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Abstract 

The purpose of this study is to examine young people’s attitudes towards multiethnic youth 

language and standard Swedish. The aim is also to examine the situations in which code-

switching between different language varieties appears. Semi-structured interviews were 

performed with eight students to gather empirical material for the study questions. The analysis 

of the interviews shows that the multiethnic youth language is an artistic and vibrant language 

that expresses young people's creativity and humor. The analysis also show that the multiethnic 

youth language is a culture, an own language, which shows where the youth of the suburbs 

belong.  
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1 Inledning 
I ett mångkulturellt samhälle som Sveriges, förekommer det diskussioner om hur olika språk har 

olika status, hur brytning och dialekt har en annan status i samhället (Ann-Katrin Svensson, 2009, 

s.189). Ellen Bijvoet skriver att personer vars språk eller ”tal ligger nära standardspråket 

uppfattas ofta som lämpliga för ledande befattningar”, det vill säga att personer som använder sig 

av ett språk nära standardspråket har hög status i samhället. Medan dessa personer har hög status 

i samhället anses människor som använder sig av tal längre bort från standardspråket ”passa 

bättre för lägre befattningar” (Bijvoet, 2013, s.122). Det vill säga att människor som använder sig 

av tal längre bort från standardspråket anses ha lägre status i samhället. Ungdomar i invandrartäta 

områden använder och utvecklar olika varieteter av språk som kommer till användning i 

vardagen, de använder sig av ett multietniskt ungdomsspråk som bedöms ligga längre bort från 

standardsspråket (Bijvoet & Fraurud, 2004, s.398).  

Som framtida lärare i svenskämnet har jag ett stort intresse för ungdomars användning av 

multietniskt ungdomsspråk och deras attityder till språket. Därför finner jag det intressant och 

lämpligt för mig att undersöka ungdomars attityder till multietniskt ungdomsspråk och 

kodväxlingen som sker mellan språkliga varieteter. Med ungdomar menas de ungdomar som 

själva bor i invandrartäta förorter, som har invandrarbakgrund och som talar blattesvenska. Det är 

även intressant att undersöka vad ungdomar anser att det multietniska ungdomsspråket och 

kodväxlingen har för funktion i språket.  

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka ungdomars attityder till multietniskt ungdomsspråk. Det med 

fokus på de ungdomar som själva bor i invandrartäta förorter, som har invandrarbakgrund och 

som talar blattesvenska.  

Följande frågeställningar är de studien försöker besvara: 

- Hur beskriver ungdomar vad multietniskt ungdomsspråk är? 

- Vilka attityder har ungdomar till multietniskt ungdomsspråk? 

- Vilka attityder har ungdomar till talare av multietniskt ungdomsspråk respektive talare av 

mer standardsvenska varietereter? 
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- Varför växlar ungdomar mellan multietniskt ungdomsspråk och andra språkvarieteter? 

3. Tidigare Forskning  
Det här avsnittet kommer att behandla tidigare forskning om multietniskt ungdomsspråk, attityder 

till språket och kort om individers kodväxlande i samtal. Första delen kommer att behandla 

forskning om multietniskt ungdomsspråk och den andra delen kommer att behandla forskning om 

kodväxling mellan olika språkliga varieteter.  

3.1 Multietniskt ungdomsspråk 

Språkforskaren, Ingrid Kristine Hasund, menar att ett ungdomsspråk är det språk som används 

när man är ung och som sedan långsamt förvinner ju äldre man blir (Hasund, 2006, s.9). Ann 

Gunnarsdotter Grönberg påpekar även att det är en skillnad på vanligt ungdomsspråk och 

multietniskt ungdomsspråk (Gunnarsdotter Grönberg, 2007, s. 238). Hon menar att multietniskt 

ungdomsspråk används av de ungdomar som befinner sig i invandrartäta förorter, och inte lika 

ofta av de som befinner sig utanför de invandrartäta områdena (Gunnarsdotter Grönberg, 2007, 

s.238).  

Gunnarsdotter Grönberg visar i sin forskning att multietniskt ungdomsspråk har uppstått bland 

personer med invandrarbakgrund i Sveriges förorter på 1980- talet (Gunnarsdotter Grönberg, 

2007, s.238). Det innebär att det inte är språkliga varieteter inom svenskan som blandas för att 

skapa ett multietniskt ungdomsspråk utan det är olika invandrarspråk och en typ av svenska som 

tillsammans skapar multietniskt ungdomsspråk (Gunnarsdotter Grönberg, 2007, s.239f).  Enligt 

forskaren kan multietniskt ungdomsspråk kopplas till sociolekt och dialekt när diskussioner om 

multietniskt ungdomsspråk uppstår (Gunnarsdotter Grönberg, 2007, s.238). Hon skriver att ett 

”alternativ är multietnolekt, som med suffixet – lekt anknyter till dialekt och sociolekt men visar 

att det är fråga om ett språkbruk med mångkulturell och mångspråkig bakgrund” (Gunnarsdotter 

Grönberg, 2007, s.238).  

Även Bijvoet skriver att multietniskt ungdomsspråk oftast förekommer i Sveriges förorter 

(Bijvoet, 2002, s.56). I sin undersökning intervjuar Bijvoet ungdomar som bor i förorter och som 

antingen talar eller hör multietniskt ungdomsspråk dagligen (Bijvoet, 2002, s.60f). I studien 

förekommer det skilda uppfattningar om multietniskt ungdomsspråk då det är olika språkattityder 

som undersöks. Enligt Bijvoets undersökning anser de med svenska som modersmål att 

multietniskt ungdomsspråk är fullt med slang och hårda uttal (Bijvoet, 2002, s.61ff). Det som 
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visas i Bijvoets studie är att de med svenska som modersmål säger att språket bara används av 

personer med invandrarbakgrund. Bijvoet menar att de med svenska som modersmål som 

intervjuas visar negativ attityd till språket eftersom det associeras med just personer med 

invandrarbakgrund, våld och stora ekonomiska problem (Bijvoet, 2002, s.65).  

Respondenterna säger att multietniskt ungdomsspråk oftast används av personer mellan åldrarna 

sex och tjugo. De menar att ju äldre man blir desto längre bort kommer man från multietniskt 

ungdomsspråk (Bijvoet, 2002, s.62). Bijvoet skriver att ungdomsspråket oftare talas mellan 

vänner och inte med utanförstående (Bijvoet, 2002, s.60). Ull-Britt Kotsinas menar att ungdomar 

använder sig av multietniskt ungdomsspråk för att känna en samhörighet och för att skapa en 

solidaritet med personer som finns i området (Kotsinas, 2000, s.19).  

I samhällen där flera språk förekommer sida vid sida kan två- eller flerspråkiga personer 

välja att använda ett av språken i en viss situation för att markera solidaritet med eller 

avståndstagande från exempelvis personer eller grupper med andra politiska eller religiösa 

åsikter eller annan social ställning. Men även i enspråkiga samhällen kan människor med 

sitt språk markera solidaritet och identitet, opposition och distans (Kotsinas, 2000, s.19). 

 

Kotsinas talar om det standardspråk som finns i landet och hon menar att standardspråket anses 

vara ett neutralt språk, utan någon vidare stark dialekt (Kotsinas, 2000, s.163). Enligt Kotsinas 

har detta standardspråk högre status i samhället och de språkliga varieteter som skiljer sig från 

standardspråket anses ha en lägre status (Kotsinas, 2000, s.163). Eftersom multietniskt 

ungdomsspråk är längre bort från standardspråket så har det en lägre status. I en undersökning 

säger Ellen Bijvoet och Kari Fraurud (2004, s.402ff) att ett multietniskt ungdomsspråk inte 

betyder att det är dålig svenska som används. Forskarna menar att dålig svenska handlar om att 

personer fastnar i ”blattesvenskan” istället för att anpassa sitt språk till den situationen som 

individen befinner sig i (Bijvoet & Fraurud, 2006, s.389). Bijvoet och Fraurud menar att 

samhället behöver en ny och förändrad attityd gentemot det multietniska ungdomsspråket 

(Bijvoet & Fraurud, 2006, s.389).  

 

Kotsinas skriver att ungdomar fortsätter att tala multietniskt ungdomsspråk på grund av de 

fördomar som de dagligen möts av (Kotsinas, 2005, s.239). Ungdomarna i Kotsinas 

undersökningen förklarar att de fördomar som existerar mot dem på grund av hur de talar, var de 
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bor och var de kommer ifrån skapar en dyster syn på framtiden. Ungdomarna menar att på grund 

av det sociala utanförskapet som de lever i finns det ingen anledning att försöka vara eller låta 

svensk om de ändå inte kommer att ses som svenskar på grund av sin identitet (Kotsinas, 2005, 

s.239).  

3.2 Språkattityder 

Jan Einarsson menar att en persons attityd till ett språkbruk oftast har att göra med personens 

åsikter och uppfostran (Einarsson, 2009, s.218f). Beroende på en individs erfarenheter speglas 

individens fördomar till ett språk. Antingen styr personens attityd hur individen talar eller så syns 

det i hur personen bemöter andra människors språkliga kompetens (Einarsson, 2009, s.218). 

Bijvoet säger att när en individ hör någon eller några tala på ett speciellt sätt så fyller hen in olika 

föreställningar om personen eller personerna (Bijvoet, 2007, s.119). Det, menar Bijvoet (2007), 

är attityder till ett språk. Einarsson menar att språkattityder inte endast behöver riktas mot hur 

andra människor talar utan det kan även handla om hur man själv talar, alltså en individs reaktion 

på sitt eget uttryckande (Einarsson, 2009, s.217). Einarsson säger att de attityder som finns 

uppstår hos människor på grund av en rad sociala och/eller kulturella faktorer. Han skriver: 

[D]et är nog en sociolingvistiskt universell företeelse att människors föreställningar om 

språk, språkvarieteter, och språkliga detaljer tjänar till att bedöma och särbehandla olika 

språkbrukare (Einarsson, 2009, s.218).  

Bijvoet menar att det är en viktig utgångspunkt att tala om attityder till talare för att få en bättre 

förståelse för språkattityder (Bijvoet, 2013, s.130). De attityder som individer får till en viss 

brytning, dialekt eller ett språk är inte nödvändigtvis attityder till språket i sig, utan det kan ha sin 

grund i att en individ får en viss bild eller uppfattning av de människor som använder sig av den 

språkliga varieteten (Bijvoet, 2013, s.131). Bijvoet säger att en människas uppfattning av en 

språklig varietet bedöms utifrån en standardiseringsgrad, det vill säga hur långt en språklig 

varietet är från standardspråket. Den standardisering av språk som människan utgår ifrån finns 

oftast i material som ordböcker och stilhandböcker, vilket stärker normerna för korrekt 

användning av språk, alltså av standardsvenska (Bijvoet, 2013, s.131). Bijvoet menar att 

standardiseringsgrad innebär att det är olika sociala, politiska, historiska processer som leder till 

att vissa språkliga varieteter standardiseras och andra inte. De varieteter som standardiseras är de 

varieteter som i allmänhet har högre status i samhället, det vill säga att den språkliga varieteten 
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förknippas med människor som har makt, utbildning, god ekonomi och andra faktorer som visar 

på hög status. De varieteter som inte standardiseras är de varieteter som har längre status i 

samhället, det innebär exempelvis slangspråk och dialekter (Bijvoet, 2013, s.131).  

3.3 Kodväxling 

Hyeon-Sook Park menar att kodväxling innebär att en individ växlar mellan och använder sig av 

mer än ett språk i en situation, i ett samtal, eller kontext. Park säger att kodväxling är normalt 

förekommande hos individer som talar två eller flera språk och att kodväxlingen sker omedvetet 

(Park, 2004, s.297). Det innebär att individen använder sig av de olika språken i olika situationer. 

Inom minoritetsgrupper använder sig individerna av kodväxling för att visa solidaritet (Park, 

2004, s.299).  

Park (2004) talar även om situationell och metaforisk kodväxling. Han menar att en ”situationell 

växling är en konventionaliserad växling som förorsakas av en förändring i den aktuella 

talsituationen, t.ex. ny samtalspartner, växling av plats eller ämnesbyte” (Park, 2004, s.297). 

Detta tolkas som att individer ändrar och anpassar sitt språk till situationer som de befinner sig i. 

Den metaforiska växlingen berör däremot ”kommunikativa effekter som talarna vill uppnå och 

används för att anspela på andra förhållanden, t.ex. för att skapa en känsla av intimitet” (Park, 

2004, s.298). Enligt Gumperz och Blom (1972) refererad i Gumperz och Hymes (1986) används 

kodväxling av individer för att ge vissa ord eller fraser en värdeladdning. 

Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Millers (2007) skriver om den glidande skalan mellan 

maximal standard och maximal dialekt i en studie. Edlund et al. menar att maximal standard i en 

skala motsvarar ett neutralt standardspråk och att maximal dialekt befinner sig längre ner i skalan 

med ett stort avstånd från det neutrala standardspråket (Edlund et al, 2007, s.165). Edlund et al. 

skriver även att det är viktigt att förstå och betona att ”det inte finns några tydliga och fasta 

gränser” i en skala mellan olika språkliga varieteter, utan de flesta individer har tillgång till flera 

olika språkvarieteter (Edlund et al, 2007, s.165). Språkbrukare kan variera sitt språk på flera olika 

nivåer för att anpassa sitt ”tal stilistiskt eller socialt” (Edlund et al, 2007, s.165).   

Som tidigare nämnt sker kodväxling när individer anpassar sitt språk till olika situationer. 

Charlotte Haglund påstår i sin fallstudie att eleverna blandar flera olika språk för att ”positionera 

sig i förhållande till lärarnas, kamraternas och föräldrarnas förväntningar” (Haglund, 2004, 

s.379).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkten i studien att presenteras. De centrala 

begreppen som används i studien kommer också att presenteras och beskrivas.  

4.1 Sociolingvistik 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är språksociologi, även kallat sociolingvistik. Det är 

en vetenskapsgren ”som studerar språk i ett socialt perspektiv” (Einarsson, 2009, s.15). Einarsson 

menar att sociolingvistik försöker förklara olika språkliga fenomen utifrån samhälleliga faktorer 

(Einarsson, 2009, s.15). Inom språksociologin finns det olika delområden. I denna studie ligger 

fokus på ungdomars språkliga varieteter och deras attityder till dem. De utgångspunkter som jag 

främst använder mig av i studien är Fishmans (1971) och Fasolds (1984) definitioner av 

språksociologi/sociolingvistik, (refererade i Einarsson, 2009, s.17). Fishman menar att 

språksociologin studerar ”språkvarieteter, beskriver dessas kännetecken, funktioner och talare 

och hur dessa faktorer samspelar, förändras och påverkar varandra inom en talgemenskap” 

(Einarsson, 2009, s.17). Fasold definierar språksociologi som ett samspel ”mellan det faktum att 

språk varierar och det faktum att denna variation används för att definiera den sociala situationen 

och talaren: Vilka är hennes grupplojaliteter, hur uppfattar hon relationen till lyssnaren och vilken 

sorts talsituation anser hon sig vara inbegripen i?”(Einarsson, 2009, s.17).  

Genom att grunda studiens analys i det sociolingvistiska perspektivet ökar min förståelse för 

respondenternas attityder till och för användandet av multietniskt ungdomsspråk. Det 

sociolingvistiska perspektivet hjälper mig att undersöka respondenternas olika språkliga 

varieteter. Två av de begrepp som används i studien förklaras här nedan eftersom de hör samman 

och har utvecklats inom sociolingvistiken.  

4.1.1 Språkattityder 

Enligt Einarsson är språkattityder det som oftast är synligt i individers privata erfarenheter av ett 

språk (Einarsson, 2009, s.217). Einarsson menar att begreppet språkattityder innebär den 

uppfattning som människor har skapat genom erfarenheter, alltså den uppfattning som individer 

har om något som sedan utspelar sig i att personen antingen är för eller emot någonting 

(Einarsson, 2004, s.218). En viktig punkt när man talar om språkattityder är att förstå att språket 

främst ska markera vem man är som person (Bijvoet, 2013, s.130). Bijvoet menar att en negativ 

attityd ibland kallas för fördom och det innebär att personer oftast finner ”negativa” egenskaper 

hos människor beroende på deras nationalitet eller kön. Hon menar att fördomar eller negativa 
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attityder som uppstår görs utifrån egna åsikter och inte tillgänglig information (Bijvoet, 2013, 

s.124).  

4.1.2 Kodväxling 

Park (2004, s.297) definierar kodväxling som ett fenomen hos individer som talar två eller fler 

språk som de använder i olika situationer. Kodväxling kan även innebära att individer ”växlar 

mellan språk i en och samma kontext” (Park, 2004, s.297). Omväxlingen av flera språk i ett 

samtal är något som kan kopplas till denna studie då ungdomarna som intervjuas växlar mellan 

ett multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska. Einarsson skriver att ackommodation 

innebär anpassning, det vill säga en sorts anpassning till de individer man samtalar med 

(Einarsson, 2009, s.43). Einarsson menar att en sorts anpassning kan vara konvergent och en 

annan kan vara divergent (Einarsson, 2009, s.43). Den förstnämnda termen innebär att individen 

närmar ”sitt eget beteende till kommunikationspartners” och visar därmed sitt gillande medan den 

sistnämnda termen innebär att individen ”fjärmar sitt eget beteende från sin 

kommunikationspartners” och visar därmed sitt ogillande (Einarsson, 2009, s.43).  

4.2 Centrala begrepp i studien 

I detta avsnitt kommer termer och begrepp som inte är helt självklara förklaras. I beskrivning av 

begrepp och termer synliggörs det även hur begreppen är använda i studien.  

4.2.1 Standardsvenska 

I det svenska språket förekommer det språkliga variationer, dessa variationer kan genom 

beskrivning skiljas åt som standardspråk och dialekter. Edlund, Erson och Miller skriver att 

dialekter är språkformer som talas inom vissa geografiska områden (Edlund et al, 2007, s.164). 

De menar att dialekt även kan delas in i två kategorier, den maximala dialekten och den regionala 

dialekten (Edlund et. al, 2007, s.164f). Den förstnämnda visar på att det är en språkvarietet som 

inte alla svenskar förstår, exempelvis älvdalsmål. Den sistnämnda kategorin kan definieras som 

exempelvis, göteborgare eller smålänning och så vidare (Edlund et. al, 2007, s.164f).  

Svenskt standardspråk förklaras som ett neutralt standardspråk som inte avslöjar en talares 

”geografiska eller sociala hemvist” (Edlund et. al, 2007, s.164). Edlund et al. säger att när 

standardsvenska etablerades fanns det tre betydelsefulla och avgörande faktorer (Edlund et al, 

2007, s.164). För det första fungerade det standardiserade skriftspråket som ett sorts mönster för 

ett standardiserat talspråk, för det andra använde sig redan de högre skikten i samhället av ett 

enhetligt talspråk och för de tredje de samhällsförändringar som uppstod, som exempelvis 
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förbättrade kommunikationer. (Edlund et al, 2007, s.164). Det är viktigt att förstå att det utöver 

det neutrala svenska standardspråket även finns regionalt standardsspråk, ett exempel är det 

västsvenska standardspråket som har Göteborg i centrum (Edlund et. al, 2007, s164). 

Respondenterna i denna studie jämför sitt språk, alltså multietniskt ungdomsspråk, med det som 

de anser vara ”riktig svenska”, i detta fall ett regionalt standardspråk med en viss stad i centrum.  

4.2.2 Blattesvenska och multietniskt ungdomsspråk 

Termen blattesvenska används i studien när det refereras till det som respondenterna säger. 

Termen används av respondenterna i studien för att förklara det språk som har utvecklats av 

ungdomarna i förorten. Det innebär att det är ett språk som skiljer sig från standardsvenska, detta 

genom att ungdomar från förorten blandar olika invandrarspråk och en typ av svenska för att 

skapa ett nytt och gemensamt språk.  

 

Dogge Doggelito och Ull-Britt Kotsinas menar att multietniskt ungdomsspråk även kan kallas för 

förortslang (2004, s.24). Förortsslangen blev uppmärksammad redan under 1800-talet i 

Stockholm (Kotsinas, 2003, s.14). Förortsslangen eller det multietniska ungdomsspråket visar att 

språket anses vara väldigt grovt och ett dåligt språk. Det visar även att slang oftast används i 

storstäder snarare än småstäder och det visar att slangspråket lätt kopplas till ungdomar, ”särskilt 

sådana som inte kommer från samhällets högsta skikt – snarare tvärtom” (Kotsinas, 2003, s.14). 

Forskarna skriver att förortsslangen, det multietniska ungdomsspråket, är en kreativitet och ett 

uttryck av humor av ungdomar (Doggelito & Kotsinas, 2004, s.17). Det innebär att ungdomar 

leker med språket och det multietniska ungdomsspråket anses sällan vara språkfattigt (Doggelito 

och Kotsinas, 2004, s.19). I studien används begreppen multietniskt ungdomsspråk och 

blattesvenska som synonymer. Växlande mellan synonymerna sker beroende på i vilket 

sammanhang en av termerna behöver användas. Det innebär exempelvis att termen blattesvenska 

används oftare i analysdelen för att visa respondenternas påståenden och uttalanden.  

4.2.3 Inlärarspråk 

Inlärarspråk innebär det språk som lärs in i stunden av en person. Språket är ständigt under 

förändring eftersom inläraren bildar sig nya kunskaper inom språket. Det vill säga att 

inlärarspråket som i stunden inlärs är en egen variant av målspråket. Detta innebär att inläraren 

använder sig av egna uttryck då hen inte har möjlighet att använda språket korrekt. Det leder till 
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att det blir fel i grammatik och uttal, så som brytning etc. som uppstår i inlärning av ett språk 

(Sanna-Mari, Ylönen, 2000, s.4).  

 

Inlärarspråk skiljer sig från multietniskt ungdomsspråk på så sätt att ungdomarna själva väljer att 

använda sig av multietniskt ungdomsspråk, där olika varieteter av språk, dialekter och brytning 

blandas. En inlärare däremot försöker lära sig ett helt nytt språk genom att möta de svårigheter 

som finns i språket. Inläraren väljer inte att uttala vissa ord fel, ha grammatiska fel, eller att ha en 

brytning, utan det är något som uppstår i processen av inlärningen av ett nytt språk. Detta 

associerar respondenterna i studien med blattesvenska. Men det innebär inte att inläraren talar 

multietniskt ungdomsspråk, det innebär alltså inte att alla inlärare av svenska utvecklar ett 

multietniskt ungdomsspråk, utan användandet av multietniskt ungdomsspråk är ett val som görs 

av individer. Det vill säga att personen själv väljer att tala multietniskt ungdomsspråk, där hen 

inser och vet att grammatiska fel och uttal uppstår. 

4.2.4 Blattar 

Termen blattar används av respondenterna när de benämner sig själva och andra, det vill säga 

svenskar med invandrarbakgrund som är bosatta i någon av Sveriges förorter. Dessa talar inte 

standardsvenska utan använder sig av ett mixat språk, ett blattespråk. Dessa personer är enligt 

informanterna ”blattar”.  

4.2.5 Svenskar som inte bor i förorter 

En term som respondenterna använder sig av för att beskriva människor som inte är blattar är 

”svenskar”. Med svenskar menar respondenterna människor som har svenska som förstaspråk, de 

har inte invandrarbakgrund och de befinner sig inte i eller är bosatta i förorter runt om i Sverige. 

Svenskar talar enligt informanterna standardsvenska och bor i finare områden runt om i landet.  

5. Metod  
Följande avsnitt kommer att behandla intervjun som metodval, hur intervjuerna har förberetts och 

genomförandet av dem. Här kommer även kvalitén av denna studie lyftas, vilket innebär en 

beskrivning av vad reliabilitet, objektivitet, validitet och generaliserbarhet har för innebörd till 

undersökningen. För att en kvalitativ studie ska kunna uppnå en hög kvalité måste forskningen 

verifieras. Det innebär att resultatet visar på en trovärdighet och för att hålla en god trovärdighet 

genom hela studien bör forskaren redogöra för sina metoder och tillvägagångssätt för att visa hur 
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resultatet i undersökningen har framkommit. Etiska överväganden och urval kommer även att 

behandlas samt hur det samlade materialet har analyserats.  

5.1 Metodval 

Den huvudsakliga metoden i studien för att skapa empiri är semistrukturerad intervju. Martin 

Denscombe menar att intervjuer är ett passande sätt för en forskare att närma sig en respondent 

för att få en djupare förståelse och inblick för respondentens tankar och åsikter (Denscombe, 

2009, s.234f). Intervjuer öppnar även vyer för mig som forskare eftersom jag får höra olika 

tankar och åsikter som jag tidigare inte tänkt på. I denna undersökning har intervjuer låtit mig 

som forskare att ställa följdfrågor för att få mer utvecklade och informationsrika svar. 

Denscombe menar att forskaren är den som styr intervjuns gång då det är forskaren som formar 

och väljer de frågor som ska ställas (Denscombe, 2009, s.232). För denna undersökning har 

semistrukturerade intervjuer valts för att ge respondenten en chans att utveckla och förklara sina 

svar. Semistrukturerade intervjuer ska låta forskaren upptäcka och inte kontrollera resultatet 

(Denscombe, 2009, s.235).  

5.2 Urval 

Undersökningen är baserad på åtta elever med invandrarbakgrund där fyra är flickor och fyra är 

pojkar. Denscombe talar om sannolikhetsurvalet. Med sannolikhetsurvalet menas att när en 

forskare inte kan välja sin respondenter låter forskaren någon lämplig göra urvalet istället. 

Anledningen till detta är att forskaren inte kan veta vem som är lämplig som respondent för 

studien (Denscombe, 2009, s.33ff). För att ett urval skulle göras kontaktades svenskläraren på 

skolan men även en bekant elev i svensklärarens klass. Läraren och eleven ombads diskutera om 

vilka som är lämpliga för studien och tillsammans göra ett urval. Därefter presenterades de åtta 

informanterna genom den bekanta eleven. Jag delade kort information om studien för att ge 

informanterna en möjlighet att bekräfta eller avslå sitt deltagande i undersökningen. Alla 

informanter bestämde sig för att delta i studien. Eftersom det var fyra pojkar och fyra flickor där 

samtliga talade svenska men hade invandrarbakgrund, tog jag beslutet att alla skulle ingå i 

studien.  

5.3 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Inledningsvis kontaktades 

rektorn på skolan för att få ett godkännande för intervjuerna men även för att hänvisas till en 

svensklärare på skolan. Därefter kontaktades svenskläraren för att informeras om 
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undersökningens syfte och frågeställning samt mitt behov av elevers deltagande. Det gjordes ett 

val av att intervjuerna skulle ske individuellt och att de skulle pågå i cirka 40-45 minuter vardera. 

Denscombe menar att gruppintervjuer kan vara riskabelt då respondenterna tillsammans kommer 

fram till ett slutgiltigt svar (Denscombe, 2009, s.236f). Respondenterna påverkar varandra och 

varandras svar och åsikter vilket jag ville undvika i min undersökning. 

För tillräckligt med relevant empiriskt material skulle samlas in konstruerade jag en 

intervjuguide. Steinar Kvale och Svend Brinkmann förklarar att en intervjuguide skrivs som en 

sorts manus för forskaren. I en intervjuguide skrivs frågor och följdfrågor som eventuellt 

strukturerar intervjuns gång om det så behövs. Om intervjuguiden är noggrant utformad och 

planerad bör det empiriska materialet få en högre kvalité på det som undersöks (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.172).  

I min intervjuguide gjordes valet att ha med frågor om respondenten, studiens frågeställningar 

samt de följdfrågor som kan tänkas dyka upp (Bilaga 2). Denscombe menar att relationen mellan 

forskaren och respondenten är väldigt viktig för slutresultatet i studien (Denscombe, 2009, 

s.244f). Därför valde jag att ställa frågor om respondenten för att skapa en trygg miljö.  

5.4 Etiska överväganden 

Det finns flera olika etiska övervägande som en forskare måste ta hänsyn till i sin studie, specifikt 

när forskaren genomför sina intervjuer. Denscombe menar att respondenternas svar blir mindre 

uppriktiga om de känner sig hotade av miljön eller misstänker intervjuaren på något vis 

(Denscombe, 2009, s.243). Forskaren bör skapa en tillit hos respondenten och en trygg miljö när 

intervjuerna genomförs. För att en sådan miljö ska kunna existera mellan forskaren och 

respondenten ska forskaren informera respondenten om de etiska övervägandena. De etiska 

övervägandena innebär Samtyckeskravet, Informationskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7ff). Innan intervjuerna genomfördes informerades 

varje respondent om studiens syfte, respondenternas anonymitet, respondenternas rättighet att när 

som före och under intervjuns gång avstå deltagandet. Respondenterna informerades även om hur 

deras påstående skulle komma att användas i studien. Jag var noggrann med att informera 

respondenterna om deras anonymitet och att identifierande information om deltagarna inte skulle 

visas för någon annan än forskaren. När all information var klar delades ett medgivandepapper ut 

till respondenterna och deras vårdnadshavare för att ge sitt samtycke till deltagandet (Bilaga 1). 
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Intervjuerna ägde sedan rum efter att ett godkännande mottagits. Intervjuerna spelades in för att 

kunna presentera rätt data i undersökningen.   

5.5 Analysmetod 

De inspelade intervjuerna har transkriberats. Transkriptionen visar utförligt hur informanterna har 

uttalat sig, det vill säga exakta uttal (å/o =och), skratt (skrattar) och förklaring på blatteord 

(förklaring). I transkriptionen finns dessa symboler för att underlätta läsningen. Ett exempel från 

transkriberingen är ” Jani (alltså), walla (jag svär), fett (mycket), bror, mannen, (skrattar) typ dom 

här jag tänker inte så mycket på vilka slang jag använder”.  

När transkribering var slutförd var nästa steg att analysera det empiriska materialet, och för att 

göra det menar Denscombe att forskaren ska kategorisera data (Denscombe, 2009, s.136f). Det 

innebär att forskaren gör kopplingar i analysen då olika mönster synliggörs. Mitt sätt att 

kategorisera transkriptionen var att finna och urskilja kategorier inom respektive fråga i 

slutresultatet. Ett exempel på detta är de funna kategorierna, konst, brytning och samhörighet 

inom första frågan ” Vad är multietniskt ungdomsspråk enligt respondenterna?”. Jag valde 

dessutom att färglägga kategorierna i olika färger för att sedan matcha kategorierna till respektive 

fråga. På så sätt får man en tydligare överblick över vad som hör samman. När all data var 

identifieringsbar var det därefter dags att presentera de slutsatser som uppkommit i analysen. 

5.6 Validitet och Reliabilitet  

I detta avsnitt kommer forskningen att verifieras i förhållande till reliabilitet, objektivitet och 

validitet. Detta för att visa studiens trovärdighet genom att redogöra för de tillvägagångssätt som 

lett till undersökningens resultatdel.  

5.6.1 Reliabilitet  

Enligt Denscombe innebär reliabilitet (tillförlitlighet) att ”forskningsinstrumentet är neutralt till 

sin verkan och om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen” 

(Denscombe, 2009, s.378). Det innebär att man kan ställa sig frågan om resultatet skulle bli 

detsamma vid andra forskningstillfällen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.295). Objektivitet liknar 

reliabilitet då forskaren bör förbli neutral i sin forskning för att inte påverka det slutliga resultatet 

av det insamlade materialet (Denscombe, 2009, s.383). Objektivitet innebär alltså i vilken mån 

forskningen är ”[opåverkad] av den eller de forskare som genomför undersökningen” 
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(Denscombe, 2009, s.383). Denscombe menar att det är omöjligt att en forskning förblir helt 

opåverkad av en forskare (Denscombe, 2009, s.383).   

Tidigare erfarenheter har visat mig att respondenter oftast svarar på ett sätt som de tror att 

forskaren förväntar sig, vilket i sig påverkar det empiriska materialet. Eftersom en diskussion om 

ämnet kan medföra en större påverkan på respondenternas svar valde jag istället att ställa 

följdfrågor för att kunna minska min påverkan i forskningen. Det innebär att det var öppna frågor 

som ställdes för att ge respondenten en möjlighet att tänka till och utveckla sitt svar.  

5.6.2 Validitet  

Validitet och trovärdighet går hand i hand. Denscombe säger att validitet går ut på att det faktiskt 

är forskningsfrågorna som undersöks och inte annat (Denscombe, 2009, s.266). Han menar även 

att forskaren bör fråga sig själv om data ”har uppmätts på ett riktigt sätt” (Denscombe, 2009, 

s.378). Under studiens gång kontrollerade jag att det empiriska materialet var användbart.  

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer studiens frågeställningar att besvaras utifrån det insamlade empiriska 

materialet. Respondenterna i studien är alla bosatta i en förort i en av Sveriges storstäder. Det 

innebär en förort med en befolkning på närmare 51 000 personer. Idag kännetecknas förorten av 

en stor inflyttning av människor från utlandet (Samhällsanalys och Statistik, Göteborgs 

stadsledningskontor, 2016, s.3).  

Det är viktigt att ha i åtanke att det presenterande resultatet inte representerar Sveriges alla 

ungdomar, utan endast de åtta intervjuade ungdomarna. Alla namn för respondenterna är 

fingerade för att bevara deras anonymitet. I resultatet hänvisas respondenterna på följande sätt: 

Flickor 

Rebecka: Är 17 år gammal, talar assyriska och svenska. Läser Samhällsprogrammet. Hon är 

född i Sverige men hennes föräldrar är födda i Irak.   

Sandra: Är 17 år gammal, talar turkiska och svenska. Läser Samhällsprogrammet. Hon är född i 

Sverige men hennes föräldrar är födda i Turkiet.  

Lena: Är 16 år gammal, hon talar arabiska och svenska. Hon läser naturprogrammet. Hon är född 

i Sverige, hennes pappa är född i Syrien och hennes mamma är från Libanon.  
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Sara Är 18 år gammal, hon talar kurdiska och svenska. Hon läser samhällsprogrammet. Själv är 

hon född i Sverige, men hennes föräldrar är från Kurdistan (Turkiet).  

 

Pojkar  

Johannes: Är 17 år gammal, han talar libanesiska och svenska. Han läser samhällsprogrammet. 

Han är född i Sverige men hans föräldrar är från utlandet. Modern är från Syrien och fadern är 

från Libanon.  

Roland: Är 18 år gammal, han talar arabiska och svenska. Han läser samhällsprogrammet. Han 

är född i Sverige men hans föräldrar är från Irak.   

Jonny: Är 17 år gammal, han läser naturprogrammet. Han talar kurdiska, turkiska och svenska, 

hans föräldrar är kurder från Turkiet.  

Samuel: Är 16 år gammal, han läser naturprogrammet. Han talar arabiska och svenska, 

föräldrarna är från utlandet, modern är från Libanon och fadern är från Syrien.  

6.1 Vad är multietniskt ungdomsspråk enligt respondenterna?  

Informanternas sätt att besvara frågan ”vad är blattesvenska för dig?” har jag delat in i tre 

huvudkategorier. Utgångspunkten för indelningen är hur respondenterna valt att samtala om, och 

på det sättet besvara, frågan. Hos två av respondenterna gick det att urskilja ett gemensamt tema. 

Det utgör en kategori, vilken jag här benämner konst, de övriga kategorierna är brytning och 

samhörighet.   

6.1.1 Konst 

”För mig är det som när Da Vinci målar, konstnärligt förståru, det är konst. Vi leker så mycket 

med språket, de konst” (Roland). Roland menar att ungdomarna som använder sig av multietniskt 

ungdomsspråk är konstnärer, ”som när Da Vinci målar”, och blattesvenskan är konsten, eftersom 

de ”leker med språket”. Roland menar att blattesvenskan sällan är språkfattig eftersom 

ungdomarna kontinuerligt leker med språket och skapar nya ord. Sandra säger att det som gör 

blattesvenskan så speciell är att ”de sånt som blattar pratar, asså ja menar vi blandar massa språk 

å ord hela tiden”. Sara säger att blattesvenskan är ”som musik för öronen”, hon menar att 

blattesvenskan är ett språk som utvecklats av ungdomar i förorten, där alla slags bakgrunder och 

språk blandas och skapar ”något vackert”. 
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6.1.2 Brytning 

Rebecka säger att multietniskt ungdomsspråk, blattesvenskan, är ”när man bryter på ett annat 

språk, typ arabiska. Sen har man inte sån fin svenska som svenskar har” (Rebecka). Jonny påstår 

att multietniskt ungdomsspråk, blattesvenska, är ”en dialekt, för alla Sveriges förorter har sin 

egen typ av blattesvenska”. Anledningen till varför Jonny menar att blattesvenskan är en dialekt 

är ”på grund av segregering och brytning av svenskan som vi, blattar, eller ah, barn lärt sig av 

föräldrar, vänner och de samhället vi bor i” (Jonny). Jonny menar även att blattesvenskan eller 

dialekten och brytningen som uppstår i ett språk kan vara att ”dom låter som invandrare, eller 

asså nykomna människor, som pratar med fel grammatik eller dialekt”. Det vill säga att det inte 

nödvändigtvis innebär att blattesvenskan är en blandning av invandrarspråk och en typ av 

svenska som ungdomar skapat. Det kan även innebära att nyinkomna människor försöker lära sig 

det svenska språket med hjälp av människor som bor i ett specifikt område, förort.  

6.1.3 Samhörighet 

Samuel menar att det är ett språk som används ”kring personer man känner bra och är från 

samma område som en själv”. Samuel menar att språket skapar en samhörighet bland de 

människor som befinner sig i samma område som en själv, detta med hjälp av en blandning av 

invandrarspråk och en typ av svenska, som är ett sätt för dem att visa solidaritet med sina 

medmänniskor.  

6.2 Vilka attityder har ungdomar till multietniskt ungdomsspråk? 

Respondenternas sätt att besvara frågan ”vilka attityder har ungdomar till blattesvenska?” har jag 

delat in i två huvudkategorier. Utgångspunkten för indelningen är hur informanterna valt att 

samtala om, och på det sättet besvara, frågan. Av informanterna var det tre som valde att svara på 

ett sätt så ett gemensamt tema gick att urskilja. Dessa svar utgör tillsammans en kategori, vilken 

jag här benämner vi och dom, den andra kategorin benämner jag grupptillhörighet. 

6.2.1 Vi och dom 

Bara dom som faktiskt känner sig som blattar, asså som invandrare vi som bor här i 

förorten ska använda sig av blattesvenska. Det känns FALSKT när svennar försöker prata 

som oss, det är ett skämt på riktigt (Roland).  

Roland menar alltså att endast de blattar som bor i förorten ska använda sig av blattesvenskan 

eftersom det låter falskt när svennar använder sig av språket.  Rebecka säger ”de ju vi som skapat 

språket så därför ska de bara vara vi som pratar så. Det är skit mobbat när svenskar försöker prata 

som oss”. Rebecka menar att språket har utvecklas av de som bor i de invandrartäta områdena 
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och att det av den anledningen bara ska användas av dem. Rebecka säger sin åsikt om när 

”utomstående”, alltså de människor som inte bor i förorten pratar blattesvenska, genom att säga 

att de är ”skit mobbade, dom försöker passa in. Asså dom har redan sin kultur o så, varför ska 

dom ta vårt?”. Rebeckas och Rolands uttalande visar att det finns ett väldigt tydligt Vi och Dom 

som framträder i samband med användningen av multietniskt ungdomsspråk. Rebecka och 

Roland ansåg att det är deras rättigheter att säga att endast blattar från förorten får använda sig av 

språket då det är de som utvecklat blattesvenskan. Givetvis får de som har svenska som 

modersmål använda sig av multietniskt ungdomsspråk, men det anses inte vara rätt. Johannes 

menar att ”det är helt olika invandrarspråk som vi sätter ihop för att skapa ett nytt språk för oss 

som bor här” vilket kan relateras till Rebeckas fråga om varför de som bor utanför förorten ska 

använda sig av blattesvenskan. Multietniskt ungdomsspråk anses vara en kultur och ett språk för 

de som bor i förorten.  

Rebecka menar att blattesvenskan används flitigt i flera av de invandrartäta områdena runt om i 

Sverige ”för att det är typ bara invandrare här å alla vill och försöker förstå varann”. Rebecka 

säger att ”nån från stan pratar annorlunda från nån i förorten, de vanligt”. Med svaret menar hon 

att en individs sätt att prata oftast beror på var hen bor någonstans. Det vill säga att de människor 

som bor mer centralt oftast talar standardsvenska och inte blattesvenska, medan i förorten talar 

man blattesvenska eftersom det är ett av de invandrartäta områdena i Sverige. Rebecka säger att 

de som inte är blattar från förorten ”får prata blattesvenska om dom vill, men det passar inte dom 

skämmer fan bara ut sig”. De olika informanterna har liknande sätt att besvara frågan. Johannes 

menar att när folk som inte bor i invandrartäta områden använder sig av blattesvenska ”känns det 

falskt, som ett sätt för dom att spela coola bara för ’vara med’ liksom”.  

6.2.2 Grupptillhörighet 

Respondenterna i studien menar att multietniskt ungdomsspråk som de utvecklat och använder 

sig av dagligen är ett sätt för människorna som bor i förorten att visa samhörighet. Det är ett sätt 

för dem att känna en samhörighet, ett sätt att tillhöra en viss grupp där de känner sig hemma. 

Rebecka menar att blattespråket är:  

typ en kultur, ett eget språk, asså det känns som att man hör hemma någonstans man visar 

sin plats i samhället. Typ sättet du pratar visar vart du är ifrån. Man kan känna sig utanför 

som blatte i samhället och asså när man pratar så med vänner så känner jag i alla fall att jag 

hör hemma där, det skapar en gemenskap (Rebecka).  
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Rebecka menar att språket är för individerna ett sätt att visa sin grupptillhörighet i ett samhälle 

där de känner sig utanför. Johannes menar att det skapas ett visst utanförskap på grund av ett 

multietniskt ungdomsspråk eftersom ”folk ser ner på oss och tror att vi e dumma bara för att vi 

pratar så”. Sandra säger att det ”ibland kan … kännas som att dom gör narr av oss, dumförklarar 

oss”. Rebecka menar att språket har sina fördelar och nackdelar, nackdelen är att det kan skapa 

ett utanförskap i samhället och att det ” händer mer att man hamnar utanför samhället men när 

man pratar blattesvenska med vänner man känner typ en tillhörighet”. Samuel säger att när man 

bor i förorten händer det att man har ”kusiner … i samma område som här, de blir ju att man 

umgås bara med sitt eget folk, man kommer inte in i svenska samhället som man borde”. Samuel 

ville påpeka hur viktigt det är att kunna prata blattesvenska och standardsvenska för att skapa en 

samhörighet med Sveriges alla medborgare och inte endast de människor som befinner sig i 

förorten, han tar upp ett exempel: 

Som till exempel mig själv, jag är en blattekille från förorten men siktar på att vara 

en högutbildad person, då ska jag ju kunna prata svenska med Kalle Svensson och 

”blattesvenska” med Mustafa Sandal (skrattar) (Samuel).  

Rebecka menar att multietniskt ungdomsspråk skapar en gemenskap bland människor från olika 

länder och bakgrunder. Rebecka säger att ”när man pratar blattesvenska … känner man typ en 

tillhörighet” eftersom individer använder sig av ett språk som visar respekt för människors 

bakgrund men även en villighet att vara en del av den existerande gemenskapen. Samuel menar 

att en person bör kunna behärska de båda språkliga varieteterna för att kunna skapa en 

gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, det innebär både blattesvenskan och standardsvenska. 

Samuel menar att standardsvenska också skapar en samhörighet bland individer som använder sig 

av språket, även om det endast sker när det behövs.  

6.3 Vad är ungdomars attityder till olika talare?  

Respondenternas sätt att besvara frågan ”vad är ungdomars attityder till olika talare?” har jag 

delat in i fyra huvudkategorier. Utgångspunkten för indelningen är hur informanterna valt att 

samtala om, och på det sättet besvara, frågan. Av informanterna var det tre som valde att svara på 

ett sätt så ett gemensamt tema gick att urskilja. Dessa svar utgör tillsammans en kategori, vilken 

jag här benämner Blattarnas uppfattning om hur svenskarna ser på dem, de övriga kategorierna 

benämns blattars fördomar mot svenskar, blattars fördomar mot blattar som talar 

standardsvenska och blattars fördomar mot blattar som talar för grov blattesvenska. 
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6.3.1 Blattarnas uppfattning om hur svenskarna ser på dem 

Lena säger att hon nästan dagligen får möta fördomar av människor som inte bor i förorten. ”Typ, 

att man … tror att alla som pratar som oss är problembarn och så” (Lena). Samuel menar att de 

med svenska som modersmål får fördomar mot blattesvenska och människor som använder sig av 

språket eftersom det förknippas med ”kriminella och invandrare” (Samuel). Johannes säger:  

”folk ser ner på oss, kallar oss för gatubarn eller gangsters, folk tror att bara 

för att man pratar så så e man dum” och att han ”märker ju folks blickar när 

jag och min kompisar är i stan till exempel och vi snackar eller hur folk 

skakar på huvudet. Man ser att folks blickar säger typ jävla blattar” 

(Johannes).  

Samuel svarar även han att ”man ses som en kriminell, invandrare, smutsig, annorlunda, vild” 

och att ”de kan … bli rätt så svårt att få jobb när man pratar blattesvenska på jobbintervjuer” 

(Samuel). Samuel menar att blattesvenskan skapar fördomar bland infödda svenskar, vilket enligt 

honom leder till att språket kan bli ett hinder för de som söker jobb eller vill skapa sig en framtid.  

6.3.2 Blattars fördomar mot svenskar 

Respondenternas svar om hur svenskar har fördomar mot blattar är synligt. Det är även tydligt att 

blattar också har fördomar mot svenskar som använder sig av multietniskt ungdomsspråk. Det 

innebär att även ”blattar som bor i orten” (Lena) har fördomar mot svenskar. Lena säger att det 

endast bör vara ”blattar som bor i orten” som ska använda sig av blattesvenska ”för det skulle 

liksom vara konstigt att höra en svensk säga walla man ba gå härifrån du vet inte ens vad det 

betyder. Fett konstig människa på gud (skrattar)”. Lena menar att de svenskar som inte är 

uppfödda i förorten men som ändå använder sig av multietniskt ungdomsspråk är ”konstiga” och 

att de inte förstår språket eftersom de inte har någon direkt koppling till gruppen, det innebär att 

personen saknar en grupptillhörighet. Lena förklarar sedan att de ”flesta är invandrare här … det 

är inte så att svenskar som bor ute i skogen pratar blattesvenska”. Lena menar då att svenskar 

som inte har någon samhörighet med individer som använder sig av multietniskt ungdomsspråk 

bör inte tala språket, då de inte förstår tanken eller den solidaritet som ligger bakom språket. Sara 

tycker att ”det låter fel och löjligt, det ska tillhöra blattar bara… det är vårt språk”.  

6.3.3 Blattars fördomar mot blattar som talar standardsvenska 

Roland tycker att det är jobbigt när vänner talar standardspråket som skiljer sig från multietniskt 

ungdomsspråk, han säger; ”vet du va ja tycker, när man pratar med kompisar de jobbigt, du ska 
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leka jävla Stureplan folk, du är blatte mannen, du ska dö som en blatte” (Roland). Här ser vi 

Rolands bemötande av andra människors språkliga kompetens. Roland har ett negativt 

bemötande då vännen böjer sig från normen, där alla ”blattar” ska tala ”blattesvenska” eftersom 

”dom som vet, dom vet” (Roland), ett ordspråk som antyder på att den som är född som blatte ska 

förbli så. 

Johannes säger ”har man vuxit upp i ett svenskt område så pratar man som en svensk men om 

man vuxit upp i till exempel en riktig förort och pratar så så spelar man bara över (Johannes). 

Johannes menar alltså att sättet man talar på beror på var man har vuxit någonstans, om man 

exempelvis är uppvuxen i Bergsjön och talar standardsvenska istället för blattesvenska så ”spelar 

man över” (Johannes), det vill säga att man försöker vara något/någon man inte är. Lenas svar på 

frågan visar på att även hon anser att de som inte följer ”blattenormen” ”spelar över” när hon 

säger ”asså jag tänker typ ”vadå skäms ni, varför leker ni svenskar för?” (Lena).  

6.3.4 Blattars fördomar mot blattar som talar för grov blattesvenska 

Sandra menar att fördomar mot de ungdomar som talar multietniskt ungdomsspråk finns, men att 

det inte är lika starkt från de som talar mer enligt standardsvensk norm. Vid en fråga om 

respondenten tror att det skapas fördomar mot de ungdomar som använder sig av blattesvenskan 

svarade Sandra ”Nä joo men asååå inte kanske att svenskar har de mot oss, för de så vanligt nu 

tror jag men att vi har fördomar mot oss själva. Förståru?”. För att Sandra skulle förklara sitt 

resonemang ytterligare valde jag att ställa en följdfråga som på något vis fick Sandra att tänka till. 

Här förklarades det att jag inte riktigt förstår vad respondenten menade med sitt tidigare svar och 

jag undrade om hon kunde förklara eller ge exempel. Efter någon minuts tänkande fick jag 

följande till svar: 

Ah asså, ibland tror jag, eller asså när jag hör killar speciellt prata så, så tänker jag att dom 

tycker synd om sig själva. Klart dom flesta av oss pratar så här, men vi kan byta också. 

Vissa som bor här kan inte prata fin svenska alls. O jag minns att jag haft en diskussion 

med en kille en gång om varför han alltid ska överdriva när han pratar så å varför han inte 

ba kan chilla me blattesvenskan å så sa han ba typ ’vi är ändå blattar, o vi förblir blattar, 

tror du de blir bättre ba för du pratar riktig svenska?’ (Sandra).  

Sandras killkompis menar att de fortfarande kommer att befinna sig i ett utanförskap i Sveriges 

samhälle på grund av hur de talar, var de kommer ifrån och var de bor. Sandras beskrivning av 
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konversationen gav en förståelse för att killkompisens svar visar på likheter mellan killkompisen 

och ungdomarna i Kotsinas (2005, s.239). Killkompisen menar att även om han talar 

standardsvenska kommer han fortfarande att vara den utstötte på grund av att han är ”blatte”.  Det 

medför en meningslöshet hos killkompisen vilket leder till att han inte vill försöka anpassa sitt 

sätt att tala till olika situationer som eventuellt kanske kan hjälpa honom i framtiden.  

Då jag fann Sandras attityd intressant ställde jag ytterligare en följdfråga; ”Vad tänker du när du 

hör hans resonemang?”, för att förstå vad hon själv känner när hon hör sin väns påstående om 

fördomarna mot ungdomar som använder sig av multietniskt ungdomsspråk. Sandra svarade då 

med en viss osäkerhet:  

Jag svarade inte på honom då för blev irriterad, men aså de ju klart att de blir bättre 

om du kan prata svenska än att du fortsätter prata blattesvenska med alla. Jag 

menar, han kan inte gå runt o säga att han inte blir accepterad av svenskarna, eller 

samhället, om han går på jobbintervju o säger ’Brosh’ ’Jani’ eller ’mannen’ till 

chefen. Tror att många av oss måste börja inse o acceptera att vi faktiskt bor i 

Sverige, vi som är födda här är svenskar, de ba vi som ska överdriva o tycka synd 

om oss själva o göra de värre för oss genom att se till att fördomar skapas mot oss. 

Asså de ba något jag tänkt på tidigare, tror de blev för långt svar (skrattar) 

(Sandra).  

Sandra menar att multietniskt ungdomsspråk kan vara både fördel och nackdel men det gäller att 

veta när man ska använda sig av olika språkliga varieteter. Hon menar alltså att människan är 

beroende av språket i varje situation som uppstår, därför gäller det att veta vilka språkliga 

varieteter man ska använda sig av. Hon säger att ”det kan va bra o dåligt, men tycker att vi borde 

dra ner på det ibland för att inte skrämma bort folk från oss, vi är fortfarande snälla även om vi 

pratar så (Sandra).  

6.4 Skiftet mellan standardsvenska och blattesvenska 

Respondenternas sätt att besvara huruvida de skiftar mellan olika språkvarieteter har jag lagt in i 

en huvudkategori. Utgångspunkten för denna huvudkategori är hur informanterna valt att samtala 

om, och på det sättet besvara, frågan. Av informanterna var det tre som valde att svara på ett sätt 

så ett gemensamt tema gick att urskilja. Dessa svar utgör tillsammans en kategori, vilken jag här 

benämner anpassning. 
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Rebecka säger att man som individ ”ändrar på hur man pratar beroende på vem man är med”. 

Hon säger att ”det passar inte alltid in … Det blir för annorlunda för den andra personen. Det är 

som att jag ska börja prata assyriska med en svensk, personen kommer inte förstå någonting. 

Därför måste man anpassa sig eller ändra på språket (Rebecka). Rebecka menar att det blir för 

annorlunda och obegripligt för den andra personen i ett samtal om man fortsätter att tala på ett 

sätt som man själv är van vid, exempelvis blattesvenska eller sitt modersmål. Det innebär även att 

det funkar på samma sätt för personer som inte talar svenska eller talar sämre svenska. Sandra 

säger att hon automatiskt byter språk när hon träffar på någon från sitt eget folk eftersom det 

”känns respektlöst att prata svenska med dom”. Jonny säger också att han anpassar sitt sätt att tala 

när det behövs för att undvika fördomar. Han säger: 

Jag tänker mer pååå när jag måste prata ren svenska, typ när jag måste prata med 

rektorn sååå använder jag inte min förorts dialekt utan ren svenska för att han inte 

ska ha fördomar. Asså en svensk som inte kan prata ren svenska är inte svensk 

anser många (Jonny).  

Sandra säger att när hon är med vänner talar hon multietniskt ungdomsspråk eftersom ”det händer 

ba, inget ja tänker på, de nästan givet att man ska prata så”. Sandra menar att när hon är med 

vänner talar hon blattesvenska utan att tänka på det, men när hon möter andra människor som inte 

talar multietniskt ungdomsspråk ändras hennes sätt att tala. Hon säger ”men när ja är me mina 

föräldrar eller lärare så tänker jag mycket på hur jag pratar” (Sandra). Här sker det en kodväxling 

hos Sandra som ändrar sin språkliga varietet beroende på vem hon talar med, då hon anpassar sitt 

sätt att tala efter hur hon tror att mottagaren bäst förstår henne.  

7. Diskussion  
Kapitlet är uppdelat i två avsnitt. Första avsnittet, Resultatdiskussion, fokuserar på studiens 

resultat i förhållande till det presenterade avsnittet Tidigare forskning. Andra avsnittet, 

Metoddiskussion, fokuserar på studiens styrkor och svagheter, det vill säga metodens fördelar och 

nackdelar.  

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur resultatet i studien kan förstås i relation till tidigare forskning. 

Diskussionen kommer att följa resultatets disposition, med några få ändringar där vissa kategorier 
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slås ihop för att en bättre diskussion kan äga rum. De kategorier som slås samman kommer att 

synliggöras i under-underrubrikerna.  

7.1.1 Konst 

I två av intervjuerna lyfts det fram att respondenterna anser att multietniskt ungdomsspråk är 

konst. En av respondenterna, Roland, säger om blattesvenskan ”det är konst”, och den andra 

respondenten, Sara, säger att blattesvenskan är ”som musik för öronen”. Roland menar att 

multietniskt ungdomsspråk sällan är språkfattigt eftersom ungdomarna i förorten kontinuerligt 

leker med språket. Det kan jämföras med Doggelito och Kotsinas som skriver att ungdomar leker 

med multietniskt ungdomsspråk kontinuerligt (Doggelito & Kotsinas, 2004, s.19). Roland och 

Sara menar att blattesvenska är något konstnärligt, då ungdomar i förorten har chansen att leka 

med språket precis som när de målar en bild, ”något vackert” (Sara) skapas. Här finns en 

koppling till Gunnarsdotter Grönberg som skriver att multietniskt ungdomsspråk inte är dialekter 

som blandas utan det är helt olika invandrarspråk som skapar blattesvenskan (Gunnarsdotter 

Grönberg, 2007, s.239f ). Respondenterna menar att blattespråket är en blandning av olika 

invandrarspråk och en typ av svenska som kan relateras till blattarnas olika bakgrunder. Det är 

alltså blandningen av flera invandrarspråk som gör det möjligt att ” leka med språket” (Roland) 

och att ”måla bilder” (Sara). Rolands och Saras uttalande kan även här jämföras med Doggelito 

och Kotsinas (2004, s.17) som menar att multietniskt ungdomsspråk är ett sätt för ungdomar i 

förorter att visa sin kreativitet och uttrycka sin humor.  

7.1.2 Brytning  

På grund av segregeringen är förorterna och blattarna av det lägre skikten i samhället, menar 

Jonny. Jonny säger att blattesvenskan är en dialekt, ett språk, som främst används av blattar i 

förorter och som lärs ut av vänner, familj och bekanta som befinner sig i området. Det kan 

jämföras med Kotsinas som skriver att multietniskt ungdomsspråk, blattesvenska, oftare används 

i storstäder och av ungdomar som kommer från samhällets lägre skikt (Kotsinas, 2003, s.14). 

Kotsinas menar även att multietniskt ungdomsspråk har lägre status på den språkliga skalan 

eftersom det är längre bort från det neutrala standardspråket (Kotsinas, 2000, s.166). Jonny 

tydliggör även att den brytning och dialekt som hörs i språket kan innebära ”nykomna människor, 

som pratar med fel grammatik eller dialekt”. Jonny menar att blattesvenska inte behöver ses som 

ett språk som ungdomar utvecklat utan det kan helt enkelt innebära att nyinkomna människor 

försöker lära sig det svenska standardspråket med hjälp av individer som bor i ett specifikt 
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område. Dock är inte inlärarspråk synonymt med multietniskt ungdomsspråk. Multietniskt 

ungdomsspråk och den blandning av språk, dialekter och brytning som uppstår används frivilligt 

av individer som bor i förorten. Inlärarspråk däremot innebär att inläraren möter svårigheter i ett 

språk som medför brytning, grammatiska fel och uttal under processen av inlärningen. Detta 

kallar respondenten för blattesvenska.  

7.1.3 Samhörighet och utanförskap 

I denna diskussion kopplas fyra kategorier ihop eftersom en diskussion kring samhörighet och 

grupptillhörighet också leder till en diskussion om ett utanförskap i samhället på grund av de 

fördomar som existerar, men också om konsekvenserna av detta utanförskap. De kategorier som 

relateras till varandra är samhörighet, grupptillhörighet, blattars uppfattning om hur svenskarna 

ser på dem och blattars fördomar mot blattar som talar för grov blattesvenska.  

Kotsinas menar att ungdomar använder sig av multietniskt ungdomsspråk för att känna 

samhörighet och en grupptillhörighet (Kotsinas, 2000, s.19). I studien är det synligt att ett flertal 

respondenter säger att språket skapar en samhörighet bland människor som befinner sig i samma 

område, det vill säga förort. Rebecka svar i undersökningen visar att språket får individer att 

känna ”som att de hör hemma någonstans man visar sin plats i samhället”. I detta fall är 

multietniskt ungdomsspråk ett medel för individer för att känna samhörighet med de människor 

som bor i samma förort som en själv. Att vara blatte och bo i förorten kan ibland innebära att man 

känner sig utanför i det svenska samhället. Johannes säger att blattespråket skapar ett utanförskap 

i samhället samtidigt som det skapar en samhörighet i förorten. Han menar att människor som 

inte bor i förorten ”ser ner på oss” eftersom blattar använder sig av multietniskt ungdomsspråk. 

Sandra säger i undersökningen att folk ”gör narr” av ungdomar som använder sig av 

blattesvenska och ”dumförklarar” dem. Detta menar även Kotsinas som skriver i sin 

undersökning att det sociala utanförskapet och fördomarna som ungdomarna lever i leder till att 

ungdomarna eventuellt låter bli att försöka passa in i det svenska samhället och dess normer 

(Kotsinas, 2005, s.239). Ungdomarna känner att de i slutändan ändå inte kommer att ses som 

svenskar på grund av var de kommer ifrån och var de bor. Kotsinas menar att ungdomar kommer 

att fortsätta tala ett multietniskt ungdomsspråk eftersom de oavsett kommer att mötas av 

svenskars fördomar (Kotsinas, 2005, s.239). 
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Under en av intervjuerna talade Sandra om hur en killkompis till henne fortsätter att tala 

blattesvenska på grund av de fördomar han dagligen får möta eftersom att han är en blatte från 

förorten. Sandra säger att killkompisen under en diskussion sa ”vi är ändå blattar, o vi förblir 

blattar, tror du de blir bättre ba för du pratar riktig svenska?”. Killkompisen anser alltså att han 

kommer befinna sig i ett utanförskap i Sverige oavsett hur han talar just på grund av var han 

kommer ifrån och var han bor någonstans. Det är tydligt att killkompisen i förhand stänger ute sig 

själv från det omgivande samhället istället för att ta ansvar för sin del i det utanförskap som 

skapas. Det vill säga att killkompisen också har ett ansvar och en roll att spela i de fördomar som 

skapas, och en chans att motverka det.  

Dock är det synligt att Sara, Johannes och Sandra känner på samma sätt som killkompisen då de 

säger att folk som inte är från förorten förknippar blattar med kriminalitet, våld och vildar. Det 

kan jämföras med Bijovet som visar att de med svenska som modersmål anser att multietniskt 

ungdomsspråk är hårt, kriminellt och allmänt dålig svenska (Bijvoet, 2002, s.65). Johannes säger 

i studien att han ser folks blickar när han talar blattesvenska utanför förorten, han säger att ”man 

ser att folks blickar säger typ jävla blattar”. Det utanförskap som ungdomarna känner i det 

svenska samhället leder till att ungdomarna eventuellt ger upp hoppet om att försöka passa in då 

de oavsett kommer att ses som de utstötta.  

7.1.4 Vi och dom  

I denna diskussion relateras tre kategorier till varandra eftersom jag anser att kategorierna är 

sammanlänkade och att en flytande diskussion kan äga rum. De kategorier som slås ihop är Vi 

och dom, blattars fördomar mot svenskar och blattars fördomar mot blattar som talar 

standardsvenska.  

Rolands säger att det ”känns FALSKT när svennar försöker prata som oss, det är ett skämt på 

riktigt”. Rebeckas sätt att svara på stämmer överens med Rolands påstående då hon säger att det 

är ”skit mobbat när svenskar försöker prata som oss”. Här kan vi finna en koppling till det 

Bijvoet skriver i sin undersökning om att individers attityder till ett språk, en dialekt och brytning 

som uppstår, inte nödvändigtvis innebär attityder till självaste språket (Bijvoet, 2013, s.131). Hon 

säger att det kan innebära att individer har en viss attityd till talaren som använder sig av en 

specifik språkvarietet (Bijvoet, 2013, s.131). I detta fall är respondenternas attityder inte riktade 

till blattesvenskan som används, utan till talaren som använder sig av blattesvenskan. Rebecka 
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menar att blattespråket ska tillhöra blattar som bor i förorten eftersom det är blattar som har 

utvecklat språket.  

Roland och Rebeckas svar visar att det finns en tydlig kategori Vi och Dom som konstrueras 

genom användandet av blattesvenskan. Respondenterna känner att språket är deras rättighet 

eftersom att det är blattar som utvecklat blattesvenskan. Rebecka säger ”dom har redan sin kultur 

o så, varför ska dom ta vårt?”. Johannes menar att blattesvenska är till för de människor som bor i 

en förort och som använder sig av språket dagligen. Han menar att folk som inte bor i förorten 

inte har någon direkt koppling till blattespråket som består av olika blandade invandrarspråk. 

Lena säger att det skulle vara ”konstigt att göra en svensk säga walla man ba gå härifrån du vet 

inte ens vad det betyder”. Återigen speglas attityder till talaren och inte till språket, det vill säga 

blattesvenskan, i sig. Einarsson skriver att individers attityder kan styra hur individerna talar och 

bemöter andra människors språkliga kompetenser (Einarsson, 2009, s.218). I studien är det 

tydligt att respondenternas attityder pekar på en viss negativitet gentemot människor som 

använder sig av multietniskt ungdomsspråk trots att de inte bor i förorten. Sara tycker att det 

”låter fel och löjligt, det ska tillhöra blattar bara”, hon säger att blattesvenskan är blattarnas språk, 

det vill säga att ingen utanför förorten förstår tanken bakom multietniskt ungdomsspråk.  

Attityder till talare är även synligt i respondenternas svar när de talar om hur blattar använder sig 

av standardspråket istället för blattesvenskan. Roland säger att det är jobbigt när blattar talar 

standardspråk eftersom det skiljer sig så pass mycket från ett multietniskt ungdomsspråk. Roland 

säger ”de jobbigt, de ska leka jävla Stureplan folk”, här menar Roland att de faktiskt är blattar 

och ska därför dö som blattar, de ska tala som resterande blattarna i förorten, de ska inte vika sig 

från normen. Rolands bemötande av andra människors språkliga varietet är negativ eftersom 

blatten som talar standardsvenska skiljer sig från resterande ungdomarna, han viker sig som sagt 

från normen. Johannes svarar att om man är uppvuxen i förorten och talar standardsvenska så 

anses man automatiskt ”spela över” av sina vänner. Lena säger att blattar som använder sig av 

standardsvenska ”spelar över” och hon ”tänker typ ’vadå skäms ni, varför leker ni svenskar 

för?’”. Einarsson skriver att en individs attityd till ett specifikt språkbruk har oftast att göra med 

individens åsikter och uppfostran (Einarsson, 2009, s.218f). Han menar att beroende på 

individens erfarenheter speglas de erfarenheter som hen har till ett språk. I studien synliggörs det 

att respondenternas attityder till blattar som använder sig av standardspråk är negativ. Det är på 
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grund av att ungdomar från förorten har vuxit upp och har erfarenheter av att alla blattar talar 

likadant.  

7.1.5 Skiftet mellan standardsvenska och blattesvenska  

Park skriver att kodväxling är ett vanligt fenomen som förekommer hos individer som är 

flerspråkiga (Park, 2004, s.297). Han menar att individer kan kodväxla i olika situationer och att 

det sker omedvetet. Det vill säga att flerspråkiga individer kan anpassa sitt språk till olika 

situationer beroende på vem de talar med. Detta kan jämföras med Rebecka som säger att man 

som person ”ändrar på hur man pratar beroende på vem man är med”. Rebecka menar att sättet 

man pratar på inte alltid passar in hos den man talar med. Hon menar att en person inte kommer 

att förstå någonting om man fortsätter att tala exempelvis assyriska med en svensk. Det blir 

obegripligt och för annorlunda för personen man har samtal med. Rebecka menar att man måste 

kunna anpassa sig till olika situationer för att kunna samtala. Sandra säger att hon automatisk 

växlar mellan olika språk eller språkvarieteter när hon träffar på närstående eller människor som 

talar samma språk, hon säger att det ”känns respektlöst att prata svenska med dom”. En annan 

jämförelse finner vi hos Einarsson som skriver om ackommodation, vilket innebär anpassning till 

individer man samtalar med (Einarsson, 2009, s.43). Sandra talar i studien om att hon kodväxlar 

mellan olika språkliga varieteter beroende på vem hon talar med. Sandra kodväxlar eftersom hon 

anpassar sitt sätt att tala beroende på hur hon tror att mottagaren bäst kommer att förstå henne.  

7.2 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras nackdelar och fördelar med den valda metoden. 

Då studien syftar till att fånga ungdomars svar och beskrivningar om attityder till multietniskt 

ungdomsspråk ansåg jag att semistrukturerade intervjuer som metod var lämpliga. 

Semistrukturerade intervjuer gav djupare förståelse för respondenters tankar och åsikter. 

Intervjuerna har även gett mig en möjlighet att se nya perspektiv och områden som jag tidigare 

inte tänkt på. Den valda metoden i studien har gjort det möjligt för mig att besvara 

forskningsfrågorna, se nya perspektiv av ämnet och komma in på nya forskningsområden.  

En enkätundersökning inom detta forskningsområde skulle också vara möjlig och en vanlig 

metod vid undersökningar av attityder till språk. I en enkätstudie skulle respondenterna vara fler, 

men svaren skulle vara kortare. Enkätundersökningen skulle kunna ge bredare resultat av 

frågeställningen men intervjumetoden ger en mer talande beskrivning. 
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Bilaga 1. 

Skriftligt samtycke till deltagandet i studien 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka ungdomars attityder till multietniskt ungdomsspråk 

och kodväxling som de så ofta använder sig av. Syftet är även att undersöka i vilka situationer 

som det multietniska ungdomsspråket och kodväxlingen uppstår i och vilka funktioner de har i 

språket.  

De kriterier som krävs för att delta i studien är följande: 

 Annat språk än svenska talas hemma.  

Intervjuerna kommer att spelas in, skrivas ner, och sedan transkriberas, delvis för att inga 

missförstånd ska uppstå, men också så att de små detaljerna som kan uppstå under intervjuerna 

inte försvinner i bakgrunden. Den information som samlats in från dig kommer att behandlas 

konfidentiellt, detta genom att hålla den inspelade intervjun på ett säkert ställe där endast 

forskaren har tillgång till materialet. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera dig i denna 

studie, detta genom att inte nämna ditt namn eller annan personlig information när som helst. 

Under hela intervjun, har du rätt att avböja att besvara en eller flera frågor på något sätt, och det 

finns inget behov av förklaring. Som deltagare i denna studie har du alltid rätt att avbryta 

deltagandet, och detta kommer inte att leda till några konsekvenser för dig. Det är mest ytterst 

viktigt att komma ihåg att ditt deltagande i denna studie är frivilligt. 

Tack för ditt deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ritta Racho Saado 

Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot gymnasieskolan.  

 

Härmed samtycker jag till deltagandet av studien 

 

 

Respondentens signatur  

 

 

 

Förälders signatur  
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Bilaga 2. 

Intervjuguide: 
 

Berätta lite om dig själv:  

 -Namn?  

 -Ålder? 

 -Vilket program läser du?  

 -Är du född i Sverige? 

 Vilka språk talar du? 

 Är dina föräldrar födda i Sverige eller utlandet? 

 

1. Intervjufrågor 

 

 Vad är blattesvenska för dig? 

 Vilka slangord använder du dig av oftare? 

 Pratar du blattesvenska med alla? 

 Tänker du på att du pratar blattesvenska eller händer det omedvetet? 

 Vilka anser du får eller ska använda blattesvenska? 

 Hur känner du när ”riktiga” svenskar använder blattesvenskan?  

o Tycker du att de har rätt att använda sig av blattesvenskan? 

 Vad tycker du om de som ”ska” prata blattesvenska istället pratar ”riktig” svenska? 

 Varför tror du att blattesvenskan mestadels används av ungdomar? 

 Varför tror du att blattesvenskan används så ofta i just det här området? 

 Tror du att det skapas fördomar mot de människor som använder sig av blattesvenskan? 

o På vilket sätt då? 

 Finner du några nackdelar med blattesvenskan? 

 Finner du några fördelar med blattesvenskan? 

 Vad tycker du i allmänhet om blattesvenskan? 

 Hur ofta använder du dig av annat språk än svenska? 

 I vilka situationer händer det att du använder annat språk än svenska? 

 Tycker du att blattesvenskan påverkar din vardag?  

o Kan du ge exempel? 

 Tycker du att man ska kalla språket för blattesvenska? 

o Om du själv ger språket en stämpel, vad hade det istället varit? 


