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Abstract  
 
Annie Talvitie Svedlin (2015). Attityder till uttalsvariationer (Attitudes to Accent Variations). 

Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 4-6, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences.  

 
The aim of this study is to investigate the attitudes to foreign accent of second language 

speakers and attitudes to multiethnic youth language. My research is based on reviewing 

articles made by different researchers. The articles have been analysed and compiled. The 

results of all the articles show a negative attitude toward second language speakers with 

foreign accent, but some foreign accents were judged more negative than other foreign 

accents. The results indicate a negative attitude toward the speaker and not so much the 

language. The study also shows that there is a negative attitude towards multiethnic youth 

language that says that multiethnic youth language is the same as if the speaker does not 

master the Swedish language. We need to prevent the attitudes toward foreign accent of 

second language speakers and young people who speak multiethnic youth language. We need 

to do this because no one should be treated differently based on how they speak. 
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1. Inledning 

 
Under 1990-talet hamnade Sverige i en lågkonjunktur och samtidigt hade Sverige en ökad 

flyktinginvandring (Marie Carlson, 2013). Björn Melander (2013) skriver att år 2011 var det 

1,6 miljoner svenska medborgare med utländsk bakgrund, alltså att de själva är födda 

utomlands eller att bägge föräldrarna är utrikesfödda och därför har Sverige blivit mer 

mångkulturellt och mångspråkigt. Detta menar han är en stor del av svenska befolkningen och 

vidare skriver han att det ofta hävdas att det talas cirka 200 olika språk i Sverige (Melander, 

2013). 

 

Melander (2013) förklarar att den stora ökningen av medborgare med utländsk bakgrund har 

bidragit till att det språkliga landskapet har förändrats. Vidare beskriver han att svenska 

språket allt oftare används som främmande- eller andraspråk och därför har inte svenskan 

samma roll nu som i en mindre mångspråkig kultur, där svenskan var det gemensamma 

språket i mötet mellan människor. Denna språkrikedom leder till att skolan och olika yrken 

måste anpassa sig till det multikulturella och mångspråkiga samhället (Melander, 2013).  

  

Att vara två- eller flerspråkig kan ses som positivt, men det förekommer att olika språk ger 

olika status. Anna-Karin Svensson (1998) skriver att personer som talar de stora 

världsspråken som engelska, spanska eller franska har en högre status än de personer som 

exempelvis talar kurdiska, turkiska eller rumänska.  

 

Det som många kan tycka är problematiskt är att många andraspråkstalare har en brytning 

eller uttalsvariationer när de talar svenska och att de då inte talar ”korrekt svenska”. Vad 

avgör egentligen om en person talar svenska ”korrekt”? Ska det vara ett ”felfritt” uttal och att 

melodin i språket är korrekt eller är det grammatiken som ska väga tyngst? 

 

Jag finner det intressant att undersöka detta ämne eftersom skolan idag är mer mångkulturell 

och lärare behöver kunskap om attityder till brytningar och uttalsvariationer.  
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Detta ämne är relevant för svenskämnet och även för alla andra ämnen eftersom språk är ett 

av de viktigaste verktygen vi har för att kunna kommunicera och samspela med andra och 

även då en viktig aspekt gällande lärandet. Skolverket (2011) poängterar vikten av hur 

kommunikation och språk har en stor betydelse för lärandet.  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga. (s. 9)  

Eftersom fler människor väljer att bosätta sig i Sverige där de använder sig av ett annat språk 

än svenska är det betydelsefullt att göra undersökningar kring språkattityder.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka attityder det finns kring 

uttalsvariationer i det svenska språket. 

2.1 Frågeställningar  
 

 Vilka attityder finns det till brytning och uttalsvariationer hos andraspråkstalare?  

 Vilka attityder finns det till multietniskt ungdomsspråk?
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3. Teoretisk bakgrund 
 
I denna teoretiska bakgrund presenteras en övergripande beskrivning av språket som ett 

socialt och kulturellt fenomen där det sociolingvistiska perspektivet står i fokus. Vidare 

presenteras de centrala begrepp som kommer att ha fokus i denna litteraturstudie. De centrala 

begreppen som presenteras är förstaspråk, andraspråk, främmandespråk, brytning, prosodi, 

dialekt, sociolekt och språkattityder.  

3.1 Språket som socialt och kulturellt fenomen 
 
Skolverket (2011) skriver i svenska (SV) 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar 

beroende på sociala sammanhang och medier. (s. 222).  

 

Skolverket (2011) poängterar att språket är ett av de viktigaste verktygen vi har för att 

kommunicera, tänka och lära. Vi människor utvecklar vår identitet genom språket och vi lär 

oss att förstå hur andra tänker och känner. Genom språket kan vi även uttrycka våra tankar 

och känslor. Det är viktigt att ha ett varierat språk för att kunna förstå och verka i ett samhälle 

där bland annat kulturer och språk möts.  

 
Catrin Norrby och Gisela Håkansson (2010) skriver att det alltid har funnits ett intresse för att 

se hur språket varierar. Under 1960-talet växte forskningsinriktningen sociolingvistik fram 

och det skedde i mötet mellan sociologi och lingvistik. Peter Trudgill (1974) skriver att innan 

denna forskningsinriktning kom till har språkvetenskapen ofta ignorerat sambanden mellan 

språk och samhälle. Vidare skriver Trudgill (1974) att sociolingvistik är en del av 

språkvetenskapen som ser språket som ett socialt och kulturellt fenomen.  

 

De sociolingvistiska studierna som genomfördes i början var stora studier med många 

deltagare. De tidigare sociolingvistiska studierna förändrades då forskare insåg att det var 

svårt att undersöka all språklig variation och därför började man begränsa forskningen till ett 

visst antal språkliga drag. Senare började man intressera sig för hur individer beter sig i olika 

talsituationer och med det menas att man såg social identitet som något som skapas och 

upprätthålls i interaktion (Norrby & Håkansson, 2010).  
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Eva Sundgren (2004) skriver att sociolingvistiken bygger på att undersöka förhållandet 

mellan språk och samhälle och det fokuserar även på den språkliga variationens sociala 

betydelse. Inom sociolingvistiken undersöker man det verkliga talet ur ett socialt 

sammanhang.  

 

Bengt Nordberg (2013) beskriver att det sociolingvistiska perspektivet har som utgångspunkt 

att betrakta språket och språkbruket i helhet men även på vissa delar av språkstrukturen. Det 

sociolingvistiska perspektivet ser språket som en del av vår personliga identitet. Nordberg 

(2013) skriver att alla individer har olika sätt att tala och resonera, det vill säga den språkliga 

varietet man uttrycker sig på. Det kan handla om enskilda ord som har en betydelse för 

individens identitet som kan skapa en bild av individen för omgivningen (Nordberg, 2013).  

 

3.2 Centrala begrepp 
 

 

Förstaspråk 

  

Enligt Nationalencyklopedin (http://ne.se, 23 april 2015) är förstaspråk en persons modersmål. 

Skutnabb-Kangas (1981, refererad i Svensson, 1998) skriver att modersmål kan ha olika 

definitioner och det kan exempelvis vara det första språket som en individ talar, dock finns 

det individer som lär sig två eller fler språk från början. Modersmålet kan även definieras som 

det språk som individen behärskar bäst. En annan definition kan vara det språk som används 

mest av individen och slutligen kan det vara det språk som individen identifierar sig med. I 

denna studie har jag har valt att använda mig av definitionen av förstaspråk som det språk 

som individen definierar sig med.  

 

Andraspråk 

 

Jan Einarsson (2004) skriver att andraspråk är ett språk som lärs in i individens naturliga 

miljö, precis som förstaspråket men det sker dock senare än förstaspråkets inlärning. NE 

(2015) beskriver att andraspråket ska kunna jämföras med förstaspråket till en viss del på 

både det sociala och det psykologiska planet eftersom andraspråket ska uppfylla individens 

kommunikationsbehov. Man kan även lära sig två språk samtidigt som barn. Detta kallas 

simultan tvåspråkighet, medan succesiv tvåspråkighet handlar om att barnet lär sig andra 

språk efter att modersmålet grundlagts. 

http://ne.se/
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Främmandespråk 

 

NE (2015) skriver att främmande språk kan jämföras med exempelvis svenska skolans 

tyskinlärning. Det tyska språket används inte i en naturlig kommunikation och är därför ett 

främmande språk och inte ett andraspråk. Einarsson (2004) kallar främmande språk ett 

kulturellt inlärt språk. 

 

Brytning 

 
Enligt Rober McAllister (2015) är brytning ”avvikelser från de konventioner som gäller för 

uttal, ordval och satsbyggnad i ett standardspråk eller i en lokal språkvariant.” 

(Nationalencyklopedin, http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brytning ).  

McAllister (2015) menar att avvikelserna i uttalet gör att infödda personer får ett intryck av 

att talaren som har avvikelser i uttalet är utländsk. Brytning syftar främst på avvikande 

språkrytm, språkljud och intonation. 

 

Olle Kjellin (2002) skriver att många andraspråkstalare ofta har en utländsk brytning. Han 

skriver även att vissa av andraspråkstalarna kan känna sig generade över sin brytning och de 

kan även känna att de inte kan visa sitt rätta jag på grund av den brytning de har.  

 

Sally Boyd och Gunlög Bredäng (2013) beskriver att brytning är 

 
Uttalsdrag hos en andraspråkstalare som avviker från talspåksnormen för andraspråket. De 

avvikande uttalsdragen kan bero på transfer från talarens förstaspråk men även på andra, 

exempelvis typologiska, förhållanden i andraspråkets ljudsystem.  (s. 438-439)  

 

Prosodi 

 

Bosse Thorén (2014) beskriver prosodi som språkets musikaliska sidor, det vill säga rytmen 

och melodin i språket. Olika språk har olika melodier och svenskans prosodi kan delas upp i 

betoning, längd, ton och stavelse. Vidare menar Thorén (2014) att man hör ljud olika 

beroende på vilket modersmål man har. Flera språk har varken betoning, ton eller längd som 

metod att ändra betydelse på ett ord (Thorén, 2014). Eva Gårding (1974) skriver att de 

prosodiska egenskaperna är viktiga för taluppfattningen och för förmågan att anpassa sig till 

sociala situationer. Om ett ord har en felaktig betoning kan det vara svårt att förstå ordet.  

http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brytning
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Dialekt och sociolekt 

 

Lars-Gunnar Andersson (2013) beskriver att dessa termer har som uppgift att beskriva den 

språkliga variationen i ett språk. Det finns inget språk där alla människor talar exakt likadant, 

utan det finns språkliga variationer överallt. Lars-Erik Edlund (2015) skriver att en dialekt är 

en språklig variant som talas inom ett visst geografiskt område av invånarna. Andersson 

(2013) skriver att termen sociolekt är ett relativt nytt begrepp som talar om att språkliga 

variationer även finns utifrån ett socialt perspektiv. Enligt Bengt Nordberg (2015) betyder 

sociolekt ”språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.” 

(http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociolekt ) 

 

Ellen Bijvoet och Kari Fraurud (2013) skriver om hur forskning inom området sociolekt 

kommit fram till att även kompis- och slangspråk hos ungdomar i flerspråkiga 

bostadsområden ingår i begreppet sociolekt. Det finns flera olika benämningar av denna typ 

av varietet och det är bland annat ungdomsspråk, förortsslang, multietnolekter och även den 

benämning jag kommer använda i denna studie, det vill säga multietniskt ungdomsspråk.  

Denna varietet handlar om att majoritetsspråket används av specifika etniska grupper som 

sedan skapar ett nytt språk på grund av migration (Bijvoet & Fraurud, 2013).  

 

Språkattityder 

 
Einarsson (2004) skriver att attityder till språk kan undersökas genom att lyssnare får bedöma 

tal från tvåspråkiga talare som säger samma sak på två olika språk i två olika inspelningar. 

Detta bedöms sedan på en semantisk different skala. Denna metod att undersöka 

språkattityder har visat fungera i flera olika forskningar. De visar att man bedömer 

exempelvis hur opålitlig eller pålitlig personen är genom att höra personen tala. Han beskriver 

även att språkattityder är något som ligger i grund för våra privata erfarenheter.  

 

Ann-Sofie Rosén (2015) skriver att en vanlig negativ attityd kallas fördomar och det handlar 

om att man identifierar egenskaper hos människor utifrån nationalitet eller kön, detta görs 

utan tillgänglig information. Det är viktigt att veta att en fördom ofta leder till 

diskriminerande behandling mot den eller dem fördomen är riktad emot. 

http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociolekt
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4. Metod 
 
 
Detta arbete är en studie där jag använt mig av ett systematiskt arbetssätt där jag sökt, kritiskt 

granskat och sedan sammanställt litteraturen inom det området jag valt att undersöka. 

Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) visar ett 

upplägg för en systematisk litteraturstudie som även jag följer i denna studie. 

 

 Motivera varför studien görs (problemformulering)  

 Formulera frågor som går att besvara  

 Formulera en plan för litteraturstudien  

 Bestämma sökord och sökstrategi  

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga 

rapporter  

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå  

 Analysera och diskutera resultat  

 Sammanställa och dra slutsatser (s. 32)  

4.1 Sökord och sökstrategier 
 

När jag började söka material till min litteraturstudie var min tanke att texterna kunde vara 

skrivna på både engelska och svenska. De texter jag valde att prioritera var de studier som är 

skrivna på svenska. Jag har använt mig av databaserna DiVA och google scholar. Genom 

DiVA har jag använt språkattityder som sökord och där fann jag antologin Eva Sundgren 

(2013) Sociolingvistik (red.). Denna sökning gav enbart elva träffar och fyra av dessa träffar 

ingick i Sociolingvistik och därför ansåg jag att denna antologi var av betydelse för min 

litteraturstudie och dess syfte. De kapitel som varit väsentligt för denna litteraturstudie är 

skrivna av Ellen Bijvoet (2013) och Anna Gunnarsdotter Grönberg (2013). 

 

Utifrån de valda författarna till bidragen i Sociolingvistik har jag sökt på författarnas namn för 

att se andra forskningspublikationer som kunnat vara till nytta för denna litteraturstudie. 

Genom att söka på Ellen Bijvoet på DiVA fick jag fram tidigare forskning hon gjort och jag
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använde dem jag hade möjlighet att få tag på och dessa var Ellen Bijvoet (2002), Ellen 

Bijvoet (1997) och Ellen Bijvoet & Kari Fraurud (2006). Däremot gav inte namnsökningen på 

Anna Gunnarsdotter Grönberg något relevant då hennes forskning mest berör svenska 

dialekter och det är inte av betydelse för denna litteraturstudie.  

 

Det fanns mer forskning av Bijvoet jag ansåg vara oväsentliga för min studie, då hon har flera 

forskningsstudier som undersöker det romska språket, finska språket och även ungas språk. 

Jag har valt att fokusera på hennes forskning som berör språkattityder och multietniskt 

ungdomsspråk eftersom det är mer betydelsefullt för mitt syfte.   

 

Bijvoet (2013) i antologin Sociolingvistik presenterar två tabeller på s. 141-142 på olika 

attitydundersökningar i Sverige. Där presenteras undersökningar av olika forskare som även 

jag tog del av. Namn på forskare som undersökt specifikt attityder till brytning var Laaksonen, 

Boyd, Bijvoet, Cunningham-Andersson, Fraurud & Torstensson. Genom 

litteraturhänvisningen kunde jag se de fullständiga titlarna på attitydundersökningarna. 

De presenterade attitydundersökningarna jag hittade via Bijvoet (2013) sökte jag vidare på 

genom google scholar och de jag fann var Una Cunningham-Andersson (1993), Tarja 

Laaksonen (1996) och Niklas Torstensson (2010).   

 

Genom Gunnarsdotter Grönberg (2013) fann jag en referens till Petra Bodén (2011). Denna 

forskare sökte jag vidare på via google scholar och fann då en forskningssammanställning av 

Källström och Lindberg (2011). I denna forskningssammanställning finns sammanlagt tolv 

olika studier och då bland annat Bodéns studie jag nämnde ovan. Jag gjorde en överblick av 

de olika studiernas syfte och de studier jag ansåg vara till nytta till min litteraturstudie var, 

utöver Bodéns studie även Roger Källström (2011). Genom sökningen på Petra Bodéns namn 

via google scholar fann jag även Petra Bodén (2004). Dessa valde jag att använda eftersom de 

berörde både attityder till brytning och attityder till multietniskt ungdomsspråk.  

Slutligen har jag även under hela denna systematiska sökning stött på ett namn och det är 

Ulla-Britt Kotsinas som flera av forskarna refererar till och då till stor del hennes äldsta verk. 

De som refererar till Kotsinas är bland annat Bodén, Bijvoet och Gunnarsdotter Grönberg. 

Genom att söka på Kotsinas via google scholar kunde jag hitta Invandrarsvenska som är en 

uppdaterad version av hennes tidigare Invandrare talar svenska. Den uppdaterade versionen 

har ett nytt kapitel som enbart berör det hon kallar ”Rinkebysvenska” och detta var av
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betydelse för en av mina frågeställningar som berör multietniskt ungdomsspråk.   

 
Det har alltså enbart skett en sökning med ett sökord som är relaterat till ämnesområdet. Det 

var en sökning på språkattityder på DiVA där urvalet slutade på elva träffar och som jag 

nämnde ovan ingick fyra av dessa träffar i antologin Sociolingvistik. Denna antologi ansåg jag 

vara av betydelse genom en översikt i innehållet där jag kunde konstatera att de kapitel som 

var relevanta för min studie var Bijvoet (2013) och Gunnarsdotter Gröndberg (2013). Dessa 

ansåg jag relevanta på grund av att dessa kapitel berörde mina frågeställningar om 

språkattityder och multietniskt ungdomsspråk.  

Vidare fann jag en presentation i Bijovet (2013) på flera attitydundersökningar. I denna 

presentation gjorde jag ett urval av de undersökningar jag ansåg vara passande till min studie. 

De undersökningarna jag valde var de som beskrevs som ”attityder till brytning”. En av dessa 

var Niklas Torstensson (2010) som innehåller fem olika ”case studys” varav en som varit i 

fokus i denna studie. Den studie jag valt att använda är den tredje studien som behandlar hur 

olika invandrargrupper bedöms gällande deras personliga egenskaper beroende på vilken 

brytning de har. De andra studierna var inte relevanta för mina frågeställningar då exempelvis 

en av studierna berörde hur en tingsrättsförhandling med en tolk för andraspråkstalaren kan 

bli problematisk. Detta berör inte mina frågeställningar och därför valdes denna studie bort.  

Genom Gunnarsdotter Grönberg (2013) fann jag en primärkälla som är forskningsöversikten 

av Källström och Lindberg (2011). Denna översikt innehåller tolv olika studier av olika 

forskare inom området språkvetenskap. I denna gjordes en övergripande översikt och i alla 

studierna granskades deras syften. Det var endast två som användes i resultatet i denna studie 

eftersom det var dem som jag ansåg var relevant material till mitt syfte.   

4.2 Validitet och Reliabilitet 
 
Har metoden en hög reliabilitet kommer resultaten att bli identiska vid alla mättillfällen. Det 

betyder även att olika forskare får samma resultat (Eriksson Barajas et al. 2013).  

Reliabiliteten i denna litteraturstudie garanteras genom en skildring av vad kunniga forskare 

skrivit i det berörda ämnesområdet. Den forskning som har undersökts i denna litteraturstudie 

är granskad och ger därför en hög reliabilitet. Däremot finns det en variabel som försvagar 

reliabiliteten och det är att denna undersökning som jag har gjort endast pågått under en 

kortare tid. Denna
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litteraturstudie hade troligtvis haft en högre reliabilitet om det funnits mer tid att systematiskt 

söka efter mer litteratur, göra urval och analysera materialet.  

 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) innebär validitet att bedöma metodens kapacitet att 

undersöka det som är menat att undersöka. Denna litteraturstudie har en validitet eftersom 

sökningarna som gjorts har gett mig tillräckligt med fakta för att kunna svara på 

frågeställningarna som formulerats. För att säkerställa validiteten finns det en sätt där man 

jämför min litteraturstudies resultat och jämför det med resultaten från den utvalda 

forskningen som använts.  

4.3 Analysera och diskutera resultatet 
 
Analysen sker genom en konstant jämförande metod. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att 

en konstant jämförande metod ofta används i grundad teori som engagerar sig i sociala 

händelser. Man har valt att fokusera på mänskligt beteende och sociala roller. Eriksson 

Barajas et al (2013) skriver att denna metod handlar om att ”Forskaren är intresserad av hur 

människor anpassar sitt beteende till andra, beroende på dessas beteenden och reaktioner.” (s. 

149). Det sker då en kategorisering av begrepp genom att hitta kopplingar mellan begreppen.  

Analysen startar med en översikt av de utvalda forskningsstudierna jag valt. I detta skede 

studerar jag hela studierna och arbetar fram en sammanfattning. Samtidigt görs en översikt 

och en genomgång av studierna som jag kategoriserar min studie utefter. Jag hittar kopplingar 

mellan attityder till brytning hos andraspråkstalare och attityder till multietniskt 

ungdomsspråk. I dessa kategoriseringar söker jag efter hur attityder uppkommer till olika 

uttalvariationer och även hur uttalsvariationer kan ändras i olika situationer. Genom hela 

forskningsprocessen sker datainsamlingen och analysen parallellt.
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5. Resultat  
 
I detta kapitel presenterar jag de forskningsstudierna jag använt som material och strukturen 

på resultatet är en kategorisering utifrån de utformade frågeställningarna. 

5.1 Undersökt material  
 
Anna Grönberg Gunnarsdotter (2013) Ungdomsspråk. I Sundgren, E (Red.), 

Sociolingvistik. Stockholm: Liber.  

 

Gunnarsdotter Grönberg har skrivit ett kapitel där ungdomsspråk presenteras ur olika 

perspektiv och därmed beskriver hon även multietniskt ungdomsspråk som är relevant för 

denna litteraturstudie. Gunnarsdotter Grönberg skriver om multietniskt ungdomsspråk utifrån 

tidigare forskning. 

Ellen Bijvoet (2002). ”Om nån börjar kaxa, jag börjar snacka fittjasvenska” 

Multietniskt ungdomsspråk- uppfattningar och attityder. KRUT, 2/2002.  

Artikeln som Ellen Bijvoet har gjort undersöker attityder till multietniskt ungdomsspråk hos 

infödda svenska ungdomar som inte talar multietniskt ungdomsspråk och även ungdomar som 

talar multietniskt ungdomsspråk. Bijvoet undersöker hur attityderna skiljer sig åt beroende på 

bakgrunden ungdomarna har.  

Ellen Bijvoet (1997). Hur allvarlig är brytning? Om attityder till invandrarsvenska. 

ASLA. 

Denna artikel har Bijvoet undersökt hur allvarlig brytning egentligen är. Hon visar att detta 

kan ses ur två perspektiv som är relationen mellan språk och identitet och det andra 

perspektivet är att jämföra den etniska betydelsen för majoritets- och minoritetsmedlemmar. 

Vidare fokuserar Bijvoet på språkattityder där hon presenterar betydelsen av språkattityder. 

Detta är en forskningsöversikt där hon presenterar och sammanställer tidigare forskning.   

Ellen Bijvoet & Kari Fraurud (2006) ”Svenska med något utländskt”. Språkvård, 3.  

Syftet med denna artikel är att tydliggöra vad det finns för olika typer av språkvarieteter. 

Bijvoet & Fraurud visar forskning som berör flerspråkiga miljöer och olika typer av 

språkvarieteter. Majoriteten av forskningen de använder är flera av deras tidigare 

forskningspublikationer. De har alltså gjort en forskningssammanställning av tidigare 

forskning av andra forskare men även av deras egen forskning. 
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Bijvoet, E. (2013). Språkattityder. I Sundgren, E (Red.), Sociolingvistik. Stockholm: 

Liber.  

 

Bijvoet skriver om begreppet attityd i detta kapitel, hon förklarar attitydbegreppet utifrån ett 

större perspektiv, men det hon sedan lägger fokus på är attityder till språk. Bijvoet 

sammanställer tidigare forskning inom ämnet och gör även en forskningsöversikt på svensk 

forskning inom språkattityder. Där presenterar och beskriver Bijvoet flera stora 

attitydundersökningar som gjorts i Sverige.  

Niklas Torstensson (2010) Judging the Immigrant: Accents and Attitudes, Umeå Studies 

in Cognitive Science, Umeå University:  Department of Language Studies.  
 
Denna avhandling undersöker hur invandrare i Sverige bedöms beroende på sin utländska 

brytning i olika situationer. Torstensson undersöker vilken bild människor får av en annan 

människa beroende på hur denna talar. Vidare undersöker han mer specifikt vilka attityder 

infödda talare har till personer med utländsk brytning. Torstensson vill forska i om talarna 

bedöms gällande deras förmågor och personliga egenskaper beroende på vilket förstaspråk de 

har.  

Petra Bodén (2004) A New Variety of Swedish?  Department of Scandinavian 

Languages and Department of Linguistics and Phonetics Lund University, Sweden. 

Denna studie undersöker om svenska med utländsk brytning är en ny varietet i det svenska 

språket. Bodén använder inspelningar från ett datamaterial från ett projekt som berör 

språkbruket bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.  

Petra Bodén (2011) Adolscents’ pronunciation in multilingual Malmö, Gothenburg and 

Stockholm. I Källström, R., & Lindberg, I (Red.), Young Urban Swedish. Variation and 

change in multilingual settings. Göteborg: Institution för svenska språket, Göteborgs 

universitet.  

Detta är en forskningssammanställning där flera forskare publicerat sina artiklar. Denna 

forskningssammanställning ingår i Göteborgsstudier i Nordisk Språkvetenskap 14. I just 

denna artikel undersöker Bodén hur uttalet i svenska ser ut hos ungdomar i tre av Sveriges 

största mångspråkiga städer. Bodén ville undersöka vilka skillnader det finns i uttalet 

beroende på vilken stad ungdomarna bor i. 
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Roger Källström (2011) Multiethnic youth language in reviews of the novel Ett öga rött. I 

Källström, R., & Lindberg, I (Red.), Young Urban Swedish. Variation and change in 

multilingual settings. (Göteborg: Institution för svenska språket, Göteborgs universitet.  

Detta är en forskningssammanställning där flera forskare publicerat sina artiklar. Denna 

forskningssammanställning ingår i Göteborgsstudier i Nordisk Språkvetenskap 14. Källström 

undersöker i denna studie hur recensenter kommenterar romanen Ett öga rött på grund av att 

romanen baseras på ett multietniskt ungdomsspråk. Han fokuserar på hur attityderna som 

recensenterna visar kan påverka synen på ungdomar som talar multietniskt ungdomsspråk.  

Tarja Laaksonen (1996) Ethnicity and person perception: judging personality, language 

and quality of voice from accented Swedish. Reports from the Department of 

Psychology Stockholm University. 

Rapporten undersöker hur lyssnare bedömer talarnas personlighet och språkfärdighet utefter 

deras etniska tillhörighet. Den etniska tillhörigheten har lyssnarna blivit informerad om, dock 

har Laaksonen manipulerat informationen kring talarnas etniska tillhörighet. Detta gjorde hon 

för att bedömningarna skulle kunna leda till ett annat resultat.  

Una Andersson-Cunningham (1993) Stigmatized pronunciations in non-native Swedish. 

Phonetic Experimental Research, Institute of Linguistics, University of Stockholm. 

I artikeln vill Cunningham-Andersson undersöka skillnaden mellan attityder till vissa etniska 

minoriteter och attityder till en viss brytning.  

Ulla-Britt Kotsinas (2005) Invandrarsvenska. Uppsala: Hallgren & Fallgren.   

Boken är en omarbetad version av Invandrare talar svenska av samma författare. Kotsinas tar 

upp hur invandrares svenska språk kan uppfattas som felaktig och inte tillräckligt ”korrekt”. 

Boken har fått ett nytt kapitel som berör vad hon kallar Rinkebysvenska och dess betydelse 

för Sveriges befolkning som idag är invandrare eller har utlandsfödda föräldrar.   

5.2 Attityder till brytning hos andraspråkstalare 

 
Dixon et al (2002, refererat i Ellen Bijvoet, 2013) skriver att människor bemöts på olika sätt 

om de talar standardvarietet eller om de talar icke-standard varietet. Vidare menar Edwards 

(1982, refererar Bijvoet, 2013) att standarsspråket värderas högre än icke-standard varieteter 

som exempelvis dialekter och uttalsvarieteter. Bijvoet (2013) beskriver att språk fungerar ofta 

som en identitetsmarkör genom att exempelvis språk, dialekt eller brytning visar vilken vår 
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grupptillhörighet är. Språkattityder finns överallt och det finns även attityder till brytning hos 

andraspråkstalare. Det finns idag en rådande uppfattning bland attitydforskare att attityder till 

olika språk som brytningar och dialekter inte är en attityd till själva språket i sig, utan det 

visar mer vilken syn vi har till talaren som har brytningen eller dialekten (Appel & Muysken 

1987:16; Giles et al. 1987:585; Garrett et al 2003:12, refererad i Bijvoet, 2013). Bijvoet 

(2013) skriver att attityder är något som man socialiseras in i som barn och då har föräldrarna 

den största inverkan att förmedla olika attityder till barnen. Senare i livet blir även skola, 

kompisar och media andra förmedlare av attityder.  

 

Flera av forskningsstudierna visar att olika brytningar bemöts på olika sätt. I Una 

Cunningham-Andersson (1993) visas det att infödda svenskar har en negativ attityd mot vissa 

invandrargrupper och dess brytning. Det visade sig finnas en negativ attityd till ett uttal med 

en viss brytning genom att det framkom att de ansåg dessa personer som mer outbildade och 

mer ovänliga. Om personen hade en brytning på tyska framstod hen som mer vänlig än en 

person som bröt på kurdiska. Det fanns även en mer negativ attityd till en persisk talare än en 

japansk talare trots att de hade lika många fonetiska fel i sina tal. Resultatet visar en 

signifikant skillnad där personerna som bedömde talarna ansåg att japanen var mer vänlig och 

mer utbildad än personen som bröt på persiska (Cunningham-Andersson, 1993). Hon skriver 

även att de unga infödda svenska personerna som bedömde talarna inte bedömde dem olika på 

grund av deras etniska bakgrund och där fanns det en förklaring och det var att unga svenskar 

ofta är mer toleranta mot invandrare och därför inte skiljer på etniska grupper (Cunningham-

Andersson 1993).  

 

Una Cunningham-Andersson och Olle Engstrand (1988 refererad i Bijvoet, 1997) menar att 

styrkan på brytningen påverkar till en mer negativ attityd hos svenskar. Även i denna studie 

påverkas inte attityden utifrån vilken etnisk bakgrund talaren har, utan det som skapar en 

negativ attityd gentemot talaren är hur stark brytning personen har (Cunningham-Andersson 

1993; Cunningham-Andersson & Engstrand 1988). Lyssnarna hade en mer negativ attityd ju 

starkare brytning talaren hade (Cunningham-Andersson & Engstrand, 1988, refererad i 

Bijvoet, 1997).
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Niklas Torstensson (2010) har gjort en avhandling inom samma ämnesområde som är 

närmare tiden, i denna avhandling har han bland annat undersökt attityder till brytning hos 

andraspråkstalare. De som bedömde dessa talare är unga universitetsstudenter med svenska 

som förstaspråk. Resultaten visar att studenterna dömer talarnas personlighetsdrag utefter om 

talaren har en utländsk brytning eller inte. Studien bygger på inspelningar av 70 olika 

personer med olika brytningar. Det som undersökts är de mest använda orden i svenska och 

brytningarna är fonetiskt granskade i detalj av Robert Bannert, med det menas att alla talare 

har samma antal fonetiska fel i det inspelade materialet, därför har alla talare samma 

förutsättningar att bedömas likvärdigt (Torstensson, 2010). Resultaten av studien visar att de 

personer som bryter på arabiska och serbokroatiska är de lägst rankade medan de högst 

rankade är de personer med amerikansk brytning.  

 

Lyssnarna bedömde även att de personer som hade en arabisk brytning ansågs ha lägre status, 

mindre makt, vara mindre solidariska och även att de har en lägre kompetens. Däremot ansåg 

lyssnarna att de talarna med amerikansk brytning hade en högre status och en större makt. 

Dessa resultat visar tydligt att vissa brytningar bedöms annorlunda jämfört med andra, 

eftersom personer med arabisk brytning och serbokroatisk brytning bedöms negativt i alla 

avseenden i denna undersökning. Torstensson (2010) menar att det finns en förklaring på 

detta då han menar att det inte är en negativ syn på språket i sig utan på folkgruppen som talar 

språket. Han skriver att det handlar om att många svenskar har en negativ inställning 

gentemot länder med muslimer då de är associerade med religiösa konflikter och 

nationalistiska konflikter (Torstensson, 2010).   

 

Laaksonen (1996) har gjort en studie som undersökt hur information om talarens etniska 

ursprung påverkar attityden kring personens språkfärdighet och personlighet. Laaksonen 

manipulerade informationen om den etniska tillhörigheten för att se om det på något sätt 

påverkade lyssnarens attityd kring talarens språkfärdighet och personlighet. Talarna sades 

komma ifrån Iran, Schweiz och Japan, vilket Laaksonen ansåg vara en bra utgångspunkt 

eftersom dessa tre länder har olika hög status och har olika kulturer. Resultaten visade att 

lyssnarna inte påverkades i bedömningen av talarnas personlighet av informationen om 

talarnas etniska bakgrund, men däremot fanns det en viss påverkan att information om den 

etniska bakgrunden påverkade bedömningen av språkfärdigheten.  
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5.3 Attityder till multietniskt ungdomsspråk 
 

Det är viktigt att skilja på svenska som andraspråk och multietniskt ungdomsspråk eftersom 

svenska som andraspråk handlar om att en individ med ett annat modersmål har börjat lära sig 

svenska och detta leder ofta till uttalsfel och grammatiska fel och det är individens modersmål 

som påverkar resultatet. Däremot är multietniskt ungdomsspråk en varietet som har växt fram 

i flerspråkiga miljöer bland ungdomar. Det kan vara både enspråkiga och tvåspråkiga. Det är 

ett samlingsbegrepp för exempelvis ”rinkebysvenska” eller ”blattesvenska” (Gunnarsdotter 

Grönberg 2013; Bijvoet & Fraurud 2006).  

 

Kotsinas (2005) skriver att den språkmiljö som barnen möter i mångkulturella områden skiljer 

sig från den språkmiljö som möter barn där majoriteten av befolkningen är infödda svenskar. 

Det är svårt för skolan att ge elever en tillräcklig svensk språkmiljö då lärare ofta använder en 

förenklad svenska eftersom de undervisar elever från flera länder. Kotsinas (2005) påstår att 

många drar slutsatsen att ungdomar inte kan svenska på grund att de inte talar ”riktig” 

svenska, utan de talar en annan slags svenska i invandrartäta områden. Vidare skriver hon att 

det handlar om att många personer med utländsk bakgrund lever i sådana områden, men det 

handlar även om de fördomar och det sociala utanförskapet dessa personer möts av och där 

ingår bland annat den höga arbetslösheten. Kotsinas (2005) påstår att ungdomarna på grund 

av det sociala utanförskapet har en mörk syn på sin framtid. Ungdomarna menar att det inte 

finns någon anledning att låta som en ”svensk” när de inte ses som svenskar på grund av sitt 

utseende, namn eller föräldrars bakgrund, trots att de är födda i Sverige och är svenska 

medborgare.  

 

Bijvoet (2002) skriver att multietniskt ungdomsspråk förekommer i förorter där många 

invandrare bor. Bijvoet har intervjuat ungdomar som inte talar multietniskt ungdomsspråk 

eller vistas bland multietniskt ungdomsspråk och hon har även intervjuat ungdomar som bor i 

förorter som använder och hör multietniskt ungdomsspråk dagligen. Det är delade 

uppfattningar om vad multietniskt ungdomsspråk är och det beror på språkattityder. Personer 

som inte använder sig av varieteten menar att det är mycket slang, det har ett ryckigt och hårt 

uttal med syntaxfel och även många grammatiska fel. De menar även att det enbart talas av 

personer med utländsk bakgrund. Hos de intervjuade som är infödda svenska ungdomar finns 

en negativ attityd gentemot multietniskt ungdomsspråk då det ofta förknippas med psykiska 

och ekonomiska problem och även kriminalitet.  
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Bijvoet (2002) skriver att personer som lever i förorter och dagligen kommer i kontakt med 

varieteten menar att det oftast används av talare från 6 år till runt 20 år, och de menar att man 

slutar med det när man blir äldre. Vidare skriver Bijvoet (2002) att multietniskt 

ungdomsspråk talas kompisar emellan och att det blir som ett ”kompisspråk”. Även Petra 

Bodén (2011) menar att multietniskt ungdomsspråk har som ändamål att användas som ett 

gruppspråk eller som identitetsmarkör vänner emellan.  

 

Roger Källström (2011) har gjort en studie där det i media tydliggörs att det finns en viss 

negativ attityd mot multietniskt ungdomsspråk. Efter att Khemiris debutroman Ett öga rött 

släppts var det många litterära recensenter som var kritiska till språket som användes i 

romanen. Språket som användes var multietniskt ungdomsspråk och recensenterna imiterade 

ofta språket i recensionerna och kommenterade även med ord som ”rinkebysvenska” 

och ”blatte”. Denna typ av kritik gjorde att det multietniska ungdomsspråket användes på ett 

sätt där de skämtade på multietniska ungdomars bekostnad. De framställde även varieteten 

som att den har en mycket lägre stilnivå. Källström (2011) skriver att detta beror på att 

recensenterna ofta har homogen, västerländsk bakgrund och därmed saknar de ofta erfarenhet 

av flerspråkiga förorter. Detta leder till en fördomsfull och orättvis bedömning dels av 

romanen Ett öga rött, dels mot multietniska ungdomar och det språk som används av dem.   

Däremot talas multietniskt ungdomsspråk av personer med svensk bakgrund och detta beror 

på att dessa personer lever i förorterna där multietniskt ungdomsspråk används dagligen. 

Gunnarsdotter Grönberg (2013) beskriver detta som en likhet med bidialektalitet där en 

individ exempelvis växlar från standardnära svenska till traditionellt orsamål när hen träffar 

exempelvis mormor och morfar i Orsa. På samma sätt ändrar infödda svenskar från 

multietniskt ungdomsspråk bland vänner i korridorerna på skolan till standardsvenska hemma 

med föräldrarna (Gunnarsdotter Grönberg, 2013). De personer som Bijvoet intervjuat i sin 

studie menar att de personerna med svensk bakgrund som använder denna varietet, använder 

den på grund av att de vill passa in i gruppen (Bijvoet, 2002).  

 

Bodén (2004) undersöker om svenska med utländsk brytning är en ny varietet av svenska 

språket, resultatet visar att vissa svenska ungdomar med svenskfödda föräldrar talade 

multietniskt ungdomsspråk. Resultaten visade att det fanns en statistisk signifikant majoritet 

på 65 % som ansåg att denna person talade multietniskt ungdomsspråk när hen talade med sin 
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kompis. Vidare visar resultaten att när samma person talade med en vuxen fanns en statistisk 

signifikant majoritet på 68 % som ansåg att hen inte talade multietniskt ungdomsspråk (Bodén, 

2004). Det tyder på att vissa personer med svenska som förstaspråk även talar multietniskt 

ungdomsspråk men att de även kan växla mellan de olika varieteterna. Bodén (2004) skriver 

att multietniskt ungdomsspråk används i situationer vid interaktion mellan kompisar men 

oftast inte i interaktion med vuxna.  

 

Bodén (2011) är en likande studie som undersöker svenskt uttal i tre mångspråkiga städer i 

Sverige, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna studie visar att multietniskt 

ungdomsspråk har en relation till utländsk brytning, dock visar resultatet att 4 av 24 talare 

som klassificerades som talare av multietniskt ungdomsspråk var svenskfödda och enspråkiga. 

Att multietniskt ungdomsspråk är en ny varietet i svenska språket är något problematiskt 

eftersom varieteten skiljer sig utifrån vilken stad man är i. Bodén (2011) visar i sin studie att 

ungdomar som talar multietniskt ungdomsspråk i Malmö, Göteborg och Stockholm inte är en 

homogen grupp, utan det är mer en social konstruktion där olika talare skiljs åt beroende på 

erfarenheter och sociala bakgrunder.  

 

Andersson (1989, refererad i Bijvoet, 2013) påstår att en ”förtäckt prestige” förknippas med 

tuffhet, styrka och sportighet. Bijvoet (2013) beskriver att detta handlar om att en icke-

standardvarietet har lägre prestige än standardvarieteten, men att icke-standardvarieteten kan 

ha en förtäckt prestige. Detta menar även Bijvoet (2002) där ungdomarna i studien förklarar 

att de använder multietniskt ungdomsspråk för att markera vilka de är vid bråk med svenskar. 

De intygar att detta är en användbar metod att ”skrämma” svenskar (Bijvoet, 2002). När 

denna icke-standardvarietet används på detta sätt har språket en ”förtäckt prestige”.  

 

Bijvoet & Fraurud (2006) skriver att en språklig begränsning som multietniskt ungdomsspråk 

finns hos både enspråkiga och tvåspråkiga och även hos låg- och högutbildade. De menar 

även att multietniskt ungdomsspråk inte behöver betyda att individen talar dålig svenska, utan 

dålig svenska handlar om att individen inte fastnar i den varieteten, utan kan anpassa språket 

utifrån vilken situation individen befinner sig i. Vidare menar Bijvoet & Fraurud (2006) att 

det krävs en attitydförändring kring brytning och nya sociolekter eftersom invandrarsvenska 

ofta kopplas samman med låg status och även att man som individ talar ”dålig svenska” om 

man talar med en viss brytning eller talar multietniskt ungdomsspråk.
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5.4 Resultatsammanfattning 
 

Under denna rubrik följer en sammanfattning av det mest centrala i resultatet.  

5.4.1 Attityder till brytning hos andraspråkstalare 

 
Attityder till uttalsvariationer som brytning eller dialekter handlar om en attityd till talaren 

och inte själva språket. (Bijvoet, 2013; Cunningham-Andersson, 1993; Cunningham-

Andersson & Engstrand, 1988).  

 

Talarna bedöms olika beroende på vilken typ av utländsk brytning de har. Det framkommer 

att personer som talar svenska med kurdisk, turkisk eller arabisk brytning ofta uppfattas som 

mindre vänliga, mindre solidariska, att de har en lägre kompetens och att de har en lägre 

status (Cunningham-Andersson, 1993; Torstensson, 2010). Däremot visar forskningen att 

brytning inte påverkar uppfattningen av talarens personlighet om lyssnaren visste talarens 

etniska bakgrund (Laaksonen, 1996). 

  

5.4.2 Attityder till multietniskt ungdomsspråk 

 
Multietniskt ungdomsspråk förekommer ofta i bostadsområden där det lever flerspråkiga 

individer (Bijvoet, 2002; Gunnarsdotter Grönberg, 2013; Bijvoet & Fraurud, 2006; Kotsinas 

2005). Det framkommer även tydligt att det finns en negativ attityd hos infödda svenskar mot 

multietniskt ungdomsspråk som många anser vara detsamma som ”dålig svenska” (Källström 

2011; Bijvoet, 2002; Bijvoet & Fraurud, 2006).  

 

De påstår att multietniskt ungdomsspråk är ett ”kompisspråk” som används i interaktion 

kompisar emellan, men att ungdomarna som talar denna varietet kan växla och tala 

annorlunda till en vuxen eller en lärare exempelvis. Multietniskt ungdomsspråk kan även 

användas av ungdomar som är svenskar med svenskfödda föräldrar och där motbevisas en 

negativ attityd som säger att multietniskt ungdomsspråk och ”dålig svenska” är i relation till 

varandra (Bijvoet, 2002; Bijvoet & Fraurud, 2006; Bodén, 2011; Gunnarsdotter Grönberg, 

2013).  
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Däremot tar Kotsinas (2005) upp den mörka sida med denna varietet där ungdomar i 

flerspråkiga bostadsområden inte känner hopp om framtiden. De känner att det inte finns 

någon anledning att lära sig ett mer ”korrekt” svenskt språk eftersom de lever i ett socialt 

utanförskap på grund av deras utseende, namn eller föräldrar bakgrund, trots att de är födda i 

Sverige och har svenskt medborgarskap.  
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6. Diskussion 
 
Nedan följer en diskussion av resultatet, med utgångspunkt i de två frågeställningar som 

utformats. Sedan kommer en metoddiskussion och avslutningsvis kommer en avslutande 

reflektion av denna litteraturstudie. 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Utifrån denna litteraturstudie tydliggörs det att olika slags utländska brytningar bedöms på 

olika sätt, exempelvis bedöms en andraspråkstalare med arabisk brytning att de har mindre 

makt och längre status än en andraspråkstalare med amerikansk brytning (Torstensson, 2010). 

Resultatet visar även att vissa andraspråkstalare bedöms som mer ovänliga och mer 

outbildade än andra beroende på vilken utländsk bakgrund de har (Cunningham-Andersson, 

1993).  

 

Den tidigare forskningen visar att fördomar skapas ofta genom att man identifierar egenskaper 

hos personer utifrån deras nationalitet (Rosén, 2015). Detta leder i sin tur ofta till 

diskriminering av den person som blir utsatt för fördomarna. Resultatet visar att det finns en 

negativ attityd till de personer som talar svenska med en utländsk brytning och alltså inte en 

negativ attityd till själva brytningen. Detta är problematiskt eftersom det skapar fördomar som 

inte borde existera. Något som studien visar är inställningen gentemot vissa brytningar 

handlar om att många svenskar har en negativ inställning till muslimer då de ofta förknippas 

med religiösa och nationalistiska konflikter (Torstensson, 2010).  

 

Studien visar att negativa attityder finns och att attityderna även skiljer sig åt beroende på 

vilken brytning talaren har. Utifrån detta kan man påstå att den brytning man har kommer att 

avgöra hur man blir behandlad i samhället. Detta är ett problem för personer med utländsk 

bakgrund. Som flera av forskarna poängterar så behöver attityder till brytning motverkas.  

 



26 
 

Denna litteraturstudie visar att multietniskt ungdomsspråk är ett kulturellt betingat språk. De 

olika kulturerna möts i invandrartäta bostadsområden och för att kunna göra sig förstådda har 

ungdomar skapat ett språk där deras olika kulturer och förstaspråk möts på olika sätt. Detta 

stämmer överens med hur sociolekt beskrivs i den teoretiska bakgrunden, där den tidigare 

forskningen visar att sociolekt handlar om att en viss social grupp skapar ett gemensamt språk 

(Nordberg, 2015).  

 

I den teoretiska bakgrunden visar tidigare forskning att inom begreppet sociolekt ingår 

kompis- och slangspråk (Bijvoet & Fraurud, 2013). Denna litteraturstudie visar att det finns 

en negativ syn på multietniskt ungdomsspråk (Bijvoet, 2002; Källström, 2011). Det finns en 

negativ attityd mot multietniskt ungdomsspråk och detta är inte rättvist mot dessa ungdomar 

eftersom ett ungdomsspråk inte ses som lika negativt. Denna studie pekar även på att ett 

multietniskt ungdomsspråk är ett kompisspråk som används av ungdomar i interaktion med 

kompisar (Bodén, 2011; Bijvoet, 2002). Detta kan till viss del kopplas samman med 

forskningen från den teoretiska bakgrunden som menar att multietniskt ungdomsspråk skapas 

genom att vissa etniska grupper skapar ett nytt språk på grund av migration (Bijvoet & 

Fraurud, 2013). 

 

Denna litteraturstudie visar på en attityd som menar att det multietniska ungdomsspråket är ett 

tecken på en markering för ett socialt utanförskap där ungdomar har svårt att se ljust på 

framtiden på grund av sitt utseende, bakgrund och etniska tillhörighet, trots att de är svenska 

medborgare och födda i Sverige (Kotsinas, 2005). Alltså kan det beskrivas som att ungdomar 

lever i invandrartäta bostadsområden skapar sig en gemenskap som visar att de håller ihop 

och släpper in de individer som känner samma slags utanförskap i det svenska samhället 

genom att tala multietniskt ungdomsspråk.  

 

I den tidigare forskningen beskriver Andersson (2013) att det inte finns något språk där alla 

människor talar likadant. Han menar att språkliga variationer finns överallt. Det är viktigt att 

förstå att ett multietniskt ungdomsspråk är just ett kompisspråk och inte ett språk som 

används i alla situationer. Denna studie tydliggör att många använder en slags varietet när de 

talar med vänner och en annan varietet när de talar med vuxna (Boden, 2011).  
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Sammanfattningsvis har resultaten i denna studie visat sig vara användbara då attityder till 

olika brytningar finns och för att förebygga dessa negativa attityder bör det första steget i den 

riktningen vara att arbeta mer med värdegrunden i skolan för elever men även hos lärare.  

 

Studiens resultat har även visat att negativa attityder finns mot ungdomar som talar 

multietniskt ungdomsspråk och därför är det betydelsefullt att lärare och vuxna bär med sig 

det faktum att inte döma dessa ungdomar utifrån vilket varietet de talar med till sina vänner 

utan utgå ifrån att de växlar mellan olika varieteter beroende på vilken situation de befinner 

sig i.  

6.2 Metoddiskussion 
 

Frågeställningarna har under hela arbetet varit desamma och därför har sökningen fortskridit 

smidigt eftersom jag visste vilken slags forskning jag behövde. Denna litteraturstudie började 

med att söka efter forskning som var relevanta för denna studie. Det mesta av forskningen 

identifierades genom att se vad andra forskare refererat till. Jag har inte använt vissa specifika 

sökord under sökningen, utan jag har istället använt mig av andra forskares 

referenshänvisningar. Detta har lett till att jag tagit del av den forskning som oftast redan 

används i många forskningsstudier och detta kan ses som positivt eftersom forskning oftast 

bygger vidare på redan genomförd forskning och även då detta breddar redan genomförd 

forskning. Däremot kan jag gått miste om många forskningsstudier som kunnat vara till nytta 

för denna litteraturstudie eftersom att jag inte använt fler specifika sökord i olika databaser. 

Sökningen hade istället kunnat ske genom fler databaser där även internationell forskning 

visar vilka generella attityder det finns till utländsk brytning, men jag har till stor del tagit del 

av den forskning som handlar om vad infödda svenskar har för attityder till utländska 

brytningar. Flera av studierna är dock skrivna på engelska och därmed användbara på ett 

internationellt plan.  

 

Under tiden jag genomförde sökningarna insåg jag snabbt att mycket av forskningen som 

fanns inte var tillgänglig i fulltext och för att en artikel ska vara tillgänglig i fulltext krävs det 

att Örebro universitet prenumererar på den specifika tidskriften där studien finns. Detta ledde 

till att flera studier var svåra att få tag på via internet. Det var även flera forskningsstudier 

som inte var tillgängliga på grund av att det var för gamla och att det enbart fanns i 

pappersversion. 
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Detta kan ha lett till att jag gått miste om flera forskningsstudier som kan ha varit 

betydelsefulla för mina forskningsfrågor. Sammanfattningsvis kan det vara av värde att vid en 

eventuell framtida litteraturstudie använda sig av mer internationell forskning som visar hur 

språkattityderna ser ut i andra länder och för att göra det krävs en bredare sökning.  

6.3 Avslutande reflektion 
 
Denna litteraturstudie har skapat en större medvetenhet i hur attityder till brytning hos 

andraspråkstalare och attityder till multietniskt ungdomsspråk ser ut. Jag har fått en större 

förståelse för vilka attityder det finns till de individer som talar med olika uttalsvariationer. 

 

Forskning visar att negativa attityder finns mot personer med utländsk brytning eller som talar 

ett multietniskt ungdomsspråk och att detta beror på synen på talaren. Detta har fått mig att 

förstå vidden med att försöka motverka attityder som finns på grund av människors bakgrund 

eller etniska tillhörighet. Därför har jag insett det viktiga i att man som lärare ska få möjlighet 

att få mer kunskap kring vilka orsakerna är att barn- och ungdomsgrupper har en brytning 

eller har olika uttalsvariationer.  

 

Det är även viktigt att man som lärare bedriver en rättvis undervisning där man ger elever 

med utländsk bakgrund en tillräckligt stimulerande språklig miljö. Som Bodén (2011) skriver 

är det lätt hänt att läraren använder en alldeles för enkel svenska på grund av att många elever 

talar olika språk. Därför är det viktigt att man som lärare använder svenska språket på ett sätt 

där alla får möjlighet att vara i en tillräckligt utvecklande språklig miljö.  

 

För att få möjlighet att motarbeta negativa attityderna krävs det först och främst att läraren 

inte har förutfattade meningar om andraspråkstalare och dess eventuella brytning eller 

ungdomar som talar multietniskt ungdomsspråk. Sedan krävs det att lärare tar del av ny 

forskning kring området och även strävar efter en förändring.  Det är även viktigt att man som 

lärare kommer in med en attityd att alltid förstärka styrkorna hos de elever som kanske inte 

talar vad som samhället anser ”korrekt svenska”. Andraspråkstalare kan ha samma förmåga 

att exempelvis formulera sina känslor eller uttrycka sina tankar som infödda svenskar har. För 

att göra det krävs inte ett ”korrekt uttal” och då bör man som lärare ta tillvara på det och 

arbeta vidare med elevens styrkor



29 
 

7. Referenslista 
 
Barajas Eriksson, K., Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.  

 
Bijvoet, E., & Fraurud, K . (2013). ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig 

variation i dagens flerspråkiga Sverige. I Hyltenstam, K., & Lindberg, I (Red.), Svenska 

som andraspråk- I forskning, undervisning och samhälle (s. 369-396). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Boyd, S., & Bredänge, G . (2013). Attityder till brytning – Exemplet utländska lärare i 

svenska skolor. I Hyltenstam, K., & Lindberg, I (Red.), Svenska som andraspråk- I 

forskning, undervisning och samhälle (s. 437-458). Lund: Studentlitteratur.  

 

Edlund, L-E. (2015). dialekt. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-04-21 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dialekt 

 

Gårding, E. (1974). Prosodi. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-04-23 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/prosodi  

 

Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan. Teori och metodik för språkundervisningen. 

Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

 

McAllister, R. (2015). brytning. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-04-21 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brytning   

 

Melander, B. (2013). Språkpolitik och språkvård. I Sundgren, E (Red.), Sociolingvistik (s. 

325-349). Stockholm: Liber.  

 

Nationalencyklopedin [NE]. (2015). Andraspråk. Hämtad 2015-04-21 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andraspråk 

 

Nationalencyklopedin [NE]. (2015). Förstaspråk. Hämtad 2015-04-21 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förstaspråk  

 

Nordberg, B. (2015). Sociolekt. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-04-23 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociolekt  

 

Nordberg, B. (2013). Vad är sociolingvistik?. I Sundgren, E (Red.), Sociolingvistik (s. 13-37). 

Stockholm: Liber.  

 
Norrby, C., & Håkansson, G. (2010). Introduktion till sociolingvistik. Falun: Norstedts. 

 

Rosén, A-S. (2015). Attityd. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2015-04-23 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd  

 

Sundgren, E. (2004). Språklig variation och förändring. Exemplet Eskilstuna. Lund: 

Studentlitteratur.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dialekt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/prosodi
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brytning
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andraspråk
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förstaspråk
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociolekt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/attityd


30 
 

Svensson, A-K. (1998). Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thorén, B. (2014). Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Vulkan.  

 

Trudgill, P. (1974). Språk och social miljö. En introduktion till sociolingvistiken. Stockholm: 

Norstedts.  

 

 

Referenslista över studier som utgör studiens forskningsmaterial:  

 
 

Andersson-Cunningham, U. (1993). Stigmatized pronunciations in non-native Swedish. 

Phonetic Experimental Research, Institute of Linguistics, University of Stockholm, 17, 

81-106.   

Bijvoet, E. (2002, maj). ”Om nån börjar kaxa, jag börjar snacka fittjasvenska” Multietniskt 

ungdomsspråk- uppfattningar och attityder. KRUT, 2/2002(106), 56-71.  

Bijvoet, E. (1997). Hur allvarlig är brytning? Om attityder till invandrarsvenska. ASLA, 23(1), 

16-28.  

Bijvoet, E. (2013). Språkattityder. I Sundgren, E (Red.), Sociolingvistik (s. 122-151). 

Stockholm: Liber.  

Bijvoet, E., & Fraurud, K (2006, juli). ”Svenska med något utländskt”. Språkvård, 3. 

Tillgänglig  

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b551696/1398151024

496/Språkvård+2006-3.pdf 

Bodén, P. (2004). A New Variety of Swedish?  Department of Scandinavian Languages and 

Department of Linguistics and Phonetics Lund University, Sweden, 475-480. 

Bodén, P. (2011). Adolscents’ pronunciation in multilingual Malmö, Gothenburg and 

Stockholm. I Källström, R., & Lindberg, I (Red.), Young Urban Swedish. Variation and 

change in multilingual settings. (s. 37-40). Göteborg: Institution för svenska språket, 

Göteborgs universitet.  

Grönberg Gunnarsdotter, A. (2013). Ungdomsspråk. I Sundgren, E (Red.), Sociolingvistik (s. 

236-267). Stockholm: Liber.  

Kotsinas, U-B. (2005). Invandrarsvenska. Uppsala: Hallgren & Fallgren.   

Källström, R. (2011). Multiethnic youth language in reviews of the novel Ett öga rött. I 

Källström, R., & Lindberg, I (Red.), Young Urban Swedish. Variation and change in 

multilingual settings. (s. 125-148). Göteborg: Institution för svenska språket, Göteborgs 

universitet. 

 

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b551696/1398151024496/Språkvård+2006-3.pdf
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.42699e142b734b551696/1398151024496/Språkvård+2006-3.pdf


31 
 

Laaksonen, T. (1996). Ethnicity and person perception: judging personality, language and 

quality of voice from accented Swedish. Reports from the Department of Psychology 

Stockholm University, 814, 1-20.   

Torstensson, N. (2010). Judging the Immigrant: Accents and Attitudes (Doktorsavhandling, 

Umeå Studies in Cognitive Science, ISSN 1654-2568 ; 7). Umeå University:  Department of 

Language Studies. Tillgänglig: http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A282735&dswid=1593



32 
 



33 
 

 


