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Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka attityder rektorer, 

lärarstuderande och invånare i Malmö har till det multietniska ungdomsspråket 

rosengårdssvenska. Undersökningen är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer 

utifrån en frågeguide (bilaga 1). Resultatet visar att 10 av de 15 informanterna i 

studien anser att rosengårdssvenska är en dialekt mest talad av invandrarungdomar. 

Rosengårdssvenska är inte en brytning för då skulle personernas modersmål 

ofrivilligt bryta igenom utan istället är ungdomar väl medvetna om vilka språkliga fel 

de gör. Rosengårdssvenska är en blandning av svenska och andra språk talad av 

ungdomar. Därför är multietniskt ungdomsspråk en bra term för detta. Mina resultat 

visar att den populära fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic har påverkat attityden till 

rosengårdssvenska positivt. Även svenska ungdomar som inte kommer från 

Rosengård talar rosengårdssvenska eftersom de ser upp till honom.   

 

Nyckelord: Attityd, förortsslang, brytning, dialekt och multietniskt ungdomsspråk.
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Förord 

Detta arbete har varit mycket givande och intressant att göra. Studien har lärt mig 

väldigt mycket om olika attityder till dagens ungdomsspråk och hur det varit genom 

tiderna. Jag vill tacka de rektorer, studenter och malmöbor som har ställt upp i mina 

intervjuer, utan er hade jag inte kunnat genomföra min studie. Jag vill även tacka 

min handledare Ingrid Wiklund för allt stöd under arbetets gång. Tack även till min 

familj som har funnits där för mig under hela min studietid. Ett speciellt tack vill jag 

ge till min älskade sambo Ola, för att han alltid finns där för mig. Jag skulle inte vara 

där jag är idag utan hans stöd, tålamod och kärlek. 

 



 

 

 

6

1 Inledning 

Personligen har jag sedan länge varit intresserad av språk och attityder till olika 

språkbruk, till exempel har jag undrat över när en brytning får status som dialekt. 

Efter att ha följt debatten i Dagens Nyheter (DN) 2006 med rubriken 

”Blattesvenskan” där bland annat forskare och journalister medverkade, blev jag 

ännu mer intresserad av personers attityder till multietniskt ungdomsspråk. Ebba 

Witt-Brattström, som är litteraturprofessor, var den person som inledde debatten där 

hon kritiserade att regeringen ”signalerar till våra nya svenskar att det räcker om de 

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

Rosengård” (DN 060419). Gunnarsdotter Grönberg (2007:226–230) skriver att 

denna debatt i DN framkallades av att ord från turkiskan, guss (tjej), och arabiskan, 

keff (dåligt), hade tagits med i den senaste utgåvan (13:e upplagan) av SAOL. Jag 

anser att det är fascinerande att vuxna ofta kritiserar ungdomars språkbruk, då 

ungdomsspråk är något som funnits i alla tider, men dock har influenserna skiftat. 

Eftersom jag utbildar mig till lärare i svenska och engelska bedömer jag att det är bra 

att veta mer om attityder till olika språkbruk. Jag har under mina år i Malmömärkt av 

att attityden till rosengårdssvenska har förändrats till det bättre. Kan detta ha att 

göra med att den berömda fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic talar 

rosengårdssvenska? Håller rosengårdssvenska på att bli en egen dialekt? Min hypotes 

är att Zlatan har påverkat attityden till multietniskt ungdomsspråk positivt. Sådana 

frågor kring attityder till ungdomsspråk, speciellt med rosengårdssvenska i fokus, 

kommer jag att belysa i detta arbete.  

 

1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka attityder till rosengårdssvenska hos 

rektorer, lärarstuderande och invånare i Malmö. Detta eftersom jag kommer att 

arbeta som lärare i Skåne och med ganska hög sannolikhet kommer att komma i 

kontakt med olika personers attityder till varierande språkbruk, som till exempel 

rosengårdssvenska. 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Efter detta inledande kapitel där jag presenterar mitt arbete, syftet och mina 

forskningsfrågor samt introducerar begrepp som är centrala i min studie, kommer jag 

i en forskningsbakgrund i kapitel 2 presentera väsentlig forskning som är aktuell för 

mitt arbete. Därefter kommer jag i följande kapitel presentera vald metod och varför 

jag valt den metoden för mitt arbete för att sedan beskriva hur urvalet gått till.  

Detta för att sedan gå igenom hur databearbetningen och analysmetoden gått till 

samt vad reliabilitet och validitet innebär. Efter det tar jag upp de etiska 

ställningstaganden jag tagit hänsyn till. I kapitel 4 presenteras de resultat jag fått 

fram i min undersökning. I följande kapitel analyserar och diskuterar jag kring 

resultaten i undersökningen samt tar upp de nya forskningsfrågor som väckts under 

arbetets gång. I detta kapitel diskuterar jag även relevansen av vald metod för denna 

undersökning. I det avslutande kapitlet sammanfattas arbetet och slutsatserna.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet med min studie vill jag få följande frågor besvarade: 

• Vilka attityder har rektorer, lärarstuderande och invånare i Malmö till 

rosengårdssvenska? 

• Skiljer sig deras åsikter åt, hur? 

• Upplever informanterna att rosengårdssvenska en brytning eller en dialekt? 

• Vilka personer och åldrar talar rosengårdssvenska anser informanterna? 

 

1.4 Begreppsdefinition 

I denna studie används ett antal språkvetenskapliga begrepp som definieras nedan. 

De begrepp som inte anges med en referens är mina egna definitioner av termerna i 

fråga. Definitionerna används konsekvent i mitt arbete. 

Attityd: en person reagerar gillande eller ogillande mot en viss företeelse. Denna  

 reaktion är inte medfödd utan något vi socialiseras in i. (Einarsson 2004:203). 

Brytning: en persons modersmål slår igenom när han/hon talar svenska och det är 

        något som sker ofrivilligt.  
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Dialekt: en lokal variant av ett språk som talas inom ett visst geografiskt område och  

 som skiljer sig från standardspråket. En dialekt har inte ett utvecklat skriftspråk.  

 (Pettersson 2005:201) 

Multietniskt ungdomsspråk: ett språkbruk utvecklat av ungdomar i 

invandrartäta storstadsförorter, till exempel i Rosengård. Fler benämningar på 

denna företeelse är bland annat Rinkebysvenska, miljonsvenska, blattesvenska, 

shobresvenska, förortssvenska och förortsslang. (Sundgren 2007:342) 

Rosengårdssvenska: stötig satsmelodi med en blandning av ord från bland  

annat skånska, engelska, arabiska, spanska samt nya påhittade ord. I 

rosengårdssvenska går betoningen upp i slutet av en mening, jämfört med i 

vanlig malmöitiska där melodin går ned. På Rosengårdssvenska betonas ofta 

varje stavelse och ges lika stor vikt.  

Standardsvenska: den språkliga norm som finns beskriven i ordlistor och  

 grammatikböcker. 

Varietet: term för språkbruket hos en viss grupp eller individ, till exempel  

 svenska, skånska eller ungdomsspråk. (Sundgren 2007:349) 

 

2 Forskningsbakgrund 

Språk är något som ständigt utvecklas och förändras. Detta innebär att 

ungdomsspråk inte är en ny företeelse utan har funnits i alla generationer. I detta 

kapitel kommer jag att beskriva hur attityderna till ungdomsspråk ser ut idag samt 

hur det sett ut genom åren och hur influenserna har skiftat. 

2.1 Ungdomsspråk är inte något nytt 

Kotsinas (1994:6–15) och Gunnarsdotter Grönberg (2007:226–230) påpekar att i 

årtionden har vuxengenerationen beklagat sig över ungdomarnas dåliga språkbruk. 

Upprörda personer skrev redan i början av 1900-talet arga insändare till tidningar 

där de påpekade att de umgås språkbruk var ett hot mot det svenska språket. 

Kotsinas konstaterar: ”Ungdomar tycks aldrig ha talat så dåligt som ‘nuförtiden’, 

alldeles oavsett när denna tid har infallit.” (1994:11).  

 

 



 

 

 

9

Gunnarsdotter Grönberg (2007:242–251) anser att det som skiljer den tidens 

insändare från dagens i ämnet ungdomsspråk är bland annat vilka ord de vuxna 

anser att ungdomarna använder på olämpligt sätt. I dagens samhälle stör sig många 

vuxna på att ungdomar använder orden typ och liksom för mycket samt att de 

använder orden på fel sätt menar Gunnarsdotter Grönberg. Bra exempel på detta är 

en ironisk insändare i Sydsvenska Dagbladet från 2006 som börjar:   

Asså liksom nu blir jag typ helt trött på alla som liksom inte 

kan typ låta bli att liksom typ hela tiden typ säga en massa  

helt typ onödiga ord mellan de typ nödvändiga orden liksom.  

                 (Gunnarsdotter Grönberg 2007:226) 

Att ungdomsspråk uppstår är ingen ny företeelse påpekar Doggelito och Kotsinas 

(2004:7–25) samt Gunnarsdotter Grönberg (2007:242–256). I början av 1900-talet 

när personer från landsbygden var tvungna att flytta in till städerna blandade deras 

barn sina olika dialekter, men de kom även på egna nya ord och betydelser. Det vi 

idag anser vara ”typisk malmöitiska”, skriver Doggelito och Kotsinas, ansågs som 

något nytt för hundra år sedan och på liknande sätt ser vi på rosengårdssvenska idag. 

Gunnarsdotter Grönberg menar att dagens multietniska ungdomsspråk har uppstått 

bland de personer med utländsk bakgrund som kommit till svenska förorter på 1980-

talet. Istället för att det är olika svenska dialekter som blandas till ett nytt 

ungdomsspråk är det nu istället olika invandrarspråk, engelska och svenska som är 

grunden till det nya ungdomsspråket.  

 

Multietniskt ungdomsspråk inte är något som endast förekommer i svenska förorter 

utan att det existerar runt om i hela världen påpekar Gunnarsdotter Grönberg 

(2007:242–251). Eftersom storstäderna har förändrats genom åren har självklart 

ungdomsspråket som talas där även gjort det förklarar Doggelito och Kotsinas 

(2004:7–25). Idag påverkas ungdomsspråket av de invandrartäta förorterna till 

större städer, som till exempel Rinkeby utanför Stockholm och Rosengård i Malmö.   
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2.2 Attityder till olika språkbruk 

Enligt Einarsson (2004, kapitel 8) är attityd att en person reagerar gillande eller 

ogillande mot en viss företeelse. De olika attityderna till personers språkbruk beror 

på individens uppfostran, kultur och åsikter. Alla har olika erfarenheter och det 

speglar hur man tycker och vilka fördomar man har. Andersson (1989) menar att 

attityden till språkbruket har två olika funktioner, den styr dels hur vi själva talar och 

dels hur vi bemöter andra beroende på deras språkkompetens. Bijvoet  

(2007:113–118) skriver om olika attityder till språk och påpekar även hon att hur en 

person talar styr hur den blir bemött. Personer som talar avvikande från 

standardsvenskan tycker författaren möts ofta av en negativ attityd och en tro att de 

till exempel inte skulle klara av sin utbildning lika bra som en person som talar 

standardsvenska. Vilka attityder vi har till hur en person talar, till exempel 

multietniskt ungdomsspråk, påverkas av föräldrar, kompisar, skola och massmedia. 

De attityder vi har till olika språkbruk har mer att göra med vad vi kopplar samman 

med den varietet en person talar än hur personen faktiskt talar påpekar Bijvoet. 

Enligt Einarsson (2004, kapitel 8) ser vi olika på språkbruket beroende på vem 

talaren är. Vi har olika inställning beroende på varifrån personen kommer, det vill 

säga att vi påverkas av vilken brytning personen har. Ofta har man en negativ attityd 

mot personer som till exempel talar med en arabisk brytning, jämfört med 

amerikansk accent som istället uppfattas som en positiv brytning. Skillnaden i 

attityden beror på vilken inställning vi har till personens kultur. Att man talar 

svenska med brytning påverkar därmed inte endast hur man anser personens 

språkkunskaper vara utan även andra egenskaper som till exempel intelligens menar 

Einarsson.  

 

2.3 Attityder till dialekter 

Andersson (1989) påpekar att attityder till olika dialekter beror på vilken dialekt det 

är och vilken inställning en person i fråga har till den aktuella varieteten. Einarsson 

(2004, kapitel 7) menar att forskning visar att man vanligen talar dialekt med till 

exempel familjen medan man talar mindre dialekt utanför den närmaste kretsen. 

Detta för att standardsvenska anses finare och bättre att tala. En vanlig fördom är att 

de som talar utpräglad dialekt har sämre språkkunskaper. Arbetarklassen anses tala 

mer dialekt än medelklassen.  
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Ofta kopplas utpräglad dialekt ihop med att man förmodligen inte kommer studera 

vidare, alltså inte är lika studiemotiverad som de som talar mindre dialekt. 

”Grundprincipen är: Ju mer utpräglad dialekten är, desto längre ner på den sociala 

skalan befinner sig talaren.” (Einarsson 2004:146). Det språkbruk som används av 

grupper med låg social status värderas lägre och ses som okunskap påpekar Kotsinas 

(1994:161–166). De kulturella, historiska och sociala förutsättningarna påverkar 

ungdomars språkbruk. Det är vanligt att det inte är helt accepterat mellan personer 

som talar multietnisk ungdomsspråk att en av dem talar för likt standardsvenskan, 

skriver Fraurud och Bijvoet (2004:397–405). Det kan uppfattas som att personen 

tagit avstånd från de andra i gruppen. 

 

2.4 Rosengårdssvenska en brytning eller dialekt? 

Gunnarsdotter Grönberg (2007:238–251) samt Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) 

skriver att det var runt 1980-talet som multietniskt ungdomsspråk började 

uppmärksammas bland annat i media. Detta nya sätt att tala uppkom främst i de 

invandrartäta förorterna till de större städerna. Multietniskt ungdomsspråk ansågs 

vara ett torftigare språk eftersom det hade uttalsskillnader och grammatiska 

skillnader jämfört med standardsvenskan. Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) 

påpekar att det ungdomsspråk som talas till exempel i Rosengård kan ge intrycket av 

en brytning då rytmen kan låta utländsk, men de anser att det mer handlar om en ny 

dialekt. Om det handlade om en brytning skulle inte ungdomar med utländsk 

bakgrund oberoende av sitt modersmål göra samma sorts avvikelser från 

standardsvenskan. Istället är det en ny sorts dialekt som bär drag från den dialekt 

som talas i staden där personen ifråga bor, det vill säga att rosengårdssvenskan bär 

drag av malmöitiska.  

 

Petra Bodén, som var en av forskarna i projektet som pågick vid Stockholms, 

Göteborgs och Lunds universitet åren 2002–2006, Språk och språkbruk bland 

ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer, berättar i en intervju i Sydsvenska 

dagbladet (050102) att multietniskt ungdomsspråk kan upplevas som en brytning. 

Eftersom multietniskt ungdomsspråk har en annorlunda rytm än standardsvenska.  
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Vidare i studien fastställde forskarna inom projektet att de flesta ungdomar de 

intervjuat ansåg att rosengårdssvenska avtar då man slutat gymnasiet, det är ett 

ungdomsspråk som man slutar att tala då man blir äldre. Ungdomarna påpekar också 

att i och med att Zlatan Ibrahimovic, 27 år då studien genomfördes, har kvar sin 

rosengårdssvenska och därmed gett den status behåller många invandrarungdomar 

sitt sätt att tala allt högre upp i åldrarna. I projektet har forskarna talat med lärare 

som anser att rosengårdssvenskan inte påverkar hur eleverna skriver och inte heller 

elevernas betyg i svenska. 

 

2.5 Multietniskt ungdomsspråk 

Språkrådet (2008) påtalar att nysvenska inte är en bra benämning för den varietet 

ungdomar i invandrartäta områden talar då nysvenska är ett språkvetenskapligt 

begrepp för tiden från 1500-talet fram till 1900-talet. Inte heller invandrarsvenska 

anser forskarna vara en bra term då de flesta ungdomarna i dessa områden tillhör 

andra- eller tredjegenerationens invandrare, det vill säga de är födda i Sverige. Det 

finns även svenska ungdomar som pratar multietniskt ungdomsspråk.  

 

I projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 

(Internationella biblioteket:2005) konstaterades det att är främst ungdomar i 

invandrartäta storstadsområden som använder detta nya språkbruk. Därför anser 

man att multietniskt ungdomsspråk är en passande term. Det är vanligast att 

invandrarungdomar i invandrartäta förorter till större städer talar multietniskt 

ungdomsspråk menar Fraurud & Bijvoet (2004:397– 405). Ungdomar som inte är av 

utländskt bakgrund eller ens bor i samma område i vissa fall även de talar samma 

multietniska ungdomsspråk som de invandrarungdomar som bor i området, till 

exempel i Rosengård i Malmö. Fraurud och Bijvoet, Gunnarsdotter Grönberg 

(2007:241– 251) samt Kotsinas (1994:16–25) har konstaterat att multietniskt 

ungdomsspråk ofta används av ungdomar för att visa grupptillhörighet och markera 

identitet. Sättet en person talar på kan även avslöja social status och ålder. 

Ungdomsspråk handlar mycket om identitet och visar var ifrån man kommer, till 

exempel att man är en person med utländsk bakgrund som bor i Malmö, skriver 

Doggelito och Kotsinas (2004:7– 25).  
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Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) påpekar att en person kan välja att tala på ett 

visst sätt för att den vill identifiera sig med en viss grupp. Men vid ett annat tillfälle 

kan samma person tala på ett annat sätt för att istället identifiera sig med en annan 

grupp. Med ett visst sätt att tala kan gruppen utesluta andra att vara delaktiga i 

gemenskapen. Multietniskt ungdomsspråk kan därmed både vara inkluderande och 

exkluderande. Fraurud och Bijvoet (2004:397–405) tar upp att det bästa är att kunna 

anpassa sitt språkbruk efter situationen, till exempel att tala multietniskt 

ungdomsspråk med kompisarna och standardsvenska på anställningsintervjuer. 

Enligt Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) kan de flesta ungdomar som talar 

multietniskt ungdomsspråk skifta mellan att tala rosengårdssvenska och vanlig 

malmöitiska. Men självklart finns det även de ungdomar som direkt avslöjar att de 

växt upp i ett invandrartätt område så fort de öppnar munnen.  

 

3 Metod och material 

Intervjuerna med rektorerna gjordes via telefon på grund av tidsbrist från dessa 

informanters sida. Ett missivbrev hade skickats till rektorerna före intervjuerna så de 

var insatta i vad undersökning handlade om. Intervjuerna med lärarstuderande 

genomfördes ansikte mot ansikte på lärarhögskolan i Malmö. Malmöborna 

intervjuades beroende på var jag fick tag på lämpliga informanter, det vill säga 

personer som var boende i Malmö. Jag berättade för dem om min undersökning på 

liknande sätt som skrivits i missivbreven till rektorerna. 

 

Varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter beroende på hur mycket respektive 

informant hade att säga kring frågorna. Jag valde att ha semistrukturerade intervjuer 

samt utgå från en intervjuguide (bilaga 1) med möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

det som deltagarna svarade. Intervjuguiden utgick ifrån de frågor som togs upp i 

inledningen och syftet. Frågorna baserades på den forskningsbakgrund som har 

presenterats i arbetet. Detta för att kunna jämföra resultaten med tidigare forskning 

samt se vad som eventuellt kunde tänkas skilja sig åt.  
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3.1 För- och nackdelar med vald forskningsstrategi  

Fördelen med en kvalitativ studie är enligt Stukát (2005) att den blir mer djupgående 

än en kvantitativ studie som istället ger ett mer generellt resultat. Semistrukturerade 

intervjuer ger mig som forskare möjlighet att ställa följdfrågor och därmed inte 

missar information som skulle ha utelämnats vid en enkät. Nackdelen med en 

kvalitativ studie är dock att resultaten inte blir generaliserbara utan gäller endast för 

just den aktuella undersökningen. Ytterliggare en nackdel med en kvalitativ studie är 

att tolkningen av studien är nära kopplad till forskarens jag, vilket påverkar hur jag 

som forskare tolkar svaren.  

 

Det kan vara svårt som forskare att vara objektiv i en fråga som är personlig och inte 

försöka styra tolkningen till det ”förväntade” resultatet. Alla upplever och tolkar saker 

på olika sätt. I en kvantitativ studie är däremot forskaren objektiv vilket är en fördel 

och frågorna har oftast svarsalternativ. Detta är en svaghet med kvantitativ studie, 

eftersom forskaren endast får svar på det den frågar om och därför kan missa 

intressant information. En annan nackdel med min studie är att jag inte hade 

möjlighet att spela in intervjuerna och därför kan jag ha missat något informanterna  

sagt som var av vikt för undersökningen.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i min undersökning. Anledningen 

till att jag valt en kvalitativ forskningsmetod är att jag vill komma ner på djupet i 

ämnet. För denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer med 

rektorer, lärarstuderande och personer från Malmö. Jag utgick ifrån en intervjuguide 

(se bilaga 1) med möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det som informanten 

berättade. Under intervjuerna hade jag inte möjlighet att spela in samtalet utan fick 

använda mig av stödanteckningar, för att direkt efter varje intervju sammanställa 

dem. Telefonintervjuerna var inte tekniskt möjliga att spela in och övriga intervjuer 

som var mer spontana, bland annat på lärarhögskolan och på stan, var lättare att 

genomföra då personerna helst inte ville bli inspelade. Jag fick helt enkelt rätta mig 

efter informanternas önskningar.   
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3.3 Urval 

Min tanke var att intervjua rektorer på skolor i olika invandrartäta områden i Malmö. 

Jag ville även intervjua flera rektorer på olika skolor i Rosengård. De rektorer jag 

sedan intervjuade var de som i praktiken hade tid att ställa upp i min undersökning. 

De lärarstuderande jag intervjuade valde jag slumpmässigt ut då jag åkte jag ut till 

Lärarhögskolan i Malmö och intervjuade dem som ville samt hade tid.  

 

Jag valde att inte intervjua Malmöbor som jag känner utan intervjuade istället för 

mig helt okända personer. Dessa valde jag slumpmässigt ut då jag gick fram till olika 

personer på gatan och frågade om jag kunde få intervjua dem. Om personen i fråga 

passade för min studie, det vill säga var lärarstuderande eller Malmöbo, samt var 

villig att bli intervjuad satte vi oss ner i en lugn vrå och genomförde intervjun.  

 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Eftersom jag inte hade möjlighet att spela in intervjuerna skrev jag anteckningar 

under intervjuerna med mycket korta meningar. Direkt efter varje intervju fyllde jag 

ut mina anteckningar med hela meningar för att kunna förstå svaren så som 

informanten givit. Sedan jag sammanställt mina anteckningar från intervjuerna 

jämförde jag deras svar, för att se vilka likheter och skillnader jag kunde hitta.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att en forskning har validitet och med det menas att man ska undersöka 

det man har i syfte att undersöka (Esaiasson m.fl. 2003; Stensmo 2002; Stukát 

2005). Det är viktigt att jag som forskare kan se om det finns ett annat sätt att tolka 

resultatet på för att undvika att styra forskningen mot ett önskat resultat (Patel & 

Tebelius 1987).  Jag bedömer att min rapport har bra validitet då jag undersökt syftet 

med mitt arbete. Eftersom jag intervjuat för mig okända personer har inte min 

relation till informanten i fråga påverkat hur jag tolkat svaren. Jag har även valt 

relevant litteratur som jag jämförde mina resultat med.  
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Stukát (2005) tar upp att vid en kvalitativ undersökning blir resultaten inte 

generaliserbara på grund av att man inte undersöker så brett utan mer på djupet.  

Att jag inte spelade in intervjuerna höjde reliabiliteten eftersom informanterna var 

mer bekväma i situationen. Då jag inte har intervjuat så många personer kan andra 

som gör om studien få helt olika svar. Även om en annan forskare använder samma 

frågeguide (bilaga 1) blir följdfrågorna troligtvis annorlunda då den som intervjuas 

kan ge andra svar. Detta eftersom de intervjuar andra personer som har andra 

erfarenheter och åsikter. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Alla som berördes av denna studie blev informerade om vad syftet var med 

undersökningen och vad den skulle användas till. De personer jag intervjuade blev 

före intervjun informerade om att de endast skulle vara med i min studie om de själva 

ville och att de kunde avbryta intervjun när som helst, vilket samtyckeskravet innebär 

(Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att den person man intervjuar kan välja om 

den vill vara en del av studien eller inte.  

 

Självklart nämns inte informanterna vid namn i min rapport då det går emot 

konfidentialitetskravet. Det är viktigt att skydda undersökningens berörda personer 

och deras rätt till integritet. Ingen utomstående ska kunna få tag på personliga 

uppgifter om informanterna i undersökningen. Allt material från intervjuerna i denna 

studie förvaras i ett säkert arkivskåp för att när betyg är satt för kursen förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att jag som forskare använder denna studie till det den är 

ämnad för. Jag kan till exempel inte låta företag som vill öka sin försäljning ta del av 

mina resultat då undersökningen endast är avsedd för forskningsändamål. 
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4 Resultat 

För att ge en enkel översikt över informanterna presenteras de i tabell 1. Sedan 

redogörs för informanternas svar under rubriker som hör ihop med de frågor jag 

ställt under intervjuerna.  

 

4.1 Informanter och deras bakgrund 

I nedanstående tabell presenteras de informanter som ingår i denna studie med de 

uppgifter om ålder, yrke eller sysselsättning och nationell bakgrund de själva uppgett. 

Jag har valt att döpa rektorerna till namn på R, lärarstudenterna till namn på S och 

Malmöborna med namn som börjar på M. Informanternas kodnamn underlättar 

identifikationen av rektor, student och malmöbo i texten. 

 

Tabell 1  Undersökningens informanter 

Kodnamn Ålder Yrke/sysselsättning Utländsk bakgrund 

Rut 61 år Rektor Nej 

Ragnhild 54 år Rektor i Nej 

Signe 26 år Lärarstuderande Nej 

Sara 32 år Lärarstuderande Ja 

Sofie 23 år Lärarstuderande Nej 

Sandra 47 år Lärarstuderande Ja 

Svante 31 år Lärarstuderande Nej 

Stig 29 år Lärarstuderande Ja 

Moa 35 år Ekonom Nej 

Malin 19 år Går gymnasiet Nej 

Mia 39 år Sekreterare Nej 

My 43 år Affärsbiträde Nej 

Mats 51 år Banktjänsteman Nej 

Martin 39 år Civilingenjör Nej 

Måns 20 år Går på gymnasiet Ja 
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4.2 Hur ser du på ditt eget språkbruk?  

Informanterna över 26 år, oavsett om de var rektor, studerande eller malmöiter 

ansåg att de hade ett mycket bra språkbruk vad gäller slang och svordomar och att de 

endast använde svordomar när de blev arga eller upprörda. Ragnhild var noga med 

att påpeka att svordomar använde hon endast privat och aldrig någonsin i jobbet, hon 

menade att det inte passar då hon ska vara en förebild för skolan. De äldre 

personerna i undersökningen menade att de inte använde mycket slang, men att de 

säkert använde mer när de var ungdomar. ”Fast jag använde inte samma sorts slang 

som ungdomarna gör idag, för den förstår jag knappt”, kommenterade My.  

Informanterna under 26 år ansåg sig ha bra språkbruk trots att de använde mycket 

slang och svordomar. Måns påpekade dock att ”svära och använda slang tillhör när 

man är ung. Tala fint gör man sedan när man är äldre”. Malin försökte att minska 

användandet av svordomar då hon tyckte det inte låter bra att svära mycket.  

 

4.3 Vad anser du är rosengårdssvenska? 

Rut kallade rosengårdssvenska för ”blattesvenska” och menade att det är det sätt som 

alla personer med utländsk bakgrund talar svenska på, oavsett var i Sverige de bor. 

Vidare sade hon att få personer som inte kommer ifrån Sverige lär sig tillräckligt bra 

svenska för att hon skulle tycka ”att de talar svenska”. Martin påpekade att det bara 

är ”invandrare” som talar multietniskt ungdomsspråk, men att det bara heter olika 

beroende på var i landet det talas,”till exempel rinkebysvenska runt Stockholm och 

rosengårdssvenska i Malmö”. Signe, Sofie, Svante, Moa, My och Malin tyckte alla att 

rosengårdssvenska är något personer med utländsk bakgrund talar när de inte riktigt 

kan eller vill tala standardsvenska. De personer som såg sig som en person med 

utländsk bakgrund i min undersökning sade att rosengårdssvenska talas av 

ungdomar i Rosengård. Det är en blandning av olika språk och ett av dem är svenska 

anser Måns. Rosengårdssvenska talas mest av yngre personer med utländsk 

bakgrund, påpekade Stig.  
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4.4 Vilka talar rosengårdssvenska?  

De flesta informanter i min undersökning var överens om att det mest var 

invandrarungdomar som bor i Rosengård som talar rosengårdssvenska. Det finns 

även ungdomar som inte har utländska föräldrar som talar rosengårdssvenska, 

oavsett om de bor i Rosengård eller andra delar av Malmö menade de. Informanterna 

trodde att detta kunde hänga ihop med att de vill verka tuffa eller låta som 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, som har kvar sin rosengårdssvenska. Rut och 

Martin menade dock att alla personer med utländsk bakgrund i Malmö talar 

rosengårdssvenska. Rut påpekade att även de äldre invandrarna inte kan någon 

svenska alls och därmed knappt ens kan tala rosengårdssvenska, eller ”blattesvenska” 

som hon kallade det. Rut tyckte även att det var förfärligt att höra ungdomarna tala 

med varandra, ”det låter så illa”. Hon ansåg att de kunde anstränga sig att tala bättre. 

 

4.5 Varför tror du vissa talar rosengårdssvenska? 

Alla informanterna tog upp att orsaker, som gör att personer talar  

rosengårdssvenska, var att de vill visa identitet och grupptillhörighet. Andra orsaker 

som informanterna tog upp var att ungdomarna förmodligen vill visa sig ”tuffa och 

att de är häftiga” då de använder rosengårdssvenska. Det är populärt bland yngre att 

tala avvikande jämfört med hur vuxna talar. Måns trodde att svenskar som inte bor i 

Rosengård talar multietniskt ungdomsspråk för att de vill låta som Zlatan 

Ibrahimovic. De kanske ser upp till Zlatan och vill därmed tala som han gör menade 

Mia. Att Zlatan som ofta syns och hörs i media talar rosengårdssvenska påverkar 

yngre personer och eftersom de ser upp till honom härmar de hans språkbruk 

påpekade Signe. Rut ansåg att ”invandrare” talar multietniskt ungdomsspråk för att 

de vill visa tillhörighet med andra ”blattar”, för ”ingen svensk skulle välja att tala 

’blattesvenska’, för varför skulle vi vilja det”?   
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4.6 Gör de som talar rosengårdssvenska medvetna fel?  

Rut, My och Martin ansåg att de som talar rosengårdssvenska inte gör medvetna fel 

eftersom de personerna inte kan tala bättre svenska. Rut påpekade att ”vissa skulle 

kunna mer svenska om de ville, men eftersom de klarar sig med sin ’blattesvenska’ 

försöker de inte lära sig bättre svenska”. Personerna är inte heller medvetna om hur 

de talar eftersom alla andra i deras omgivning talar på liknande sätt, menade Rut.  

Övriga informanter ansåg att de som talar rosengårdssvenska gör medvetna språkliga 

fel. Måns menade att det beror på att ”man vill att det ska höras att man är 

invandrare då det visar varifrån man kommer”. Sara menade att rosengårdssvenska 

talas på ett visst sätt, vilket innebär skillnader från standardsvenskan. En annan 

orsak till att de som talar rosengårdssvenska gör medvetna fel är att de inte kan stå 

emot grupptrycket, vilket både Måns och Sara tyckte. Multietniskt ungdomsspråk 

som rosengårdssvenska har egna språkliga regler på hur språket ska talas. Är man 

från Rosengård förväntas man tala på ett visst sätt, skiljer sig ens sätt att tala anser 

kompisarna att man är en svikare, att man vill vara svensk, påpekade Måns.   

 

4.7 Vad anser du om skånskan?  

De flesta informanter som själva kommer från Malmö ansåg att skånskan var den 

finaste dialekten i Sverige. Ragnhild svarade att hon tyckte om all skånska så länge 

den var vårdad. Mats påpekade att han ”inte tänkt så mycket på hur skånska låter”, 

detta för han var för van vid den eftersom han och de han umgås med talar skånska.  

Rut, Ragnhild, Sofie, Malin och Mia gjorde även skillnad på olika varieteter av 

skånska. Den skånska som talas ute på landsbygden och mer norrut i Skåne är inte 

alls lika vacker som malmöitiska menade de. När jag frågade varför hade de ingen 

direkt förklaring utan som Mia sade ”det bara är så”, eller som My påpekade, 

eftersom hon ”talar skånska själv och tycker det är väldigt vackert” hade hon inget 

emot att det hördes varifrån hon kom. ”Jag är en stolt skåning, varför skulle jag vilja 

dölja det?”, sade Svante. 
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De informanter som var personer med utländsk bakgrund tyckte att skånskan ”är helt 

okej”, så länge den inte är för utpräglad. De tyckte att de skorrande r:en både var 

vackra och fula, men att skåningarna överlag borde minska användandet av de 

skorrande r:en”. Måns påpekande dessutom att han kan ha svårt att förstå en skåning 

som talar ”mycket grov skånska”. 

 

4.8 Är rosengårdssvenskan en brytning, dialekt eller något 

annat?  

Enligt Ragnhild, Svante, Sofie, My och Mats var rosengårdssvenska en slags brytning. 

Rut ansåg att det mer rörde sig om en brytning än en dialekt, men föredrog att kalla 

det för ”blattesvenska”. ”Invandrarna i Malmö kan helt enkelt inte tala bra 

standardsvenska utan gör både uttalsfel och grammatiska misstag”, sade Rut. Övriga 

informanter var slående eniga om att det rörde sig om en slags dialekt, eller ”en 

dialekt talad av ungdomar i Rosengård” som Signe uttryckte sig. Enligt Ragnhilds 

erfarenhet talar ungdomarna från Rosengård mindre utpräglad rosengårdssvenska då 

de slutat gymnasiet och ska ut i vuxenlivet. Ragnhild trodde det kunde bero på att 

ungdomar med utländsk bakgrund får nya vänner vid till exempel flytt samt att de 

anstränger sig att tala mer vårdat när de blir äldre.  

 

Sandra påpekade att rosengårdssvenska inte kan kallas brytning eftersom de 

personer som talar den gör medvetna språkliga fel. Vidare sade Sandra att en 

brytning kan man inte rå för, men en dialekt kan man som person ofta välja själv om 

man vill tala mer eller mindre utpräglat.  
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4.9 Får de som talar rosengårdssvenska sämre betyg i ämnet 

svenska?  

Informanterna var överens om att alla elever ska bedömas lika oavsett om de är 

svenskar eller personer med utländsk bakgrund. Alla elever som läser samma kurs i 

svenska ska således bedömas efter de kriterier som gäller för just den kursen.  

Även forskarna i projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga 

storstadsmiljöer (Internationella biblioteket:2005) har konstaterat att lärare inte 

ansåg att rosengårdssvenska påverkade hur eleverna skrev och därmed inte heller 

deras betyg. 

 

Rut påpekade att på hennes skola var det få elever som klarade av att läsa vanlig 

svenska. I stället läste de svenska som andraspråk och blev därmed bedömda efter 

andra kriterier. Ragnhild var tydlig med att klargöra att eleverna blev betygsatta 

utifrån vad de uppnår för mål och inte på hur de talar. Språkbruket som personer 

med utländsk bakgrund har behöver inte vara torftigare än svenskars.  

Ragnhild hade märkt att invandrarungdomar vanligen kan skifta mellan olika 

språkbruk, ungdomsspråk och ett mer ”vuxet sätt att tala”. De kan tala på ett sätt i 

klassrummet och ett annat med kompisarna på rasten. Att elever skulle få ett lägre 

betyg för att de talar rosengårdssvenska ansåg Signe skulle vara som att ge en elev 

med en avvikande dialekt lägre betyg på grund av att den varietet personen talar på 

skiljer sig mot de andras varietet i klassen. Eller som Ragnhild uttryckte sig, ”over my 

dead body”, att de som talar multietniskt ungdomsspråk ska få lägre betyg endast 

grundat på sitt sätt att tala. 

 

5 Analys och diskussion av resultat 

5.1 Olika språkbruk 

Informanterna över 26 år i min undersökning ansåg sig ha bra språkbruk vad gäller 

slang och svordomar, medan de under 26 år antingen tänkte på att minska antalet 

svordomar eller att det är ”något som hör till när man är ung”. Jag tolkar det som att 

när en person blivit vuxen förväntas denne använda ett mer vårdat språkbruk.  
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Eftersom den äldre generationen sedan långt tillbaka har beklagat sig över 

ungdomsspråket, som Kotsinas (1994:6–15) och Gunnarsdotter Grönberg 

(2007:226–230) skriver om, tror jag att kommande generationer även de kommer att 

bli upprörda över hur sin tids ungdomar talar. Jag tror att eftersom ungdomar ofta 

testar gränser gör de även det med språket. För som Doggelito och Kotsinas (2004:7–

25) skriver är ungdomsspråk inte något nytt, bara hur det uppstår skiljer sig åt. Förr 

påverkades ungdomsspråket av olika dialekter (Doggelito & Kotsinas 2004:7–25; 

Gunnarsdotter Grönberg 2007:242–256) och idag påverkas det istället av olika språk.  

 

Det är uppenbart att personer har olika inställning till olika språkbruk. Doggelito och 

Kotsinas (2004:7–25) anser att många personer tycker att de som kommer från 

Rosengård har sämre språkbruk, eftersom de inte talar standardsvenska. Detta är 

något även jag kan se i min undersökning. Rut anser till exempel att elever med 

utländsk bakgrund har dåligt språkbruk och hon ogillar sättet de talar med varandra.  

 

5.2 Attityder till dialekter 

Andersson (1989:15–33) poängterar att det finns olika attityder till dialekter, såväl 

negativa som positiva. Det är därför intressant att tala med elever och andra om 

vilken inställning de har till olika dialekter och varför de har en bestämd inställning. 

Varför tycker de om en dialekt mer än en annan?  Andersson (1989:15–33) skriver 

även att det finns fördomar mot dem som talar en utpräglad dialekt, att de inte skulle 

vara lika smarta som andra personer. Denna inställning hänger ihop med vilken 

dialekt det är, om man tycker att den är fin eller ful. Ruts attityd till 

rosengårdssvenska hör ihop med att hon tycker att det låter illa och att de som talar 

rosengårdssvenska borde anstränga sig mer för att tala standardssvenska. Doggelito 

och Kotsinas (2004:7–25) påpekar att multietniskt ungdomsspråk som företeelse är 

relativt nytt och därför tror jag många personer har en negativ attityd eftersom vi ofta 

är rädda för det som är nytt och främmande.  

 

De informanter i min undersökning som var från Malmö ansåg överlag att skånska 

var den ”bästa och finaste dialekten”, så länge den var vårdad och inte avvek för 

mycket från malmöitiska. Informanterna som såg sig själva som personer med 

utländsk bakgrund ansåg att ”skåningarna borde minska på de skorrande r:en”.  
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My påpekade att skåningar är stolta över sin skånska och att det har att göra med att 

många personer runt om i landet har positiva attityder till den dialekten. Skulle vi 

koppla ihop multietniskt ungdomsspråk med mer positiva saker än vad många 

personer gör idag skulle den varieteten kunna bli mer uppskattad av gemene man.  

 

5.3 Vad är rosengårdssvenska? 

Det är stor spännvidd mellan vad informanterna ansåg vara rosengårdssvenska. Från 

Rut som kallade det för ”blattesvenska” till vad de flesta andra informanterna i 

undersökningen ansåg nämligen att rosengårdssvenska är en dialekt som talas mest 

av invandrarungdomar. Rut och Martin verkar dra alla personer med utländsk 

bakgrund över en kam då de menade att alla som inte är från Sverige talar 

rosengårdssvenska, eller som Rut kallar det, ”blattesvenska”. Det är mycket 

intressant att två rektorer på skolor i det invandrartäta Rosengård hade helt olika 

attityd till rosengårdssvenska. Detta stämmer med det som Einarsson (2004, kapitel 

8), Andersson (1989:15–33) och Bijvoet (2007:113–118) skriver om, nämligen att en 

persons attityd till hur en annan person talar hänger ihop med personens 

erfarenheter och hur den andra personen talar snarare än vad personen säger.  

 

5.4 Vilka talar rosengårdssvenska och varför? 

Fraurud och Bijvoet (2004:397–405) har konstaterat att multietniskt ungdomsspråk 

vanligen talas av ungdomar i invandrartäta förorter. Även informanterna i denna 

undersökning är inne på att rosengårdssvenska talas av ungdomar i Rosengård. Att 

man som en person med utländsk bakgrund förväntas tala på ett visst sätt, även inom 

den egna gruppen som Måns och Sara påpekar, tar även Fraurud och Bijvoet 

(2004:297–405) upp. Gör man inte det kan det ses som om man tar avstånd från 

övriga i sin grupp. Detta kopplar jag ihop med att språkbruk visar identitet och 

grupptillhörighet, något som även de flesta informanter samt författarna Doggelito 

och Kotsinas (2004:7–25) och Gunnarsdotter Grönberg (2007:241–251) påpekade.  
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Rut skilde sig dock från mängden då hon ansåg att alla personer med utländsk 

bakgrund i Malmötalar rosengårdssvenska. My och Martin ansåg att de som talar 

rosengårdssvenska inte är medvetna om att de gör språkliga fel då de inte kan tala 

bättre svenska. Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) och Gunnarsdotter Grönberg 

(2007:241–251) har även konstaterat att multietniskt ungdomsspråk även talas av 

personer som inte har utländsk bakgrund. Detta är även något som Måns påpekade. 

Rut tyckte istället att ingen svensk skulle vilja tala multietniskt ungdomsspråk, vilket 

jag tolkar som att hon anser att standardsvenskan är bättre att tala. Författarna 

Fraurud och Bijvoet (2004:397–405) och Måns påpekar att även svenska ungdomar 

talar rosengårdssvenska. Måns trodde det berodde på att personen i fråga tycker det 

är tufft. Mia och Måns trodde att svenskar som talar rosengårdssvenska väljer att 

göra det för att Zlatan Ibrahimovic talar det. Vi ser upp till våra idoler och vill 

efterlikna dem och då kan vi även ändra vårt sätt att tala för att mer likna de vi 

beundrar.   

 

5.5 Attityder till rosengårdssvenska 

Vi har ofta olika attityd till brytning beroende på var personer ifråga kommer ifrån, 

ett faktum som Einarsson (2004, kapitel 8) diskuterar. Alla har vi olika erfarenheter 

som vi bygger våra åsikter på. Det visar denna undersökning då två rektorer på olika 

skolor i Rosengård har väldigt olika syn och attityd till rosengårdssvenska. 

 

Fraurud och Bijvoet (2004:397–405) samt Doggelito och Kotsinas (2004:7–25) har 

uppfattat att de som talar multietniskt ungdomsspråk ofta kan skifta mellan att tala 

ungdomsspråket och standardsvenska beroende på situation. Einarsson (2004, 

kapitel 7) och Andersson (1989:15–33) påpekar att det är viktigt att vi lärare gör 

eleverna medvetna om att det finns olika stilar och funktioner som används vid olika 

tillfällen. Som författarna skriver anpassar vi språket efter situationen och med vem 

vi talar med. Det skulle för mig som framtida språklärare vara intressant att diskutera 

detta med mina elever. Är de medvetna om att de växlar språkstil beroende på vem de 

talar med och om det är så varför de gör det? Är det något som de gör utan att tänka 

eller förstår de att man inte kan tala likadant med alla beroende på vem det är?  
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5.6 Är rosengårdssvenska en brytning, en dialekt eller något 

annat? 

Mina resultat visar att olika attityder till avvikande språkbruk är något som hela tiden 

utvecklas och förändras i takt med att vårt samhälle gör det. Einarsson (2004, kapitel 

8) skriver att vår attityd bland annat beror på vår uppfostran, kultur och åsikter. 

Förhoppningsvis minskar fördomarna mot vissa länder och deras kultur genom ökad 

förståelse. Man är ofta rädd och negativt inställd till det som är främmande, som till 

exempel en annan kultur. Ju mer kunskap vi får om andra kulturer desto mindre 

främmande och skrämmande blir de för oss. Det vill säga den negativa attityden mot 

en viss brytning kan kanske vändas till en positiv eller åtminstone neutral 

uppfattning. Skolan har en viktig roll när det gäller att arbeta emot negativa attityder. 

Skolans uppgift är att skapa möjligheter för eleverna att utvecklas. Andersson 

(1989:15–33) skriver att en person bedöms på hur den talar och inte på vad den 

säger. Det är viktigt att man som lärare gör både sig själv och eleverna medvetna om 

vilka fördomar man själv har mot till exempel de som talar svenska med brytning. 

Varför kopplar man negativa respektive positiva attityder till just den brytningen?  

 

Tolkningen av informanternas svar är att det råder ovisshet om vad brytning och 

dialekt är. Fem av informanterna, Ragnhild, Svante, Sofie, My och Mats, svarade att 

rosengårdssvenska är en brytning. De resterande 10 personerna i min undersökning 

ansåg istället att rosengårdssvenska är en slags dialekt, mest talad av ungdomar ifrån 

invandrartäta områden. Om rosengårdssvenska skulle klassas som en brytning skulle 

personerna göra olika avvikelser från standardsvenskan och inte göra samma sorts 

”fel” som de nu gör. Detta är något som endast Sandra är medveten om, det vill säga 

att en enda person i min undersökning faktisk hade kunskap om vad brytning 

innebär. Detta är något som skrämmer mig. Det behövs en term som klargör vad 

rosengårdssvenska faktiskt är. Brytning har fått en negativ klang och skulle fler 

personer se på rosengårdssvenska som ett multietniskt ungdomsspråk kanske den 

negativa stämpeln skulle suddas ut. Zlatan Ibrahimovic och hans popularitet är en 

faktor som påverkar synen på multietniskt ungdomsspråk till något mer positivt. 

Många personer kopplar ihop mycket negativt till en person med utländsk bakgrund 

och de behöver mer positiva bilder för att släppa den synen.   
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5.7 Får de som talar rosengårdssvenska sämre betyg i ämnet 

svenska? 

Informanterna i denna studie ansåg att alla elever som till exempel läser Svenska A 

ska bedömas efter samma kriterier. Det ska inte göras någon skillnad på om eleven är 

svensk eller har utländsk bakgrund. Språkbruket som personer med utländsk 

bakgrund har behöver inte vara bristfälligare än svenskars språkbruk. Ragnhild 

tryckte på att elever ska bli betygsatta utifrån vad de uppnår för mål och inte på hur 

de talar. Som blivande lärare anser jag det är viktigt att man tänker på att se eleven 

bakom språket, att inte döma någon som ointelligent på grund av hur individen talar. 

Läraren måste vara medveten om sina attityder och fördomar om olika språkbruk för 

att även kunna göra eleverna medvetna om sina. Det är tänkvärt att som Signe gör 

jämföra rosengårdssvenska med någon annan dialekt i Sverige. För inte sätter vi 

lärare lägre betyg på en elev som talar en annan dialekt än vi själva?  

 

Det viktigaste tror jag ändå är att läraren kan väcka ett intresse för språket. Blir 

eleverna intresserade av hur språket fungerar kommer de med spontana frågor vilket 

kan leda till mycket givande diskussioner. Som blivande lärare i svenska och engelska 

med ett stort intresse för språk kommer jag att ta vara på alla chanser jag får att med 

mina elever tala om attityder till olika språkbruk och vad dessa innebär. 

 

5.7 Nya forskningsfrågor 

Under arbetet med denna studie har jag funnit det angeläget att fördjupa kunskapen 

om attityder till multietniskt ungdomsspråk, eftersom det skulle hjälpa personer att 

förstå att det är normalt för ett språk att förändras och utvecklas. Om jag vill forska 

vidare skulle jag vilja intervjua lärare och elever i olika delar av Malmö för att 

undersöka vilka attityder de har till rosengårdssvenska. Jag skulle även vilja 

undersöka vad rektorer i övriga områden i Malmö har för attityder till multietniskt 

ungdomsspråk. En annan fråga jag skulle vilja undersöka och som dykt upp under 

arbetets gång är hur det kommer sig att skåningar har olika attityder till varieteter av 

skånska?  
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Vid ett annat forskningstillfälle vore det även intressant att undersöka attityder till en 

person som talar svenska med brytning. Är det olika beroende på vilken brytning en 

person har, till exempel amerikansk jämfört med arabisk?  En annan fråga att forska 

kring är vilka attityder det finns i andra länder till multietniskt ungdomsspråk.  

 

5.8 Metoddiskussion 

Då jag valt att skriva en kvalitativ uppsats var det viktigt att vara noggrann vid 

insamlandet av materialet. Min intervjuguide består av lättförståliga frågor som 

gjorde det lätt för informanterna att svara. Jag använde mig av semistrukturerade 

intervjuer med möjlighet att ställa följdfrågor vilket gjorde att jag kunde få fram mer 

information än genom enkäter. Jag hade inte möjlighet att spela in intervjuerna vilket 

istället gjorde att informanterna var mer bekväma i situationen. Det finns dock en 

risk att jag missat något de jag intervjuat sagt. Hade jag kunnat spela in intervjuerna 

hade jag haft möjlighet att lyssna igenom dem flera gånger och då haft större chans 

att exakt återge vad informanterna svarat.  

 

6 Avslutning 

Denna studie visar att uppfattningen bland informanterna är att rosengårdssvenska 

mest talas av invandrarungdomar i Rosengård. Undersökningen har verifierat att min 

hypotes om att den berömda fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovics popularitet gjort 

att attityder till rosengårdssvenska har blivit mer positiva. Bland annat märks det då 

ungdomar i icke invandrartäta områden även de talar rosengårdssvenska. Resultatet 

visade att övervägande antalet informanter i studien ansåg att rosengårdssvenska var 

en dialekt talad mest av ungdomar i det invandrartäta området Rosengård i Malmö. 

Vilken attityd en person har till rosengårdssvenska påverkas av uppväxt och olika 

erfarenheter. Rosengårdssvenska är inte en brytning för då skulle de personernas 

modersmål bryta igenom ofrivilligt. Istället är ungdomarna väl medvetna om vilka 

språkliga fel de gör. Rosengårdssvenska är en blandning av svenska och andra språk 

mest talad av ungdomar, det vill säga rosengårdssvenska är ett multietniskt 

ungdomsspråk.   
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I dagens samhälle influeras ungdomsspråket mycket av de språk som personer med 

utländsk bakgrund talar, men det innebär inte att svenskan håller på att försvinna. 

Gunnarsdotter Grönberg (2007:226–230) poängterade att redan i början av 1900-

talet indikerade den äldre generationen att ungdomars sätt att tala var ett hot mot det 

svenska språket. Men än idag, 100 år senare, finns det svenska språket kvar. 

Självklart har språket förändrats vilket är normalt då ett språk är under städig 

utveckling. Det vore intressant att se vad kommande ungdomsspråk kommer att ha 

för inspirationskälla. 

 

Andersson (1989:15–33) för på tal att man som lärare bör ha tänkt på hur man ska 

förhålla sig till sin egen och elevernas dialekt. Jag kommer att arbeta som lärare i 

Skåne och jag själv är från Linköping och därför tror jag att diskussioner kring olika 

dialekter kommer att uppstå naturligt i klassrummet. Enligt min erfarenhet 

innehåller skånskan många ord och uttryck som skiljer sig från standardsvenska, 

vilket kan vara intressant att diskutera med eleverna liksom vad detta kan bero på.  

 



Referenser   

Andersson, L-G. (1989): Attityder till språk. I: Sandqvist, C. & Teleman,U (red):  

 Språkutveckling under skoltiden. Lund: Studentlitteratur. 

Bijvoet, E. (2007): Attityder till språk. I: Sundgren, E (red): Sociolingvistik.  

 Stockholm: Liber. 

Dagens Nyheter (2006): Debatt: ”Blattesvenskan” Stockholm. 

Tillgänglig: <http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=538451>   

Hämtad 2008-03-25 

Doggelito, D. & Kotsinas, U-B. (2004): Förortsslang. Stockholm: Norstedts ordbok. 

Fraurud, K. & Bijvoet, E. (2004): Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av 

svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, K & Lindberg, I. (2004). Svenska 

som andra språk - forskning, undervisning och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur. 

Einarsson, J. (2004): Språksociologi. Lund: Studentlitteratur.  

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wägnerud, L. (2003). Metodpraktikan,  

konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts 

juridik AB. 

Gunnarsdotter Grönberg, A. (2007): Ungdomsspråk. I: Sundgren, E (red):  

 Sociolingvistik. Stockholm: Liber. 

Internationella biblioteket. (2005):Tre frågor till Petra Bodén. Stockholm. 

Tillgänglig: < http://www.interbib.se/default.asp?id=11167&ptid=4035>   

Hämtad 2008-03-25 

Kotsinas, U-B. (1994): Ungdomsspråk. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Kotsinas, U-B. (2003): En bok om slang, typ. Stockholm: Norstedts ordbok. 

Patel, R. & Tebelius, U. (1987): Grundbok i forskningsmetodik. Lund:       

 Studentlitteratur. 

Petersson, G. (2005): Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur. 

Språkrådet (2008): www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_ord_04.htm>  

 Hämtad 2008-02-05 

Stukát, S. (2005): Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:  

 Studentlitteratur. 



 

 

 

31

 

Sundgren, E. (2007): Attityder till språk. I: Sundgren, E (red): Sociolingvistik.  

 Stockholm: Liber. 

Sydsvenska Dagbladet (2005): Zlatan har gett Rosengårdssvenskan status. Malmö.  

 Tillgänglig: <http://sydsvenskan.se/malmo/article88433.ece>  

 Hämtad 2008-03-25 

 Vetenskapsrådet (2002): Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

 samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: <http://www.vr.se>  

 Hämtad 2008-04-06 



 

 

 

32

Bilaga 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad går/har du för utbildning? 

3. Varifrån kommer du? 

4. Vilket land kommer dina föräldrar ifrån? 

5. Om de inte är från Sverige, anser du dig en person med utländsk bakgrund 

eller svensk? Varför? 

6. Hur ser du på ditt eget språkbruk?  

7. Vad anser du är rosengårdssvenska?  

8. Anser du att alla som bor i rosengård talar rosengårdssvenska? Varför, varför 

inte? 

9. Vilka anser du talar rosengårdssvenska? Varför just de?  

10. Anser du dig tala rosengårdssvenska? Varför, varför inte? 

11. Varför tror du vissa talar rosengårdssvenska? 

12. Tror du de som talar rosengårdssvenska gör medvetna fel när de talar? Varför? 

13. Talar även svenskar rosengårdssvenska? Om, varför? 

14. Vilka åldrar menar du talar rosengårdssvenska? Hur kommer det sig? 

15. Vad tycker du om skånska? Varför?   

16. Vad tycker du om rosengårdssvenska? Varför? 

17. Tycker du rosengårdssvenska är en brytning, dialekt eller något annat?  

18. Tror du de som talar rosengårdssvenska får sämre betyg i ämnet svenska? 

Varför?  

19. Bör elever få lägre betyg på grund av att de talar rosengårdssvenska? Varför, 

varför inte? 


