skolor runt om i Stockholm fick lyssna på dessa talprov och fylla i en enkät om hur de 
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uppfattade talproven och dess talare. Talproven bedömdes på sexgradiga skalor utifrån adjektiven: 

intelligent, ordentlig, självsäker, trevlig och tuff. Därutöver skulle respondenterna bland annat ge en 

beteckning för talarens sätt att prata samt markera talarens bostadsort på en tunnelbanekarta. Av 

dessa 343 ungdomar valdes 69 ut som dessutom deltog i en kvalitativ undersökning i form av 

gruppintervjuer (Bijvoet & Fraurud 2013)  

De två talprov som för denna studie är extra intressanta är Sam och Leo. Båda är 

mobilsamtal med likvärdig längd (ca 20 sek) och budskap. Dock skiljer sig meddelandena åt i form 

av ordval, prosodi och tempo. Sam upplevdes som ”svensk” (70 % trodde han hade enspråkig 

svensk bakgrund) med högre värden på skalorna ordentlig, trevlig och intelligent medan talaren Leo 

upplevdes tala förortsslang och fick högre värden på skalorna tuff och självsäker 

Beskrivningarna för de tolv talproven visade också stor variation. Ju längre från ”det 

bekanta” desto mera stereotypa blev benämningarna. Det betyder att de som kommer från ett 

helsvenskt område kunde ha svårt att urskilja olika sorters migrationsrelaterade språkliga 

variationer, utan all denna variation betecknades som förortsslang, rinkebysvenska, och dylikt. 

Resultatet visade också att de flerspråkiga deltagarna i högre grad än de enspråkiga deltagarna 

benämnde talproverna som ’bra svenska’ eller motsvarande (Bijvoet & Fraurud 2015).  

 

3. Metod och material 
Att undersöka attityder är inte lätt. Då man gör undersökningar kan man ibland råka ut för 

trovärdighetsproblem. Risken finns att resultatet blir som ordspråket ”som man ropar får man svar”.  

Respondenten kan till exempel försöka vara till lags och vara politiskt korrekt (Nordberg 2013:26). 

Av den anledningen har en rad olika metoder utvecklats för hur man ska gå tillväga för insamling 

av attityddata. Under de senaste ca 40 åren har ett drygt 30-tal större sociolingvistiska 

attitydundersökningar gjorts i Sverige. Bijvoet har i sin artikel ”Språkattityder” delat upp dessa i tre 

olika kategorier utifrån hur materialet har samlats in (Bijvoet 2013:132-138) och jag kommer i 

denna undersökning använda mig av två av dessa insamlingsmetoder: direkta och indirekta 

mätningar.  De direkta mätningarna görs genom enkäter och intervjuer där man får kännedom om 

respondenternas medvetna attityder. För att få fram de omedvetna attityderna kan man använda sig 

av matched guise-tekniken där respondenten ska bedöma två olika talprov från en och samma talare 

(tvåspråkig alt. bidialektal talare). Respondenten – som innan testtillfället inte informerats om detta 

– kan göra helt olika bedömningar av talarens talprov beroende på vilket språk talaren använder. 

Jag vill komma åt både de medvetna och de omedvetna åsikter som mina respondenter har 

om olika sätt att tala svenska, som används i deras flerspråkiga omgivning – närmare bestämt 

förortsslang och förortssvenska.  Metoden är en kvantitativ attitydundersökning med talprov 
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(matched guise) och enkäter (direkt mätning), följt av en gruppdiskussion vars syfte är att samla in 

data som kan förtydliga eventuella oklarheter i enkätundersökningen.  

SALAM-studien eftersträvade att ha ett stort urval bland sina deltagare vad gäller såväl 

socioekonomisk som språklig bakgrund (Bijvoet & Fraurud 2015). Jag gjorde ett medvetet val att 

avgränsa mig till ett begränsat geografiskt område där såväl mina talare som respondenter återfinns. 

Anledningen är såväl tidsaspekten som en strävan att undersöka den sociolingvistiska 

medvetenheten i det aktuella området.  

 

3.1  Talprov 
För att få svar på min frågeställning: ”Vilka attityder väcker de olika språkliga varieteterna hos 

lyssnarna?” fick jag hjälp av fem talare (se tablå 1 nedan). I denna undersökning är namnen 

påhittade utifrån alfabetisk ordning
3
, med förhoppning att de ska vara någorlunda internationellt 

gångbara. Urvalet av talare styrdes av två villkor: att de skulle komma från samma geografiska 

område som respondenterna och ha varierad språklig bakgrund dvs att inte alla skulle ha samma 

modersmål. Samtliga talare är födda i Sverige, och har ytterligare (minst) ett modersmål, utöver 

svenska. Resultatdelen kommer att bygga på ett antal, av mig, framtagna hypoteser som bygger på 

mina tidigare erfarenheter och föreställningar kring hur kvinnor och män kan komma att uppfattas. 

Därför spelades talprov från såväl män som kvinnor in. 

 

Namn Kön Ålder Modersmål (utöver sv.) 

Anna Kvinna 22 Tigrinja, arabiska 

Ben Man 20 Arabiska 

Charlie Man 20 Arabiska 

David Man 20 Turkiska, urdu 

Emma Kvinna 20 Kurdiska, persika 

Tablå 1: Talare i lyssnarundersökning 

 

Varje talare spelade in innehållsmässigt likvärdiga telefonmeddelanden till två olika fiktiva 

mottagare. Detta tillvägagångssätt användes också i SALAM-studien och motsvarar där Sam och 

Leo. Syftet med samtalen var att talarna skulle meddela att de blivit försenade på grund av problem 

i kollektivtrafiken. De två tilltänkta mottagarna var en vän respektive en arbetsgivare. Talarna 

förväntades alltså göra språkliga anpassningar utifrån mottagaren. Talarna fick använda namnen 

Kevin (killarna) och Sara (tjejerna) när de presenterade sig för mottagarna till mobilsamtalet, om de 

                                                 

3
 I enkäten som delades ut till respondenterna används ej dessa namn utan då används bara nummer, dvs. talare 1-10. 
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ansåg det nödvändigt. Längden på meddelandena var 5-17 sekunder. Nedan följer en 

grovtranskribering samt en översiktlig beskrivning av de tio talproven: 

 

Anna till chef – talprov 1 (12 sek) 

Hejsan hej hej det är Sara hära. Det är så att det är förseningar på tunnelbanan vilket gör att 

jag blir sen till jobbet. Okej tack hej. 

 

Annas meddelande markerar start och slut med hälsnings- samt avslutningsfras. Hon använder sig 

även av namnet i inledningen för att säkerställa att mottagaren vet vem som ringer. Ordet ”tack” 

används som en artighetsmarkering. Tempot är lugnt och uttalet mjukt. 

 

Anna till vän – talprov 5 (12 sek) 

Hallå sho va händer. Eyy lyssna, det är förseningar i tunnelbanan vilket gör att jag blir sen 

(…) ah ah precis men jag ringer dig så fort jag kommer fram. Jalla hej. 

 

Även detta meddelande innehåller såväl hälsningsfras som avslutning men denna gång finns både 

slangord ”sho”, ”ey” respektive ”jalla”, och de mer allmänna orden ”hallå” och ”hej”. Tempot är 

även denna gång lugnt men uttalet är nu en anings mer ”svenska med något utländskt”. 

 

Ben till chef – talprov 6 (14 sek) 

Chefen, Kevin här. Jag ville bara säga att jag kommer in lite sent idag på grund av en eeh 

försenad buss. Eeh om det är något så är det bara att höra av dig till mig. Tja tills dess. 

 

Ben inleder med att markera att mottagaren är ”chefen” och presenterar sig med namn. Det finns en 

del tvekljud i meddelandet som avslutas med en avslutningsfras i form av ett slangord ”tja”. Tempot 

är ganska lugnt och uttalet är endast svagt staccato. 

 

Ben till vän – talprov 2 (12 sek) 

Ey, varför svarar du inte på din lur när man ringer va fan?! Men eeh lyssna jag blir lite sen för 

den där bussen dök aldrig upp men eeh ring mig så fort du fått fått det här. Jalla. 

 

Detta meddelande innehåller avslutningsfras, men saknar någon form av hälsningsfras. 

Meddelandet innehåller såväl svordom ”va fan” som slangord ”ey” och ”jalla”, det senare används 

även som avslutningsfras. Två tvekljud. Uttalet är en anings staccato. Inget namn nämns, vare sig 

på talaren eller mottagaren. 
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Charlie till chef – talprov 8 (13 sek) 

Hej Sara, det är Kevin här. Jag kommer bli ungefär 15 minuter försenad idag för att det är 

förseningar i kollektivtrafiken. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Hoppas vi ses snart (…) 

Tja. 

 

Charlies meddelande har tydlig inledning och avslutning liksom namngivning av såväl mottagare 

som avsändare. Här finns ursäktande ord som ”ber så hemskt mycket om ursäkt” liksom ”hoppas”. 

Ett slangord i avslutningen ”tja”. Istället för tvekljud är det en kortare pausering. Rösten är klar och 

tydlig, på ett självsäkert sätt. Uttalet är mjukt. 

 

Charlie till vän – talprov 3 (14 sek) 

Sho det är Kevin, hörru den här bussen den är försenad så jag kommer komma för sent till 

samlingen men vänta på mig, åk inte utan mig (skratt) för annars det är knas mannen. Så 

vänta, jag kommer strax, det blir kanske 15 minuter. Ha´re. 

 

Detta meddelande från Charlie utstrålar säkerhet då han skrattar till under meddelandet. Såväl 

hälsnings- som avslutningsfras är slangord ”sho” respektive ”ha´re”. Han har dessutom ett slangord 

mitt i meddelandet ”knas”. Vid hälsningsfrasen presenterar han sig med namn för att säkerställa att 

mottagaren vet vem som ringer. Det förekommer rak ordföljd och uttalet är tydligt ”svenska med 

något utländskt”. 

 

David till chef – talprov 4 (17 sek) 

Det vart lite knas med trafiken (…) och lite förseningar så därför blir jag tyvärr sen men jag 

loovar att skynda mig som bara den och eeh jag är så hemskt ledsen men jag kommer så fort 

jag kan. Heej 

 

Davids meddelande skiljer sig från de övriga då det inte finns någon antydan till inledning med 

hälsningsord i början av meddelandet men ett desto tydligare avslut. Han har heller inget namn i 

meddelandet – vare sig på avsändare eller mottagare. Däremot har han de ursäktande orden i form 

av ”tyvärr”, ”loovar” och säger att han är ”hemskt ledsen”. Ett slangord: ”knas” finns. Tempot är 

lugnt och han låter ursäktande i röstläget (drar ut på orden ”loovar” och ”heej”). Det finns såväl ett 

tvekljud som pausering. Uttalet är förortssvenska men med mjuk prosodi. 

 

David till vän – talprov 9 (17 sek) 

Hej älskling (skratt). Det är Kevin hära. Du det är lite trafik i- knas i trafiken men jag lovar att 

skynda mig. Jag är framme så fort jag bara kan. Jag lovar att jag gottgör dig. Hoppas att du 

inte är arg. Puss puss. 

 



    

 15 

 

Detta meddelande skiljer sig från de övriga meddelandena till en vän då detta meddelande är till en 

flickvän. I början av meddelandet kan man ana en (kvinno)röst i bakgrunden i samband med 

skrattet. Meddelandet har en tydlig inledning, där han presenterar sig, och avslutning. Det 

framkommer tydligt att mottagaren är speciell, med ord som ”älskling” och avslutningsfrasen ”puss 

puss”. Ett slangord i form av ”knas”. Det finns ursäktande ord som ”lovar” och ”hoppas”. Även här 

är uttalet förortssvenska och prosodin mjuk. 

 

Emma till chef – talprov 7 (7 sek) 

Hej hej det är Sara. Jag ringer angående trafiken och jag kommer att vara 10 minuter sen och 

jag ber så mycket om ursäkt. Hoppas att det är okej. Hej hej. 

 

Emmas meddelande innehåller en tydlig inledning – där hon meddelar avsändare – och avslutning. 

De ursäktande orden är ”ber så mycket om ursäkt” samt ”hoppas”. Inga slangord förekommer. 

Meddelandet är sakligt, hon talar ganska snabbt men tydligt. Mjuk prosodi och bara en svag 

antydan av förortssvenska. 

 

Emma till vän – talprov 10 (5 sek) 

Hej jag kommer om tio minuter hoppas det är ok. Vi ses då. Hej’rå. 
 

Detta är det kortaste meddelandet men det innehåller ändå såväl hälsnings- som avslutningsfras. Det 

ursäktande ordet ”hoppas” finns också med men det framkommer inte av vilken anledning hon är 

sen. Inga slangord i meddelandet. Hon pratar ganska snabbt och har knappt någon andningspaus 

förrän vid avslutningsfrasen. Även här mjuk prosodi och bara en svag antydan av förortssvenska. 

 

Talproven, som för respondenterna enbart presenterades i form av siffror, spelades upp i följande 

ordning: 

1) Anna till chef (Anna C) 

2) Ben till vän (Ben V) 

3) Charlie till vän (Charlie V) 

4) David till chef (David C) 

5) Anna till vän (Anna V) 

6) Ben till chef (Ben C) 

7) Emma till chef (Emma C) 

8) Charlie till chef (Charlie C) 

9) David till vän (David V) 

10) Emma till vän (Emma V) 
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Fortsättningsvis kommer jag att använda namnen de olika talarna har blivit givna, tillsammans med 

bokstaven V eller C beroende på om meddelandet var riktat till vän eller chef. 

Vid testtillfället spelades de tio inspelningarna upp för respondenterna. Ett längre pipljud 

markerade gränsen mellan varje talare, då även respondenten gavs tid att fylla i enkäten. Vid behov 

stoppades uppspelningen så att alla respondenter hann svara klart. Ordningen av talproven var 

slumpartad med det undantaget att de två kortaste meddelandena placerades bland de fem sista 

talproven. Detta gjordes av den anledningen att respondenterna torde ha vant sig vid uppgiften och 

därför kunnat fokusera även på kortare meddelanden. Alla respondenter fick höra samma 

turordning. Total uppspelningstid blev fyra minuter. För att öka respondenternas förmåga att 

fokusera på sin uppgift var det min röst som inledde uppspelningen med en beskrivning av 

uppgiften, där även pipljudet illustrerades. 

 

3.2 Respondenter 
Totalt 52 respondenter har deltagit i den kvantitativa undersökningen. Det rör sig om elever på en 

gymnasieskola, som bor inom en fem kilometers radie från skolan, samt en begränsad grupp 

personer (sex stycken) som har daglig kontakt med dessa ungdomar, men som inte är lärare. Det har 

varit helt frivilligt att delta i undersökningen men antalet deltagare blev större än initialt planerat, då 

den frivilliga skaran var stor.  

Majoriteten av eleverna är svenskfödda men alla har utländsk bakgrund, med båda 

föräldrarna födda i annat land. Samtliga elever i undersökningen läser Svenska som andraspråk. I 

kursplanen för detta ämne beskrivs att eleven ska utveckla: ”Kunskaper om språk och språklig 

variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.” 

Samtliga elever i undersökningen har undervisats i sociolingvistik och har därmed en viss 

medvetenhet kring detta ämne, men i instruktionerna inför undersökningen nämndes bara att de ”nu 

skulle få tycka helt fritt – det finns inget rätt eller fel”.  

De vuxna respondenterna (två kvinnor och fyra män) är i åldrarna 20-34 och endast en har en 

helsvensk bakgrund men bor i gengäld i samma upptagningsområde som eleverna. Eftersom denna 

respondentgrupp inte är mer än dryga 10 % av det totala antalet kommer de att vara inkluderade i 

alla resultat. Om några avvikelser mellan ungdomar och vuxna framträder kommer dessa att nämnas 

i diskussionsdelen. 

Respondenterna har initialt fått fylla i en bakgrundsenkät med frågor om kön, ålder, år i 

Sverige samt modersmål/övriga språk. Vid sammanställningen av resultatet har alla respondenter 

tilldelats en kod; K1-K30 till de 30 kvinnliga respondenterna (se bilaga 2) och M1-M22 för de 

manliga (se bilaga 3).  
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3.3 Enkätundersökning  
Respondenterna har alltså fått lyssna på de tio talproven och samtidigt fått fylla i en enkät med 

huvudfrågan: ”Hur uppfattar du den här personen utifrån hans/hennes sätt att prata?” Egenskaperna 

som de fick värdera talaren utifrån är: intelligent, ordentlig, självsäker, trevlig respektive tuff. Dessa 

adjektiv är tagna från SALAM-studien.  

För att hindra att respondenterna fyller i ett mellanalternativ, följdes varje ord av en 

sexgradig skala, där 1 står för ”inte alls” och 6 för ”väldigt mycket”. Hade graderingsskalan bestått 

av ett udda antal, kunde denna leda till att mittenalternativet slentrianmässigt fyllts i. Nu tvingades 

respondenterna att vara mer noggranna, även detta i enlighet med SALAM-studien (enkät, se bilaga 

1).  

 

3.4 Gruppdiskussion 

För att få en bättre förståelse av svaren från enkätundersökningen fick ett urval av respondenterna 

delta i en gruppdiskussion. Urvalet gjordes på så sätt att jag under en sociolingvistiklektion använde 

undersökningen som utgångspunkt. Klassen bestod vid detta datainsamlingstillfälle av ca 20 elever 

men det var ungefär hälften av dem, både tjejer och killar, som var aktiva i diskussionen. 

Jag förklarade att jag behövde ha ytterligare information kring hur de resonerade kring de 

olika talproven varför vi gemensamt lyssnade på ett talprov åt gången följt av en diskussion. Vid 

bearbetningen av enkätsvaren hade jag noterat några specifika iakttagelser kring varje talprov där 

jag behövde ytterligare data som hjälp vid tolkning av dessa resultat. Dessa iakttagelser togs också 

upp till diskussion.  Diskussionen var relativt fri och öppnade även upp till några stickspår, som 

visade sig vara intressanta att få med i resultatet. Jag fick hjälp av en kollega som antecknade under 

diskussionens gång, då inte alla röster hade kunnat komma med på en inspelning. 

 

4. Resultat 
Nedan följer resultatet av den kvantitativa undersökningen samt analyser av det kvalitativa 

gruppdiskussionsmaterialet. Resultaten från den kvantitativa undersökningen illustreras med hjälp 

av figurer.
4
 Gruppdiskussionen redovisas utifrån nedtecknade citat. 

 

                                                 

4
 Eftersom jag använt mig av ett icke-slumpmässigt urval kan jag inte göra anspråk på att generalisera mina resultat till 

en större population. Resultaten är m.a.o. inte representativa för alla gymnasieelever i Sverige. 
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4.1  Kvantitativ undersökning 
Eftersom respondenterna har fått markera sin uppfattning av talarna utifrån olika ord på en 

sexgradig skala blir resultaten mer överskådliga om de visualiseras i figurer.  

En första jämförelse mellan hur de olika talprovernas bedömts har gjorts genom att jag tagit 

fram medelvärde för de olika egenskaperna hos de olika talarna. Här framkommer att Emma i sitt 

meddelande till sin chef (Emma C) uppfattas som mest intelligent, ordentlig, självsäker och trevlig 

men att hon samtidigt får bland de lägsta värdena vad gäller egenskapen tuff. En annan intressant 

iakttagelse är att då Ben lämnar meddelande till vän (Ben V) får han höga resultat på självsäker och 

tuff, medan det är låga värden på intelligent, ordentlig och trevlig (se figur 1). Vidare framkommer 

det att det är egenskapen trevlig som är utmärkande för samtliga meddelanden till chef, här finner vi 

genomgående höga värden. När det gäller meddelande till vän, får denna egenskap lägre värden, 

med ett undantag: David V. Davids båda meddelanden skiljer sig från alla de övriga talproven på så 

sätt att de bedöms rätt lika. Han får nästan identiska värden på självsäker, trevlig och tuff, oavsett 

om han talar med chef eller (flick)vän.  

 

 

Figur 1: Medelvärde för alla skalor och alla talprov 

 

Det är noterbart att Emmas meddelande till vän har högre standardavvikelse för samtliga 

egenskaper än övriga meddelanden (se bilaga 4, standardavvikelse). Detta innebär att 

respondenterna inte är lika eniga i sina svar kring detta talprov jämfört med bedömningarna av t.ex. 

Anna V (se vidare i avsnitt 5 – Diskussion av resultat). 

I avsnitt 4.1.1 – 4.1.5 redovisas resultaten för de enskilda egenskaperna, åter igen med hjälp 

av stapeldiagram, där meddelande till chef har den starkare färgen (t.ex. blå) och meddelande till 

vän har den ljusare (t.ex. ljusblå). Varje avsnitt börjar med en hypotes och även en motivering 

bakom hypotesen. I bilaga 5 kan man se hur resultaten fördelar sig på respondenternas kön. 

Diskussionen följer i avsnitt 5. 
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4.1.1  Intelligent (figur 2) 

Hypotes: De kvinnliga talarna (Anna och Emma) kommer att ha högre värden än männen (Ben, 

Charlie och Daniel). Motivering: kvinnor använder generellt färre slangord och har mer 

standardnära uttal än män. Tidigare forskning har visat att standardspråkstalare tillskrivs 

egenskaper som intelligent, pålitlig o.d. (Bijvoet 2013)  

Resultatet (figur 2) visar att samtliga meddelanden till chef upplevs som mer intelligenta än 

samma personers meddelanden till vän. Vidare framkommer det tydligt att Anna V och Emma V, 

upplevs vara de minst intelligenta av alla talare medan Emma C får det högsta värdet för denna 

egenskap. Det är även värt att notera att såväl Annas som Davids meddelanden har minst skillnader 

beroende på om mottagaren är chef eller vän, även om David i båda sina skepnader upplevs som 

mer intelligent än Anna.  

 

 

Figur 2: Medelvärde för egenskapen intelligent  

 

Emma får både det lägsta och det högsta värdet på denna skala, beroende av vem hon talar med. Det 

låga värdet för Emma V är oväntat eftersom hon aldrig använder sig av slang och har ett 

standardnära uttal även i detta talprov. 

Det är även värt att notera att killarnas medelvärde för Anna C är högre än tjejernas medan 

tjejerna ger Charlie C, Emma C samt David V ett högre värde än killarna (se bilaga 5, Intelligent – 

medelvärde). I övrigt är killarna och tjejerna ganska samstämmiga, vilket också visar sig i att detta 

adjektiv har den lägsta standardavvikelsen. 

Min hypotes att de kvinnliga talarna får högre värden än de manliga för egenskapen 

intelligent stämmer alltså inte. Det är tjejerna som får både det högsta och det lägsta värdet när 

egenskapen intelligent bedöms. Den faktorn som verkar betyda mest för hur respondenterna 

bedömer de olika talproven är samtalets mottagare: i meddelande till chef upplevs talarna 

genomgående som mer intelligenta än i meddelande till vän. 
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4.1.2 Ordentlig (figur 3) 

Hypotes: Värdena kommer att vara lägre för egenskapen ordentlig i jämförelse med de övriga fyra 

egenskaperna då alla meddelanden handlar om att personen i fråga är sen. Motivering: Att vara 

ordentlig och samtidigt komma sent korrelerar illa. Jag antar alltså att det är mer än bara rösten 

som respondenterna kommer att ta i beaktande. 

Ben V anses vara minst ordentlig medan Emma C upplevs vara mest ordentlig.  Även ifråga 

om egenskapen ordentlig, en egenskap som är viktig i arbetslivet, bedöms talproven till chef 

genomgående mer positivt än meddelandena till vän (se figur 3).  

 

 

Figur 3: Medelvärde – för egenskapen ordentlig  

 

Det var inte överraskande att Ben V fick lägst värde, då han har mest klang av förortsslang. Det var 

dock intressant att respondenterna oftare fyllde i yttervärdena 1 respektive 6 vid detta ord än vid 

ordet intelligent. Det framkommer även i bilaga 5 (Ordentlig – medelvärde) att tjejerna var mer 

benägna att sätta högre värden än killarna då det förekom någon sorts ursäktande fras, som det 

fanns hos Charlie C, Emma C och Davids båda meddelanden. Varken Anna eller Ben hade någon 

ursäktande fras i sina meddelanden vilket också visade sig i de lägre värdena hos tjejerna, men även 

generellt i att de fick runt tre eller lägre på alla sina talprov av samtliga respondenter. 

Min hypotes att värdena generellt kommer vara lägre för egenskapen ordentlig än övriga 

egenskaper får inget belägg om man utgår från det totala underlaget. Tvärtemot kan man konstatera 

att tjejerna ger högre värden då de hör en ursäkt för talarens sena ankomst. Slutsatsen är alltså att 

tjejerna i högre grad utgår från innehållet men att det inte ger utslag på det totala resultatet.  

 

4.1.3 Självsäker (figur 4) 

Hypotes: Killarnas (Ben, Charlie, David) meddelanden till vän kommer att ha högre värden än de 

övriga. Motivering: Killar upplevs i allmänhet som mer självsäkra i tal (Ohlsson 2013). 
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Generellt är meddelandena till vän de som upplevs mer självsäkra, med undantaget Emma 

(se figur 4). Anna C upplevs som minst självsäker medan Ben V liksom Emma C anses som de 

mest självsäkra. Davids båda meddelanden skiljer sig bara med en tiondel och han upplevdes bara 

som lite mer självsäker än Anna C. Även Charlies båda meddelanden har bedömts likvärdiga, men 

ändå upplevts som nästan lika självsäkra som Ben V. 

 

 

Figur 4: Medelvärde – för egenskapen självsäker  

 

Trots att Davids två meddelanden har fått nästan samma medelvärde, skiljer de sig åt om man delar 

upp bedömningarna mellan de manliga och kvinnliga respondenterna (se bilaga 5, medelvärde – 

självsäker). Där framkommer det att tjejerna upplever Davids meddelande till (flick)vän som mer 

självsäkert än vad killarna gör. Medelvärdena skiljer ca 1,5 enheter vilket också är förklaringen till 

att standardavvikelsen för David V är näst högst vid detta adjektiv
5
 (se bilaga 4, standardavvikelse). 

Än en gång skattar killarna Anna C högre än tjejerna och än en gång gör tjejerna detsamma med 

Charlie C och Emma V.  

Min hypotes att killarnas meddelande till vän kommer ha högre värden stämmer alltså inte.  

Att Anna C anses som minst självsäker stärker min hypotes men i övrigt kommer den på kant. Det 

visade sig att alla vänmeddelanden, förutom Emmas, upplevdes som mer självsäker men det är svårt 

att dra en tydlig slutsats utifrån hypotesen. 

 

4.1.4 Trevlig (figur 5) 

Hypotes: Samtalen till cheferna kommer att ha högre värden än de till vännerna, oavsett kön. 

Motivering: Under den primära socialisationen har många ungdomar i det här aktuella 

                                                 

5
 Som tidigare nämnts har Emmas meddelande till vän den högsta standardavvikelsen i samtliga fall. 
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bostadsområdet blivit uppfostrade till att man ska visa respekt och därmed vara trevlig gentemot 

äldre. 

Samtliga meddelanden till chef visar sig ha högre medelvärde i jämförelse med samma talares 

meddelanden till vän. Davids värden skiljer sig bara med tre tiondelar, medan Emmas två 

meddelanden skiljer sig åt på över två enheter (se figur 5). 

 

 

Figur 5: Medelvärde – för egenskapen trevlig  

 

Graden av artighetsmarkörer samt ursäktande ord i meddelande till chef är högre än i meddelande 

till vän vilket skulle kunna vara en anledning till att de förstnämnda meddelandena har skattats 

högre än de senare. David V har dock många ursäktande ord och även en mjuk röst vilket också kan 

förklara den höga skattningen. Ben V har en svordom i sitt meddelande vilket kan vara en anledning 

till att det inte upplevs som trevligt och Emma V har det absolut kortaste meddelandet vilket skulle 

kunna vara förklaringen till att det meddelandet heller inte upplevs som trevligt.  

Här skiljer sig dock killarna och tjejerna åt i en rad fall. Det är bara i fråga om Bens båda 

meddelanden samt om Anna V och Emma V där respondenterna är ense. Killarna upplever att Anna 

C är trevligare medan tjejerna anser att resterande meddelanden upplevs trevligare (se bilaga 5, 

medelvärde – trevlig).  

Min hypotes att meddelandena till chef kommer att ha högre värde stämmer. Detta torde 

bero på såväl ordval som röstläget och tempo. Samtliga talar lugnare när mottagaren är chef, samt 

har fler ursäktande ord och artighetsmarkörer. 

 

4.1.5 Tuff (figur 6) 

Hypotes: Killarna (Ben, Charlie och David) kommer att ha högre värden än tjejerna (Anna och 

Emma). Jag antar även att de kvinnliga respondenterna generellt kommer att ge lägre värden än de 
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manliga. Motivering: Killar upplevs allmänt som mer självsäkra och tuffa. De sociala könen har 

format tjejer att inte vara lika tuffa som killar och därför är mitt antagande att tjejerna sätter de 

lägre värdena (Ohlsson 2013).  

Ben V intar här en tydlig förstaplats följt av Charlie V. Det intressanta är dock att det är Anna 

V som kommer på tredje plats. David V anses inte alls lika tuff i sitt meddelande, detta med stor 

sannolikhet på grund av att han lämnar meddelande till sin flickvän om försening (se figur 6). Enligt 

bilaga 5 (tuff – medelvärde) framkommer det att det är killarna som sätter de lägre värdena i de 

flesta fall, förutom: Anna C, David C samt Emma V. 

 

 

Figur 6: Medelvärde – för egenskapen tuff  

 

Resultatet visar att talarnas meddelanden till vän upplevs som mer tuffa. Detta är extra tydligt vad 

gäller Anna, Ben och Charlie. Ett undantag finns dock – David V. Där upplevs meddelandet till 

chef en aning mer tuff än meddelandet till (flick)vän, men skillnaden är marginell (0,08).  

Man skulle vidare kunna anta att det fanns en samstämmighet mellan adjektiven självsäker 

och tuff men frånsett de tre ovan nämnda är medelvärdena för egenskapen tuff lägre. Det är de som 

har mest klang av förort, i form av ordval eller uttal, som får högre skattning på egenskapen tuff.  

Min hypotes att de manliga talarna skulle få högre värden än de kvinnliga för egenskapen 

tuff stämmer alltså inte. Ett genusperspektiv av detta slag finns vare sig hos talare eller 

respondenter. Det är snarare ett generellt drag att respondenterna gett talproven lägre värden på 

detta adjektiv. Dock bör det tas i beaktande att det som skiljer Davids meddelande till vän är att det 

är till flickvän medan Bens och Charlies motsvarande meddelanden är till manlig vän. Det är också 

viktigt att komma ihåg att Emmas båda talprov är markant kortare än övrigas talprov.  
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4.2 ”Vilken sorts svenska?” 
På enkäterna som respondenterna fyllde i under undersökningen fanns också fritextfrågan: ”Hur 

skulle du beskriva vilken sorts svenska han/hon talar? Ge en term.” Svarsfrekvensen på denna fråga 

var närmare 75 % och av den anledningen anser jag att man kan uttyda vissa trender hur de olika 

talarna uppfattas av respondenterna. För att åskådliggöra svaren på de tio talproven har jag valt att 

sammanföra beskrivningarna i fem kategorier: 

 

 Förortsslang: sammanfattar benämningar som blatte-/rinkeby-/invandrar-/förortssvenska. 

Dessa kan av vissa tolkas som negativa benämningar medan andra tolkar det som en 

identitetsmarkör. 

 Neutral: sammanfattar benämningar som vanlig svenska/standardsvenska. Dessa upplevs 

varken positivt eller negativt laddat. I en annan kontext hade standardsvenska varit det 

eftersträvansvärda men då respondenterna använt andra termer för det ”fina” språket har 

jag valt att gruppera dessa benämningar under ”neutral”. 

 Bra svenska: sammanfattar benämningar som avancerad/ren/fin/trevlig svenska.  

 Övriga: Här finns diverse -lekter (ungdomsspråk/stockholmska) men även 

anmärkningsvärda epitet som t.ex. gaysvenska. I denna kategori finns även beskrivningar 

som kan uppfattas som en beskrivning av talaren och inte vilken sorts svenska talaren 

använder. Slutligen innehåller denna kategori de som har lagt in två beskrivningar, t.ex. 

”svenska/rinkebysvenska”.  

 

Nedan genomgår jag de olika kategorierna. I figur 7 framgår även andelen som inte gav någon 

benämning på respektive talprov. 

  

 

Figur 7: Totalt 52 respondenter. Svar enligt grupperingarna förort/neutral/bra/övrig/inget svar 
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4.2.1 Förortsslang 

Som nämndes ovan har jag lagt ihop de termer som i allmänhet har en association till förorten samt 

den allmänna termen ”slangspråk”. Respondenterna har använt beskrivningar som rinkeby-/blatte-

/förorts-/invandrar-/ortensvenska. Här är det viktigt att notera att respondenterna använder termen 

”förortssvenska” för den migrationsrelaterade språkliga variation som Bijvoet & Fraurud benämner 

som förortsslang. Utifrån min klassrumserfarenhet har jag märkt att eleverna tror att det endast är i 

förorten man talar slang, varför slangspråk i deras kontext i stor utsträckning är synonym med de 

ovan nämnda benämningarna. 

Talarrangordningen som framkommer i figur 8 visar stor samstämmighet med figur 6 (tuff). 

Den vanligaste beskrivningen är rinkebysvenska följt av förortssvenska. Dessa är stereotypa 

beskrivningar som respondenterna i detta experiment tillskriver de talprov som de även har 

beskrivit att de i hög grad upplever som tuffa. Det stämmer väl överens med den förtäckta prestigen 

som kan förekomma i vissa kontexter t.ex. bland ungdomar i flerspråkiga områden. Om det är så att 

man kan dra slutsatsen att Ben besitter förtäckt prestige är dock svårt att säga. Däremot kan man 

konstatera att totalt 65 % av respondenternas samtliga beteckningar av Ben V hamnade under 

kategorin ”förortsslang”. 

 

Figur 8: Talarrangordning efter förekomst av det samlande begreppet förortsslang vid benämning av talprover. 

 

Det är bara ett meddelande till chef som ges beskrivningen förortssvenska: Ben C. Det är föga 

överraskande att inga övriga av samtalen till chefer upplevs som att talaren har en ”brytning” på 

rinkebysvenska eller motsvarande, då det inte framkommer några spår av förortsslang (se avsnitt 

3.1). Att Emma V och David V inte upplevs tala förortsslang torde bero på två olika anledningar: 

Emmas meddelande var bara 5 sekunder samt att tjejer vanligtvis har ett mer standardspråkligt uttal.  

Davids meddelande var till en flickvän och det är antagligen vanligare att man använder 

förortsslang tillsammans med vänner än i kärleksrelationer.  
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Det är en respondent som ger Charlie C beskrivningen ”slang blandat med standard”. Det 

kan vara så att respondenten hör att det är svenska med något utländskt men kan inte sätta ord på 

det; ett standardnära uttal.  

 

4.2.2 Bra svenska 

De positivt laddade orden som tillskrivs talarna har den mer standardspråkliga normen som 

riktmärke. En logisk slutsats är att rangordningen är omvänd mot den som presenterades ovan. I 

samtalen med chef tänker man på att tala på ett korrekt sätt och undvika slang. Figur 9 visar att 

ordningen med få undantag är den omvända mot den tidigare; Charlie V, Ben V och Anna V som 

hade fått flest ”förortsbenämningar” har inte fått en enda ”positiv beskrivning”. På motsvarande sätt 

är det med de fyra första meddelandena till chef, som inte hade fått en enda bedömning om att tala 

förortsslang: de beskrivs ofta som avancerad/ren/fin/bra svenska.  

 

 

Figur 9: Talarrangordning efter förekomst av positivt laddade ord vid benämning av talprover. 

 

4.2.3 Neutralt laddade ord 

Ytterligare en kategori som många respondenter har benämnt i de olika talproven är 

standardsvenska/vanlig svenska. Huruvida de menar att det är bra svenska eller som jag väljer att 

tolka det – neutral – kan denna undersökning inte visa på. Det är dock intressant att redovisa dessa 

ord separat i ett stapeldiagram. Anledningen till detta är, som jag nämnde i avsnitt 3.2, att alla 

respondenter haft undervisning i språksociologi där standardspråk problematiserats. Som 

framkommer i figur 10, har Ben C lägst antal benämningar av ”standardspråk”, men däremot ett 

relativt stort antal benämningar som ”vanlig svenska”. Detta kan bero på att hans uttal inte är 

standardsspråksnära, på grund av hans svaga staccato. Dock kan respondenterna anse att det är 

vanlig svenska, som inte sticker ut på något anmärkningsvärt sätt. 
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Figur 10: Talarrangordning efter förekomst av neutralt laddade ord vid benämning av talprover. 

 

Ännu en gång får inte Anna V, Ben V och Charlie V några benämningar av detta slag.  Den 

förändring jämfört med talarrangordningen efter förekomst av bra svenska som kan ses som 

intressant är dock, som nämndes ovan, Ben C men även att Emma V nu har kommit upp i 

rangordningen. 

 

4.2.4 Övriga benämningar 

Vissa talprover lockade till mer varierande benämningar än andra. Tre olika respondenter har gett 

benämningen ”gay-svenska”, till Davids och Charlies meddelande till chef (se figur 11) och en 

annan respondent har benämnt Anna C som ”tjejsvenska”. Dock är den vanligaste benämningen 

”ungdomsspråk” i denna grupp ”övriga benämningar”. Även här kan man diskutera om 

ungdomsspråk skulle tillhöra en alldeles egen kategori eller tillhöra gruppen ”neutral” men jag 

valde att ta upp den benämningen i gruppen ”övriga” då olika språkbrukare lägger in olika 

värderingar till den benämningen. 

 

 
Figur 11: Talarrangordning efter förekomst av ”övriga” ord vid benämning av talprover. 
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Det var totalt 87 förekomster som har sammanförts till kategorin ”övriga svar” och av dessa handlar 

drygt 30 om graden av svensk/invandrare (se bilaga 6, Övriga benämningar). Det har varit 

förekomster av att respondenterna tolkat talprovet som att man tar avstånd från sin ”rätta” identitet:  

- Anna C: ”Invandare som försöker leka svensk” 

- Ben C: ”Blatte som försöker vara svensk” resp ”Wannabesvenska” 

Även det motsatta har noterats – att talprovet har upplevts som man försöker smälta in i förorten: 

- Charlie V: ”Svensk som leker blatte” resp ”Svenne pratar som blatte” 

 Det är lätt att dra slutsatsen att dessa talprov upplevdes av respondenterna som konstlade. Det är 

vidare tydligt att respondenterna upplever att talarna försöker närma sig den standardspråkliga 

normen i de olika meddelandena till chef, och på samma sätt försöka distansera sig från denna norm 

i samtal till vän. 

 

4.2.5 Ej svar 

Det var sammanlagt 26 % av talproven som inte fick någon karakteristik av respondenterna. Det var 

dock vissa talprov som hade fler bortfall än andra. Flest (37 %) som avstod att svara handlade om 

David C och lägst antal som avstod (17 %) rörde Emma V (se figur 12). Hur det kom sig att det var 

så många som inte gav någon benämning till David C kan tyvärr denna studie inte besvara. Det kan 

varken bero på turordningen (talprov 4) eller på att detta talprov till utformningen är avvikande från 

de övriga talproven. Det är vidare intressant att så pass många respondenter hann bilda sig en 

uppfattning om Emmas två mycket korta meddelanden.   

 

 

Figur 12: Talarrangordning efter förekomst av ”inget svar” 
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4.3  Gruppdiskussion 

Efter att ha sammanställt resultatet från bedömningarna av de tio olika talproven utifrån de fem 

olika adjektiven som beskrivits ovan, ville jag få en förklaring till hur respondenterna hade 

resonerat då de fyllt i sina enkäter. Under en timme lyssnade responsgruppen, som beskrivs i avsnitt 

3.4, på ett talprov åt gången, följt av en diskussion. Jag ville bland annat få reda på varför Annas 

meddelanden generellt hade fått så låga värden, hur det kommer sig att man kan benämna ett 

talprov som ”bögsvenska” samt hur de resonerade kring Davids meddelande till (flick)vän. Man kan 

sammanfatta diskussionen kring de olika talproven som följande:  

1. Det är fel att döma en person utifrån hur hen talar men ändå är det så de flesta gör.  

2. En tjej bör tala ”finare” än en kille för att man inte ska tänka att hon är en ”dålig människa”. 

3. En kille som pratar för ”fint” upplevs som om han vill visa distans till ”orten” och därmed 

gruppen.  

Nedan följer en sammanfattning av diskussionen kring de olika talproven, i alfabetisk ordning. 

Reflektioner/analyser av resultaten återfinns i avsnitt 5. 

 

4.3.1 Anna 

Annas meddelande till chef var det första talprovet som respondenterna fick höra och på grund av 

de låga värdena hon gavs undrade jag om det påverkade deras bedömning. Svaret var enhälligt nej, 

utan förklaringen var att hon pratade tyst, som om hon satt på tunnelbanan och inte ville att 

medpassagerarna skulle höra hennes meddelande till chefen. Hennes röstläge påverkade till stor del 

de låga värdena på samtliga adjektiv förutom ”trevlig”. Anledningen att hon där fick ett högt värde 

var för att det var ett tecken på respekt att inte störa de andra eller att vara kaxig gentemot 

arbetsgivaren. För övrigt upplevdes Anna C tala korrekt och vanlig svenska. 

Hennes meddelande till vän (talprov 5) visade på något högre värden vad gäller ”självsäker” 

och ”tuff”. Respondenterna menade att hon lät som ”orten” och de skrattade (igenkännande?) till, 

när de hörde henne säga ”jalla” som avslutning på meddelandet. De menade att ett sådant 

meddelande skulle man aldrig kunna lämna till en arbetsgivare. När jag tydliggjorde att det var till 

en vän var det mer acceptabelt men de hade ändå vissa invändningar mot att en tjej använde 

slangspråk. 

 

4.3.2 Ben 

Detta var den enda rösten som någon enstaka elev känt igen vid enkätundersökningen och jag var 

noga med att markera att det var talprovet och inte personen som skulle diskuteras. Respondenterna 

upplevde meddelande till vän (talprov 2) som oseriöst men självsäkert och mycket förort. De 
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menade samtidigt att det var svår att bedöma på skalan ”intelligent”. Ändå hade majoriteten satt en 

tvåa på den sexgradiga skalan. Det uppstod en intensiv diskussion huruvida man kan bedöma en 

persons intelligens utifrån en röst. Det blev två tydliga grupperingar som endera höll sig till tesen att 

det är självklart att alla dömer en person från första intrycket – oavsett om det är i ett 

telefonmeddelande eller att man ser en person komma in genom dörren. Rösten och kläderna 

påverkar ens första intryck. Den andra grupperingen hade en annan ingång: ”det får man ju helt 

enkelt inte göra!” De två grupperingarna utgick dels från realiteteten som många utsätts för, dels det 

orättvisa i en sådan behandling.  

Meddelandet till chef (talprov 6) upplevde respondenterna som att han hade en bra relation 

till sin chef, men upplevdes inte som seriös.” Lät nyvaken.” När jag informerade om att talprov 2 

och 6 var samma person var det en del som häpnade. Åter igen kom diskussionen upp om orättvisan 

i att dömas: ”tänk om chefen hörde det andra meddelandet först, han skulle vara cutt”. 

 

4.3.3 Charlie 

I Charlies meddelande till vän (talprov 3) diskuterades hur ett skratt kan upplevas (jämför med 

David nedan). Charlies skratt upplevdes självsäkert men hade inte passat att ha i ett meddelande till 

chef. Då respondenterna hade fyllt i enkäten hade skrattet vägt in vid bedömningen av talprovet, 

men med olika utfall. En del ansåg att skrattet upplevdes drygt medan andra ansåg att det var lite 

generat, att han var försenad. Benämningen de kom de överens om var: ”modern förortssvenska”. 

”Han är ju ingen import direkt”.
6
 

Charlie C (talprov 8) upplevde respondenterna som trevlig, ordentlig, spelar ball men 

anpassar sig efter mottagaren. När respondenterna fick höra att det var Charlie i båda meddelandena 

blev de mycket överraskade – detta kan dock ha berott på att det var olika inspelningsljud 

(meddelandet till chef hade ett ”burkigare”, mer mobilmeddelandelikt ljud). En manlig respondent 

sa att ”han kommer bli chef”. Med det menade han att Charlie pratade som ”man ska göra”. 

 

4.3.4 David 

David var den andre talaren som hade ett skratt i sitt meddelande till (flick)vän (talprov 9). Här 

beskrevs inte skrattet som självsäkert eller drygt utan respondenterna gick över till att diskutera 

David som person: player, otrogen, romantisk, töntig och skyldig var termer som de nämnde. De 

lade alltså vikt vid såväl röst och innehåll som bakgrundsljud (en kvinnoröst i bakgrunden i början 

av inspelningen). Varför detta talprov fick fler kommentarer kring personen bakom rösten var svårt 

                                                 

6
 Import – en fördomsfull benämning på nyanländ invandrare.  
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att sätta ord på. En motsvarande diskussion kring ”fördömandet” av personen uppkom inte på 

samma sätt som vid Bens två meddelanden.   

 I meddelandet till chef (talprov 4) var respondentgruppen ense om att han anpassade rösten 

eftersom mottagaren var en kvinna (ett gemensamt antagande som responsgruppen gjorde). Någon 

sa att han försöker leka svenne men låter som ”blatte som leker barnslig”. Jag hänvisade till 

enkätsvaren där vissa hade beskrivit hans talprov som ”gaysvenska”. Där var det en tydlig skillnad 

mellan tjejerna, som ställde sig mycket kritiska till den benämningen, och killarna, som flinande 

bekräftade att det faktiskt lät ”bögigt”. Förklaringen som gavs var att det inte var någon brytning 

eller slang. En kille gjorde förtydligandet: ”ja, lite bögigt du vet, han pratar rent – inte blatte…”. Att 

han inte skulle vara blatte opponerade sig gruppen mot varför killen fick ta tillbaka det ordet men 

han stod fast vid att David lät bögig på grund av att han pratade rent. 

 

4.3.5 Emma 

Emmas meddelanden till chef (talprov 7) och till vän (talprov 10) spelade jag upp efter varandra för 

att jag skulle få svar på varför resultaten skilde sig så pass mycket åt. De båda talproven var de två 

kortaste meddelandena och det skiljer bara två sekunder i längd mellan dem. I detta fall gled aldrig 

samtalet in på hennes personliga egenskaper eller graden av svenskhet utan här fokuserade 

respondenterna på hur meddelandena skiljde sig åt.  

Anledningen till varför hennes meddelande till chef upplevdes så positivt var för att hon var 

rakt på sak. Hon visade respekt genom att inte ta chefens tid med onödigt prat och samtidigt säker 

på vad hon skulle säga. Det var dock en kvinnlig respondent som menade att det verkar som om hon 

tränat på att lämna dylika meddelanden: ”hon kan det där, inte första gången!” Denna respons fick 

bifall från ytterligare några i gruppen. 

Som svar på frågan varför Emmas meddelande till vän fick så låga värden sades att hon 

pratade så snabbt. Det var också hastigheten på meddelandet som gjorde att talprovet uppfattades 

som ”självsäker” men inte ”tuff”. Ändå hade tjejerna inte velat få ett sådant meddelande från en 

tjejkompis: ”Det är ju inte personligt! Ska vara puss, puss och så.” 

 

5. Diskussion av resultat 
Min undersökning bygger på fem talares meddelanden till två fiktiva mottagare, där samtliga gjorde 

en tydlig anpassning av sitt språkbruk utifrån mottagaren. Alla talproven identifierades vidare av 

minst en respondent som att det var ”svenska med något utländskt” förutom Charlies och Emmas 

meddelanden till chef. Detta kunde jag komma fram till genom fritextsvaren som respondenterna 

fyllde i ”Hur skulle du beskriva vilken sorts svenska han/hon talar? Ge en term”.  
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Mina respondenters svar stämmer överens med det som kom fram i Bijvoet & Frauruds 

SALAM-studie, att det som var längre från respondenterna blev mer stereotypt. De positiva eller 

neutrala benämningarna som respondenterna gav talproven var ”bra svenska”, ”standardsvenska” 

eller ”vanlig svenska”. Dessa är tre generella termer som ofta beskrev talproven till chef medan 

talproven till vän hade fler synonymer i form av rinkeby-/blatte-/förorts-/invandrar-/ortensvenska. 

Respondenterna skulle tydligt kunna förklara vad dessa ord betydde men jag betvivlar att det skulle 

finnas en samstämmighet hos dem kring vad bra svenska, standardsvenska respektive vanlig 

svenska är.
7
  

 

5.1 Genus och ålder 
Initialt hade jag haft för avsikt att kunna göra en jämförelse av de vuxna respondenterna (två 

kvinnor och fyra män) med gymnasieungdomarna, då de vuxna motsvarar drygt tio procent av det 

totala underlaget (52 stycken). Men oavsett om jag studerade deras fritextsvar eller deras enkätsvar 

påverkades resultaten bara med någon decimal uppåt eller nedåt och det fanns inget mönster som 

kunde urskiljas.  

Det som däremot framträdde med tydligare mönster var de kvinnliga respektive manliga 

respondenterna och dessa mönster kan delas upp i två olika kategorier: det som kan uttydas utifrån 

enkätsvaren samt det som framkom i gruppdiskussionen. I enkätsvaren bedömde killarna Anna C 

mer positivt än tjejerna. Ändå var det tjejer som i gruppdiskussionen beskrev henne som respektfull 

genom sitt röstläge. 

 Om man vidare jämför bedömningarna av Emmas två meddelanden utifrån ett 

genusperspektiv är de varandras motsatser (se bilaga 5, medelvärden). På Emma C har tjejerna satt 

högre värden än killarna men det är motsatsen med Emma V (undantaget ”trevlig”, där tjejerna 

skattar båda meddelandena högre än killarna). Låt oss se på meddelandena igen: 

 

Emma C (7 sek) 
Hej hej det är Sara. Jag ringer angående 

trafiken och jag kommer att vara 10 

minuter sen och jag ber så mycket om 

ursäkt. Hoppas att det är okej. Hej hej. 

Emma V (5 sek) 
Hej jag kommer om tio minuter hoppas det 

är ok. Vi ses då. Hej’rå 

 

 

Det finns ingen ursäkt i meddelandet från Emma V och meddelandet är rakt på sak. För att 

generalisera är det något som uppskattas mer nämligen rättframhet, av killar än tjejer, vilket också 

kan förklara varför killarna gav talprovet Emma V ett högre medelvärde än vad tjejerna gjorde vad 

                                                 

7
 Detta ämne diskuteras frekvent i undervisningen i smågrupper/helklass/uppsatser och fortfarande har jag inte lyckats 

finna någon klarhet, då deras åsikter ändras från dag till annan. 
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gäller ”självsäker”. I gruppdiskussionen framkom också att tjejerna ansåg att Emma V var 

opersonlig och hade önskat att det varit mer personliga småord i meddelandet. Den extremt höga 

informationstätheten som Emma C ger kan också vara anledningen till att tjejerna upplever henne 

som mer ”ordentlig” och ”intelligent” än killarna. Hon hade tränat på det, som en av tjejerna hade 

uttryckt det i gruppdiskussionen (avsnitt 4.3.5).  

 Tjejerna har varit mer positiva vid bedömningarna av de olika adjektiven och de har 

generellt gett högre medelvärden än killarna. Jag har svårt att dra någon slutsats om varför, men det 

är värt att stanna upp även vid Davids två meddelanden utifrån ett genusperspektiv. Han beskrevs 

som gay av två olika respondenter (en tjej och en kille). I gruppdiskussionen fördes resonemanget 

att han skulle prata som en svensk och det skulle vara synonymt med att låta ”gay”. Hans två 

talprov finns båda med på talarrangordningen efter förekomst av positivt laddade benämningar 

(figur 9). Han besitter alltså inte den dolda prestigen och visar sin mjuka sida i telefonsamtalet med 

sin (flick)vän genom ömhetsbetygelser. Dessa faktorer leder lätt till att David V får lågt medelvärde 

från killarna gällande ”självsäker” men högre hos tjejerna som tolkar detta meddelande som att han 

står för sina känslor, och som att han kan visa det inför någon annan (man hör en röst i bakgrunden i 

början av meddelandet). 

 

5.2 Jämförelse med SALAM-studien 
Sam och Leo, i den tidigare nämnda SALAM-studien (Bijvoet & Fraurud 2013), kan liknas vid 

mina talprov då det i bägge fallen rör sig om matched guise-tester. Sam (den som upplevdes som 

”svensk”) – och hade höga värden på skalorna ordentlig, trevlig och intelligent – motsvarar mina 

talprov till chef. Talproven till chef upplevs generellt som mer ordentliga, trevliga och intelligenta 

än talproven till vän. Däremot är det inte samma tydliga motsvarighet mellan Leo (talaren av 

förortsslang) – som hade höga värden på skalorna tuff och självsäker – och mina talprov till vän. 

Ben V utgör undantaget, då resultatet visar stora likheter med Leos. Han talar tydlig förortsslang, 

vilket i sin tur bär med sig en identitet och tillhörighet.  

Identitet och tillhörighet var det som gruppdiskussionen uppehöll sig kring i rätt hög grad. 

Eleverna förstår på ett intellektuellt plan att man måste anpassa sig till mottagaren. Detta gör de 

även omedvetet för att passa in i olika sammanhang, men de bryter även i vissa fall fullt medvetet 

mot normerna för att markera avstånd.  

Samtidigt anser de att det är ”fel” att de inte är en del av den gängse samhällsnormen – det 

”svenska” – och rädslan att inte få en chans att komma in i denna grupp av ”svenskhet” är stor 

bland dessa ungdomar. Man kan också uttrycka det som att de gör ett tydligt ställningstagande: de 

anser sig ha rätt att visa sin grupptillhörighet (solidaritetsprincipen) men de är också fullt medvetna 

om vad som är normen i samhället (statusprincipen) (Bijvoet 2013).  
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En insikt man kan komma till är att könsrollerna styr i mångt och mycket hur man ska prata 

och av den anledningen var det intressant att göra ett matched guise-test med såväl manliga som 

kvinnliga talprov. Ben och Emma kan vara typexempel. De har vuxit upp i samma område; dock 

har Emma ett mer standardspråksnära uttal. Det är godkänt i de flerspråkiga förorterna att tjejer har 

ett neutralt standardspråk. Om man pratar fint är man därmed också en fin flicka. Att använda 

slangspråk är inte riktigt acceptabelt om man är tjej. Notera t.ex. att klassen flinade när de hörde att 

Anna sa ”jalla” i sitt meddelande till vän (avsnitt 4.3.1). Om däremot en kille använder neutralt 

standardspråk kan dennes svenska ges epitet som ”gaysvenska” (avsnitt 4.3.4).  

 

5.3 Självkritik 
Att vara självkritisk har följt mig under hela arbetet. Det kan vara ett hinder vid skrivandet men 

leder även till reflektioner för att komma vidare. Nedan följer några tankar jag haft. 

Eftersom jag känner dessa talare sedan ett antal år tillbaka har jag en uppfattning om och 

förförståelse av deras språkliga repertoar och jag överraskades därför av de låga värdena som Anna 

fick. Ordningen på talare hade slumpats och Annas meddelande till chef hamnade först. Skulle man 

beakta det som en felkälla och då utelämna det på grund av detta? Respondenterna var inte alltid 

fullt införstådda med vad uppgiften gick ut på. Det som talade för att bedömningarna av Annas 

meddelande till chef fortfarande äger validitet är att värdena varierar. Även då man räknar antalet 

kommentarer hur språket uppfattas, så avviker inte Annas första talprov. Det är ett bortfall på 25 %. 

Totalt i undersökningen har respondenterna valt att inte fylla i fritextfrågan inom spannet 17–37 %, 

varför det är ytterligare en anledning till varför man kan räkna in Anna i denna undersökning. Tack 

vare gruppdiskussionen (se avsnitt 4.3.1) fick jag reda på att respondenterna resonerade på ett annat 

sätt, varför jag slutligen beslutade mig för att talprovet kunde behållas. 

Emmas två meddelanden var de absolut kortaste – fem respektive sju sekunder – och jag var 

därför tveksam till om de kunde räcka som talprov. Trots att Emma gjorde flera omtagningar var det 

dessa två som var de bästa. Bijvoet & Frauruds SALAM-studie hade talprov som varade ca 20 

sekunder.  Det visade sig istället att bedömningarna av dessa två meddelanden gav störst skillnader i 

min studie. Båda meddelandena fick av respondenterna ofta värden i ytterpositionerna (1 och 6 på 

den sexgradiga skalan), med undantag för egenskapen ”tuff”. Kan det vara så att respondenterna 

hade mindre tid på sig att bilda sig en uppfattning och att det därför blev enklare att markera ”inte 

alls” eller ”väldigt mycket”? Men åter igen, det var de facto så att Emma V hade störst 

standardavvikelse. Detta tyder på att respondenterna inte var samstämmiga. Det visade sig i vilket 

fall att det var ett klokt beslut att behålla dessa två talprov. 
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Jag var även länge tveksam till huruvida jag skulle använda mig av Davids meddelande till 

flickvän, men jag tycker det var intressant att det skilde sig så pass mycket åt i tonläge och ordval 

från de andra två killarnas vänmeddelanden att jag slutligen beslutade att behålla det. Bäst hade det 

kanske varit om jag stått på mig och sett till att David talat in ett meddelande till en kompis men att 

han följde instruktionerna given – tänk ut en bestämd vän och ”tala in en meddelande till hen att du 

är försenad”. Jag har varit noga med att poängtera för läsaren under arbetets gång att meddelandet 

var till flickvän och att resultatet kan ha påverkats av den faktorn. 

 

6. Avslutning 
En hel del av resultaten bekräftar resultaten från tidigare forskning, samtidigt som jag blivit varse 

att jag arbetat så pass länge i denna flerspråkiga stockholmsförort att jag numer personligen sällan 

reagerar på att talarna använder förortsslang. Det är i och för sig bara tre av talproverna som får 

benämningen rinkebysvenska (eller motsvarande) medan det är mer förekommande att beskriva 

deras språk som ungdomssvenska. Självklart är jag fullt medveten om att mina elever anpassar sitt 

tal då de talar med mig men jag hör dem även tala sinsemellan varje dag.  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad gymnasieungdomar i en flerspråkig 

stockholmsförort har för attityder till olika sätt att tala svenska hos talare med flerspråkig bakgrund: 

förortsslang och förortssvenska. Såväl talare som respondenter är medvetna om att man anpassar sitt 

språk efter mottagaren, men det intressanta i denna studie var diskussionen som följde på 

sociolingvistiklektionen där vi diskuterade resultaten. Oron eleverna kände att inte passa in, för att 

de inte talar enligt normen – det kommer jag att bära med mig. Jag ämnar använda den här 

undersökningen i min undervisning och hoppas att på så sätt kunna få mina elever att nå ökad 

sociolingvistisk medvetenheten. Alla behöver inte prata lika men det är viktigt att du vet hur du 

pratar för att inte bli dömd innan mottagaren har fått chansen att lära känna dig.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har enbart studerat attityder bland ungdomar, och sex stycken vuxna som arbetar 

med dessa ungdomar, i en flerspråkig stockholmsförort. Det vore intressant att se hur resultaten 

skulle bli om samma undersökning, med samma talprover, gjordes i ett homogent ”etniskt svenskt” 

område. Skulle respondenterna svara på samma sätt: att det främst är Ben V, och till viss del Charlie 

V och Anna V, som använder förortsslang? Skulle Emma C få lika höga värden?  

Sociolingvistik är ett viktigt ämne, som fått en mer framträdande roll i svenskämnenas 

kursplaner i och med Gy11. Det bör därför synliggöras och diskuteras för att på så sätt 
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medvetandegöra eleverna om att olikheter berikar och att det första intrycket man gör är av stor 

betydelse men får inte vara avgörande. 
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Bilaga 1  Lyssnarenkät 
Hur uppfattar du den här personen utifrån hans/hennes sätt att prata?  

Hur bra tycker du att följande ord passar in på honom/henne?  

Markera med ett X på varje skala. 

 

 

INTELLIGENT 

Inte alls Väldigt mycket 

 

  ORDENTLIG 

Inte alls Väldigt mycket 

 

  SJÄLVSÄKER 

Inte alls Väldigt mycket 

 

    TREVLIG 

Inte alls Väldigt mycket 

 

        TUFF 

Inte alls Väldigt mycket 

 

 

Hur skulle du beskriva vilken sorts svenska han/hon talar? Ge en term. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

(Någon annan kommentar?) 

 

……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2  Respondenter – kvinnor  
kod ålder år i Sverige modersmål övriga språk 

K1 18 10 bosniska kroatiska, serbiska, engelska, svenska 

K2 18 alla somaliska svenska, engelska 

K3 18 alla turkiska svenska, engelska, franska, spanska 

K4 19 15 assyriska    

K5 19   ryska/tjetjenska svenska, engelska 

K6 18 alla somaliska svenska, engelska 

K7 18 alla arabiska svenska, engelska, spanska 

K8 18 alla tigrinja svenska, engelska 

K9 17 13 arabiska svenska, engelska 

K10 17 alla arabiska svenska, engelska, franska  

K11 17 alla somaliska svenska, engelska 

K12 17 alla somaliska svenska, engelska 

K13 17 alla bosniska svenska, engelska, spanska 

K14 17 alla persiska svenska, engelska, spanska 

K15 24 alla arabiska engelska 

K16 34 alla svenska engelska 

K17 16 alla somaliska arabiska, svenska, engelska 

K18 16 alla somaliska engelska, arabiska, svenska, swahili 

K19 16 alla somaliska svenska, engelska 

K20 16 alla kurdiska engelska, spanska, arabiska, svenska 

K21 16 alla somaliska svenska, engelska 

K22 17 10 arabiska engelska, svenska, franska 

K23 18 12 kurdiska svenska, engelska, spanska 

K24 16 alla somaliska svenska, engelska 

K25 17 alla arabiska svenska, engelska 

K26 17 alla arabiska svenska, engelska, tyska 

K27 18 8 kurdiska spanska, arabiska, svenska, engelska, turkiska, persiska 

K28 16 alla libanesiska franska, engelska, spanska, svenska 

K29 17 2 arabiska/franska svenska, engelska, spanska 

K30 18 alla lukonzo engelska 

 

Not: Alla har inte fyllt i övriga språk då de troligen antagit att det är givet att de talar svenska och engelska då de går i 

en svensk skola. K5 har inte fyllt i antal år i Sverige, men jag vet att hon under hela sin skolgång gått i svensk skola. 
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Bilaga 3  Respondenter – män  
kod ålder år i Sverige modersmål övriga språk 

M1 18 alla somaliska svenska, engelska 

M2 18 alla arabiska svenska, engelska 

M3 18 alla somaliska svenska, engelska 

M4 18 alla arabiska syrianska, svenska, engelska 

M5 18 alla somaliska arabiska, svenska, franska 

M6 19 8 arabiska svenska, engelska 

M7 18 alla kurdiska   

M8 17 alla arabiska svenska, engelska 

M9 21 18 somaliska svenska, engelska 

M10 34 31 turkiska/persiska svenska, engelska 

M11 20 alla turkiska  svenska  

M12 31 alla arabiska svenska, engelska, franska 

M13 16 7 somaliska svenska, engelska 

M14 16 alla arabiska svenska, engelska, italienska 

M15 17 alla turkiska svenska, engelska, spanska 

M16 17 alla somaliska svenska, engelska, spanska 

M17 16 alla turkiska svenska, engelska 

M18 17 alla arabiska svenska, engelska 

M19 17 alla somaliska svenska, engelska, arabiska 

M20 17 alla turkiska svenska, engelska 

M21 17 alla somaliska   

M22 16 10 kurdiska   

 

Not: Alla har inte fyllt i övriga språk då de troligen antagit att det är givet att de talar svenska och engelska då de går i 

en svensk skola. 
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Bilaga 4  Sammanställning av resultat 
 

Medelvärde 

 
Anna 

C 
Anna 

V 
Ben  

C 
Ben 

V 
Charlie 

C 
Charlie 

V 
David 

C 
David 

V 
Emma 

C 
Emma 

V 

Intelligent 2,70 2,32 3,43 2,37 4,10 2,76 3,69 3,09 4,67 2,47 

Ordentlig 2,94 2,49 3,19 2,47 4,19 2,88 3,94 3,14 4,76 3,00 

Självsäker 2,63 3,45 3,29 4,55 4,12 4,30 3,00 3,10 4,83 3,45 

Trevlig 3,72 3,00 3,98 2,48 4,66 3,38 4,68 4,38 4,98 2,73 

Tuff 1,70 3,33 2,60 4,63 2,08 3,98 1,98 1,90 2,40 2,61 

(Medelvärde = summan av alla värdena dividerad med deras antal)    

 

 

Standardavvikelse 

 Anna 
C 

Anna 
V 

Ben  
C 

Ben 
V 

Charlie 
C 

Charlie 
V 

David 
C 

David 
V 

Emma 
C 

Emma 
V 

Intelligent 1,07 1,02 1,25 1,23 1,33 1,02 1,26 1,34 1,28 1,35 

Ordentlig 1,49 1,14 1,52 1,30 1,46 1,36 1,61 1,31 1,38 1,66 

Självsäker 1,44 1,36 1,35 1,33 1,35 1,30 1,26 1,57 1,22 1,74 

Trevlig 1,23 1,04 1,27 1,15 1,06 1,35 1,36 1,40 1,10 1,51 

Tuff 1,09 1,36 1,32 1,33 1,28 1,27 1,13 1,24 1,34 1,48 

(Standardavvikelse = mått på hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet.  
Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg.)    
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Bilaga 5 Medelvärde – total, killar, tjejer 
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(forts) Medelvärde – total, killar, tjejer 
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Bilaga 6 Övriga benämningar av talprov  
 

Benämningar på talprover till chef Talare 
 

Benämningar på talprover till vän Talare 

blyg Anna 
 

blatte som försöker prata svenskt Anna 

invandrare som försöker leka svensk Anna 
 

bra svenska med slang Anna 

morgonsvenska Anna 
 

eeeh Anna 

ordentlig svenska Anna 
 

förortsstjej som röker Anna 

osäker blyg Anna 
 

rinkebysvenska och vanlig svenska Anna 

slarvig svenska Anna 
 

sexolekt Anna 

tjejsvenska/standardsvenska Anna 
 

svenska/rinkebysvenska Anna 

en seriösare version av en förortare Ben 
 

tuff svenska Anna 

helt ok svenska. Blatte som försöker vara svensk Ben 
 

född i Sverige men bosatt i en förort Ben 

ordentlig Ben 
 

som svenskan ska vara Ben 

ordentlig Ben 
 

töntig Ben 

osäker svenska Ben 
 

bra men har den där blattebrytningen Charlie 

osäker ungdomlig Ben 
 

en som kan svenska men som inte orkar prata Charlie 

respektera äldre! Ben 
 

finare typ av rinkebysvenska Charlie 

rinkebysvenska/standardsvenska Ben 
 

förortssvenska, svensk som leker blatte Charlie 

slappig Ben 
 

kommer från Chile - slang Charlie 

slarvig svenska Ben 
 

otrevlig Charlie 

tydligt språk och vänlig ton Ben 
 

svenne pratar som blatte Charlie 

wannabesvenska Ben 
 

svenska/rinkebysvenska Charlie 

väl uppförd Ben 
 

vanlig - lite förortssvenska Charlie 

ganska osäker men ett tydligt och ledsamt språk Charlie 
 

försökande blatte David 

kreolspråk Charlie 
 

förvirrad  David 

ordentlig Charlie 
 

förvirrad svenska David 

osäker svensak Charlie 
 

han är i problem David 

typ ordentlig Charlie 
 

inte så bra svenska David 

typisk svensk områdare Charlie 
 

lögnare David 

blatte med bra svenska David 
 

ordentlig David 

blatte/normal svenska David 
 

rinkebysvenska blandad med vanlig svenska David 

ej född i Sverige svenska David 
 

romantiker invandrare David 

knaz David 
 

vanlig/rinkeby David 

svensk David 
 

"bryr sig inte svenska" Emma 

svensk svenska David 
 

dålig svenska Emma 

svensk svenska David 
 

fin och ordentlig Emma 

trevlig bra svenska David 
 

försöker vara simpel Emma 

tydlig och bra svenska David 
 

inte ordentligt Emma 

vill ha "en bra svenska" David 
 

kaxig attityd - like de e du som kom försent och ändå så är 
du kaxig 

Emma 

ordentlig Emma  
 

ordentlig Emma 

rak på sak Emma  
 

otydlig Emma 

simpel människa som kan prata Emma  
 

pratar inte ordentligt Emma 

standardspråk /ren svenska Emma  
 

självsäker Emma 

svensk Emma  
 

snabb Emma 

trevlig Emma  
 

sparken! Emma 

trevlig Emma  
 

svenska Emma 

väldigt ordentlig Emma  
   

 


