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Abstract  
 

English 

This essay, ”Adolescents think, talk and feel about a linguistic variation - A qualitative focus 

group study on attitudes to and names for migration-related linguistic variation” has as its 

purpose to explore adolescents attitudes to so called migration-related linguistic variation. 

And also to examine how the informants name this variation. This is done through qualitative 

focus-group interviews with sixteen- to eighteen-year old gymnasium school students in the 

county of Värmland, Sweden. In the interviews the informants listen to and discuss recorded 

samples of the variation in question. The collected data is analyzed using scientific theories 

on attitudes and the concepts of language ideology and shibboleth. The onset is explorative 

and uses the folk linguistic paradigm as a frame. Analysis of the collected data shows a 

variation of attitudes amongst the adolescents ranging from positive feelings towards the 

linguistic variation to the idea that there is a connection between said variation and low-status 

occupations. One of the main conclusions of the study is that the data shows an unwillingness 

or inability amongst the informants to give the linguistic variation a name. 

Keywords: language ideology, attitudes, migration-related language variation, folk 

linguistics, focus groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Svenska 

Denna uppsats, ”Ungdomar tycker, talar och känner om en språklig variation – En kvalitativ 

fokusgruppsstudie om attityder till och benämningar för migrationsrelaterad språklig 

variation”, har som syfte att undersöka olika attityder till migrationsrelaterad språklig 

variation bland ungdomar i Värmland. Samt att kartlägga vad den språkliga variation kallas 

av ungdomarna. Detta undersöks i uppsatsen genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 

gymnasieungdomar i Värmland. I intervjuerna får informanterna lyssna på och diskutera 

förinspelade talprov. Den insamlade empirin analyseras med hjälp av teorier om attityder 

samt utifrån begreppen språkideologi och schibbolet. Ansatsen är explorativ och utgår från 

det folklingvistiska forskningsparadigmet. Studiens analys av den insamlade empirin visar på 

en spridning av attityder bland ungdomarna. Framträdande i resultat var bland annat 

informanternas positiva känslor till variationen samt en föreställning om sammankopplingen 

mellan den språkliga variationen och lågstatusyrken. Ett av studiens huvudsakliga slutsatser är 

att det i empirin framkommer en bild av att informanterna inte har tydliga uppfattningar om 

hur de ska benämna den migrationsrelaterade språkliga variation, istället använder de främst 

deskriptiva sätt för att benämna attitydobjektet.  

Nyckelord: språkideologi, attityder, migrationsrelaterad språklig variation, folklingvistik, 

fokusgrupper.   
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1. Inledning 

Vad händer med den svenska språksituationen när det finns mer än ett språk i Sverige? Och 

vad händer med svenskan? Dessa frågor ställer sig Olle Josephson i ledaren av tidskriften 

Språkvården för mer än tio år sedan. Vilka gränsdragningar gör vi för vad som är det svenska 

språket? Med benämningar om språklig variation som utgångspunkt skapas ett svenskt själv 

och den etniske andre skriver Christoffer Stroud (2014:314). Var går då gränsen för vad som 

ligger till grund för att skapa den etniske andre? Håller denna gräns på att förskjutas eller 

gräver folk ned sig i skyttegravarna redo att ta strid? Forskning visar att attityder kopplat till 

språk kan möjliggöra och förhindra jämlikhet i samhället. Fördomar kopplade till språklig 

variation kan, som Bijvoet (2018:169f) återkommande visat på, leda till exkludering från till 

exempel arbetsmarknaden. Flera attitydundersökningar om språklig variation i och i närhet till 

Stockholm har genomförts de senaste åren. Men vilka föreställningar finns det rörande 

migrationsrelaterad språklig variation bland unga i Värmland?  

Inom sociolingvistiken delas språklig variation in i flera olika kategorier såsom sociolekt, 

dialekt, etnolekt, kronolekt, sexolekt och idiolekt. Det finns även mellankategorier vilka 

fortfarande till viss del är under förhandling om var de ska placeras. Den multietniska 

svenskan, andraspråksvenskan eller förortsvenskan är sådana kategorier. Språkforskare pratar 

ibland om en sociodialekt, alltså ett sätt prata som både är kopplat till geografi (dialekt) och 

sociolekt (klass). Det finns en uppsjö begrepp för att beskriva den språkliga praktiken som har 

en klang av förorten (se bl.a. Bijvoet 2018). Vissa drag är återkommande för detta sätt att tala. 

En sådan är prosodin som generellt brukar beskrivas som stackatoartad och det är också brott 

mot V2-regeln. Josephson (2004) uppmärksammar även ett ökat artikelbortfall som ett 

utmärkande drag i förortsvenskan. Men även andraspråkstalare som inte har någon koppling 

till någon förort bryter till exempel ofta mot V2-regeln i sitt vardagstalspråk. Det är en 

språklig företeelse som även förekommer inom kulturen, exempelvis inom modern svensk 

hiphop. Nämnda musikgenre är en språklig influens för många unga idag, både för etniska 

svenskar och svenskar med annan etnisk bakgrund än svensk. Den svenska rapens syntax är 

ett uttryck för svensk lyrik och kan således använda språket kreativt i relation till grammatiska 

principer. Det torde dock påverka lyssnarna att i högre grad acceptera brott mot V2-regeln 

enligt principen att desto mer örat hör ett sätt att uttrycka sig desto mindre stör det den inre 

grammatiken. Christoffer Stroud (2013:325) menar att en stor tvistefråga är just var gränsen 

ska dras för vad som är svenska och inte i frågan om den så kallade rinkebysvenskan. Vad är 

språklig innovation inom ramen för det svenska språket och vad ska behandlas som inlärarfel? 
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Den här uppsatsen tar inte upp förortsvenska explicit i sin syftesbeskrivning men fenomenet 

är en påverkansfaktor för respondenternas språkliga uppfattningar och i förlängningen deras 

attityder. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka olika attityder till migrationsrelaterad språklig variation bland 

ungdomar i Värmland. Samt att kartlägga vilka sätt den språkliga variationen kan benämnas 

av informanterna. För att möta syftet ställs följande forskningsfrågor:  

1. Vilka attityder till migrationsrelaterad språklig variation kommer till uttryck i 

deltagargrupperna? 

2. Vilka benämningar ges av informanterna för det som i uppsatsen kallas 

migrationsrelaterad språklig variation? 

 

1.2 Forskningsbakgrund 

Folklingvistik är ett forskningsparadigm som inkluderar ett antal olika inriktningar inom den 

sociolingvistiska forskningen. Dessa är främst språkideologi, språklig medvetenhet och 

språkattitydforskning (Bijvoet & Fraurud 2015:111). Sociolingvistikerna Ellen Bijvoet och 

Kari Fraurud har undersökt denna varietet av svenska i flera artiklar, vilka många har utgått 

från den så kallade SALAM-studien (se bl.a. Bijvoet & Fraurud 2016). I dessa har de bland 

annat diskuterat konsekvenserna av grindvakters (gatekeepers) attityder och kunskap om vad 

Bijvoet kallar förortsvenska (2018:147). Undersökningen är genomförd i Stockholmsområdet, 

vilket är den geografiska platsen för ett stort antal folklingvistiska studier. I Värmland har vi 

också områden i städer (t.ex. Kronoparken i Karlstad) och mindre städer och kommuner (t.ex. 

Filipstad), vilka har en hög koncentration av andraspråkstalare och flerspråkiga invånare. 

Bijvoet och Fraurud använder förinspelade talprov gjorda av stimulanstalare, och med enkät 

samt fokusgrupper som metod undersöker de attityder till språklig variation bland 

gymnasieungdomar i det geografiskt avgränsade området Storstockholm. Studien som ligger 

som grund för den här uppsatsen återanvänder delar av SALAM-studiens metodologiska 

utgångspunkter men skiljer sig bland annat på punkterna att den täcker ett annat geografiskt 

område, samt att studien är genomförd med andra syften än Bijvoet och Fraurud (2015). 

Sociolingvistikerna Sally Boyd och Gunilla Bredänge genomförde en studie om skolledares 

attityder till lärare som talar svenska med brytning (Boyd & Bredänge 2013). Som en del av 

den studien undersökte de även elevers attityder till samma grupp lärare. Deras resultat visade 

på att det fanns en tendens bland eleverna att de initialt lagt uppmärksamhet på lärarnas 
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brytning. Men att de vid bedömning av lärarnas kompetens lade mindre vikt vid brytning 

jämfört med skolledarna (Boyd & Bredänge 2013:450). 

Christoffer Stroud (2013:314) diskuterar utifrån en språkideologiskt perspektiv hur 

benämningar för migrationsrelaterad språklig variation används för att skapa ett svenskt själv 

och den etniske andre i den svenska debatten. Språkideologi, skriver Stroud, kan också 

uttryckas som föreställningar kopplade till språk. Detta möjliggör ett sammankopplande 

mellan språkliga handlingar och ett bestämmande av aktörens sociala, politiska och 

värderingsmässiga förhållanden (Stroud 2013:314). Han utgår i sin studie från 

klassificeringarna rinkebysvenska och halvspråkighet. Vidare argumenterar han att begreppet 

halvspråkighet använts i debatten för att reproducera en särskild typ av samhällsordning där 

den då halvspråkiga inte skulle ha tillgång till samma handlingsutrymme på grund av dennes 

språkliga variation. Han skriver ”Det faktum att begreppet halvspråkighet ger en person en 

marginaliserad position på språkmarknaden är själva den mekanism som reproducerar 

invandrarens ogynnsamma sociala klassificering i hierarkiska och ojämlika samhällen” 

(Stroud (2013:321). 

Benämningen halvspråkighet används sparsamt i debatten idag, men Strouds diskussion om 

hur denna konstruktion använts och dess konsekvenser fungerar som en språngbräda för 

denna studie. Även fast nya konstruktioner för att benämna fenomenet skapats finns det 

fortfarande maktaspekter att undersöka i relation till de nya konstruktionerna, vilket är en del 

av syftet för föreliggande uppsats.  

Catrin Norrby och Gisela Håkansson (2018) undersöker i Samtal om svenska attityder till 

språklig variation hos lärare och gymnasieelever. De inkluderar i studien två olika språkliga 

konstruktioner som kan härledas till migrationsrelaterad språklig variation. Lärarna i studien 

använder grammatisk terminologi och samtalsanalys för att diskutera dessa två exempel och 

fastslår att den som konstruerar sådana meningar inte är så bra på det svenska språket. 

Eleverna kopplar samman det både med att det är ett misstag någon som lär sig svenska kan 

göra och att det är ett misstag kopplat till planering av (tal)språket. Båda grupperna skapar 

utifrån exemplen benämningarna ”infödda talare” och ”andraspråksinlärare” (Norrby & 

Håkansson 2018:132). Studien för denna uppsats har flera beröringspunkter med nämnda 

författares studie men skiljer sig främst metodologiskt och utgår från andra teoretiska 

ramverk.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel där kapitel 1 syftar till att ge en introduktion till 

ämnet och fältet samt fastställer uppsatsens syfte och forskningsfrågor varpå en 

forskningsöversikt ges. Den metod som används för att besvara forskningsfrågorna och 

uppfylla studiens syfte samt en kritisk diskussion om metoden avhandlas i kapitel 2. Material 

och urval redogörs för i kapitel 3 och studiens teoretiska ramverk presenteras i kapitel 4. I 

kapitel 5 presenteras uppsatsens disposition. I kapitel 6, Resultat och analys, presenteras den 

insamlade empirin med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk. Avslutningsvis diskuteras 

resultatet och möjliga slutsatser i uppsatsen tredje och avslutande kapitel 7, Avslutande 

diskussion.  

2. Metod  

I uppsatsen används en kvalitativ insamlingsmetod. Data samlas in genom gruppintervjuer 

eller så kallade fokusgrupper. Intervjuerna har spelats in och transkriberats.  

2.1 Fokusgrupper 

För att besvara frågeställningarna i denna studie använder jag mig av fokusgrupper som 

insamlingsmetod av kvalitativ data. I utformandet av metoden utgår jag främst från Victoria 

Wibecks Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (2010) 

men låter även Synneve Dahlin-Ivanoff och Kristina Holmgrens Fokusgrupper (2017) och 

Dahlin-Ivanoff (2015) komplettera Wibeck där behov uppstår.  

Formen för intervjuerna i den här studien är semistrukturerade. Det finns med andra ord en 

intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor som berör ämnet. Dock styr intervjuledaren 

själva diskussionen i en så liten utsträckning som möjligt. Det tjänar syftet med studien att 

låta respondenterna fritt artikulera sina tankar om ämnet på bred front. Wibeck (2010:75) 

lyfter fram den ostrukturerade intervjuformen som fördelaktig då deltagarnas föreställningar 

är det centrala, vilket är fallet för denna studie. Forskningsfrågorna intresserar sig för 

deltagarnas diskussioner och tankegångar angående ett givet ämne. Men jag anser att en viss 

styrning behövs för att hålla kursen i diskussionen, därav den strukturerade intervjuguiden. 

Dahlin-Ivanoff (2015) skriver även att syftet med fokusgruppen som metod primärt är att 

förstå gemensamma erfarenheter kontra individens föreställningar. Hon menar därför att  

”[…] citat från en enda deltagare i gruppen inte har samma värde som citat som beskriver 

diskussionen och den kollektiva förståelse denna representerar” (Dahlin-Ivanoff 2015:90). 
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Därför förespråkar Dahlin-Ivanoff sparsamhet med användandet av enskilda citat för 

beskrivning av resultatet. Resultatet, som redogörs för i kapitel sex, inkluderar både enskilda 

citat och längre utdrag av diskussioner. Den innehåller även analys av passager och områden 

då enighet kontra oenighet uppstår, vilket lyfts upp för att senare diskuteras i kapitel sju.  

Analysarbetet kommer att gå till så att materialet gås igenom flera gånger och delas upp i 

teman och sedan kategorier. Ledstjärnan i dessa uppdelningar är studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

2.2 Metodkritik  

Jan Trost och Oscar Hultåker (2016) diskuterar vilka syften som bästa tjänas av kvantitativ 

respektive kvalitativ metod. Kvantitativa studier är vanligare vid attitydundersökningar, men 

om intresset för studien kretsar runt att förstå människors sätt att resonera och från det urskilja 

ett mönster menar författarna att en kvalitativ metod är rimlig (Trost & Hultåker 2016:22f). 

Denna studies syfte, att undersöka och öka förståelsen om folks attityder till 

migrationsrelaterad språklig variation, eftersöker således kunskap som bäst lämpar sig för 

kvalitativa metoder vilket är vad som används i denna studie.  

Ett metodologiskt hinder för den kvalitativa intervjun är om informanten inte uttrycker sin 

sanna åsikt eller känslor. Detta kan bero på föreställningar om ett förväntat korrekt svar från 

intervjuledaren eller rädsla för att åsikten inte är socialt acceptabel (Bijvoet 1998:44). Då 

denna situation uppstått på ett sätt där det kommit till min kännedom har jag försökt 

kommunicera att allt är tillåtet att säga. Men denna brist är ett faktum i all forskning inom 

humaniora och behöver vägas in vid möjliga slutsatser rörande resultatet.  

Ytterligare en svaghet i metoden är att det kan vara svårt för informanten att skilja på hur talet 

låter och dess innehåll när de ska diskutera talprovet. Inom den sociolingvistiska 

attitydsforskningen är detta ett problem som behöver minimeras. Ett tillvägagångssätt att göra 

detta är att låta talproven vara så lika som möjligt innehållsmässigt. Men samtidigt behöver 

talproven reflektera autentiska uttryck och den verkliga satsbildningen som stimulanstalaren 

representerar. Således är talproven i den här studien inte identiska men skiljer sig heller inte 

på några avgörande punkter innehållsmässigt vilket stärker studiens reliabilitet. 

2.3 Reliabilitet och validitet 

Inom den kvalitativa metoden eftersträvas inte att samma resultat ska kunna uppnås om 

studien upprepas med samma förfarande. Jag bedömer att studiens genomförande visar på god 
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reliabilitet då metoden är transparant och redovisas tydligt i uppsatsens inledningskapitel. 

Samtliga intervjuer är inspelade och transkriberade. Då denna studies ansats är explorativ görs 

inga anspråk på generaliserbarhet utan fokus ligger på att undersöka variationen inom 

undersökningsgruppen. 

Ett hinder mot validiteten i fokusgrupper generellt och så även denna är om deltagarna inte 

upplever sig trygga nog att säga vad de tänker. Detta kan bero på en uppfattning om vad som 

är den ”korrekta” åsikten i en fråga och inte våga utmana det tänkta korrekta genom att 

artikulera något som står i motsättning till detta. Då det framkommit under intervjuerna att det 

finns sådana hinder berättar det något om vad som är accepterat att säga i en viss grupp, vad 

som är känsligt i ett ämne. Här faller ett stort ansvar på gruppledaren som då behöver höja 

taket i diskussionen samt lyfta fram de deltagare som verkar tysta sig själva (Dahlin-Ivanoff 

& Holmgren 2017:77f). Vidare menar dock författarna att fokusgrupper som metod tillskrivits 

en god validitet inom forskarvärlden förutsatt att metoden används för rätt syften och med en 

korrekt metodologiskt förfarande.  

3. Material och urval 

Materialet utgörs av fyra mellan 30 och 40 minuter långa gruppintervjuer. Intervjuerna 

utfördes under en tvåveckorsperiod i månadsskiftet november/december 2019. Antalet 

deltagare i grupperna är mellan fyra och sex personer. Inspelningarna från intervjuerna är ej 

transkriberade i sin helhet då formen för den semistrukturerade fokusgruppen inkluderar 

passager som främst syftar till att föra diskussionen mot den för studien relevanta 

diskussionen. Det som bedöms som relevant för studien är transkriberat i sin helhet enligt en 

modell från Norrby (2004) och anpassad efter den här studiens förutsättningar och 

begränsningar främst rörande tidsåtgång.   

3.1 Urval  

I genomförandet av studien har jag behövt göra två urval. De är urval av informanter och av 

stimulanstalare. Begreppet stimulanstalare används i uppsatsen för att benämna talaren 

bakom det talprov informanternas diskussion utgår från. Fraurud och Bijvoet (2015:112ff) 

diskuterar hur sådana urval kan göras baserat på en mängd variabler rörande bland annat olika 

slags språklig variation och klassbakgrund. De fastslår att inom upptagningsområdet för deras 

studie präglas språkbilden av heterogenitet och en inneboende komplexitet när det kommer 

till att kategorisera språkbrukarna lingvistiskt. Då denna studie är betydligt mindre än 

SALAM-studien är urvalet enklare genomfört än deras. Detta gäller både urvalet av 
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informanter och av stimulanstalare och går i linje med föreliggande studies syfte och ett 

bekvämlighetsurval. 

3.1.1 Urval informanter 

Informanterna för studien har delvis valts ur en bekvämlighetssynpunkt. Informanterna är 

ungdomar i gymnasieåldern i Karlstadsregionen. Språklig bakgrund är inte en faktor i 

urvalsprocessen utan förhoppningen är att det naturligt ska finnas en viss spridning i detta 

avseende bland informanterna. Detta fyller en funktion då en språklig variation bland 

gruppdeltagarna kan ge fler perspektiv och ett mer innehållsrikt material. Då denna faktor bär 

relevans för studiens resultat redogörs det för i uppsatsens resultatavsnitt. Vidare eftersträvas 

en spridning könsmässigt  och geografiskt (stad och land). Även en spridning 

bakgrundsmässigt både socioekonomiskt och etniskt eftersträvas i urvalet av informanter. 

Denna strävan har uppnåtts i urvalet genom att jag aktivt erbjudit representanter för inom 

dessa kategorier att delta i undersökningen. I praktiken har urvalet gått till så att jag kontaktat 

gymnasielärare undervisande och adresserat deras klasser direkt i klassrummet. Där har jag 

presenterat studien och frågat om de vill delta. Deltagandet har givetvis varit frivilligt men jag 

har också uppmuntrat elever att delta. Programmen jag har genomfört denna presentation på 

är både yrkesförberande program samt studieförberedande. Programmen har ett regionalt 

upptagningsområde således är både stad och land i Värmland representerat. 

Könssammansättningen är jämnt fördelad mellan könen.  

En bra storlek på grupperna anser Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017:59f) beror på studiens 

syfte. Det finns fördelar med både mindre och större grupper. De rekommenderar dock ett 

spann på 6-12 personer men lyfter också fram att vissa forskare menar att 4-8 personer är en 

bra storlek. Storleken på grupper i denna studie är mellan fyra och sex personer per grupp. 

Utifrån ett transkriberingsperspektiv var sex personer ett max då transkriberingen av ett högre 

antal inspelade röster är väldigt svårt att särskilja. 

Karlstads universitets policy som bygger på dataskyddslagstiftningen GDPR fastlår att 

studenter på kandidatnivå inte får samla information som faller inom vad bedöms som 

”känsliga uppgifter”. Inom ramen för detta faller: 

[U]ppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt 

identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv 

eller sexuella läggning. Även personuppgifter som till exempel modersmål eller hemspråk kan 
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vara känsliga personuppgifter då dessa i vissa fall indirekt kan härleda till etniskt ursprung. 

(GDPR för studenter, Karlstad universitet 2019) 

Denna restriktion möjliggör dock samtal om modersmål generellt, vilket kan komma utgöra 

en del av resultatet då urvalet inkluderar både infödda svenskar med svenska som modersmål, 

såväl som infödda svenskar med annat modersmål än svenska samt första generationens 

invandrare med annat modersmål än svenska. Dock samlas inte uppgifter in aktivt om vilka 

dessa modersmål kan vara då detta inte har en avgörande betydelse för att fylla studiens syfte 

och även potentiellt strider mot GDPR. 

Med bakgrund av diskussionen ovan kommer studien att inkludera data som anger om 

informanten har svenska eller annat språk som modersmål om det framkommer på 

gruppdeltagarens eget initiativ. Det finns inte som en explicit fråga i intervjuguiden men är en 

del av analysen i de fall där det är av värde.  

3.1.2 Stimulanstalare och insamling av talprov 

Stimulanstalare är ett begrepp inom folklingvistiken för att benämna talaren som bidrar med 

det talprov som ligger till grund för diskussionen kring språk. Stimulanstalaren blir således 

attitydsobjektet till vilket informanterna förhåller sig. Den språkliga spridningen jag 

eftersträvat att stimulanstalarna ska representera utgår från faktorerna inom-och 

utomeuropiskt modersmål samt en viss variation i hur länge de har talat svenska. Fraurud och 

Bijvoet (2015:112) menar att avsaknaden av tillförlitlig data om språklig variation generellt 

och migrationsrelaterad sådan specifikt bidragit till att deras studie antagit en explorativ 

ansats. De variabler de utgått ifrån har främst syftat till att representera en så stor spridning 

som möjligt. I denna studie har jag har jag i urvalet fokuserat på talare av interimsvenska, 

vilket avser personer som är i processen är att erövra språket och ej ännu gjort språket helt 

och hållet till sitt (Hyltenstam & Lindberg 2013). 

Vid insamling av talprov i syfte att använda för folklingvistiska studier skriver Bijvoet och 

Fraurud (2015:116) att om syftet för studien är att undersöka ett brett spektrum av språklig 

variation är den så kallade verbal guise-metoden att föredra. Den innebär att talarna utgörs av 

olika personer vilka pratar på sitt autentiska vis. I denna studie används verbal guise. Inför 

denna studie har jag kontaktat fyra personer som fyller kriterierna för talare av 

interimsvenska. Samtliga bidrog villigt med sin röst till studien. Fyra talprov med fyra olika 

stimulanstalare används således i studien. Dessa redovisas i resultatet som talprov 1, 2, 3 och 

4 (från och med nu Tp1, Tp2 etc.). Samtliga talprov är inspelade av personer som befinner sig 
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i interrimstadiet i sitt tal av det svenska språket, de har varit i Sverige mellan fem och tio år 

och invandrat från tre olika kontinenter. Talproven finns transkriberade i sin helhet i bilaga 2.  

Talare Antal år i Sverige Ursprung Kön 

Tp 1 6 Nordeuropa K 

Tp 2 6 Centralasien M 

Tp 3 10 Östeuropa M 

Tp 4 5 Centralamerika K 

   

3.2 Etiska aspekter 

Alla informanter i studien har informerats om studiens syfte och skrivit på en 

samtyckesblankett (se bilaga tre och fyra) enligt Karlstads universitets policy. Wibeck 

argumenterar för att fokusgruppen som metod innebär en högre grad av etisk riktighet då 

gruppen som form skapar en ökad möjlighet för individen att välja vilken information hen 

delar med sig av. Något som Wibeck lyfter upp är att dilemmat med fokusgruppen är att jag 

som forskare kan utlova konfidentialitet, men det är omöjligt att utlova att de övriga 

deltagarna inte för vidare vad som kommit fram under intervjun. Därför föreslår Wibeck 

(2010:140) att intervjuledaren informerar deltagarna om detta dilemma i intervjuns inledande 

del. Detta står med i intervjuguiden. Informanternas konfidentialitet stärks ytterligare av att 

deras individuella bidrag är kodat i transkriptionen. 

4. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkter och modeller för analys av 

materialet.   

4.1 Folklingvistik med en explorativ ansats 

Inom det folklingvistiska paradigmet intresserar sig forskaren både för folks uttalade tankar 

om språk samt för de implicita yttringar som görs i kommentarer och reflektioner om språket. 

De sistnämnda kan vara (även för informanterna själva) dolda värderingar och föreställningar 

om språket. Det explicita kan vara kommentarer och känsloyttringar kopplade till talproven 

(Bijvoet & Fraurud 2015:115). Då området är relativt outforskat menar författarna att en 
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explorativ ansats är att föredra framför en hypotesprövande. Detta är också ansatsen för denna 

uppsats, vilket reflekteras i forskningsproblemet och dess tillhörande frågeställningar. 

4.2 Språkideologi 

Sammansättningen av ideologi och språk till ett begrepp visar på kopplingen mellan sociala 

idéer och tankesystem hos grupper och samhällen (ideologi) med tankar och känslor kring 

språk (Karlander, Milani & Jonsson 2017:238f). Karlander et al. skriver:  

Begreppet aktualiserar på detta vis den symboliska, historiskt betingade, relationen mellan 

föreställningar om människors språk och uppfattningar om dessa människors nationalitet, 

etnicitet, genus, sexualitet, moral, karaktärsegenskaper, vanor, (sic!) och liknande. (Karlander, 

Milani & Jonsson 2017:239). 

Stroud (2013:320) använder Bourdieus teori om hur språket används för social reproduktion 

på samhällsnivå. Tanken att språk ger tillgång till, och skapar exkludering från, vissa 

”marknader” i samhället och resulterar i att den som inte fullt ut behärskar språket blir 

berövad sin ”legitimitet”.  

De språkideologiska konstruktionerna exempelvis ortensvenska1, får verkliga materialistiska 

konsekvenser för alla inblandade parter. De attityder och konstruktioner som artikuleras i 

denna studie kan visa hur representanter ur den nya generationen svenskar förhåller sig till 

(tänker och känner) om vad som tidigare konstruerats som den etniske andre. Reproduceras 

samma tankestoff eller finns det nya eller för den geografiska platsen inte tidigare kartlagda 

attityder till migrationsrelaterad språklig variation? Finns det också kanske nyanser i 

föreställningarna om den språkliga variationen? Dessa frågor kan besvaras med ett teoretiskt 

ramverk som utgår från Bourdieus tes om språkets roll för i skapandet av vad han kallas 

hierarkiskt stratifierade samhällen (Bourdieu 1991) samt genom att belysa studiens resultat 

utifrån begreppet språkideologi.   

4.3 Attityder 

Begreppet attityd härrör ur det socialpsykologiska forskningsfältet. Inom det fältet har flera 

olika definitioner argumenterats för.  

Jan Einarsson (2009:217) redogör för det för denna uppsats centrala begreppet attityd och hur 

det använts inom språksociologin. En attityd är en tendens att reagera på ett positivt eller 

 
1 Lokalt uttryck i värmlandsregionen. För fördjupning i begreppet se Duek (2006). 
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negativt sätt mot en viss företeelse. Det kan bland annat vara mot en viss person, en grupp 

eller ett språk. Attityden består av tre komponenter:  

• Kognitiv komponent innehåller alla olika föreställningar vi har. 

• Evaluativ komponent är vilka värderingar och känslor vi har om vad vi föreställer oss 

(här finns det polariserade momentet) 

• Konativ komponent som är vilken handlingsberedskap i förhållande till det som 

attityden riktar sig mot. 

 

Einarsson lyfter även upp att dessa kategorier ofta överlappar varandra vilket också blir 

tydligt i analysen av denna studies resultat. Den insamlade empirin synliggör främst de 

kognitiva och evaluativa komponenterna av attityden. Möjligheten att undersöka individers 

handlingsberedskap är problematiskt och ställer krav på ytterligare metodologisk utformning 

som tar hänsyn till faktorer som bakgrund och ideologisk identifikation hos informantgruppen 

(Bijvoet 1998:31). Denna komponent lämnas således utanför uppsatsens teoretiska 

analysmodell. Fokus i analysen av materialet riktas mot föreställningar och känslor kopplade 

till dessa föreställningar.  

Det råder dock enighet bland forskarna att attitydbegreppets mest centrala funktioner är att det 

skapar förutsättning för kategorisering av omvärlden och att vissa attityder då stödjer 

individens självuppfattning genom att vissa värden stöds av den attityd individen bär på. Dess 

funktion är även att skapa en skyddande struktur runt individens ego till exempel genom att 

projicera icke önskvärda företeelser på den andre. De existerande attityderna utgörs alltså 

delvis av vad som projiceras på attitydsobjektet, för denna studie olika variationer inom det 

svenska språket. På så sätt kan attityden fungera som ett skydd för självet genom att skapa en 

innegrupp och en utegrupp vilken ofta är sammankopplat med en hierarkisk uppdelning. Vad 

Bourdieu kallar att språkligt rekonstruera ”den magiska gränsen mellan den dominerande och 

den dominerade” (Bourdieu 2000:169, citerad i Stroud 2013:323). 

Semantiska attitydskalor  

I avsnitt 2, Resultat och analys, redovisas resultatet av intervjuerna även utifrån tre 

underkategorier. Dessa är språklig kompetens, status och värdering. Kategorierna utgår ifrån 

de semantiska differentialskalor som Bijvoet (1998) använder i sin avhandling om 

språkattityder. I föreliggande uppsats har inte dessa semantiska skalor använts explicit i 

intervjumallen men frågorna har öppnat upp för att artikulera tankar och känslor skapade 

utifrån talproven och som kan sorteras inom nämnda kategorier. Även inom dessa 



 

 

12 

underkategorier blir överlappning synlig i flera uttalanden. I den mån det är möjligt sker en 

uppdelning mellan föreställningarna om språket och känslorna samt värderingarna kring dessa 

föreställningar. Exempelvis kan en grupp utifrån ett talprov ge uttryck för en föreställning om 

att en person har ett visst yrke (kognitivt om status) och sedan uttrycka sig medkännande om 

personens sätt att tala (evaluativt).  

Attityder mot ett visst språk är ofta kopplat till attityder till den grupp som talar språket, men 

långt ifrån alltid skriver Einarsson (2009). Bijvoet (2013:126) trycker även på att attityder inte 

är något vi föds med utan att det är något inlärt. Hon synliggör också skillnaden mellan en 

åsikt och en attityd genom att påvisa hur åsikten är främst kognitiv medan attityden även 

alltid har en emotiv komponent och dessa två sammanslagna utgör attityden vilket är 

utgångspunkten för denna studie.  

4.4 Schibbolet-funktionen 

I människans behov för att skapa ordning och mening i tillvaron tenderar vi att behöva 

kategorisera vår omvärld. När Eva Sundgren (2013:78) skriver om språkets identifierande och 

identitetsskapande funktion använder hon begreppet schibbolet. Det är ett vedertaget begrepp 

för att skilja ut personer från den egna gruppen samt för att skapa samhörighet beroende på 

hur personen talar. Begreppet används i denna studie i analysen av implikationerna av 

informanternas benämningar av attitydobjekten.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. De frågor studien ämnar besvara är:  

1. Vilka attityder till migrationsrelaterad språklig variation kommer till uttryck i 

deltagargrupperna 

2. Vilka benämningar ges för det som i uppsatsen kallas migrationsrelaterad språklig 

variation? 

Då den kvalitativa metoden kräver ett visst mått av analys för att kunna presentera resultatet 

på ett meningsfullt sätt utgår redovisningen från Einarssons (2009) definition av attityder och 

Bijvoets (1998) kategoriindelning. Detta gäller främst det material, vilket svarar an mot 

studiens första frågeställning och redovisas under avsnitt 6.1–3.3. Resultatet kopplat till 

frågeställning nummer två redovisas under avsnitt 6.4. 

En central del då resultatet från fokusgrupper ska redovisas och analyseras är att synliggöra 

hur positioneringar förhandlas fram i gruppen. Detta görs genom att visa på enighet och 

oenighet i diskussionerna (Norrby & Håkansson 2018:30ff). Därför ges ibland ett 

sammanfattat resultat från en diskussion högre status i resultatredovisningen än enstaka 

informanters uttalanden. Transkribering är talspråksanpassad och återgiven utan versal 

begynnelsebokstav i satser. Avsaknaden av gängse användande av interpunktion visar på 

samtalets natur där gruppdeltagarna i regel fyller i varandras satser. Skiljetecken anges dock 

inom parantes för att markera naturliga pauser i talet.  Hakparenteser återger vissa egenheter i 

talet såsom imitation. De används även för att markera överlappningar i tal samt för att visa 

på längre pauser, skratt och medhåll. Förkortningen In står för intervjuledaren. Informanternas 

uttalanden är kodade efter systemet versal bokstav som anger vilken intervju det handlar om 

(A) och siffra som anger vem som sa något (1) alltså A1, A2 och B1, B2 etcetera. Varje 

utdrag är nummererat i den ordning de presenteras i redovisningen. Metoden för att 

transkribera är anpassad utifrån metodboken Samtalsanalys (Norrby 2004) och Samtal om 

svenska (Norrby & Håkansson 2018).  

6.1 Den kognitiva komponenten  

De kategorier som placeras in under den kognitiva komponenten, alltså personers 

föreställningar om språk, är deras tankar om: språklig kompetens, status, aktivitet och stil. Det 

kan vara hur väl informanterna anser att personen behärskar språket grammatiskt och 

föreställningar om yrkesmässig status baserat på talprovet. Dessa föreställningar skiljer sig 
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bland informanterna beroende på bland annat faktorn kön, hur länge de tror att personen 

befunnit sig i Sverige och vilket land de tror att personen har emigrerat ifrån.  

6.1.2 Om språklig kompetens 

Diskussionerna jag placerat inom denna kategori rör sig runt fälten fonetik, grammatik och 

språkhistoria. Föreställningar om språklig komptenens rör sig inom den kognitiva 

komponenten av attitydsskapandet. Gruppdeltagarna har rikligt med föreställningar om 

stimulanstalarnas språkliga kompetens. Något flera återkommer till är talarnas brytning, detta 

gäller främst brytningen hos Tp2, Tp3 och Tp4. Rörande Tp1 diskuterar gruppdeltagarna även 

talprovet utifrån dialekt och dialektal hemvist.  

I följande exempel (1), (2) och (3) diskuterar informanterna kopplingen mellan en persons 

brytning och dess språkliga kompetens samt vistelsetid i landet. 

(1) Intervju A.  

A4: det var ändå (,) det var grov brytning men han hade aldrig fel i orden (,) han kan 

nog ha bott här i tio år faktiskt (.) bara inte pratat jättemycket med folk liksom 

(2) Intervju D 

D1: ja ja han bröt mest (.) man märkte att han hade en annan (,) vad säger man (?) 

härkomst 

[medhåll från flera]  

(3) Intervju B 

In: hur vet man hur länge någon vart i Sverige då (?) 

B4: man hör ju hur mycket brytning de har (.) men det är svårt att veta för de lär sig ju 

olika snabbt också (.) så det beror på 

Viljan att, som i exempel (3), problematisera antagandet att brytning kan avgöra hur länge en 

person vistats i landet återkommer även i exempel (4) och (5) där föreställningen att svenska 

är ett svårt språk att tillägna sig framkommer. 

(4) Intervju D 

D1: ofta så är det ju så i Sverige att man har vart i Sverige mycket längre än man lärt sig 

svenska (.) men så han kanske har vart i Sverige längre men bara lärt sig svenska de 

senaste två åren (,) det vet man ju inte 

D4: mmm  

D3: nä 

D2: eller senaste året (,) nyss (,) vart drar man gränsen (?) 
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(5) Intervju C 

C2: så han kan ha bott (,) eller ja bott i Sverige i typ 20 år (.) men oavsett har han 

problem (.) svenska är ett av de svåraste språken man kan lära sig 

C4: man kan ju fortfarande ha brytning fast man kan språket utantill 

C2: exakt 

Och från samma intervju rörande ett annat talprov. 

(6) C4: eller ja det gick ju inte lika fort. Det lät ju inte dåligt det gick ju bara inte lika fort. 

I exempel (7) förekom även en del mer kategoriska uttalanden som syftar till att tydligt dela 

upp den språkliga förmågan i bra och dålig. 

(7) Intervju A 

A1: han pratade ju inte alls bra svenska 

Föreställningar om språklig kompetens kopplat till talprov 1 skiljer sig från föreställningar om 

de andra talproven inom kategorin. I exempel (8) har gruppdeltagarna svårt att språkligt 

placera vad de hörde. 

(8) Intervju D 

D4: ja men det var nåt med liksom (,) jag vet inte om det var dialekt eller om den bröt 

på svenska (.) jag tror det var nästan lite både och 

[instämmande ljud] 

D4: för det jag tänkte såhär (,) vad är det här för dialekt (?) å då tänkte jag på men jag 

kunde inte sätta fingret på det riktigt (.) å då kan det ju (,) antingen en dialekt jag inte är 

så van vid eller att man bryter lite 

Grupp C fokuserade på vissa uttal från Tp1 vilket de kodade som dialektala särdrag. Denna 

grupp urskilde sig från de andra i sina diskussioner om språket på fonologisk nivå vilket här 

exemplifieras i utdrag (9). 

(9) Intervju C 

C1: vad har hon för dialekt (?) 

C3: jag tycker småländska (,) skånska 

[…] 

In: Småland (.) någon annan tanke om dialekt eller hur hon pratade (?) 

C5: hon prata mycket med ”r” eller vad säger man (?) 

C4: trrråikt sa hon också [med skorrande r] 

C5: när skulle hon meddela sa hon ”medeel” 
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C4 ”dålit” [imiterar talprov] sa hon också 

C5: någonstans nere i Sverige i alla fall (.) Småland [ohörbart] 

I diskussionen i grupp A benämndes sättet Tp1 talade på som ”uppdaterad svenska”. Denna 

benämning återkom dock inte i den intervjun eller någon annan. Dynamiken i gruppen färgas 

av polemik, och enighet uppstår heller inte rörande Tp1. Men sammantaget synliggörs att 

dialekt även förs på tal i utdrag (10), då som ett metaspråkligt begrepp för att diskutera 

talprovet. 

(10) Intervju A 

A3: hon hade ju inte jättemycket brytning alltså (,) om jag har rätt har hon ju bott här 

länge tror (,) alltså hon ju pratar ju fortfarande bra svenska (,) men jag hade inte hört 

någon sån dialekt innan 

A1: svårt att identifiera dialekten (,) lite slang kanske 

A2: nej hon lät bara thailändsk 

A1: blandning mellan skånska värmländska och göteborgska 

A2: och lite kinesiska 

Även i följande utdrag (11) kodade gruppen den språkliga variationen som en blandning 

mellan dialektala inslag och påverkan av migrationsrelaterade faktorer. 

(11) (Intervju B) 

In: något annat om sättet hon pratade på (?) 

B4: vad hade hon för dialekt (?) 

In: ja vad hade hon för dialekt (?) 

B3: det lät lite som någon norska också (,) något nära där 

B2: [ohörbart] 

In: Göteborg (?) 

B2: Nej Charlottenberg (!) 

[Alla skrattar] 

In: jag trodde du sa Gothenburg på engelska  

[Alla skrattar] 

In: Charlottenberg (,) norska gränsen 

B2: mmm 

B1: Lindesberg 
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Flera grupper berör även ordförråd som ett uttryck för språklig kompetens som i exempel 

(12).  

(12) (Intervju B) 

B4: men jag tyckte han hade ordförråd ändå lite så här förkyld [citerar talprov] och sa 

tack efteråt (.) han sa tack efteråt 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en stor spridning i materialet som redovisats i 

avnsittet. Brytning är en återkommande benämning som informanterna är överens om som 

sätt att prata om talproven. Även dialekt föreslås som en benämning. Vidare kretsar 

diskussionerna kring hur länge personerna varit i landet och föreställningar om svenskans 

komplexitet berörs. 

6.1.3 Föreställningar om status 

Gemensamt för samtliga fyra fokusgrupper var att de som grupp delade föreställningen att 

samtliga stimulanstalare arbetade inom lågstatusyrken. Denna föreställning utmanas även vid 

ett par ställen, vilket kommer att redogöras för under avsnitt 6.3.  

På frågan ”vad tror ni personen jobbar med” artikuleras följande föreställningar om 

yrkestillhörighet och arbetsplats: pizzabagare, sköterska, student, arbetslös, sjuksköterska, 

tandläkare, pappers/kontorsjobb, personlig tränare, elektriker, byggfirma, klädbutik, ”en sån 

som tvättar bilen”, bilmekaniker, ”utbildar sig till sjuksköterska”, förskolan, på sjukhuset, på 

café, skolköksbiträde, städare, frisör samt ”inom vården”.  

Följande utdrag (13) och (14) föregås av frågan vad de tror personen jobbar med. 

(13) (Intervju D). 

D4: inte nåt såhär jätteformellt heller, för då hade man haft en helt annan ton 

D3: typ på nåt café eller nåt sånt 

D1: typ frisör 

[Flera skrattar medhållande] 

(14) Intervju C 

In: vad jobbar han med då (?) 

C3: pizzabagare 

[flera] ja (,) ja 

3B: taxi (,) taxi whalla 
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[Skrattar] 

C3: eller busschaufför 

Vid ett par tillfällen testar jag att lyfta jag upp alternativa yrkeskategorier som i exempel (15). 

(15) Intervju C 

In: inte läkare (?) 

C2: det kan det vara. 

C4: alltså han kan jobba med vad som helst men [paus] 

In: men det är inte det som kommer upp (?) 

[Flera]: nej (,) nej  

C3: nej alltså (,) det kommer upp i huvet av någon anledning (,) jag har hört folk (,) 

alltså de flesta pizzabagare har en sån röst (.) jag vet inte varför det kommer upp huvet 

med det gör det 

Exemplen (14) och (15) får representera flera liknande diskussioner från intervjuerna där 

informanterna energiskt resonerar och ger förslag kring yrkestillhörighet baserat på talproven. 

Det råder även en viss oenighet rörande premissen för frågan om det går att koppla samman 

ett yrke med hur en person talar. Detta redovisas i avsnitt 6.3. 

6.2 Den evaluativa komponenten 

Inom detta tema kopplas föreställningarna till värderande och känslomässiga uttalanden. 

Dessa placeras in mellan en positiv och negativ skala med neutral i mitten. Det som 

framträder mest i gruppdiskussionerna är positivt laddade ord. Grupperna skiljer sig till viss 

del inbördes och lite olika värderingar kopplas till olika talprover.  

Värderingar  

För att kunna få en bild av de känslor som uttryckts under intervjuerna har jag plockat ut 

samtliga värdeladdade adjektiv och delat in dem efter om de är positivt, neutralt eller negativt 

laddade. De är nedan redovisade efter denna indelning. Vissa är presenterade i sin kontext och 

då är adjektiven understrukna. Men de presenteras även sammanfattat kontextlöst för att ge en 

bättre överblick. 

Positivt laddade adjektiv och satser. De positivt laddade adjektiv vilka artikuleras i 

diskussionerna efter frågan ”Vilka kvaliteter eller egenskaper kopplar ni ihop med den här 

rösten” är följande: lugn, snäll, typ kul, glatt sätt, sprallig, snäll och glad, noggrann, ”inte vill 

göra någon illa typ”. 
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(16) Intervju C 

In: varför lät han snäll (?) 

C1: han lät lugn 

C2: man hade kunnat somna av hans röst typ 

(17) Intervju A 

A1: farbror 45 år, försökte vara väldigt trevlig 

A3: han är bra kompis med många på sitt jobb (,) bara att han inte pratar jättemycket (.) 

han är snäll, bryr sig om alla, är omtänksam och så vidare 

A1: han försökte vara väldigt trevlig, artig och så 

A3 varje gång han blir bemött pratar han väldigt trevligt, han försöker sådära (.) men 

jag tror inte han reach out till så många 

(18) Intervju D 

D3: men han försöker ju prata språket, han sa ju lite fel på ord men det var jättelätt att 

fatta vad han sa  

(19)  

D2: och han försökte ju prata så gott han kunde det märktes ju verkligen såhära 

 

I exemplen (17), (18) och (19) är det också anmärkningsvärt att verbet ”försöka” används 

återkommande för att beskriva tankarna om talproven.  

Neutrala adjektiv: gammeldags, lugn, ungt, sakta, skygg(are). 

(20) A3: hennes språk var ju ganska ungt 

Och om ett annat talprov i samma grupp: 

(21)  

A1: han är den här tystlåtna, tillbakadragna mannen 

A2: han är lite skyggare (,) står mer i bakgrunden  

(22) Intervju C 

C5: nej han pratar bara väldigt sakta (.) [imiterande av talprov] han pratar ’såhära’ 

Negativt laddade adjektiv: oseriöst, stel(are), fejkat 

(23) Intervju C direkt efter spelat talprov: 

C2: det kändes som att hon ljög 

C4: oseriöst 

C2: det lät väldigt fejkat 
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(24) Intervju D 

D4: hon kändes typ lite stressad 

Sammanfattningsvis förekommer det fler positiva omnämnanden och adjektiv än negativa och 

neutrala sådana i materialet. Det positivt laddade adjektiven skapar också större 

samstämmighet än de negativt laddade. Det talprov där flest negativa känslor artikulerades 

var även det informanterna hade svårast att placera språkligt.  

6.3 Enighet och oenighet 

I fokusgrupp A råder ofta oenighet och förhandling pågår. En föreställning som utmanas i 

gruppen och visas i exempel (25) är den om att språk går att koppla till yrkesmässig status.  

(25) Intervju A 

In: vad jobbar hon med då? 

A1: hon är skolköksbiträde i matsalen och jobbat där ett tag 

A4: städare 

A3: thailändare städerska. 

A1: städare eller skolmatsal 

A2: [utrop] alltså ejh [paus] alltså varför underratar vi thailändare (?)  

[Annan diskussion fortsätter] 

In: säg det här med "underrata" (,) vad menar du med det (?) 

A2: ja (,) varför säger vi att thailändare ska jobba som städerska, den kan ju kanske 

[paus] vad 

A1: [avbryter] men det är med tanke på 

[Alla pratar samtidigt. In. ger A2 ordet.] 

A2: den kanske äger ett företag eller nåt varför bara för att det är en thailändare behöver 

det ju inte vara en städerska eller nåt (.) en svensk kan vara en städerska en arab kan 

vara en städerska  

A1: ok ett motargument 

A2: ja [paus] 

A1: med tanke på hur det ser ut i Thailand, är de oftast väldigt lågutbildade (.) ååh då 

resulterar det i att de kan få ett jobb med lägre [ohörbart] 

A2: å jättemånga thailänskor gifter sig med rika svenskar då slutar dom inte som 

städerskor (.) det är ofta tvärtom. 

A1: käften på dig (!) 
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A2: I won, XXX [jag] won again 

Även i exempel (26) som följer nedan uppstår oenighet i gruppen men det plockas inte upp 

ytterligare i diskussionen. Här ifrågasätts inte själva premissen för frågan men de kan inte 

uppnå enighet om var hon jobbar. Återigen är det A2 som artikulerar en föreställning som inte 

godtas av de andra deltagarna (artikulerat av A4).  

(26)  

A4: jag tror hon jobbar inom vården 

A3: jag tror att hon börjar bli lite äldre (.) att hon går omkring med knästrumpor. 

A2: eller om hon inte jobbar inom det så jobbar hon på dagis 

A4: nej hon skulle inte bli tillåten in på dagis 

[medhåll från övriga deltagare] 

A1: äldreomsorg kanske 

I grupp D nås enighet i samtliga frågor. De bekräftar varandras föreställningar och i de fall 

där en motsatt åsikt artikuleras skapas omedelbart enighet inom grupp och samtliga sluter sig 

till den nya positioneringen. I exempel (27) har flera gett förslag på vad personen jobbar med 

då en informant utmanar frågans natur: 

(27)  

D1: alltså hon kan egentligen jobba var som helst men det […] 

[medhåll från flera] 

D1: ibland får man en känsla 

D2: asså jag får typ den här känslan att om man har barn bryr man sig typ om andra 

människor. 

D1: jag fick inte känslan att hon jobbar på typ kontor 

[Flera uttrycker medhåll]: nej 

D4: nej inte jag heller (.) alltså hon jobbar med människor känns det som (,) alltså att 

hjälpa människor 

D2: ja jag tänker typ på sjukvården men vet inte exakt liksom men människor på nåt sätt 

 

Framträdande i empirin rörande enighet och oenighet i grupperna var att oenighet uppstod då 

frågepremissen om det går att koppla samman en persons sätt att prata med en proffesion. I 

exempel (27) motiveras detta dock med ”en känsla” vilket inte utmanas ytterligare i gruppen. 

Den argumentativt sinnade grupp A utgår även från om fördomen kopplat till vissa etniska 
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grupper stämmer eller inte, vilket inte är ett språkligt argument och faller därför delvis utanför 

studien ramar. 

6.4 Olika begrepp som beskriver migrationsrelaterad språklig variation 

På frågan vad man kan kalla sättet att prata på svarar de flesta grupperna spontant ”svenska” 

eller ”rikssvenska” efter att de hört talproven som i exempel (28).  

(28) Intervju A 

In: vad skulle ni kalla hennes sätt att prata på (?) [avser Tp1] 

[flera]: svenska 

Detta svar fördjupas senare i diskussionerna och flera grupper har initialt svårt att finna ett 

begrepp som de känner sig nöjda med vilket visas i exempel (29).  

(29) Intervju C 

C1: kanske [paus] eller vad säger man (,) precis lärt sig svenska (.) eller vad säger man 

då (?) för det är väl inte ortensvenska (?) 

C5: nej inte ortensvenska (?) 

[flera pratar i munnen, medhållande att det inte är ortensvenska] 

C3: nysvenska (?) 

C5: nej det är något annat 

3b andraspråk (?) 

[Flera samtidigt]: svenska som andraspråk 

En annan grupp diskuterar också begreppet ortensvenska kontra brytning, redovisat i exempel 

(30). 

(30) Intervju D 

In: vad skulle ni kalla hans sätt att prata på då (?) 

D1: vardaglig eller vad säger man om folk som bryter (?) 

D2: han hade ett vardagsspråk men han bryter 

[Medhåll från flera] 

D4: han bryter på svenska 

D2: mme asså jag skulle inte säga att det var helt förortsvenska för han var ju rätt bra på 

att prata liksom så det är något mittemellan svenska och förortsvenska 

D4: man hör att han har någon utländsk  

[avbryter med medhåll från flera] 

D2: men det är inte så att han leker orten orten [med betoning på sista ordet] 
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Även i exempel (30) artikuleras dock en viss osäkerhet och tolkningsutrymme rörande om hur 

sättet att prata på kan benämnas. Gruppen är överens om att begreppet ortensvenska har en 

annan innebörd. Föreställningen att någon som pratar ortensvenska inte pratar lika bra 

svenska som stimulanstalaren kommer till uttryck. I exempel (31) kommer gruppen, efter viss 

diskussion, fram till enighet om att begreppet invandrarsvenska tjänar bäst som benämning på 

talproven. 

(31) Intervju B, efter att gruppen lyssnat på Tp3: 

In: vad skulle ni kalla hans sätt att prata svenska på då (?)  

B5: rikssvenska, jag menar det är väl det man lär sig (?) 

B4: det är sant. 

B2: dom här utbildningarna dom får (,) det här svenska som andraspråk som dom får 

lära sig (.) jag tror inte riktigt dom får lära sig prata ortenspråk 

B4: eller använda slang (.) utan det är mer något dom lär sig av att hänga med folk 

B5: jag tror det är liksom en blandning av hans röst (,) en blandning av hans röst blandat 

med rikssvenskan (,) blir typ något eget liksom  

In: vad kallar du det då (?) 

B5: invandrarsvenska kanske (?) 

[Två ger medhåll] 

In: skulle ni också kalla det det (?) [riktat mot de som inte gav medhåll] 

B1: Ja 

B2: Ja 

I exempel (31) leder diskussionen fram till enighet om att invandrarsvenska är den bästa 

benämningen. Men flera föreställningar rörande språk artikuleras under förhandlingen. 

Inkluderingen av begreppet rikssvenska och att blandningen av brytning och rikssvenska 

skapar något unikt kommer att återkomma i diskussionen av resultatet då detta är av vikt 

rörande informanternas attityder samt utifrån den språkideologiska teoribildningen. 

I utdrag (32) förs ett resonemang där fokus ligger på brytningen. Benämningen vardagsspråk 

återkommer hos intervjugrupp D för att beskriva talproven. 

(32) Intervju D 

In: vad skulle ni kalla sättet hon pratade på då? [avser Tp1] 

D3: vardagsspråk 

D2: jag tycker inte det stack ut så mycket (,) men själva orden stack inte ut så mycket. 

D3: vad hon sa stack inte ut så mycket (.) förutom hennes 
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D3: [lite brytning] 

D2: men själva orden. 

D3: om det skulle va en dialekt skulle det vara lite mer i södra Sverige 

 

Sammanfattningsvis ges ett antal förslag på hur migrationsrelaterad språklig variation kan 

benämnas och beskrivas. Dessa är: vardagsspråk, invandrarsvenska, svenska, rikssvenska, 

nysvenska, svenska med brytning, brytning, svenska som andraspråk, andraspråk, något 

mittemellan svenska och förorten, förortsvenska samt dialekt. Utmärkande för diskussionerna 

är att både enighet och oenighet samt en viss osäkerhet råder. Beskrivningarna och 

benämningarna nås främst genom förhandling och diskussion men ofta med en avsaknad av 

något argumentativt inslag. 
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7. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras vilka attityder som kommer till uttryck rörande migrationsrelaterad 

språklig variation bland undersökningsgrupperna. Resultatet ställs i förhållande till tidigare 

studier om attityder till språk. Det vägs även emot teorier om språkideologi och om 

språkattityders funktion i egenskap att konstruera den etniske andre genom reproducerande 

begrepp (Stroud 2014:314). Studiens syfte ”att undersöka olika attityder till 

migrationsrelaterad språklig variation bland ungdomar i Värmland. Samt att kartlägga vilka 

sätt den språkliga variationen kan benämnas av informanterna” har mötts genom att studiens 

två forskningsfrågor har besvarats. 

I sammanställningen av resultatet framkom följande tendenser som ger svar på 

forskningsfrågan ”Vilka attityder till migrationsrelaterad språklig variation kommer till 

uttryck i deltagargrupperna”. De tre mest framträdande attityderna bland ungdomarna i 

studien är: 

1. Föreställningen att det går att sammankoppla lågstatusyrken med migrationsrelaterad 

språklig variation. 

2. Föreställningar om språklig kompetens cirkulerar främst kring brytning, ordförråd och 

förmåga att använda korrekt ordföljd, samt att inlärning av det svenska språket är 

tidskrävande och att brytning inte självklart kan användas som en schibbolet för hur 

länge personen lärt sig svenska.  

3. Känslomässiga yttranden om den migrationsrelaterade språkliga variationen 

artikuleras främst genom användandet av positiva eller neutrala adjektiv. Negativt 

laddade adjektiv förekommer men i lägre utsträckning och möts av mindre enighet i 

gruppen. 

7.1 Föreställningar inom kategorierna status och språklig kompetens.  

Det rådde i grupperna viss enighet rörande sammankopplingen mellan talproven och 

lågstatusyrken. Själva premissen för frågan, att det går att sammankoppla sättet någon pratar 

på med personens yrke ifrågasattes vid ett par tillfällen av enskilda deltagare. Inom dessa 

attityder finns en variation och nyanser. Attityden att migrationsrelaterad språklig variation 

går att koppla samman med lågstatusyrken motiveras bland annat genom emotiva 

förklaringar, att det ”inte känns som” att personen har ett högstatusyrke.  

Attityden ovan återkom även i  den grupp där enighet uppnåddes rörande att det inte går att 

avgöra yrkestillhörighet genom sättet en person talar på. I två grupper framförde 
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intervjuledaren genom en öppen fråga om personen kunde tillhöra en yrkesgrupp med högre 

status vilket fick litet genomslag i grupperna. Störst enighet bland gruppdeltagarna uppnåddes 

kring föreställningen att migrationsrelaterad språklig variation är sammankopplat med yrken 

som erhåller låg samhällelig status. En del av resultatet som motsäger detta är reaktionerna på 

Tp1 vilka flera kodar som att hon har svenska som modersmål men med oklar dialekt. Detta 

talprov kopplas även det samman med lågstatusyrken men utan brytning som schibbolet.        

I utdrag ett och tre ifrågasätts frågepremissen om brytning kan vara som en faktor för 

identifierande av en persons egenskaper. I dessa utdrag antyds en ödmjuk attityd rörande 

språkvariationen. Detta är i linje med tidigare studier rörande elevers attityder till lärare med 

migrationsrelaterad språklig variation (Boyd & Bredänge 2013). Huruvida man kan använda 

brytning som en angivare för personens språkliga kompetens är uppe för förhandling. Även 

ordförråd lyfts upp av gruppdeltagarna som en faktor som skiljer någon som pratar bra 

svenska med någon som inte pratar bra svenska.  

7.2 Känslomässiga yttringar 

Evaluativt bedöms de flesta talproven övervägande med positivt laddade adjektiv. Dessa 

uttalanden är också övervägande eniga. Känslomässigt förefaller det alltså i resultatet som att 

flertalet har positiva och/eller neutrala attityder till den migrationsrelaterade variationen av 

svenska språket. I främst en grupp väckte de olika talproven starka känslor som låg till grund 

för hetsiga diskussioner. Att attityder kring språk väcker starka känslor framkommer även i 

andra studier som Samtal om svenska (Norrby & Håkansson 2018). I deras studie är det dock 

lärare som uttalar sig starkast om språkliga företeelser. Elevernas uttryck i Norrbys och 

Håkanssons studie sammanfaller i större utsträckning med de andra tre grupperna i 

föreliggande studie vilka i regel är ovilliga att uttala sig med hårda ordalag och gärna 

modifierar och förhandlar med sig själva och med gruppen om vad de hört. Exempelvis 

följande citat ”Det lät ju inte dåligt det gick ju bara inte lika fort”.   

Det framgår också i materialet att användandet av verbet försöka när det kommer till att 

avgöra den språkliga kompetensen i talproven. Föreställningen att stimulanstalarna försöker 

är viktig för flera gruppdeltagare. Ett försök vittnar om intention med olika möjliga resultat. 

Svenska Akademiens ordbok definierar verbet ”försöka” som följer: ”handla på ett sätt som 

syftar till och bör ha möjlighet till att åstadkomma ngt, med större el. mindre risk för miss-

lyckande” (saob.se). Att verbet används vittnar om attityden, hur personen känner för kanske 

främst för personen bakom talprovet, men sammankopplat med den återkommande kognitiva 
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föreställningen om att svenska är ett svårt språk att lära sig blir attityden uppmuntrande och 

positivt laddad.  

Analysen sammanfaller delvis med Boyds och Bredänges (2013:449ff) resultat om elevers 

attityder till lärare som talar svenska med brytning. De spekulerar i om elevers relativt 

obrydda förhållande till lärare som talar svenska med brytning är kopplat till uppväxten i en 

mer språkligt pluralistisk miljö, något som kan förutsättas att även denna undersökningsgrupp 

delvis gjort. 

Einarsson (2009:222) påpekar också kopplingen mellan attityder till språk och egna 

erfarenheter. I denna studie har information om tidigare erfarenheter och 

bakgrundsinformation om gruppdeltagarna inte samlats in systematiskt. Dock har information 

om till exempel språklig bakgrund framkommit spontant under intervjuerna. Samtliga som 

uttalat sig om den egna språkliga bakgrunden har självskattat sig som att prata antingen 

”rikssvenska” eller ”svenska med dialekt”. Ett fåtal har också angivit annan etnisk bakgrund 

än svensk medan flertalet har angett att de är födda i Sverige med svenska föräldrar. En viss 

tendens antyder att informanter som angivit att de har annan etnisk bakgrund än svensk i lite 

högre utsträckning hamnar närmare sanningen i fråga om härkomst och ålder på 

stimulanstalarna. Materialet visar dock inte att dessa grupper urskiljer sig attitydmässigt från 

varandra. 

7.3 Förhandling om benämningar 

Framträdande i empirin är svårigheterna för informanterna att finna ett gemensamt för 

gruppen acceptabelt språkbeskrivande begrepp för att benämna den språkliga variationen. I  

utdrag 31 kommer gruppen förvisso fram till att begreppet ”invandrarsvenska” är den bästa 

benämningen, men i diskussionen som föregår slutsatsen verkar det snarare luta mot att det är 

en idiolekt de söker att finna, då de främst lyfter fram det unika i språkvariationen. Detta kan 

också möjligtvis vara en del av problemet för de andra fokusgrupperna. Det finns bland 

informanterna en ovilja att reducera variationen till ett låsande begrepp. Enligt D2 i utdrag 31 

är variationen ”något eget liksom”. Denna föreställning återkommer även i de andra 

gruppernas diskussioner. Till exempel om Tp1 där informanten i utdrag 10 inte ”hade hört 

någon sån dialekt innan”. Insikten om att den interna variationen är så pass stor sätter hinder 

för att konstruera heltäckande begrepp. Då detta inte sker blir det också svårare att konstruera 

den etniske andre utifrån den språkliga variationen. Även användandet av ”vardagsspråk” som 

benämning på den språkliga variationen kommunicerar bekantskap och närhet. Benämningen 
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användes dock även med brasklappen ”men han bryter” vilket skapar en särskiljning mellan 

talprovet och ett vardagsspråk utan brytning. Men även i detta exempel syftar benämningen 

främst till att vara beskrivande utan att ett annanskap konstrueras likt Stroud (2013) menar 

sker med diskursen tillhörande begreppet halvspråkighet. 

Tendensen bland informanterna att undvika, alternativt problematisera etablerade begrepp, 

och i högre utsträckning ange beskrivningar på talproven antyder att undersökningsgruppen 

inte rör sig inom den diskurs Stroud (2013) menar var hegemonisk i sitt material. Dock talar 

denna studies resultat för att konstruktionen av invandrare som en i samhällshierarkin lägre 

stående grupp står kvar. Denna föreställning utmanades dock delvis och ledde till viss 

diskussion inom grupperna, vilket nyanserar bilden. Det framgår av analysen av resultatet att 

det finns ett förhandlingsutrymme kring hur den andre konstrueras genom språket. Exemplet 

”svenska fast med brytning” kan inte klassificeras som ett språkideologiskt begrepp utan är 

snarast deskriptivt till sin natur. Det kan också, likt det för denna uppsats dominerande 

akademiska begreppet migrationsrelaterad språklig variation, inkludera samtliga språkbrukare 

som inte pratar en inhemsk svensk dialekt. Det sker således ingen distinktion mellan en 

brittisk eller syrisk invandrare. Detta gäller för flera av de förslag på benämningar som 

artikuleras under intervjuerna.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

- strukturerad form (efter Wibeck 2010:74)  

Information om studiens förutsättningar 

Intervjuledaren informerar om studiens syfte genom att låta deltagarna läsa igenom ett 

informationsblad om studien samt att deltagarna skriver på en samtyckesblankett. Deltagarna 

medvetandegörs även om att jag som ansvarig för studien ej kan försäkra dem om att andra 

deltagare i intervjun inte för vidare något om vad som sagts under intervjun. 

Öppningsfrågor 

Syfte i kursiv:  

Få gruppen att känna sig trygg, skapa kohesion. Fakta mer än attityd. Låta alla komma till 

tals. Alla har något gemensamt och kan slappna av. Alla dessa behöver inte ställas beroende 

på hur diskussions och pratsugen gruppen är. 

- Säg något en i taget om vad språk är för er (talprov för att kunna transkribera) 

- Har ni tänkt på hur ni pratar i olika sammanhang? 

- Är språk viktigt för er? Varför? 

- Tror ni att det spelar roll hur man pratar? 

- I vilka sammanhang väljer ni att prata på olika sätt? 

Introduktionsfrågor  

Introducera ämnet som ska diskuteras. Frågorna ska fortfarande inte vara viktiga för analysen.  

- Kan ni komma på någon som pratar på ett sätt ni tycker om? Eller som ni stör er 

på? 

- (ungdom/vuxen) Vad är viktigt när man pratar med en lärare eller kanske chefen 

på ert extrajobb eller praktikplats? 

Övergångsfrågor 

Ska föra samtalet mot nyckelfrågorna. 

- Vad tänker ni på när någon säger förortsvenska/andraspråkssvenska/? 

- Nu ska jag spela några klipp varpå vi ska samtala om hur och vad vi tänker och 

känner när vi hör klippen. Är ni med på det? 

Nyckelfrågorna 

Dessa ska få mest tid. Ställs efter en tredjedel-hälften av tiden gått. 

Ljudinspelning 1-4 
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- Vad uppfattar ni om talare 1? Jobb, ålder? 

- Vem är hen? 

- Vad har hen för kvaliteter? Hur skulle ni beskriva personen utifrån detta klippet? 

- Vad tänkte du/hur reagerade du när du hörde talare 1? 

- Vad tycker du var utmärkande för sättet talare 1 pratade på? 

- Vad skulle ni kalla det sättet hen talar på? Finns det något ord ni kopplar samman 

med sättet att prata? 

Avslutande frågor 

Ge deltagarna chansen att avsluta/tydliggöra sina åsikter. Sammanfatta delar av vad som 

kommit upp under diskussionen för att ge respondenterna möjligheten att tona ner eller betona 

något ytterligare. 

- Dessa xxx tankar och känslor har lyfts upp under samtalet. Finns det något ni vill 

lägga till, ta bort eller förtydliga om det ni har sagt innan vi avslutar? 

Slutfråga 

Försäkra sig om att inget har lämnats osagt.  

- Har ni sagt allt ni vill säga om detta ämnet? I sådana fall tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 Talprov 

Bilagan innehåller transkriberingen av de fyra talprov från vilka diskussionen i 

fokusgrupperna har utgått ifrån. 

 

Talprov 1  

hej [namn] (!) jag behöver tyvärr meddela att jag inte kan komma imorn på festen för jag mår 

ju verkligen skitdåligt (.) men jag träffar dig gärna kanske nästa vecka, så ring tillbaka (,) 

hejdå  

Talprov 2 

hej det är jag (,) ja ursäkta att jag kan inte träffa dig ikväll, för.. det var för att vi har after 

work ikväll så jag måste vara med kollegor, vi har lite fest så (,) vi kan träffa någon annan 

gång någon annan gång (.) tack hej hej 

Talprov 3 

ja, hej [namn]! det är [namn] jag ville säga (,) jag ringde dig eftersom ja [paus] beklagar att 

jag kan inte komma idag på festen (.) jag har en lite bekymmer med (,) förkyld (,) och jag vill 

inte påverka modet av festen (.) vi ses en annan gång (,) tack hej (!) 

Talprov 4 

hejje (,) tyvärr jag kan inte komma till fest (.) på grund av (,) mina barn är sjuk (.) gärna ring 

mig tillbaka när du kan (.) tack hej 
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Bilaga 3 Information till informanter 

Information om studien  

Språkstudie 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars tankar om det svenska språket när det talas av 

personer med svenska som andraspråk.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras.”   

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Kontaktuppgifter 

Handledare: Björn Bihl, universitetslektor vid Karlstads universitet.  

Mailadress: bjorn.bihl@kau.se 

Uppsatsens författare: David Göransson, student på ämneslärarprogrammet.  

Mailaress: david.goransson@student.kau.se 
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Bilaga 4 Samtyckesblankett  

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien: Språkstudie 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

................................................ Underskrift  

................................................ ........................................................................ 

Namnförtydligande   Ort och datum  

Kontaktuppgifter 

Handledare: Björn Bihl, universitetslektor Karlstads universitet.  

Mailadress: bjorn.bihl@kau.se 

Uppsatsens författare: David Göransson, student på ämneslärarprogrammet.  

Mailadress: david.goransson@student.kau.se 
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