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TALRYTMENS SOCIALA BETYDELSE I DAGENS STOCKHOLMSSPRÅK 
NATE YOUNG – SVENSKANS BESKRIVING 35 – GÖTEBORG 2016 

Jag bad åtta talare från Stockholms etnifierade arbetarklass ringa upp en exklusiv 
restaurang i innerstaden och boka bord (med hjälp av en frågerubrik).  

Jag bad dem använda ’fin’ svenska. Uppgiften syftade till att minimera lexikala och 
grammatiska normbrott. 

De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 sekunder. 

Jag församlade två lyssnargrupper som bedömde språkproven med hjälp av likertskalor. 
De fick möjlighet att även skriva fritt formulerade kommentarer.  

lyssnargrupp 1: affektiva bedömningar

 
lyssnargrupp 2: etnifierat område

 

Genom mina intryck och lyssnarnas kommentarer (på baksidan), identifierade jag 
följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna (statistisk representation 
står i parantes): 

• främre apikalt (r) kontra approximanten (procentsatsen) 
• [iː] för (yː) kontra [yː] eller ’Viby’ [yːz] (genomsnittlig F2) 
• framträdande normbrott som PARKERINGØHUS, TIDIGARE (0 eller 1) 
• talrytmen (normalized pairwise variability index of vowels (nPVI-V))  

Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på varandra följande 
vokaler: 

 

 

 

 

• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 
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inledning

● Förortssvenska refererar till repertoaren som vanligast finns i 
multietniska, mångspråkiga områden i Sveriges tätorter (Young, 2014; 
Fraurud & Bijvoet, 2016). 
● rinkebysvenska (Kotsinas, 1988).

● svenska på mångspråkig grund (Ekberg et al., 2007) 

● Hos lekmän: även brytning, blattesvenska, miljonssvenska

● Betraktas som (en av de tidigast upptäckta) contemporary urban 
vernaculars, enligt Rampton (2011) och Bijvoet & Fraurud (2013): 
● Talarna är generellt (stor)stadsbor, arbetarklass, och rasifierade

(Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales, 2012) 
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inledning

● Förortssvenska refererar till repertoaren som vanligast finns i 
multietniska, mångspråkiga områden i Sveriges tätorter (Young, 2014; 
Fraurud & Bijvoet, 2016). 
● rinkebysvenska (Kotsinas, 1988).

● svenska på mångspråkig grund (Ekberg et al., 2007) 

● Hos lekmän: även brytning, blattesvenska, miljonssvenska

● Betraktas som (en av de tidigast upptäckta) contemporary urban 
vernaculars, enligt Rampton (2011) och Bijvoet & Fraurud (2013): 
● Talarna är generellt (stor)stadsbor, arbetarklass, och rasifierade

(Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Rosales, 2012) 

Men hur är det med vuxna talare? 
● Eliaso Magnusson & Stroud (2012) är hittills den enda studien om vuxna
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inledning

● I även den tidigaste studien (Kotsinas, 1988:267) har intrycket av en 
STÖTIG prosodi framstått.  

● Termerna STÖTIG och STACCATO upprepas talrika gånger i litteraturen: 
Nordenstam & Wallin (2002:145)
Fraurud (2003:88)
Bodén (2007:32-35)
Bijvoet & Fraurud (2008:22, 2011:16-17; 2016:22)
Milani & Jonsson (2012:54)       …m.fl.

• Termerna STÖTIG, RYCKIG, HACKIG upprepas talrika gånger hos lekmän:
ungdomsledaren i Kotsinas (1988:275)
’varför är det folk med talfel i media?’ (flashback.com, 2009)
’Paradise Hotel 2010’ (flashback.com, 2010)
’min son bryter på utländska’ (familjeliv.se, 2014)
’förortssvenska’ (Wikipedia, 2016)       …m.fl.
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● ”Vad har man kvar när man tar bort slangen?” (Bijvoet och Fraurud, 
2016:20)

● Brist på sociofonetiska studier utöver Bodén’s (2007) studie



inledning

Rytm annorstädes i Norden
● Köpenhamns multietnolekt (Hansen & Pharao, 2010)
● Analyserade enstaka ord i en preliminär studie
● Upptäckte att långa och korta vokaler hade ungefär samma duration, 

särskilt när de förekom innan stavelser som innehöll en hel vokal

Rytm annorstädes i världen
● Det som kallas för ’kontaktvarieteter’ har generellt visat sig ha mindre 

kontrast mellan vokaler än de tillsvarande ’ursprungliga’ varieteterna
● Singapore English (Low, Grabe, & Nolan, 2000)
● Jamaican English, Hispanic English (Thomas & Carter, 2006)
● L2 svenska (estniska S1) kontra S1 svenska (Krull, 2012)
● Multicultural London English (Torgersen & Szakay, 2012)
● Educated Indian English (Fuchs, 2013)
● New York Puerto Rican English (Shousterman, 2015)
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metod: talarna

● 8 män från Stockholms arbetarklass från 3 separata kamratgrupper 
(rekryterades genom snöbollsmetoden på 2 boxningsklubber i stan):

• Endast gymnasial utbildning
• Heterosexuella och cis-könade
• Alla födda i Sverige, utan en, vars ankomstålder var 8 månader 
• 2 kamratgrupper använder förortssvenska internt (n=3, n=3), och 

några medlemmar byter mellan rikssvenska och varierande grader 
av ’förortsrepertoaren'

• 1 kamratgrupp använder rikssvenska/stockholmska internt (n=2)
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Tyvärr har vi inte tid att prata
mer om social bakgrund och
sociokulturella
produktionsfaktorer :-(



metod: talarna

● 8 män från Stockholms arbetarklass från 3 separata kamratgrupper 
(rekryterades genom snöbollsmetoden på 2 boxningsklubber i stan):

• Endast gymnasial utbildning
• Heterosexuella och cis-könade
• Alla födda i Sverige, utan en, vars ankomstålder var 8 månader 
• 2 kamratgrupper använder förortssvenska internt (n=3, n=3), och 

några medlemmar byter mellan rikssvenska och varierande grader 
av ’förortsrepertoaren'

• 1 kamratgrupp använder rikssvenska/stockholmska internt (n=2)

● Jag bad talarna ringa upp en exklusiv restaurang i innerstaden och boka 
bord (med hjälp av en frågerubrik). 

● Jag bad dem använda ’fin’ svenska.
• Uppgiften syftade till att minimera lexikala och grammatiska 

normbrott
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metod: språkproven

• Några talare tycks byta helt över till ’rikssvenska’, medan andra tycks 
försvaga ’förortsrepertoaren’

• Därför behövde jag lyssnare från Stockholm att värdera språket 

• De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 
sekunder.

• 15 sekunder taltid, 15 sekunder paus
• De transkriberades senare på fonetisk nivå

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics



● Lyssnargrupp 1 (n=14): affektiva bedömningar

● Lyssnargrupp 2 (n=13): placering i etnifierat område

● Deltagarna fick möjlighet att skriva in fritt formulerade kommentarer.

● 2 språkvetare fick möjlighet att lyssna och bidra med fritt formulerade 
kommentarer

metod: lyssnarna

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics

områdeområde



resultat

● Likertmätvärdena för affektiva bedömningar (grupp 1) korrelerade i hög 
grad med likertmätvärdena för etnifierat område (grupp 2):
● Pearsonkorrelation: 0,918 (p=0,001)

Kortfattat

grov = multietniskt område

neutral och fin = svenskt område

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics
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“riktig blatte”
“en lätt brytning”  
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“accenten har
en stark brytning”
“blattesvenska”  

“förort”
“korthuggen”

“från Iran”
“otrolig svag brytning

“jag tänkte till mig själv, 
usch prata inte så där!”
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“svensk person”“slappt uttal men 
tydligt svenska
som modersmål”

“svensk med dåligt språk”
“dryg”
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“Vasastan eller Sundbyberg”
“svensk medelklass”
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“för fin”
“uppblåst”
“östermalmare”
“lite överklass ton”
“överdriven
högstatusprosodi ”
“från Lidingö”
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“Betonar skitbra”
“nervärderande slang, 

lite nedlåtande”
”stockholmer”
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forskningsfråga

Lyssna själva på språkproven
● Försök att stänga ner ’språkvetaren’ och använda era ’lekmansöron’

● Värdera språkproven på likertskalan på stödpappret så snart ni får ett 
första intryck

● Många lyssnare tog sina beslut redan efter några få sekunder

● Trots språkprovens korta innehåll (15 sekunders taltid), var de 
uppenbarligen rika med indexikala drag (Silverstein, 2003)

Forskningsfrågan uppstår: 
Vilket eller vilka drag i språkproven var så kraftfullt indexikala?
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post hoc analysen

● Som ni kanske hörde, fanns det några tydliga drag i vissa språkprov

● Genom mina intryck och lyssnarnas fria kommentarer, identifierade 
jag följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna:

1. främre apikalt (r) (kontra approximanten)

2. tre varianter av (yː):         [yː],          [iː],          ’Viby’ [yːz]

3. framträdande normbrott som parkeringØhus och tidiGare

4. ’brytning’, ’korthuggen’, ’accent’, ’hårdare melodi’

● Min hypotes var att den sista observationen var ett försök att lägga ord till 
talrytmens intryck. 

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics



post hoc analysen

● Som ni kanske hörde, fanns det några tydliga drag i vissa språkprov

● Genom mina intryck och lyssnarnas fria kommentarer, identifierade 
jag följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna:

1. främre apikalt (r) (kontra approximanten)

2. tre varianter av (yː):         [yː],          [iː],          ’Viby’ [yːz]

3. framträdande normbrott som parkeringØhus och tidiGare

4. ’brytning’, ’korthuggen’, ’accent’, ’hårdare melodi’

● Min hypotes var att den sista observationen var ett försök att lägga ord till 
talrytmens intryck. 

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics

Överensstämmer med Bodéns
(2007) studie av rosengårdssvenska



post hoc analysen

● För att mäta talrytmen, använde jag the normalized pairwise variability
index for vowels nPVI-V (Low, Grabe, & Nolan, 2001)

● Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på 
varandra följande vokaler

● Låtsa som om [y:] i ordet fyra varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund
● | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67  

● Vokalparets kontrastindex är 67%
● Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars 

enskilda kontrastindex
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• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 

  

 
R2=0,36 
p=0,000 

 
R2=0,14 
p=0,000 

 
R2=0,25 
p=0,000 

 
R2=0,72 
p=0,000 

  

 
R2=0,17 
p=0,000 

 
R2=0,23 
p=0,000 

 
R2=0,11 
p=0,000 

 
R2=0,47 
p=0,000 

Överensstämmer med Krull (2012): nPVI-V 
för ‘infödd’ svenska var i genomsnitt 52,1% 
(mellan 46% och 57%)

Produktion



post hoc analysen

!

TALRYTMENS SOCIALA BETYDELSE I DAGENS STOCKHOLMSSPRÅK 
NATE YOUNG – SVENSKANS BESKRIVING 35 – GÖTEBORG 2016 

Jag bad åtta talare från Stockholms etnifierade arbetarklass ringa upp en exklusiv 
restaurang i innerstaden och boka bord (med hjälp av en frågerubrik).  

Jag bad dem använda ’fin’ svenska. Uppgiften syftade till att minimera lexikala och 
grammatiska normbrott. 

De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 sekunder. 

Jag församlade två lyssnargrupper som bedömde språkproven med hjälp av likertskalor. 
De fick möjlighet att även skriva fritt formulerade kommentarer.  

lyssnargrupp 1: affektiva bedömningar

 
lyssnargrupp 2: etnifierat område

 

Genom mina intryck och lyssnarnas kommentarer (på baksidan), identifierade jag 
följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna (statistisk representation 
står i parantes): 

• främre apikalt (r) kontra approximanten (procentsatsen) 
• [iː] för (yː) kontra [yː] eller ’Viby’ [yːz] (genomsnittlig F2) 
• framträdande normbrott som PARKERINGØHUS, TIDIGARE (0 eller 1) 
• talrytmen (normalized pairwise variability index of vowels (nPVI-V))  

Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på varandra följande 
vokaler: 

 

 

 

 

• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 

  

 
R2=0,36 
p=0,000 

 
R2=0,14 
p=0,000 

 
R2=0,25 
p=0,000 

 
R2=0,72 
p=0,000 

  

 
R2=0,17 
p=0,000 

 
R2=0,23 
p=0,000 

 
R2=0,11 
p=0,000 

 
R2=0,47 
p=0,000 

Produktion



post hoc analysen

!

TALRYTMENS SOCIALA BETYDELSE I DAGENS STOCKHOLMSSPRÅK 
NATE YOUNG – SVENSKANS BESKRIVING 35 – GÖTEBORG 2016 

Jag bad åtta talare från Stockholms etnifierade arbetarklass ringa upp en exklusiv 
restaurang i innerstaden och boka bord (med hjälp av en frågerubrik).  

Jag bad dem använda ’fin’ svenska. Uppgiften syftade till att minimera lexikala och 
grammatiska normbrott. 

De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 sekunder. 

Jag församlade två lyssnargrupper som bedömde språkproven med hjälp av likertskalor. 
De fick möjlighet att även skriva fritt formulerade kommentarer.  

lyssnargrupp 1: affektiva bedömningar

 
lyssnargrupp 2: etnifierat område

 

Genom mina intryck och lyssnarnas kommentarer (på baksidan), identifierade jag 
följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna (statistisk representation 
står i parantes): 

• främre apikalt (r) kontra approximanten (procentsatsen) 
• [iː] för (yː) kontra [yː] eller ’Viby’ [yːz] (genomsnittlig F2) 
• framträdande normbrott som PARKERINGØHUS, TIDIGARE (0 eller 1) 
• talrytmen (normalized pairwise variability index of vowels (nPVI-V))  

Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på varandra följande 
vokaler: 

 

 

 

 

• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 

  

 
R2=0,36 
p=0,000 

 
R2=0,14 
p=0,000 

 
R2=0,25 
p=0,000 

 
R2=0,72 
p=0,000 

  

 
R2=0,17 
p=0,000 

 
R2=0,23 
p=0,000 

 
R2=0,11 
p=0,000 

 
R2=0,47 
p=0,000 

Murads ‘tidiGare’

Maliks ‘parkeringØhus’

Produktion



post hoc analysen
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TALRYTMENS SOCIALA BETYDELSE I DAGENS STOCKHOLMSSPRÅK 
NATE YOUNG – SVENSKANS BESKRIVING 35 – GÖTEBORG 2016 

Jag bad åtta talare från Stockholms etnifierade arbetarklass ringa upp en exklusiv 
restaurang i innerstaden och boka bord (med hjälp av en frågerubrik).  

Jag bad dem använda ’fin’ svenska. Uppgiften syftade till att minimera lexikala och 
grammatiska normbrott. 

De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 sekunder. 

Jag församlade två lyssnargrupper som bedömde språkproven med hjälp av likertskalor. 
De fick möjlighet att även skriva fritt formulerade kommentarer.  

lyssnargrupp 1: affektiva bedömningar

 
lyssnargrupp 2: etnifierat område

 

Genom mina intryck och lyssnarnas kommentarer (på baksidan), identifierade jag 
följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna (statistisk representation 
står i parantes): 

• främre apikalt (r) kontra approximanten (procentsatsen) 
• [iː] för (yː) kontra [yː] eller ’Viby’ [yːz] (genomsnittlig F2) 
• framträdande normbrott som PARKERINGØHUS, TIDIGARE (0 eller 1) 
• talrytmen (normalized pairwise variability index of vowels (nPVI-V))  

Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på varandra följande 
vokaler: 

 

 

 

 

• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 

  

 
R2=0,36 
p=0,000 

 
R2=0,14 
p=0,000 

 
R2=0,25 
p=0,000 

 
R2=0,72 
p=0,000 

  

 
R2=0,17 
p=0,000 

 
R2=0,23 
p=0,000 

 
R2=0,11 
p=0,000 

 
R2=0,47 
p=0,000 

Samirs försök på ‘Viby’ y:et i ‘fyra’

Hayders ‘fIra’

Produktion
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!

TALRYTMENS SOCIALA BETYDELSE I DAGENS STOCKHOLMSSPRÅK 
NATE YOUNG – SVENSKANS BESKRIVING 35 – GÖTEBORG 2016 

Jag bad åtta talare från Stockholms etnifierade arbetarklass ringa upp en exklusiv 
restaurang i innerstaden och boka bord (med hjälp av en frågerubrik).  

Jag bad dem använda ’fin’ svenska. Uppgiften syftade till att minimera lexikala och 
grammatiska normbrott. 

De 8 bordsbokningarna användes till att skapa 8 olika språkprov på 30 sekunder. 

Jag församlade två lyssnargrupper som bedömde språkproven med hjälp av likertskalor. 
De fick möjlighet att även skriva fritt formulerade kommentarer.  

lyssnargrupp 1: affektiva bedömningar

 
lyssnargrupp 2: etnifierat område

 

Genom mina intryck och lyssnarnas kommentarer (på baksidan), identifierade jag 
följande drag som kunde vara ansvariga för bedömningarna (statistisk representation 
står i parantes): 

• främre apikalt (r) kontra approximanten (procentsatsen) 
• [iː] för (yː) kontra [yː] eller ’Viby’ [yːz] (genomsnittlig F2) 
• framträdande normbrott som PARKERINGØHUS, TIDIGARE (0 eller 1) 
• talrytmen (normalized pairwise variability index of vowels (nPVI-V))  

Algoritmen skapar en siffrig representation av kontrasten mellan två på varandra följande 
vokaler: 

 

 

 

 

• Låtsa som om [yː] i ordet FYRA varar 2 sekunder, och [a] varar 1 sekund 
• | (2–1) / (genomsnittet av 2 och 1) |   =   | 1 / 1,5 |   =   0,67   
• Vokalparets kontrastindex är 67% 
• Kontrastindexet för en hel fras är genomsnittet av alla vokalpars enskilda 

kontrastindex 

och låg kovarians mellan de 4 oberoende variablerna  

 
Perceptioner 

(beroende variabler) 
Fonetisk produktion 

(oberoende variabler) 

(språkprov) 
talaren  

affektiva 
bedöm-
ningar 

etnifierat 
område 

% 
apikalt 

(r) 

genom-
snittlig 
F2 (yː) 

utan fram-
trädande 

norm-
brott? nPVI-V 

(S4) Malik 
grov 

+ 
multietnisk 

-1,429 1,38 100 345 0 39,2% 
(S3) Loran -1,214 2,38 85 364 1 40,6% 

(S2) Hayder -1,143 3,08 100 267 1 45,3% 
(S6) Murad -0,429 3,85 67 - 0 47,3% 
(S7) Reman neutral 

fin 
+ 

svensk 

0,429 8,23 22 366 1 52,6% 
(S5) Mateo 0,500 8,00 88 345 1 52,7% 
(S1) Alex 0,786 9,23 44 - 1 54,8% 
(S8) Samir 1,714 8,00 71 429 1 54,9% 

Korrelationen mellan 
fonetisk production och 

perceptionerna? 

  

 
R2=0,36 
p=0,000 

 
R2=0,14 
p=0,000 

 
R2=0,25 
p=0,000 

 
R2=0,72 
p=0,000 

  

 
R2=0,17 
p=0,000 

 
R2=0,23 
p=0,000 

 
R2=0,11 
p=0,000 

 
R2=0,47 
p=0,000 

Produktion



post hoc analysen

● Dessutom testade jag de följande variablerna:
● Genomsnittlig duration av → långa vokaler

→ korta vokaler
→ betonade vokaler

→ obetonade vokaler

(Och den normaliserade genomsnittliga durationen för att kontrollera 
för talhastighet)

1. Det fanns ingen signifikant korrelation mellan dem och 
perceptionerna från grupp 1 och 2

2. Det fanns ingen signifikant korrelation mellan dem och nPVI-V 
mätvärdena

● Se Young (2016) för en grundlig analys av detta



slutsats
! Durationskontrast mellan vokaler syns vara ett av de mest signifikanta 

fonetiska dragen i förortssvenska / multietnolekt (för vuxna män)
! det verkar som om kontrast är ett drag i sig själv

! Vokaldurationskontrast är ett drag med graderad indexikalitet: 
intensiviteter av kontrast motsvarar intensiteter av ’finess’ och ’svenskhet’

! Mindre kontrast � mindre svensk och mindre fin

! Mer kontrast � mer svensk och mer fin



slutsats / sociopragmatisk diskussion
! Durationskontrast mellan vokaler syns vara ett av de mest signifikanta 

fonetiska dragen i förortssvenska / multietnolekt (för vuxna män)
! det verkar som om kontrast är ett drag i sig själv

! Vokaldurationskontrast är ett drag med graderad indexikalitet: 
intensiviteter av kontrast motsvarar intensiteter av ’finess’ och ’svenskhet’

! Mindre kontrast � mindre svensk och mindre fin

! Mer kontrast � mer svensk och mer fin

! Det belyser också ganska konkret vad det menas när man påstår att 
’standardsvenska’ och ’förortssvenska’ inte är DISKRETA konstruktioner
! Absolut finns det en konstruerad kategoriseringströskel, men på varje 

sida av tröskeln finns det mycket gradering för vokaldurationskontrast
! Detta stöder Benors (2010) främjande av ETNOLINGVISTISK REPERTOAR i 

stället för LEKT

! Det finns en rad drag som indexerar ’förorten’/’betongen’: vissa är 
centrala drag och vissa kan plockas in eller ut

! Dessa kan ersätta regionala drag (som apikalen gör med uvularen 
i Malmö eller approximanten i Stockholm)



diskussion: talrytm

! Bidrar till en växande litteratur som visar att kontaktvarieteter har mindre 
durationskontrast mellan vokaler än sina ’ursprungliga’ varieteterna

! Kan anknytas till tvåspråkighetsforskning som visat att rytm har en 
nyckelroll i språkinlärning (Ramus, Nespor & Mehler, 1999) och hjärnans 
språkbearbetning (Cutler, Mehler, Norris, & Segui, 1986; Kolinsky, Morais, 
& Cluytens, 1995; Mattys, S. L., & Melhorn, J. F., 2005; Nazzi, T., 
Iakimova, G., Bertoncini, J., Frédonie, S., & Alcantara, C., 2006).

! Särskilt om rytm faktiskt är ett centralt drag

! Intonationens samspel med rytmen?

FRAMTIDEN:

! Det nästa steget är att isolera rytm som variabel
! Ta ett språkprov och utföra ett matched guise test där rytmen 

manipuleras; sen framställa det som ett annat språkprov (t.e. Fuchs 
2014:149)

! Sen skulle en bred produktionsstudie vara belysande



diskussion: segmenter

/yː/
! Finns det en ’dubbeländad’ sammanslagning av (iː) och (yː)? 

! På den övre sidan av prestigeskalan: ’Viby’ (iː) och (yː) sammanfaller 
till [iːz] (Björsten & Engstrand, 1999)

! I denna studie förekommer sammanslagningen på den lägre sidan av 
prestigeskalan

FRAMTIDEN:
! Men vi behöver kolla på mycket mer produktionsdata

/r/
! Börjar (r) tillskrivas en indexikal roll i Stockholm?

! Apikalen för förorten och ickesvenskhet? 
! Bodén upptäckte bruket av apikalen i Malmö

! Å andra sidan, vad är approximantens roll? Blir den så småningom 
indexikal för svenskhet? 

FRAMTIDEN:
! Kan testa genom matched guise metoden



diskussion: segmenter

/yː/
! Finns det en ’dubbeländad’ sammanslagning av (iː) och (yː)? 

! På den övre sidan av prestigeskalan: ’Viby’ (iː) och (yː) sammanfaller 
till [iːz] (Björsten & Engstrand, 1999)

! I denna studie förekommer sammanslagningen på den lägre sidan av 
prestigeskalan

FRAMTIDEN:
! Men vi behöver kolla på mycket mer produktionsdata

/r/
! Börjar (r) tillskrivas en indexikal roll i Stockholm?

! Apikalen för förorten och ickesvenskhet? 
! Bodén upptäckte bruket av apikalen i Malmö

! Å andra sidan, vad är approximantens roll? Blir den så småningom 
indexikal för svenskhet? 

FRAMTIDEN:
! Kan testa genom matched guise metoden

Det förekom EN gång och 
kan vara en slump.



brister

! Studien hade en explorativ början, och därför finns det mycket semantisk 
variation i språkproven. Detta är problematiskt när det gäller fonetik:
! Trots deras medräknande i de statistiska modellerna, försvagar 

PARKERING*HUS och TIDIGARE studiens empiriska soliditet
! Frågan om vinlistan kontra parkering kan också påverka 

bedömningarna

! Hur passar kvinnor in i bilden? 
! Perceptionerna skulle kanske vara mer polariserade
! Sociala sanktioner mot kvinnor med ’arbetarklassdrag’ är ofta hårdare 

än för män: det motsäger en intersektion av klass och genus som 
maskuliniserar arbetarklassen och feminiserar medel- och överklassen 
(Jonsson, 2015:60-61,107-134; Levon, 2015; Baker & Levon, 2016)

! Påverkar det perceptionen av normativt genus?
! Kan sådana perceptioner utnyttjas av talare för att uppträda BUTCH

eller KVINNLIG som i Jones (2012)?
! Det är en viktig fråga—vi vet redan att kvinnor och flickor använder 

förortens etnolingvistiska repertoar (Bijvoet och Fraurud, 2016:22)

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics



! Hur passar homosexuella män i bilden? 
! Allmändiskursen om förorten (och dess unga män) tar cis-könade

heterosexuella män för givna (Jonsson, 2007)
! Allmändiskursen om homosexuella män tar vita medel- och överklass 

män för givna 
! Om vi suddar ut homosexuella män i multietniska förorter, missar vi en 

rad viktiga associationer och den fonetiska variationen kopplad till de 
associationerna

brister

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics



! Framtida forskningsinriktningar:
! Undersöka långa sträckor av produktionsdata i FLERA talstiler och 

analysera suprasegmental och segmental variation där
! heterosexuella och homosexuella kvinnor och män
! medel- och överklassen
! den ’svenska’ (vita) arbetarklassen

! Undersöka perceptioner genom MATCHED GUISE metoden (Campbell-
Kibler, 2005:56-84), där IDENTISKA ljudfiler används med enbart en 
förändring

! manipulera suprasegmentala drag som talrytmen, som i Fuchs 
(2014:149)

! manipulera segmentala drag som (yː), (r), m.fl., som i Campbell-
Kibler (2005:85-100)

framtida forskningsinriktningar

2015%10%23 Nate+Young,+Department+of+Linguistics



slutord

! Vill tacka Alex, Hayder, Loran, Malik, Mateo, Murad, Reman, Samir 
(pseudonymer), och lyssnardeltagarna 

! Vill tacka Kari Fraurud och Centrum för tvåspråkighetsforskning på 
Stockholms universitet

! Och tack till mina handledare på Queen Mary, University of London: 
Devyani Sharma och Erez Levon
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